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Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü’nün Yerel Yönetimlerde Hak Temelli Engellilik
Politikası Çalıştayı Hakkındaki Mesajı
3 Aralık'ta ilan edilen Birleşmiş Milletler Engelli Hakları Sözleşmesi, merkezi ve yerel yönetimlere de
sorumluluklar yüklüyor. Biz de bu sorumlulukların bilinciyle belediyemizin engelli biriminin çalışma
ilkelerini belirlemek için 10 Aralık İnsan Hakları Günü’nde çalıştay düzenliyoruz. Katılımcıların yerel
yönetimlerde hak temelli engellilik politikasına dair önerilerini alacak ve yol haritamızı belirleyeceğiz.
Çiğli Belediyesi olarak engelli bireylerimizin sorunlarını insan hakları bağlamında ele alıyoruz.
Bağımsız yaşam ilkesi ve hak temelli engellilik politikasının kurumsallaştırılması için çalışmalarımıza
devam edeceğiz.
Engelli Hizmetleri birimimize bağlı olarak önümüzdeki beş yılın eylem planını ortaya çıkarmak istedik.
Engellilerle ilgili faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşları ile ayrımcılığı merkeze alan, onların
taleplerini dikkate alan bir çalıştay planladık. Bu çalışmadan çıkan sonuç belgesi, bizim de politika
belgemiz olacak. Bu politika belgemizi de uygulamaya geçirmek istiyoruz. Bugüne kadar yapılan
çalışmaları daha insan hakları ve hak temelli bir anlayışla ileriye taşımayı hedefliyoruz.
Belediyemizin kent konseyi kurulduğunda engelli meclisini de oluşturacağız. Bu meclisin, engelli
hizmetleri birimin kararlar mekanizmalarında yer almasını istiyoruz. Çalıştay sonuçlarını kamuoyuna
deklare edeceğiz. Bu çalıştaydan arzu ettiğimiz bir başka şey, bu alandaki sivil toplum kuruluşlarının
bizleri takip etmeleri, çalışmalarımıza dâhil olmaları, bizimle tartışmaları ve bizden talep etmeleridir.
Envanter çalışması için, muhtarlar, okul aile birlikleri ve sivil toplum kuruluşları ile de yapacağımız
toplantıların Haziran ayına kadar bitmesini ve yol haritamızın ortaya çıkmasını hedefliyoruz.
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ÇALIŞTAYA DAİR
Bağımsız yaşamın desteklenmesi ilkesi doğrultusunda, hak temelli engellilik
hizmetlerimizin kurumsallaşmasına katkı sağlaması amacıyla; 10 Aralık İnsan Hakları
Günü’nde Yerel Yönetimlerde Hak Temelli Engellilik Politikası Çalıştayı gerçekleştirdik.
Çalıştay çıktılarının belediyemizin engellilik hizmetlerinin çerçevesini belirlemesini
amaçladık.
10 Aralık 2019 tarihinde Çiğli Belediyesi’nde düzenlenen çalıştay Bahar Turan, Adil
Çamur ve Mahir Işık’ın konuşmalarının yer aldığı oturumla başladı. “Hak Temelli Yaklaşım”,
“Türkiye’de Engellilik Politikası” ve “Engelliler ve Yerel Yönetimler” başlıklı konuşmaların
paylaşıldığı oturumun ardından katılımcılar yedi çalışma grubuna ayrıldı. Çalışma gruplarının
iki saatlik çalışmasının ardından moderatörler rapor özetlerini değerlendirme oturumunda
paylaşarak tüm katılımcıların görüşlerine sundular.
Hak temelli politika önerilerinin tartışıldığı çalıştayın konuşmalarının, raporlarının ve
basın yansımalarının kamuoyuyla paylaşılmasını önemsiyoruz. Bu doğrultuda tüm kayıtları bir
araya getirerek çalıştay kitabımızı hazırladık.
Çalıştay kitabı, hemşehrilerimizin Çiğli Belediyesi’nin engellilik hizmetlerini
denetlemesi açısından kılavuz görevini üstlenecektir. Konu ile ilgili taraflar için de alana dair
bilgi sağlayacaktır.

Şubat 2020
Yunus Kaynak
Sosyal Yardım İşleri Müdürü
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ÇALIŞTAY PROGRAMI
10.00 – 12.00
Açılış Konuşması - Utku Gümrükçü / Çiğli Belediye Başkanı
Bahar Turan, Engelli Hakları Aktivisti
“Hak Temelli Yaklaşım”
Adil Çamur, Dokuz Eylül Üniversitesi Araştırma Görevlisi
“Türkiye’de Engellilik Politikası”
Mahir Işık, Engelli Hakları Aktivisti
“Engelliler ve Yerel Yönetimler”
12.00 – 13.00 Öğle Yemeği
13.00 – 14.00 Çalışma Grupları 1. Oturum (Yuvarlak Masa)
14.00 – 14.15 Ara
14.15 – 15.15 Çalışma Grupları 2. Oturum (Yuvarlak Masa)
15.15 – 15.30 Ara
15.30 – 16.15 Çalışma Grubu Özetlerinin Paylaşılması ve
Değerlendirme
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AÇILIŞ VE BAŞKAN YARDIMCISI BARBAROS KİRİŞ’İN KONUŞMASI

Sunucu;
Değerli katılımcılar Çiğli Belediyesi olarak düzenlediğimiz Yerel Yönetimlerde Hak
Temelli Engellilik Politikası Çalıştayı’na hepiniz hoş geldiniz. 10 Aralık İnsan Hakları
Günü’nde engelli bireylerin sorunlarının temel bir ayrımcılık sorunu olarak ele alınacağı ve hak
temelli politik önerilerin tartışılacağı bu çalıştayda yerel yönetimlerde hak temelli engellilik
politikası ne olmalıdır sorusuna konunun öznesi olan sizlerle birlikte cevap arayacağız.
Bu çalışmadan çıkaracağımız politik tutum belgesi ile tüm belediye hizmetlerinin
kapsayıcı şekilde sunulmasına yönelik talepleri deklare edip, uygulamaya geçirmeyi
amaçlıyoruz. Başkanımız Sayın Utku Gümrükçü’nün yeni yönetim vizyonu çerçevesinde
bilimsel, demokratik ve katılımcı bir anlayışla birlikte yaşanabilir bir kent yaratma yolunda
önemli bir adım atıyoruz. Sivil toplum kuruluşlarının ve vakıfların yerel yöneticilerinin
deneyim ve çözüm önerilerinin paylaşılacağı bu çalıştayın Çiğli Belediyesi ve diğer yerel
yönetimlere önemli katkılar sunacağı ve önümüzdeki sürecin yol haritasında bize rehberlik
edeceğine inanıyoruz. Bu kapsamda İzmir'de yapılan ilk çalıştay olması bakımından bu önemli
etkinliğe ev sahipliği yapmanın büyük sorumluluğunu taşıyoruz.
Çiğli Belediye Başkan Yardımcımız Barbaros Kiriş’in konuşması ile başlayacak olan
çalıştayın öğleden önceki oturumunda Hak Temelli Yaklaşım, Türkiye'de Engellilik Politikası,
Engelliler ve Yerel Yönetimler başlıklı sunumlar paylaşılacak. Öğleden sonra ise çalışma
gruplarında katılımcıların yerel yönetimlerde hak temelli engellilik politikasına dair önerileri
tartışılarak rapor haline getirilecektir. Katılımınız için hepinize çok teşekkür ediyoruz. Hoş
geldiniz, onur verdiniz.
Sizlerle paylaşmak istediğim mesajlarım var.
Seyit Torun / Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı - Ordu
Milletvekili
Sayın Utku Gümrükçü, nazik ve anlamlı davetiniz için teşekkür ederim. Yerel
Yönetimlerde Hak Temelli Engellilik Politikası Çalıştayı’na daha önceden belirlenmiş bir
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programım nedeniyle katılamıyorum. Etkinliğinizin amacına ulaşması dileklerimle, tüm
katılımcılara selam ve saygılarımı sunar; başarılı çalışmalarınızın devamını dilerim.
Yıldırım Kaya / Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı - Ankara Milletvekili
Sn. Utku Gümrükçü, önceden hazırlanmış programım nedeniyle davetinize
katılamıyorum. Engelleri kaldırmanın ön koşulu düşüncelerdeki engelleri yıkmaktan geçiyor.
Başta Çiğli Belediye Başkanımız Utku Gümrükçü olmak üzere değerli katılımcılara ve
çalıştayda emeği geçen herkese saygılarımı sunarım.

Açılış konuşmasını yapmak üzere Belediye Başkan Yardımcımız Sayın Barbaros Kiriş’i
kürsüye davet ediyorum.
Barbaros Kiriş;
Değerli sivil toplum kuruluşları, kıymetli misafirler hepiniz hoş geldiniz. Bugün, İnsan
Hakları Evrensel Bildirgesi’nin Birleşmiş Milletler tarafından kabul edilişinin 71. yıl dönümü.
10 Aralık tüm dünyada İnsan Hakları Günü olarak kutlanıyor. Biz de Çiğli Belediyesi olarak
İnsan Hakları Günü’nde engelli bireylerin sorunlarını temel bir ayrımcılık sorunu olarak ele
alarak, temel politika önerilerinin tartışılacağı Yerel Yönetimlerde Hak Temelli Engellilik
Politikası Çalıştayı düzenliyoruz. Farklı ülkelerde, farklı sosyal ve kültürel koşullarda yaşıyor
olmalarına rağmen, engellilerin yaşama katılım mücadelesinde karşı karşıya kaldıkları en
büyük sorun; ayrımcılık ve dışlanma. Engellilerin haklarını, özgürlüklerini tanımlarken
ayrımcılık konusuna ayrıca önem verilmelidir. Çünkü yaşanılan hemen her hak ihlalinde ilk
sırayı ayrımcılık alıyor. Engelliler kimseden empati, hoşgörü, lütuf, sevgi ya da kardeşlik
beklemiyor. Zaten bunlar eşit yurttaşlığı da, hiçbir hakka erişimi de sağlamıyor. Tek talepleri
Anayasanın 10. maddesinin uygulanması. Yani kanun önünde eşitlik ilkesinin hayata
geçirilmesidir. Hakka erişmek bakımından eşitliği sağlarsak engelsiz bir dünyayı da yaratmak
için en önemli adımı atmış oluruz. Toplumumuzda engellilik merhamet göstermek ve yardım
etmek olarak algılanıyor. Bunun yanında kamu çalışanları, sorunu bir hak meselesi olarak değil,
yardım meselesi olarak gördüğü için isteğe bağlı bir çözüm anlayışına dönüşüyor. Engellilere
sağlanan olanaklar bir hak değil bir lütuf olarak görülüyor ve istenirse uygulanıyor, istenmezse
uygulanmıyor. Buradaki istemek istememek meselesi kimsenin inisiyatifine bırakılamaz.
Engellilerin topluma uyumu ve sosyal kültürel hayatta yerlerini alabilmelerinin sağlanması için
birçok alanda engellilere ilişkin uygulanabilir güncel ve etkili çalışmalar yapılması gerektiği
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gerçeğini hepimiz biliyoruz. Bu yüzden siz değerli katılımcıların yerel yönetimlerde hak temelli
engellilik politikasına dair önerilerini alacak ve yol haritamızı belirleyeceğiz. Çalışmalarımızı
sizlerden görüş almadan gerçekleştirirsek gerçekçi ve çözüm odaklı yaklaşımlar ortaya
koyamayız. Çiğli Belediyesi olarak engelli bireylerimizin sorunlarını insan hakları bağlamında;
bağımsız yaşam ilkesi ve hak temelli engellilik politikasının kurumsallaştırılması için
çalışıyoruz. Hepinize katıldığınız için teşekkür ediyorum. Çalıştayımızın verimli bir şekilde
gerçekleşmesini temenni ediyorum.
Sunucu;
Konuşmasından dolayı Belediye Başkan Yardımcısı Sayın Barbaros Kiriş’e teşekkür
ediyorum.
“Hak Temelli Yaklaşım” konu başlığıyla Bahar Turan, “Türkiye'de Engellilik
Politikaları” konu başlığı ile Adil Çamur, “Engelliler ve Yerel Yönetimler” konu başlığı ile
Mahir Işık kürsüde yerlerini aldılar.
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YEREL YÖNETİMLERDE HAK TEMELLİ ENGELLİLİK POLİTİKASI
OTURUMU
Adil Çamur;
Merhaba katılımınız için teşekkürler. Kısaca programı açıklayacağım. Üç konuşmanın
ardından öğleden sonraki çalışma gruplarının yöntemini de sizlerle paylaşacağım. İlk olarak
Bahar Turan “Hak Temelli Yaklaşım” konulu bir konuşma yapacak. Daha sonrasında ben
Türkiye'de engellilik politikası üzerine bir değerlendirme yapacağım. Mahir Bey de engelliler
ve yerel yönetimler üzerinde mevcut durum üzerine bir tartışma yürütecek. Girişte kayıt
yaptıranların yanı sıra kayıt yaptırmayanlar da konuşmaların ardından kayıt yaptırırlarsa,
çalışma gruplarında da belli sorulardan hareketle bir çalışma yapacağız. O soruların yanıtlarını
toparlayacağız. Tekrar buraya toplanıp bir değerlendirme yapacağız. Biz bunları rapor haline
getireceğiz. Yöntemi bitince tekrardan açıklayacağım. Şimdi sözü Bahar'a bırakıyorum. Önce
kendini tanıtıp, daha sonrasında da konuşmasını sizlerle paylaşacak.
Bahar Turan;
Boğaziçi Üniversitesi'nden 2017 yılında mezun oldu. İlk üniversite yıllarından itibaren
engelli hakları aktivistidir. Doğuştan kör olan Bahar Turan, hak temelli çalışan ve gençlerin
engelli hakları açısından kapasitesini geliştirerek savunuculuk yapabilmesi için çalışan
Eğitimde Görme Engelliler Derneği (EGED)

kurucu üyesidir. Ve ikinci dönem yönetim

kurulunda Uluslararası İşler Sekreterliği'ni yürütmüştür. Ulusal ve uluslararası proje ve
toplantılarda EGED ile üyesi olduğu Engelsiz Erişim Derneği ve Engelli Kadın Derneği'ni
(ENGKAD) temsil etmiştir. Şu anda aktif olarak ENGKAD içerisinde aktivizmini
sürdürmektedir. Engelsiz Erişim Derneği'nin online yayınladığı Eşit Erişilebilir Engelsiz Hayat
Dergisi'nde (EEEH Dergi) yazardır.
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nda psikolog olarak çalışmaktadır. Aynı
zamanda Bilgi Üniversitesi Travma ve Afet Çalışmaları Ruh Sağlığı Programı'nda yüksek
lisans yapmaktadır.

Merhabalar değerli Çiğli Belediyesi Başkan Yardımcımız, kıymetli konuklar, sevgili
belediye çalışanlarımız ve sunum arkadaşlarım.
İsmim Bahar, Boğaziçi Üniversitesi Psikoloji mezunuyum ve üniversiteye adımımı ilk
attığım günden itibaren engelli aktivistiyim diyebilirim. Hazırlık sınıfından itibaren eğitim ve
gençlik alanında gençlerin güçlenmesi, savunuculuk faaliyetlerinin bizzat engelli öğrencilerce
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yapılması gibi birçok mesele için çalışan Eğitimde Görme Engelliler Derneği’nin kurucu
üyeliğini yaptım. Engelsiz Erişim Derneği, aktivist bakışımı güçlendirici alt yapıyı oluşturdu.
Engelli Kadın Derneği’nde kör bir kadın olarak çoklu ayrımcılığın gündeme gelebilmesi,
güçlenebilmek adına görev üstlenmeye çalışıyorum. Alanda var olmamda tabii ki Türkiye
şartlarının ve okumuş olduğum üniversitenin etkisi de büyüktür. Kimliğim ve tecrübelerimin
bana kattıklarıyla, sizler ile beraber Hak Temelli bakışı konuşmak isterim.
Evvela “Engellilik nedir?”, ”Hak Temellilik nedir?” bunları bir oturtmamız gerekiyor,
çünkü hepimiz aynı anda aynı şeyden bahsediyor olmazsak benzer çıkarım yollarını takip
edemeyiz. O yüzden önce engellilik ile ilgili biraz konuşmak istiyorum. Engellilik kavramı,
yüzyıllardır insanların belli kimliğe sahip bireyleri nitelendirmek için kullanılmış olduğu bir
sözcük. Evvelinde özürlü, sakat, kusurlu ve benzeri tabirlerle isimlendirilen bir grup var ki,
aslında bütün kelimelerin anlamları o gruba karşı olan yaklaşımı gösteriyor. Engelli kelimesine
baktığımız zaman “engel” sözcüğüyle dile gelen, o durumu kendinde taşıyan kişiyi işaret
ettiğini anlayabiliyoruz ve bu engel dediğimiz şey, şu anki kabul ettiğimiz ve hak temelliliğin
içinde var olan yaklaşımda toplumsal düzenlemelerin ve sunulan hizmetlerin bazı bireyleri
dışarıda bırakması nedeniyle ortaya çıkan bir durum. “Peki, buraya nasıl geldik?” Buraya şöyle
bir yolla geldik; biz her zaman engellilik meselesini konuşurken hak temelliye gelmeden evvel
farklı modelleri dile getiriyoruz ki bugüne kadarki süreçte tarihte ve hala uygulana gelen bazı
durumları anlayabilelim diye. Bunlardan içinde belki de en çok karşılaştığımız model; yardım
temelli dediğimiz engellileri eksik, kusurlu bireyler olarak görüp onlara acıyarak birtakım
destekler verilmesini, onlara para verilmesini, bedava hizmet sunulmasını, onların bakıma
muhtaç bireyler olarak kabul edilmesini ve sürekli olarak onların ihtiyaçlarının kendi
gerçeklikleri doğrultusunda değil de, karşılarında kendilerinden daha çok bilen, daha çok
muktedir olan bireyler tarafından belirlenip, karşılanmasını öngörmesidir. Biz bunu nerede
görüyoruz? Okullarda zarf dağıtılıp para toplanmasında, herhangi bir eğitim kurumunun
herkesin erişimine uygun hale getirilmesi yerine engelli bireylerin belli kurum ve merkezlere
gitmeye mecbur bırakılmasında bir nevi hapsedilmesinde, herhangi bir sosyo-kültürel etkinlik
ortamını engellilere uygun hale getirmek yerine buralara bedava ve belli günlerde engellilerin
davet edilmesinde görüyoruz. Birkaç gün işte ”3 Aralık'ta engellileri toplayalım, 16 Mayıs'ta
engellileri toplayalım” diye yapılan etkinliklerde görüyoruz. Bu yardım temelli model
engellilere, ihtiyaçlarını sorma gibi bir kaygı gütmeyen zihniyetin ürünüdür. Bu öyle bir sistem
meydana getirir ki her engelli geldikçe sadece tükenip duran bir kaynakla çalışırsınız, hem de
sürdürülebilir ve kendini yenilemeyen bir düzen olduğu için başka engelli bireyler geldiğinde
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hiçbir şey yapamaz hale gelirsiniz. Yani kabaca her gelene para dağıtırsanız paranız bir gün
biter, ama birilerine nasıl para kazanacaklarını ve hayatlarını idame etmeleri için ne gibi
eğitimleri nasıl alacaklarını gösterirseniz ve onlara uygun eğitimleri, uygun çalışma ortamlarını
sağlarsanız para dağıtmanıza da gerek kalmaz. Birilerine yalnızca sadaka vermek üzerinden
bir tarz yürütüyorsanız; hem siz yorulursunuz hem de ihtiyaç sahibi kişilerin ihtiyaçlarının
karşılanmasında sürekliliği sağlayamazsınız. Bu yüzden yardım temelli modelin bir çıkışı yok.
Oysaki engelli insanlar her şeyden önce hakları olan bireyler oldukları için eğitim, sağlık,
istihdam, sosyal hayata katılım, bağımsız yaşam gibi hakları var ve bu hakları temin etmek ve
garanti altına almak sürdürülebilir bir çözüm için daha makul yollar sunar.
Hak temelli bakışı oturtmak için ele almamız gereken bir diğer modelimiz, medikal tıbbi
yaklaşım. Genelde insanlar olarak bir normallik algımız var ve bu normallik algımızı güzel
üretilip programlanmış bir makine örneği üzerinden düşünebilirsiniz. Çok keskin gözleri olan,
çok uzun mesafeleri koşabilen, milyonlarca kokuyu hatta trilyonlarca kokuyu ayırt edebilen,
her duyduğunu anlayabilen ve neyin sesi, hangi frekans olduğunu fark edebilen, bütün tatları
adlandırabilen ve anlayabilen muhteşem bir varlık. Madem beş duyu var ve biz bunlardan bir
tanesinin kaybının bir sıkıntı olduğunu düşünüyoruz, farz edin ki herkesin bu mükemmel
beşliye sahip olmasını bekliyoruz. Gerçekte doğada olmayan bu kadar muhteşem bir varlık
olmayı veya bu kadar muhteşem olmasa bile belli standartlar çerçevesinde oluşmuş, tek tip
insanların her yerde olmasını düşlüyoruz. Kim böyle standart beş duyuya sahip? Kimse sahip
değil. Herkesten beş duyunun standart çalışmasını, tüm fiziksel yapının normallik algısının
ölçülerinde olmasını, anlayış, yorumlama, sosyal beceriler açısından bir kalıptan çıkmışçasına
bir olmasını düşleyerek, bu standarda uymayanları eksik bireyler olarak etiketliyoruz.
“Normal” olarak kodladığımız insanların ve normaller, engelliler diye ayırdığımız bir dünyanın
hakikatte bir karşılığı yok. Çünkü normal bir birey toplumda yok, genele normal diyorsanız
genelin de normali yok. Herkes bir normal standarda uygun davranmaya çalışıyor. Örneğin;
şehirde toplu taşıma kullanırken siz “normal”, gündelik rutininizi devam ettirirken, en
basitinden ola ki bir şekilde bir gün hasta oldunuz, bebeğiniz oldu, kalabalık bir grupla
gidiyorsunuz, dikkatsizliğinize denk geldi ya da hiç tanımadığınız bir yere gittiniz, bu noktada
normalliğiniz bozuldu. Eğer standartlar ve normallik üzerinden bir şehir kurgusu, bir hayat
kurgusu düşünürsek o an engellenmiş oluyorsunuz, zaten o andan itibaren engelli oluyorsunuz.
Dolayısıyla engellilik dediğimiz kavramı üreten toplumsal düzenlemelerdir bakışına böyle bir
yaşanmışlığın ardından gelebiliyorsunuz.
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Medikal bakışın size normallikten saptığınızda söyleyeceği şey ise, sapan bir birey
olarak kendinizi düzeltmeniz, kendinize bir ayarlama yaptırıp bu durumunuzdan kurtulmanız
olacaktır. Medikal bakışın tezahürünü sokakta işte “Aa işte ben gördüm geçenlerde, sizin de
tedaviniz varmış niye yaptırmıyorsun?” diyen herhangi bir vatandaştan, başka bir sağlık
konunuzla ilgili gittiğinizde “Göz doktoruna gidiyor musunuz? Biliyorsunuz tıp çok ilerledi”
şeklinde yönlendirme yapan hekiminize kadar her kimlikten insanda fark etmeniz mümkün.
Aileden, toplumdan, doktordan, medyadan, arkadaşlardan bunları duydukça bakıyoruz ki
kendimize “Daha iyi tedavi olup daha da iyi nasıl görebilirim? Yani konforlu bir hayattan çok
normal bir hayatı nasıl sağlayabilirim?” diye sormaya başlamışız. Fakat normalleşmenin de
sonu yok. Neticede sürekli bir düzeltme, sürekli bir ayar çekme mantığı ile ilerleyen medikal
model bizi hiçbir zaman normale götürmeyecek. Çünkü hiçbir zaman bir normale
ulaşamayacağız. Fakat fiziksel acılar çeken ve gerçekten fiziksel farklılıkları nedeniyle bir
şekilde günlük rutininde güçlük çeken insanlar için ilaçlar, çeşitli destek teknolojilerinin
sağlanması ile ilgili olarak medikal modelin olumlu anlamda desteğini gördüğümüzü de
belirtmek önemli. Bir noktaya kadar medikal gelişmelerin bireylerin insan onuruna yakışır,
daha rahat bir yaşam sürebilmeleri için üretiyor olması kıymetli. Bunu normalliğe ulaşmak için
itici bir mekanizma olarak kullanmadıkça sorun teşkil edecek bir durum olmayacaktır.
Kısaca paylaştığım yardım temelli ve medikal modellerin nerelerde çıkmaza girdiğini
fark ettiğimizde sürdürülebilir ve makul çözümler için hak temelli yaklaşım bizim imdadımıza
yetişiyor. Çünkü meseleye bir vicdan, düzeltme ve normalleştirme meselesi olarak
bakmadığımızda, yapılacak her uygulamanın işlevselliğini ölçebilmek için onun muhataplarıyla
beraber hareket etmemiz gerektiğini kavrayabiliyoruz.
Burada çeşitli ihtiyaçların, önceliklerin, farklılıkların ve kimliklerin gerçekliklerine
bağlı olarak birtakım ihtimallerin varlığından haberdar oluyoruz ve buna uygun politikalar
geliştirebilmek için fırsat doğuyor. Böylece yapılan her ne ise o insana verilen bir lütuf değil,
hakikaten o insanın sahip olduğu bir hak oluyor. İnsanların, engelli bireylerin sahip olduğu
haklara en temelde baktığınızda, herkesle eşit olabilme tabii ki de garanti altına alınması
gerekenlerin başında geliyor. Hiçbir farklılığı nedeniyle hiçbir birey ayrımcılığa uğramamalı
diyorsak, engelli bireyler de kimliklerine dair farklılıkları nedeniyle ayrımcılığa maruz
bırakılmamalılar. Bu anlamda ayrımcılık dediğimiz şey illa gözle görülür bir şiddet, bariz bir
nefret suçu şeklinde meydana gelmek zorunda değil. “Size uygun bir yer değil burası, özel
öğretmenlerimiz yok, veliler sizi istemiyor.” diye engelli çocukları tüm çocuklarla beraber
eğitim alma hakkından mahrum bırakmak, eğitimini almış bir engelliye “Sana uygun
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şartlarımız yok. Zaten sen bu işi yapamazsın.” diye işe almamak veya “Sen çalışıyormuş gibi
görün, işe gelme.” gibi bir yaklaşımla gerekli düzenlemeleri yapmaktan kaçmak, katılmak
istediğiniz bir faaliyet veya kurs için “Size uygun bir hizmetimiz yok. Çalışmalarımız sürmekte,
bir hizmetimiz olana kadar bekleyin. Ya da engellilere özel yerler var, oralara gidin.” cevabını
almak, “Engelliler için pilates dersi”, “Engelliler için müzik etkinlikleri”, “Engelliler için dans
kursları” vb. başlıkları taşıyan hizmetler üretmek ayrımcılığın farklı yüzleridir. Ben eğer gitmek
istediğim bir tiyatroya gerek fiziksel gerek içerik bakımından bir şekilde erişemiyorsam,
mekân; ulaşım ve hareket etmem için uygun değilse, işaret dili çevirisi, sesli betimleme yoksa
bir bakıma ayrımcılığa uğramış oluyorum. Benim için ayrı bir tiyatro etkinliği yapmanıza gerek
yok. Zaten bu tarz etkinlikler engelli bireylerin gelir düzeylerine bakmaksızın bedava ve reklam
amaçlı şeyler olduğu için sadaka oluyor. Dolayısıyla da ayrımcılık ve herkese eşit davranma
meselesini en başa koymamız gerekiyor. Bunu sağlayabilmek için de erişilebilirlik dediğimiz
bir durumun var olması gerekiyor. Nedir erişilebilirlik? Bir birey olarak sahip olduğumuz
durumla beraber eğer ihtiyacımız olan istediğimiz bir yere, bir hizmete, bir sisteme ulaşırken
zorluk çekmiyorsak, bizim ihtiyaçlarımıza uygun bir şekilde düzenlenmiş ise o zaman
erişilebilir oluyor. Bu erişilebilirlik herkes için sağlanmışsa, bu herkes için tasarımın, evrensel
tasarımın gözetildiği anlamına geliyor. Erişilebilir olan her şey yollar, kurumlar, hizmetler,
etkinlikler, eğitimler, iş ortamları bizi ayrımcılık denen şeyden uzaklaştırıyor ve eşitliği gerçek
anlamda sağlayabilmek için uygun ortamı yaratıyor. Aynı zamanda erişilebilirlik ile birlikte
kapsayıcı da oluyor bu ortamlar, bu hizmetler, bu modeller… Girdiğimiz zaman kendimizi
oraya ait hissediyoruz, kapsayıcılık en önemli meselelerden bir tanesi.
2007 yılının Aralık ayının 13’üncü günü Birleşmiş Milletler’de engelli bireylerin
haklarına ilişkin sözleşme imzalandı. Bu sözleşme engelli bireylerin kurduğu bir komisyon
tarafından hazırlanan ve baktığınızda bütün sözleşmeler içerisinde en ilerici ve hakları odak
alan bir sözleşme. Biz 2008’de bu sözleşmeyi imzalayıp 2009'da taraf olduk, bu sözleşmeye
dair hiçbir çekince koymadık. Çünkü herhalde düşünüldü ki biz engelli hakları sözleşmesinde
yer alan erişilebilirlik de dâhil tüm ilkeleri kabul ediyoruz ve gözeteceğiz. İşte eşitlik, cinsiyet
temelli eşitlik, engelli bireylerin insan onuruna yakışır bir şekilde muamele görmesi ve yaşam
alanları ile ilgili olarak hak, karar sahibi olmaları kapsayıcılık, erişilebilirlik… Bu sözleşme ile
beraber aslında biz ilk defa engelli bireylerin ikincil vatandaşlar, ikincil insanlar değil de, bizzat
hakkın sahibi, yani yaşam hakkından tutun da ulaşım hakkına, bağımsız yaşamdan herkes gibi
aile kurma ve üreme hakkına sahip bireyler olduğunu onaylamış olduk. Örneğin, bağımsız
yaşam hakkı derken herhangi bir şey yaparken kimseden izin almamız gerekmiyor. Aksine bize
10

bir şekilde destek oluyor dahi olsalar, bizim sahibimiz olmayan insanların bir şey yapmadan
evvel bizden izin almaları gerektiğini, tümüyle eksik bireyler olmaktan çok, farklı olan, topluma
etkin katılması ve katılımının devlet eliyle desteklenmesi gereken bireyler olduğumuz kabul
edilmiş oldu. Hem dünyada hem de 2008 itibariyle Türkiye için dolayısıyla bütün düzenlemeler
ve bütün uygulamalar artık ne engellilerin bedava bir yerlere girmesi ya da engellilere yardım
dağıtılması üzerinden, ne de düzeltilmesi gereken varlıklar oldukları üzerinden gidecek.
Bundan sonra her şey engelli bireylerin hak sahibi bireyler olduğu gerçeğini ele alarak, onların
haklarına yönelik yapılacak bütün uygulamaları, düzenlemelerin aynı zamanda onların içinde
yer aldığı mekanizmalar eli ile sürdürülmesi, üretilmesi ve desteklenmesi şeklinde olacak demiş
oluyoruz kâğıt üzerinde. Şimdi bunu ne kadar uygulayabiliyoruz ve bununla ilgili neler
yapılabilir onu hep beraber tartışıyor olacağız. Ama şunda net olmamız gerekiyor ki bundan
sonra konuşuyor ve tartışıyor olduğumuz hiçbir hizmet ve uygulama engelli bireylerin hakları,
ihtiyaçları gözetilmeksizin sadece birilerinin vicdanı rahat etsin diye yapılmayacak, hangi engel
grubu ve hangi birey olursa olsun fark gözetmeksizin kapsayıcı olacak. Çünkü ben körsem
benim yaşadığım körlük dünyadaki tek körlük değil. Farklı kör bireylerin farklı ihtiyaçları ve
önemsedikleri şeyler var onların da gözetilmesi gerekiyor ve politikaların buna göre
belirlenmesi gerekiyor. O yüzden “Evet ben bir tane kör buldum, onunla konuştum, o zaman
bu hizmet böyle alınmalı.” yerine, alternatiflerin de bilindiği ve esnek bir şekilde planlandığı
bir uygulama dizisi hayal edebilirsiniz. Bir harita olarak aslında keskin çizgileri olan bir resim
gibi değil de daha yumuşak, yuvarlak hatları olan ve üzerinde istediğinizde ve ihtiyaç
doğrultusunda oynamaların yapılabildiği bir hayat sanki. O kadar siyah beyaz olmayan, her
şeyin net bir şekilde belirlenmediği, yeni kimlikler ve ihtiyaçlar doğdukça revize edilebilen bir
politika, bir yaşam düşünebiliriz.
Bunun için de ele almamız gereken en önemli şeyin başta da söylediğim gibi engelli
bireylere dair söz söyleyenlerin, engelli bireylerin haklarına dair savunuculuk yapanların, bizzat
engelli olan bireyler tarafından gerçekleştirilmesi, söylenmesi ve önemsenmesi gerekiyor.
Bunun için de buranın ne kadar erişilebilir olduğu, yani şu an bu söz söylediğimiz ortam olan
burasının her türlü engelli bireyin erişimine uygun olup olmadığı, en birincil meselemiz olabilir.
Bu yalnızca burası değil, engelliliğin ve politikaların tartışıldığı her ortam için geçerli bir kriter.
Bugün burada görme engelli, tekerlekli sandalye kullanıcısı, işitme engelli, serebralpalsili,
otizmli, psikososyal engel gruplarından olan insanlar var ise ve kendilerine söz hakkı
tanındığını hissediyorlarsa işte burası erişilebilir bir ortam demektir. O zaman burada biz
engellilik politikasını hak temelli bir bakış açısıyla ele alabilecek şartları sağlamış oluyoruz. Bu
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yüzden de engellilik bağlamında politika tartışmak hak temelli çerçeveye oturtulduğunda, 10
Aralık bir araya gelmek için oldukça isabetli bir tarih. Diğer bütün çalıştay ve toplantılar
engellilik için belirlenmiş günlere koyulurken, bugün burada 10 Aralık’ta bunu konuşmaktan
dolayı mutluluk duyuyorum ve bu tarihin belirlenmesinde emeği olan herkese çok teşekkür
ediyorum.

Adil Çamur;
Dokuz Eylül Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Kamu Yönetimi
Bölümü’nde araştırma görevlisidir. "Türkiye'de Engellilik Politikasının Analizi" başlıklı
doktora tez çalışmasını sürdürmektedir. Fakültede engelli öğrenci akademik danışmanıdır.

Bahar'a konuşması için teşekkür ediyoruz. Üç konuşmanın sonunda süreyi de gözeterek
soru cevap ve değerlendirme yapma imkânımız olacak umarım. İsmim Adil Çamur, Dokuz
Eylül Üniversitesi’nde araştırma görevlisiyim. Aynı zamanda doktora öğrencisiyim, doktora
tez araştırmamın başlığı da Türkiye'de Engellilik Politikasının Analizi.
Bahar’ın bıraktığı yerden başlayacağım. Bugün bir engellilik politikası var diyerek
başlayacağım. Görüşmelerde ya da çalışmamı anlatırken bir engellilik politikası var dediğimde
bir politika mı var ki bunu analiz ediyorsun diye sorular oluyor. Evet, bir politika var. Kamu
politikalarından birisi olarak engellilik politikası var. Devletin bir meseleye ilişkin, bir
toplumsal soruna ilişkin yaptığı ya da yapmadığı her şeyi bütünlüklü olarak bir kamu politikası
olarak kabul ediyoruz. Engellilik politikası ise doğrudan ya da dolaylı olarak engellilerin
hayatlarını etkileyen bütün kararlar, mevzuat, uygulamalar ve yargı kararlarıdır. Bunların
tamamını engelli politikası olarak görebiliriz.
Gerçekten bunun bir kamu politikası olarak uygulandığını görmek için de elimizde
birkaç şey daha olması gerekiyor. Sorun ya da hizmet alanına ilişkin bir kurumun olması, bir
mevzuatın olması, uygulamaların olması da o meselenin kamu politikası haline geldiğini
gösteren etkenlerdir. Bugün baktığınızda var değil mi? Kanun var. Birleşmiş Milletler Engelli
Hakları Sözleşmesi var. Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü var. Anayasada ve çeşitli
kanunlarda hükümler var. Dolayısıyla bugün bir politika var diyebiliyoruz.
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Değerlendirmeye geçmeden, az önce çerçevesini çizdiğim mevzuat, kurum ve
uygulamalara dayanan mevcut engellilik politikası öncesi dönemle bugün arasındaki kırılma
noktasını belirteceğim. 2005 öncesini engellilere yönelik hizmetlerin sunulduğu dönem,
sonrasını ise engellilik politikası dönemi olarak adlandırabiliriz. Analiz için böyle bir ayrım
yapıyoruz. İtiraz edilebilir. 2005 öncesinde de bir engellilik politikası olduğu söylenebilir. Bu
da doğrudur. Böyle olduğunu kabul ettiğimizde de eski ve yeni politika şeklinde ayrım
yapılabilir. Öyle ya da böyle mevcut politikanın 2005’te Engelliler Hakkında Kanun’la birlikte
oluştuğunu ve kurumsallaştığını vurgulayarak devam edelim ve analize geçelim.
Mevcut politikanın dayanağı olan kanun 2005’te birden mi ortaya çıktı, gündeme geldi?
Engellilik politikası 2005’te mi ihtiyaç haline geldi ve talep edilmeye başlandı? Hayır. Öncesi
var. Mevcut politika öncesini, başka bir tanımlamayla politikayı hazırlayan dönemi üç başlıklı
sınıflandırmayla paylaşmak istiyorum. Başka etkenler de var tabii ki. Farkı sınıflandırmalarla
da açıklanabilir. Ben açıklamayı sacayağı üzerine kurmaya çalışacağım ve diyeceğim ki bu
kendiliğinden, bir günde 2005'te, 2005 Temmuz'unda meclisten geçerek ortaya çıkmadı.
Birincisi bir geçmişin mirası var. Bu mirasın içine sakat hareketinin taleplerini ve
mücadelesini koyabiliriz. Devletin bu zamana kadar yaptığı tüm işleri koyabiliriz. Bunlar neler?
Bakıldığında birçok alanda uygulamalar var değil mi? Özel eğitime ilişkin, istihdam kotası ve
çeşitli yardım hizmetleri, 2202 yasa, 1970'lerde kotanın gelmesi, daha sonra kamuda da engelli
kotasının yer alması, Özürlüler İdaresi Başkanlığı'nın kurulması daha öncesinde Sakatları
Koruma Koordinasyon Kurulu’nun 1980'lerde kurulması, memurlar kanununda ve çeşitli
kanunlarda ceza hukukunda düzenlemeler var. Örneğin, Gültekin Yazgan’ın kitabında yer
alıyor, çok ilginç 1945- 47 yıllarında PTT'de kabartma kitapların taşımasına ilişkin farklı bir
tarife olduğu görülüyor. İndirimli bir tarife. Yine o tarihlerde Talim Terbiye Kurulu'nun ya da
Milli Eğitim Bakanlığı’ndaki benzeri bir kurulun körlerin bazı sorulardan muaf edilmesine
ilişkin bir karar alındığını öğreniyoruz. 1950’lerde dönemin hükümetlerinin Uluslararası
Çalışma Örgütü’nden (ILO) ve Birleşmiş Milletler’den Türkiye'de engellilerin rehabilitasyonu
ya da istihdamına yönelik raporlar talep ettiğini görüyoruz ve bu raporların önemli çıktılarından
birisi de sakat istihdamına yönelik bir düzenleme yapılması ve daha sonrasında bu da yapılıyor.
Son olarak, 2005'te kanun çıktı evet ama öncesi de var. 1989'da -ben en eski tarihle bunu
buldum- Fikri Sağlar ve arkadaşlarının verdiği engelliler kanun teklifi var. Ondan sonra 94, 96
ve 97 yıllarında çeşitli siyasal partilerden Güneş Müftüoğlu, Saffet Arıkan Bedük, Yaşar Tınaz
Titiz, Ali Uyar gibi çeşitli milletvekillerinin ve siyasal parti gruplarının engelliler kanunu
teklifleri olduğunu görüyoruz. 2001'de ise Bülent Ecevit hükümeti döneminde, koalisyon
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hükümeti döneminde bir engelliler kanununun Bakanlar Kuruluna geldiğini fakat erken genel
seçim nedeniyle nihayete erişmediğini görüyoruz. Böyle bir seyir var. Geçmiş dönemin mirası
olarak bunu koyabiliriz. Yani aslında bir sürü düzenlemeler var, uygulamalar var. Bunları bir
araya getirmek ya da bir çatı düzenleme gereğini bu yapı ortaya koyuyor. Tabii bir de
engellilerin sivil toplum kuruluşları aktivistlerinin bu konudaki çabaları var. Son dedik ama
eksik kalmasın. Özürlüler İdaresi Başkanlığı’nın yaptığı engelli şuralarında, özürlü şuralarında
-ben engelli, sakat, özürlü hepsini birlikte kullanıyorum, o dönemde ne kullanıyorsa o şekilde
söylüyorum- en önemli taleplerinden birisi, her şuranın çıktısı bir yasanın, engelliler yasasının
çıkmasıdır. Bu da yine 2005'in öncesinin mirası olarak değerlendirilebilir. Kısaca önceki kanun
tekliflerine dönersek, Bahar'ın söyledikleriyle de biraz ilişkilendirirsek, yardım yaklaşımı ve
medikal yaklaşım baskın olmakla birlikte bugün bile olmayan, engelli destek hizmetlerinin bir
hizmet tanımı olarak yapılması ve engellilerin bu destek hizmetini bedeli ödeyerek satın
alabilmelerine yönelik taleplerin olduğu kanun teklifleri de olduğunu eklemek isterim. Birinci
ayağımız geçmiş dönemin mirasıydı.
İkinci ayağımız ise uluslararası kurumlar ve uluslararası gündem. Bahar’ın söylediği
Birleşmiş Milletler Engelli Hakları Sözleşmesi'nin Türkiye'ye etkisi olmuştur. Daha öncesinde
de olmuştur. Sadece Türkiye'ye değil bütün dünyada engelli haklarının gelişmesi ve engellilerle
ilgili kanunların çıkması, Birleşmiş Milletler ve Avrupa Birliği’nin çabalarıyla paralellik
göstermektedir. Türkiye'de 2005 yılında çıktı yasa. Yine 2004-2005-2006 yıllarında dünyanın
çeşitli ülkelerinde benzer yasaların çıktığı ya da önceki yasaların revize edildiği görülmektedir.
Uluslararası çabaların ve kurumların etkilerinin örneğinden az önce bahsettim. 1950’lerde
çalışma örgütünün raporları var. Ek olarak, 1980'de Birleşmiş Milletler Sakatlar On Yılı
ilanının Türkiye'ye etkisi olmuştur. İlk kurum, politika belirleyici kurum olarak tasarlanan
Sakatları Koruma Koordinasyon Kurulu’nun bu etki ile kurulduğunu görüyoruz. İcracı
olmadığı ve politika belirleme ile görevli olduğundan etkisiz olduğu gerekçesiyle eleştirilmiştir.
Kanunun 2005’te çıkması, daha sonra Anayasa’nın 90. maddesi Birleşmiş Milletler Engelli
Hakları Sözleşmesi'nin ulusal mevzuat hükmünde kabul edilmesi de bu kapsamdadır.
Üçüncü ayak ise Adalet ve Kalkınma Partisi’nin kurulması ve 2002'de iktidara
gelmesidir. Bunun da bir geçmişi var, yani Adalet ve Kalkınma Partisi ve daha öncesinde Refah
Partisi'nin çalışmalarının bugünkü engelli politikasının oluşmasında bir etkisi var. Adalet ve
Kalkınma Partisi’nin engellilik alanı ile ilişkisinin yasama faaliyetlerine yansımasını 1993'te
Necmettin Erbakan ve arkadaşlarının teklifiyle mecliste kurulan araştırma komisyonunun
teklifinde görüyoruz. Engellilerin sorunlarını araştırma, tespit etme ve çözüm önerileri sunma
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amacıyla bir komisyon kuruluyor. Bir yıllık çalışmanın sonunda rapor hazırlıyor ve o tarihe dair
tespitler yapılıyor. Sakat istihdamı, eğitimde, sağlıkta engellilerin durumuna dair tespitler yapıp
öneriler sunuyor. Meclisteki partilerin oluşturduğu bir komisyona dönüşüyor, bir rapor
hazırlıyor. Bu raporun, önemli yasama faaliyetlerinden birisi olduğunu düşünüyorum. Daha
sonra 94'te Refah Partisi’nin yerel yönetimlere gelmesi ile engelli çalışmalarını
yaygınlaştırdığını ve bir politika alanı haline getirdiğini düşünüyorum. Adalet ve Kalkınma
Partisi’nin 2001'de kuruluşunda ve 2002’de iktidara gelmesiyle birlikte, yerel yönetimler
deneyimini önce partiye sonra hükümet faaliyetlerine taşıdığını görüyoruz. Adalet ve Kalkınma
Partisi'nde bir özürlü örgütlenmesi kuruyorlar. Özürlüler Koordinasyon Merkezi adıyla. Başına
Lokman Ayva geçiriliyor ki Lokman Ayva 1994’te İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin aynı
adlı merkezinin başındaydı. Daha sonra da Adalet ve Kalkınma Partisi bu engellilik meselesini
sürdürmeye merkezi hükümetle devam ediyor.
İşte bu sacayağı üzerine bir politikanın kurulduğundan bahsediyoruz. Peki, bu nasıl bir
politika? Bu sorunun yanıtını üçüncü ayakla ilişkilendirerek cevaplamak isterim. Adalet ve
Kalkınma Partisi engelliliği bir politika alanı olarak seçti. Üzerine gideceği alanlardan birisi
olarak seçti, tabandan da destek buldu ve karşılığı olduğunu gördü. Örneğin Lokman Ayva ile
görüşmemde bana şöyle söyledi: “Biz 94'te yerel yönetimlere geldiğimizde bizim haberlerimiz
çok fazla çıkmıyordu basında. Engellilerle ilgili bir iş yaptığımızda bu haber olabiliyordu.
Bunun Tayyip Bey’in ilgisini çektiğini ve çalışmaların önünü açtığını söyledi. Bu alanı kendi
politik uygulamaları ile uyumlaştıracağı uyumlu bir alan olarak gördü. Kimsenin de itirazı
olmadı. Ne yapıyorsa desteklendi. Örneğin, meclisten engellilerle ilgili bütün yasalar oy birliği
ile geçmiştir. Hiç tartışma olmamıştır. Kimse itiraz etmemiştir. Tabi bu itiraz engelleme
anlamında değil sadece. Baktığımızda diğer siyasal partilerin katkı anlamında çabası
olmamıştır. Ne dedim? Kendi politik uygulamalarıyla uyumlaştıracağı bir alan olarak gördü.
Bu ne demek? Şöyle, hayırseverlikle yardımla çok çabuk ilişkilendirerek tabanına ve bütün
Türkiye toplumuna etki edebileceğini düşündü. Aileyi konumlandırdığı durumu düşünerek,
aileyi engellilik meselesi ile ilişkilendirerek böyle bir tercihte bulundu. Başka bir tercih de
engellilere yönelik yardımcı teknolojilerin sağlanması, sağlık teçhizatının sağlanması, özel
eğitim merkezlerinin açılıp desteklenmesi. Bütün bu alanı piyasayı açarak ve aynı zamanda
sivil toplum kuruluşlarını da bazı işlere katarak neoliberal dönüşüme, yani piyasacı dönüşüme
eklemlemiş oldu. Bu alanı, kamusallığı savunmayan bir anlayışla, muhafazakâr, popülist ve
neoliberal politikasına uyumlaştırabileceğini düşünerek gördü, seçti ve uygulamalar yaptı.
Bugün geldiğimiz noktada bu böyle bir politika diyebiliriz. Tabii ki bütün bu söylediklerimiz,
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2005'ten itibaren, yani sizler de bu tespite katkı sağlayabiliriz, engellilerin yaşamında
değişikliklere yol açtı. Gelişimlere yol açtığını görüyorum görüşmelerde, raporlarda ya da
araştırmalarda bu ortaya çıkıyor.
Bundan sonrası için birkaç kelime söyleyebilirim. Mevcut politikanın kamusallığı
savunduğunu ve hak temelli yaklaşım olduğunu söylememiz güç. Kamusallığı savunarak ve
hak temelli yaklaşımla bu politika yeniden ele alınmalı. Özellikle engelli bireylerin katılımı,
talep etmeleri ve takip etmeleriyle genişletilmeli ve geliştirilmeli. Bugünkü uygulanan
politikaların yerel yönetimlere dayandığını söyledim. Yerel yönetimlerdeki uygulamalarla
başlıyor ve bütün ülkeye yaygınlaştırılıyor. Geleneksel yaklaşımı da içinde barındırıyor. Bunu
yeniden tartışmaya açmak gerekiyor. Kamusallığı ve hak temelli yaklaşımı savunarak
tartışmamız gerekiyor. Bu toplantının bir belediyede yapıldığını düşündüğümüzde, yerel
yönetimlerden hareketle, hak temelli yaklaşıma oturtmak mümkündür denenebilir. Anladığım
kadarıyla, Cumhuriyet Halk Partisi genel merkez düzeyinde bir komisyon kurup bu konuyla
ilgili bir rapor hazırlamış. Metine ulaşamadım henüz. Bu metin üzerinden bir politika belgesi
hazırlanıp yerel yönetimlerde bu yaygınlaştırılabilir. Burada tabii ki uyarım aynı hikâyenin
tekrar etmemesi. Yani yerel yönetimler deneyimini aktararak ve bir siyasal partinin kendi
planlaması çerçevesinde oluşturduğu engellilik uygulamalarının, engellilik politikasının bütün
ülkeye yayılması yerine; konunun taraflarını tekrar tekrar dâhil ederek ve hak temelli yaklaşımı
ve kamusallığı vurgulayarak bunu yeniden yapabiliriz.
Belki bugünkü çalışma, Cumhuriyet Halk Partisi'nin yaptığı çalışmalar, diğer siyasal
partilerin çalışmaları, örneğin Halkların Demokratik Partisi’nin engelliler komisyonu var,
engelli milletvekili var, onun çeşitli takipleri ve açıklamaları var, bunu yeniden başlatıp farklı
bir yere vardırabilir diye düşünüyorum. Bu tabii ki konunun taraflarının, tüm bu hizmetlerin
yararlanıcılarının çabasını da gerektiriyor. Unutmayalım ki engelli hakları mücadelesi, bir
eşitlik mücadelesidir. Ben öyle görüyorum. Bu eşitlik mücadelesine herkesin omuz vermesi
gerekiyor. Herkesin katkılarına açık olan bir alan. Bu toplantı bir başlangıcı olabilir ya da herkes
açısından bir soru işareti yaratabilir. Belki bunları düşünmeye başlayabiliriz. Geç kaldık, çok
geç kaldık, fiziki erişilebilirlik anlamında, zihniyet anlamında ama denenmeli. Teşekkürler.
Mahir Bey kendinizi tanıtarak başlayabilirsiniz teşekkürler.
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Mahir Işık;
1968 yılında Sarıkamış’ta doğmuş, ilkokul, ortaokul ve lise eğitimini İzmir’de
tamamlamıştır. Üniversite eğitimini yarım bırakarak çalışma hayatına atılmıştır.
İzmir’de ilk defa kurulan İzmir Ortopedik Özürlüler Derneği’nde üyelik ve yönetim kurulu
üyeliği yapmıştır.
Buca Engelliler Derneği ve Eşit Haklar İçin İzleme Derneği üyesi olup, Türkiye’de hala
tek olan Yaya Derneği kurucu üyelerindendir.
Engellilik ve engelli hakları alanında hak savunuculuğu faaliyetleri yapmaktadır.

Herkese merhaba, tüm katılımcı arkadaşlarıma hoş geldiniz diyerek başlamak istiyorum.
Adım Mahir Işık, yaklaşık 30 yıldır derneklerde yani sivil toplum örgütlerinde mümkün
olduğunca hak temelli yaklaşımla engellilik sorunları üzerinde çalışan birisiyim.
Derneğe çok genç yaşta üye oldum. İzmir'de ilk kurulan derneğe gittiğimde yaşım
tutmadığı için üye olamamıştım, o kadar eskiyim diye söyleyebilirim. Bahar ve Adil yaklaşık
olarak benim de dem vuracağım konuların altını oldukça iyi çizdiler. Ama Çiğli Belediyesi'nin
10 Aralık İnsan Hakları gününde engellilik üzerine bir politika belirlemek üzere bu çalıştayı
düzenlemesini ben bir engelli olarak çok önemsiyorum. Bu bir fırsat diye düşünüyorum. Neden
derseniz? Bahar çok güzel anlattı.
Hakların elde edilmesi meselesiyle ilgili Adil'in de söylediği gibi Türkiye'de bir politika
var ama biz bunun neresindeyiz, ben 30 yıldır anlayabilmiş değilim. Çünkü rakamlara göre
ülkenin yüzde onunun engelli olduğu söyleniyor. Öyle ya da böyle yani süreğen hastalıklar da
dâhil olmak üzere aslında rakamın çok yüksek olduğunu biz biliyoruz. Ama toplum, yerel
yönetimler ve kamu engelliye nasıl bakıyor? Arkadaşlarım Bahar ve Adil bunları da anlattılar.
Bir bakış açısı var ama bu yanlış bize göre, bana göre de yanlış, size göre de muhtemelen yanlış.
Yani bunun çerçevesini de çizdi yine arkadaşlarım. Notlarımı da ben öyle almışım, demek ki
aynı çerçeveden ve pencereden bakıyoruz diye düşünüyorum.
Bir biyolojik tıbbi model, bir sosyal model bir de insan hakları modeli var aslında. İşte
sivil toplum örgütleri olarak bizler taleplerimize bakışı buradan yansıtmamız lazım. Nasıl
yapabiliriz, bunu da işte örgütlenerek yapabiliriz, evet doğru, yıllardır örgütleniyoruz, en az 30
yıldır örgütleniyoruz. Yine Adil'in de söylediği gibi 2005 yılında çıkan 5378 Sayılı yasanın
öncesini de anlattı. Örneğin posta telgraf kanundaki o ayrıntıyı ben hiçbir yerde görmemiştim.
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Bu açıdan baktığımızda aslında Birleşmiş Milletler Engelli Hakları Sözleşmesi'nin de varlığı
bizi yanıltmasın. Şu açıdan yanıltmasın, genel anlayış içerisinde insan haklarına baktığımızda
engellilerin özel hakları yok. En temel insan haklarının içerisinde bizlerin de hakları var. Niye
bizi toplum farklı görüyor, nasıl görüyormuş biliyor musunuz?
2006 yılında eskiden Özürlüler İdaresi Başkanlığı vardı biliyorsunuz, direkt
Cumhurbaşkanlığı'na bağlı olan sonradan Aile Sosyal Politikalar bünyesine alındı, daha sonra
da Yaşlı ve Engelli Hizmetleri diye bir müdürlüğe mahkûm edildi biliyorsunuz. Özürlüler
İdaresi Başkanlığı varken ki durumumuz bence daha güçlüydü. Ama şimdi çok öyle olduğunu
düşünmüyorum.
Bizi nasıl anlamış toplum? 2009 yılında Özürlüler İdaresi Başkanlığı’nın yapmış olduğu
“toplum özürlülüğü nasıl anlıyor” başlıklı araştırma sonuçlarına göre halkımızın %32’si ruhsal
ve duygusal, %28'i de zihinsel engellilerle arkadaş olmazmış; halkımızın %33.6’sı ruhsal ve
duygusal, % 30’u da zihinsel engellilerle çalışmazmış; halkımızın %25.9’u ruhsal ve duygusal,
%19'u da zihinsel engellilerle komşu olmak istemiyormuş. Bakın devletin yaptığı araştırmadan
bahsediyoruz. Yine halkımızın % 18’i hiçbir engelli akranlarıyla aynı sınıfta eğitim alamaz
görüşüne sahip.
Şimdi biz genellikle nasıl bir politika yürütüyoruz? Özellikle sosyal modelde
rehabilitasyon çok revaçtadır. Alalım engellileri bir yere koyalım onları bir rehabilite edelim,
toplumla kaynaşsınlar. Peki, bu rakamlara göre aslında rehabilite edilmesi gerekenler acaba
kimler? Engelli olmayan insanlarmış gibi görünüyor. Bu ve benzeri istatistiki çalışmaları bazı
kaynaklardan edinebilirsiniz.
2011'de açıklanan TÜİK verileri de var, niye bu istatistikleri vermeye çalışıyorum,
çünkü hak temeli bir yaklaşımla eğer yerel yönetimler engelli bireylere hizmet sunmak
istiyorlarsa, Çiğli Belediyesi bunun başlangıcını burada atıyor. Yine bunun altını çizmek
istiyorum, niye ise bu beni sevindiriyor, 10 Aralık'ta diye, kime ne hizmet ya da kime ne
yapılması gerektiği konusunu bilimsel açıdan değerlendirmeniz gerektiğini düşünüyorum ben.
Belediye başkan adayları ve milletvekili adayları her seçim öncesi derneklerimize gelip
konuşuyorlar ya, bende nerede onları bulsam sıkıntılarımızı anlatıyorum. Diyorum ki yani İzmir
bazlı konuşuyorum tabi, çalışma yapacaksanız evet yapalım. Neymiş engelliler eğitimden tam
yararlanamıyormuş, evet çok doğru; engelliler evlerinden dışarıya çıkamıyormuş, evet doğru
engelliler evlerinden çıkamıyorlar, evet doğru satın almadığınız o otobüsler yüzünden
çıkamıyorlar. Yani doğru düzgün rampa ve asansör kullanmadığınız okullar yüzünden eğitim
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almıyorlar. Eğitemediğiniz engelli üniversiteye gidemiyor, dolayısıyla vasıflı bir çalışan haline
gelmiyor. Siz ne yapıyorsunuz EKPSS diye bir şey çıkartıyorsunuz, engellileri ayrıca sınava
sokuyorsunuz, orada da en çok ilkokul mezunu olan engellilere iş fırsatı yaratıyorsunuz. Nerede
yaratıyorsunuz? Okullarda ve kamu hizmet binalarında hademe olarak. Şimdi koltuk
değneklerimle beni paspas yaparken düşünün lütfen. Adil'in söylediği bu politikanın tam da
karşılığını yaşıyoruz biz Türkiye'de.
Yerel yönetimlerle ilgili olarak da biz çok dertliyiz, bu konuda herkes sanıyorum bana
katılacaktır. Bu politikalar neticesinde aslında bunun bir geçmişinin olduğunu Adil araştırarak
söyledi. 2005 yılında kazandığımız yarım yamalak da olsa 5378 sayılı yasayı acaba sivil toplum
örgütleri olarak bizler yahut onların üst kuruluşları olan federasyonlar ya da konfederasyonlar
mı diretti de eylemler yaptı da mecliste bu yasa geçti. Hepimiz biliyoruz ki değil. Avrupa
Birliği’nin yüzü suyu hürmetine kazandığımız birçok hak temelli yasa var. Ama 5378’in de
nispeten hak temelli bir yaklaşımla yeniden değerlendirip, şekil düzen verilip biraz hale yola
sokulması gerekiyor. Bu da bizim elimizde diye düşünüyorum. Bana sorarsan eksik ama şimdi
bakın Anayasanın 90. maddesi var hocam biliyor musunuz? Anayasanın 90. maddesi diyor ki,
“Uluslararası Hukuk kendi hukukundan üstündür”. Şöyle ki eğer kanunlarda yer almayan bir
madde var ise ve bundan dolayı bir ayrımcılık veya hak ihlali söz konusu ise ya da uyuşmazlık
var ise burada uluslararası hukukun geçerli olduğu belirtiliyor. Bu yüzden biz bunları örnek
veriyoruz. 10. ve 90. Madde de var. 10. madde eşitlikle ilgili zaten bunu örneklememizin sebebi
bu, çünkü anayasamızda yazıyor ama 5378 sayılı yasayı da yok saymıyoruz. Yani dediğim gibi
anayasanın maddesi bunu öngörüyor, bundan dolayı bir şeyimiz olmaması lazım. Belediye
hizmetlerinin engellilere sunulması yani engellilik ve yerel yönetimler dediğimizde, nasıl
bakmam gerektiği konusuna baktığımda, yani mevcut halimize mi bir bakmamız lazım yoksa
yerel yönetimlerin hak temelli bir yaklaşımla sunması gereken hizmetlerin hangi kriterlere
sahip olması gerektiğini mi anlatmam gerekiyor diye düşündüm yani her ikisini de kapsamaya
çalışacağım biraz da.
Sivil toplum örgütlerinin yerel yönetimler ile olan ilişkilerine de bakmamız gerekiyor.
Ben her zaman mesafeli durdum bu meselede. Sivil toplum örgütlerinin aslında örgütlenmeyi
nasıl anladıklarının da bir sonucu olarak çokta doğru ilişki kuramadığımızı düşünüyorum yerel
yönetimlerle. Sivil toplum örgütleri olarak, yani dernekler olarak aslında bir mevcudiyetimiz
var. Birçoğumuzun derneklerle bağı vardır. Ama örgütlenmeyi biz özellikle engelli
derneklerinde nasıl görmeliyiz ve nasıl görüyoruz çok emin değilim. İzmir'de en son yaptığımız
bir çalışmada tespit ettiğimize göre 160 tane engelli derneği var biliyor muyuz? Bilmiyoruz.
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Yani çok farklı amaçlarla engellilik adı altında hizmet veren ya da vermeyen dernekler var.
Yerel yönetimlerle, yani belediyelerle nasıl bir ilişki kurması gerekiyor tabii ki hak temelli bir
ilişki kurması gerekiyor.
Eğer belediyenin sağladığı otobüslere binemiyorsa, sosyal yaşama katılma anlamında
kamusal alanlarda erişimde sıkıntılar yaşıyorsa, gittiği okulda üst katlarda ya da olması
gerektiği sınıflarda eğitim göremiyorsa yahut öğretmenlerinden bir ayrımcılık görüyorsa,
yaşarken yine bir ayrımcı uygulamaya maruz kalıyorsa, belediyelerden bir şeyleri talep
etmemiz gerekiyor. Ama lütfen dikkat edelim dernek binası değil, bir yerden bir yere gitmek
için sürekli bir servis talebi değil, akülü sandalyeyi belediyeden talep etmek değil, başka şeyler
söylememiz başka şeyler talep etmemiz gerekiyor.
Şu an için derneklerimizin bulunduğu konumun biraz böyle olduğunu düşünüyorum. Bu
durum karar alma mekanizmalarında yeterli sayıda olmamızdan da kaynaklanıyor. Çünkü
içimizden insanlar çıkmıyor, çıksa bile Türkiye'deki siyasal sistem, politikacılar ve siyaset
yapma şekli bizi sürekli öteliyor. En son yerel seçimlerde belediye meclis üyesi adayı olan
arkadaşlarımızla bir araya gelmeyi planladık, bir arkadaşımız hariç hiçbiriyle bir araya
gelemedik, gelmediler. Planladığımız şeyi yapmak istediğimizde bize ulaşmak, bize geri
dönmek gibi seçenekleri değerlendirmediler mesela.
Karşılaştığımız sorunları ağır bir şekilde yaşamamızın sebeplerinden bir tanesi de yerel
yönetimlerin doğru hizmet veremeyişi aslında. 5378 sayılı yasanın erişilebilirlik ile ilgili bir
bölümü var. Neydi 7 Temmuz 2012'ye kadar erişilebilirlik ile ilgili tüm standartların kamuya
açık bütün alanlarda sağlanması gerekiyordu. 12 yıl evet 12 yıl boyunca bunların yapılması
gerekiyordu. Siz de biliyorsunuz ne devlet ne yerel yönetimler bunları yapmadı. Yapılanlar da;
ya tıbbi yaklaşımla ya sosyal modelle sınırlı. Hani maaşını verelim yahut da rehabilitasyon
merkezleri kuralım gitsinler orada kurs görsünler, arada bir Seferihisar'a denize götürelim fazla
sorun çıkarmasın mantığı ile hizmet sundular kamu ve yerel yönetimler.
Şimdi bugün çalıştay grupları oluşturulacak. Öğleden sonra özellikle engelli olan ya da
engellilik konusunda çalışma yapan yahut bu konuda çözüm önerileri olan arkadaşlarım
özellikle söylemek istiyorum, lütfen bu çalıştayın gruplarına katılın. Lütfen konuşulanlar
çerçevesinde fikirlerinizi beyan edin. Bu çalıştaydan sonuçlar çıkartalım, sorulara yanıtlar
arayalım ve Çiğli Belediyesi'nin özelinde Türkiye'de henüz daha örneği olmayan bir
belediyenin engellilik üzerine politika belgesi imzalaması ile ilgili bir çalışma da yürütelim.
Türkiye'de benim bildiğim kadarıyla yok, eğer herhangi bir belediye biliyorsanız söyleyin. Ben
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engellilik üzerine bir politika belgesini imzalayan herhangi bir yerel yönetim bilmiyorum. Çiğli
Belediyesi, inşallah bu konuyla ilgili ilk olur ama bu çalıştayın grupları bence oldukça önemli.
Bu gruplarda, öğleden sonra katılımımızı arttırıp sonuçlar çıkmasına, bu sonuçlarında hak
temelli engellilik politikalarını Çiğli Belediyesi'nin oluşturmasına yardımcı olacağını
düşünüyorum. Katılmamız gerekiyor.
Peki, nasıl bakmalıyız? Sivil toplum örgütleri farklı nasıl yaklaşabilir, tabii ki hak
temelli yaklaşabilir. Anayasadan ve uluslararası yasalardan gelen hangi haklarımız varsa ve
devlet ya da yerel yönetim bunları uygulamıyorsa, bu hakların izleyicisi ve denetleyicisi
olabilirler. Yani başka ne görevimiz olabilir ki bizim sivil toplum olarak.
Hak temelli bir yaklaşımla belediyeler; her türlü hizmetin doğru kitleye ulaşması için
öncelikle belediye sınırları dahilinde engellilik açısından istatistik veriler için demografik
yapıyı tespit etmelidir. Ayrıştırılmış veriler üzerinden hangi hizmetin kimlere ulaşacağı
belirlenebilir. Doğrudan ya da dolaylı ayrımcılık içeren tüm hizmetler gözden geçirilmelidir.
Toplum sorunlu bu bakış açının değiştirilebilmesi için yerel yönetimlere çok iş düşmektedir.
Hak temelli bir yaklaşımla; İnsan Onurunun Korunması, Özerklik (bağımsız
yaşayabilme) , Ayrımcılık Yapmama ve Eşitlik, Katılım, İçermecilik ve Erişilebilirlik,
Farklılıklara Saygı ilkeleri ekseninde farkındalık yaratmak için çalışmalar yaparak, yine bu
ilkelere göre hizmetler sunmalıdır.
Engellilik bakımından erişilebilirlik, bağımsız olarak yaşayabilmek ve hayatın bütün
alanlarına tam olarak katılabilmek için başkaları ile eşit olarak kentsel alanlarda kamuya açık
olan fiziksel çevreye, ulaşıma, bilgi ve iletişime ve öteki tesislere ve hizmetlere engelleyici
bariyerlerle karşılaşmadan ulaşmaktır. Evrensel tasarım toplumun tüm üyeleri için kamusal
alanda eşit erişim ve fırsatlar yaratmayı hedefler. Bu durum, Birleşmiş Milletler Engelli Hakları
Sözleşmesi’nin olmazsa olmazıdır. Konutların dış ve iç tasarımında "uyarlanabilir ve tam
erişilebilir konut” kavramından hareket edilmeli, çalışma alanları ergonomik yönden
engellilerin de kullanabileceği biçimde düzenlenmelidir. Bu konu yerel yönetimlerin
denetimlerinde ve izinlerinde öncelikli maddeler olarak yer almalıdır.
Engellilik açısından yerel yönetimlerde yönetime katılım önem arz eder. Çok etkin
olmasa da kent konseyleri iyileştirilebilirse engelli meclisleri bu konuda kullanılabilir.
Düzenlemelerin yaşama geçirilmesi ve uygunluğunun denetlenmesini sağlamak amacıyla
meslek birlikleri ve engelli örgütleriyle ortak platformlar oluşturulmalıdır. Belediye yasasında
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yer alan kent konseyleri katılımcılık yönünden uygulamaya konulmalı ve bu konseylerin
görüşlerinin, kararlarda etkili olması sağlanmalıdır. Kadın engelli, roman engelli ya da her dine
mensup engelliler kapsanmalıdır.
Hizmet sunumunun bir lütuf yaklaşımından öte görev bilinciyle yapılmasının ilk şartı
budur. Engellilere yönelik hizmet sunarken “muhtaçlık” yaklaşımının kırılması ve hak temelli
bir hizmet sunulması için kamu görevlilerinin engelli hakları farkındalığına sahip olması
gereklidir.
Bunlar bizim en temel haklarımız aslında. Dolayısıyla sivil toplum örgütleri olarak
bizlerin yerel yönetimlerden talepleri olmalı, yerel yönetimlerin neler yaptığını izlemeliyiz, yeri
geldiğinde denetlemeliyiz ve raporlamalıyız. Ancak engelli sivil toplum örgütleri bu yolla
belediyelerimizin sunduğu hizmetlerdeki kaliteyi artıracak diye düşünüyorum. Teşekkür
ediyorum.

Adil Çamur;
Şimdi sunumlardan hareketle soru-cevap yapabiliriz. Saat 12'de bitecek şekilde 20
dakikalık süremiz var. Söz almak isteyenler. Bu taraftan başlayalım.
Vatandaş ( Kendini tanıtmadı )
Sayın Adil Hocam sorum şu; benim oğlum engelli değil, özürlü. Yani epilepsi hastası.
Bunun için bir cevap alabileceksem kalmak istiyorum. Alamayacaksam kalmayacağım,
gideceğim. Oğluma epilepsi hastası olduğu için kimse iş vermiyor. Toplantılara katılıyor,
buraya geliyor. Fabrikalar epilepsi hastası alamayız diyorlar. Bu durumda benim oğlum ne
olacak? Oğlumun geleceği ne olacak? Ben bunun cevabını alamıyorum. Hasan Arslan (önceki
dönem belediye başkanı) döneminde de aynı durum oldu. Yine cevap alamadım. Yani ben
oğlumun geleceğinden kuşkulanıyorum. Affedersiniz, özür dilerim herkesten it mi olacak,
uğursuz mu olacak, hırsız mı olacak? Ne olacak yani? Bir baba olarak kaldıramıyorum. Oğlumu
getirmedim, huzuru kaçıyor çünkü. Bu kadar.

Tevfik Fikret Sözer (Yaşlı Politikaları Derneği Başkanı);
Sayın Başkan, açıklamalarınız için teşekkür ederim. Vermiş olduğunuz örneklerin
içerisinde benim de katkıda bulunmak istediğim bir kaç konu var. 603 sayılı kanun hükmünde
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kararname ile kurulan Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bugün itibari ile Sosyal
Hizmetler vasfını kaybedip; sadece Çalışma Bakanlığı ve toplu sözleşmeleri takip eden zam
vermeye veya vermemeye gayret eden bir bakanlık haline gelmiştir. İkincisi; anayasamız gayet
açık ve net. Yeter ki uygulamak isteyen bir siyasi irade olsun. 10. maddedeki eşitlik ilkesi
tartışmasızdır. 61. maddesindeki pozitif ayrımcılık ilkesi tartışmasızdır. Ve en önemlisi de 90.
maddedeki bir uluslararası anlaşma iç hukukumuz ile çatışırsa iç hukuk düşer, uluslararası
anlaşma kuralları geçerli olur. Bu bir anayasa hükmü ve biz bu hükme bağlı olarak Madrid,
Prag, Oslo, Yeni Delhi, Pekin bildirgelerini kabul etmişiz. Ve bu bildirgelerde yaşlılara ve
engellilere tanınan haklar anayasa hükmü yerindedir. Bunun tartışmasız yerine getirilmesi
gerekirken; bugün sadece Özürlü Daire Başkanlığı’ndan, Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Daire
Başkanlığı’na dönüştürülmüş olan bakanlıktaki birim, daha önce 184 görevlisi varken bugün
26 kişiyle görevini icra etmeye çalışmaktadır. Böylesine gözlerden uzak bir durumun temel
nedenini toplumumuzun dinsel inançlarında aramak gerekir. Zekât ile fitre ile sadaka ile
yardımla bir anlayış oluşturmuşuz ki bu bir lütuftur. Ama engelli, bir insandır ve insan
haklarından yararlanması gerekir. Biz önce insan haklarını içselleştirip yasalarımızda ve
hukukumuzda buna işlevliğini kazandırmalıyız. Esas görev bizlere bu noktada düşüyor. Her
şeyden önce hak temelli savunuculuğun takibini ve sorgulamasını yapmak zorundayız.
Turna Fırat;
Pardon, çok fazla da yönlendirilmesini istemiyorum. Çünkü bizler buraya geldiğimizden
beri sürekli dinliyoruz. Evet, prosedürleriniz gerekli ve yapılması lazım. Fakat biz engelli
aileleri buradayken, yöneticiler olarak dinleyen kişiler şu an yoklar. Biz kendimizi daha rahat
ifade edebilelim. Yani bunun önünü hiç kimse kesemez. Ediyoruz da. Çünkü bu bizim
mücadelemiz, bu bizim yaşamımız, gerçeğimiz. Ve teşekkür ederim hocam bu arada
vurguladığınız konu gerçekten çok önemli. Ve hakikaten geldiğimiz noktada, insan hakları
bildirgesi ve hocamızın da açıklamış olduğu kriterler, hayata geçirilmiş olsaydı bugün bunları
konuşuyor olmayacaktık. Benim iki tane engelli çocuğum var. Bir tanesini kanserden kaybettim
17 yaşında. Yine keza her ikisi de otizmli ve otizm Türkiye'de bilinen bir gerçek. Fakat bu
konuda eğitmen sayısı az, kuruluşlar çok fazla şey vermiyor. Derneklere bakıyorsunuz;
dernekler kendi çapında insanları kullanıyor, ODER ve benzeri yerler. Bir şey olmuş; elit
engellilerle, garip engelliler diye. Böyle bir kıstasa da girdi. Yani reklam, insanları kullanma,
çocukları kullanma, şiddete maruz kalan çocuklar, engelli günlerinde şak şak yapıp insanları
kandırmacalar. Benim çocuğumun birçok yeteneği var. Otizmin aspergel sendromu. İmkânım
yok. Devlete gittim yardım aldım. Yardımım kesildi, bana bir ceza geldi; kırk yedi milyar. Hadi
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bakalım ödeyebilirsen. Bugün insan haklarından bahsediyoruz. Cezayla mı uğraşayım yoksa
çocuğumla mı ilgileneyim? Sen otur, kafanı kaldırma. Kafanı kaldırırsan, bize sorun çıkarırsın.
Bu çocuklara eğitim küçük yaşlardan itibaren verilmeli. Çocuğa tanı konulduktan sonra eğer
devlet buna el atarsa maliyet çok çok aşağılara düşüyor. Yaşı ilerlediği takdirde maliyet de
yükseliyor. Bunu dünya biliyor ve biz hala haftada verilen 3 saatlik bir eğitimle,
rehabilitasyonla çocukları toparlamaya çalışıyoruz. Yani 46 saat gibi bir zaman dilimi yani
burada bunları yapması gereken yerde daha düşürülüyor. Ondan sonra otizm eylem planı ortaya
çıktı. Kaç senedir uğraşılıyor hala bir şey yok. Ne olacak? Kandırılıyor insanlar, aldatılıyor.
Bugün bir milletvekilinin otizmli olan bir kızı var. Çıkıyor ben kabul ettiremiyorum, yıllardır
uğraşıyorum diyor. Bir milletvekili mecliste bunu yaptıramıyorsa, bizler ne yapabiliriz?
Mücadele edeceğiz, yılmayacağız. Otobüse biniyoruz insanlar bağırıyor. Ben çok karşılaştım.
Ben sürekli benim çocuğum özel demek zorunda mıyım? Neden toplumu eğitemiyoruz.
Kaynaklar sizde, imkânlar sizde, her türlü olanaklar sizde. Neden yapılmıyor? Bizler sorunlu
insanlar oluyoruz. İşin psikolojik yönü de var. Yani anne babanın psikolojisi, kardeş varsa
kardeş psikolojisi, dışlanma…
Dr. Türe Tunçbay;
Saygılar sunuyorum. Konuyu birçok yönüyle ele almaları sebebiyle tüm
konuşmacılarımızı kutlarım. Ele aldığınız bütün yönler engellilerin şu anda yaşamakta olan
sorunlara değiniyor. Ben değişik bir konuya eğilmek istiyorum. Kas Hastalıkları Derneği
başkanıyım. Orada kalıtımsal olarak geçen, yakın akraba evliliklerinden doğan engelli
çocukların haklarına sizler hiç değinmediniz. Hak temelli diyorsunuz sadece şurada yaşayan
engellileri alıyorsunuz. Bir de ikiye ayırabiliriz doğumdan önceki alınabilecek hak temeller,
doğumdan sonra alınabilecek hak temeller. Doğumdan öncekiler yani şu Doğu, Güneydoğu, İç
Anadolu’ya giderseniz; dünya kadar akraba evliliklerinden doğan engelli çocuklar var. Peki,
hükümetimiz ve devletimiz siyasi konuşmalar dışında; bu konuda kimlere gerekli eğitimi verdi
de biraz olsun engelli çocukların sayısında azalma oldu. Avrupa'da azalma var; çünkü
eğitimliler. Bizde azalma değil, çoğalma var. Hele şimdi ekonomik, başlık parası, akrabalık vs.
Bu etkenlerden ötürü yakın akraba evlilikleri artıyor ve bu evlilik sonrası yapılan doğumlar ile
birlikte batıya göçler yaşanıyor. Bu evlilikler sonrası doğacak olan engelli çocuklarının hiç mi
hakları yok ki en ufak bir kelime ile değinilmedi. Sadece var olan engelliler. En büyük eksiklik
bizim engellilerimiz değil, bütün halkımızda bir eğitim eksikliği var. Bu konulara değinilmiyor.
Asıl problem bence burada.
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Vatandaş ( Kendini tanıtmadı )
2015 yılında liseden mezun oldu. 2015 yılından beri İşçi Bulma Kurumu'nda da,
belediyede de kaydımız var. Engelli İşçi Bulma Kurumu’ndan haber geldiğinde gidiyoruz. Bize
alay edercesine; “biz sizin çocuğunuza iş bulamayız. Fiziksel engellilerin daha çok şansı var.
Zihinsel engellilerin bir şansı yok” diyorlar. Özel sektöre de baskı yapamadıklarını söylüyorlar.
Çocuğum aspergel. Otistik bulguları taşıyan aspergel. İlkokul zamanında özel eğitim aldı. İlk
başlarda ona bile eşimin sigortasından vizite kâğıdı diye götürüyorduk. Daha sonra onlar kalktı.
Özel eğitim almakta problem yok. Biz annesi ve babası olarak gözümüzü yumduktan sonra
oğlum ne olacak? Devlet kendi çalışabilir, başının çaresine bakabilir diyerekten; Tepecik’ten,
Sosyal Güvenlik Kurumu bizi oraya yolladı. Bir sene boyunca gittik geldik. Kendi başına
istihdam edebilir diyor. Ki raporlarında da istihdam edebileceği yazıyor. Bende oğlumun
gerçekten yapabileceğine inanıyorum. Fakat hiç kimse şans tanımıyor. Kimisi diyor önceden
bir çalışmışlığı var mı? Kimisi de diyor daha erken, bulabilirsiniz. 5 seneden beri hiç kimse üç
saat bile şans tanımadı. Ne yapacağını bilemiyoruz. Yani bir hak tanımıyorlar. Eşim emekli.
Biz gözümüzü yumduktan sonra, bu çocuğun hali ne olacak?
Vatandaş ( Kendini tanıtmadı);
Adil Hocam şimdi ben anneleri yadırgıyor değilim. Çünkü mikrofonu buralarda
alıyorlar ve buralarda kendilerini ifade ediyorlar. Dolayısıyla bu engellilik meselesinin
kaçınılmaz bir gerçeği. Şimdi benim sorum size. Siz engelli politikası araştırması yaparken
muhtemelen bizim engelli uzmanı dediğimiz yani uzman titri olan Özel Eğitimciler, Sosyal
Hizmetçiler ya da Sosyologlar ile görüşmüşsünüzdür. Bu tür bölümleri yetiştiren, hatta belki de
tıbbı da bunun içerisine koyabiliriz. Bu bölümleri yetiştiren hocalarla diyalog kurup onların
engellilik politikası, yani ben engelli hakları noktasında değilim. Engelli politikası açısından
bakış açıları ne durumda? Çünkü onların yetiştirdiği çocuklar aslında bizim şu anda İŞKUR'da
veya belediyede bize hizmet anlamında; bize hizmet üretemeyen kişiler. Yani onların hocaları
ne durumda? Ben onu merak ediyorum.
Adil Çamur;
Haklısınız yani araştırmanın mutlaka değinmesi gereken bir alan. Uygulayıcılar ile
görüşmelerim olacak tezde. Onların politikaya nasıl baktıkları, meseleye nasıl yaklaştıkları ile
ilgili değerlendirmelerine yer vermeye çalışacağım. Uygulama açısından dediğiniz gibi onlar
önemli. Yasa ne kadar olursa olsun, önemli olan uygulama olarak karşımıza çıkıyor.
25

Harun Kara;
Anneler için konuşmak istiyorum. Ben Buca Engelliler Derneği başkanıyım. Konu ile
ilgili; şimdi burası yerel bir yönetim. Buradan çıkacak raporlama muhakkak merkezi
hükümetlere bildirilecektir, belediyenin politikası yahut da büyükşehir diğer belediyelere de
muhakkak bu politika bildirilecektir. Sizden ricam; hepinizin biliyorum çok fazla sorunu var.
İsterseniz çocuklarımızın eğitimi, iş alanında sahada olabilmeleri adına bizim vermiş
olduğumuz farklı eğitimler var. Birçok kişiyi biz bugüne kadar devlet memuru olarak çıkarttık.
Dernekten 90 kişi devlet memuru olarak birçok sizin durumunuzda olan otistik, Down
sendromlu çocuğumuz var. Bu konu ile ilgili ben yardımcı olabileceğimi düşünüyorum.
İsterseniz buyurun gelin, detaylı olarak bilgi vereyim. Ama burada yapılacak çalışmanın özünde
belirlenen konu başlıklarına uymak zorundayız ki; net bir netice alalım. Arkadaşlar ben her
konuda yardımcı olurum.
Ramazan Kaymaz;
Selam, ben İzmir Rehabilitasyon Spor Kulübü Derneği başkanı Ramazan Kaymaz.
Çiğli'de de Çiğli Engelliler Eğitim İş Merkezi kurduk. Bu anlamda öncelikle tanımlamalar
üzerinde Bahar Hocam da daha vurucu olmasını istemiştim. Bize terminoloji ne derse desin.
Önce sakattık yasada. Sakattan sonra özürlü olduk. Şimdi de engelli. Ne derseniz bizim şeklimiz
değişmez. Bu nedenle biz engelliyiz; engelliliğin getirdiği zorlukları toplumsal olarak
yaşıyoruz. Bir yüzme takımımız vardı. Spor Kulübü kuralım dedik. Tanınmıyor, bilinmiyor.
Dernek oluşturmak zorunda kaldık. Dernekleşme çok çarpık gidiyor. Her yerde öyle. Tabipler
Odası öyle, öbür Hukukçular öyle. Engellilere gelince; engellilerin kendi aralarındaki sosyal
olarak bir çatışmayı, “ya zaten bunlar engelli işte psikolojileri bozuk her dakika kavga ediyorlar
falan” gibi tanımlamaya da gerek yok. Türkiye'nin her yerinde örgütlenme çarpık. Bizde de
çarpık. Engelli derneği olarak biz mesleki eğitim ve spor hizmetleri veriyoruz.
Ufuk Doğan;
Değerli Arkadaşlar adım Ufuk Doğan. YAPODER adına katlıyorum. Çiğli'de bu
çalıştay için çok teşekkür ederim başkana ve heyetine. 2 soru sormak istiyorum.
1 - Çiğli'de engelli haritanız var mı?
2 - 4 Temmuz 2012'de çıkıp, sonra da yasayla 2 yılken 5 yıla çıkan mekânların engellinin
erişebilmesi şeklinde düzenlenmesi ile ilgili ne yaptınız? Teşekkür ederim.
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Adil Çamur;
Çiğli Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürü Yunus Kaynak burada. İsterseniz
sorularınızı o yanıtlasın.
Yunus Kaynak;
Tabi ki sorularınızla ilgili açıklamalarda bulunmak isterim. Birebir konuşursak daha
etkili olacağını düşünüyorum.
Adil Çamur;
Saat 13.00’da söylediğim düzende toplanmak üzere hoşçakalın. Görüşürüz.
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MASA - 1
MODERATÖR: Ali Kemal Çınar
RAPORTÖR: Kaan Eroğuz
KATILIMCILAR: İdris Ekinci, Yusuf Ak, Muzaffer Sönmez (Foça Belediyesi Engelli
Meclisi) Adile Doğruatar (Engellider Derneği), Mert Yavuzcan, Selma Yavuzcan, Sinan Kılıç
(Foça Belediyesi)
1. Herhangi bir belediyeden engellilik özelinde hizmet aldınız mı?
İdris Ekinci: Torbalı’dan katılıyorum. Maalesef bizim belediyemizin ev içinde karşılaştığımız
problemlerin (tadilat, temizlik vs…) çözümüne yardımcı olmaya yönelik bir hizmeti
bulunmuyor. Belediyenin engelli birimi yok ama sağlık-hasta bakımı birimi var. Pansuman
gibi, hastaneye ulaşım gibi hizmet veriyorlar. Bu hizmeti Engelli Birimi olmadığı için
belediyeye bağlı Hasta Birimi gerçekleştiriyor. Bu birimin özel aracı da var. Hasta Birimi’nin
hastaneye ulaşım, pansuman, tedavi gibi hizmetlerinden yararlandım. Ayrıca Torbalı’da
engellilere erişim sorunları için tespit çalışması yapıldı.
Muzaffer Sönmez: Foça’dan katılıyorum. Belediyede engelli birimi yok, engelli masası var.
Foça Belediyesi’nin engelli aracı var ama birebir hizmet vermiyor. Foça Belediyesi’nin engelli
takımı var, adı Bocce. Takımda engelli lisanslı sporcular var. Sporculardan biri de benim
oğlum. Turnuvalara, antrenmanlara giderken de bu araç kullanılıyor. Foça Belediyesi Engelsiz
Kafe’de Halk Eğitim ile ortaklaşa kurslar veriyor. Ahşap boyama gibi kurslar. Ayrıca stant
sağladı. Yaz aylarında, üretilenler sergilendi ve satıldı. Bu da onlar için çok cüzi de olsa bir
istihdam sağlıyor. En azından kendilerini işe yarar hissediyorlar. Tüm engelli bireyleri
düşünmek, onları yok saymamak gerek. Benim sıkıntım ve itirazım zihinsel engellilerin
durumuyla ilgili. Zihinsel engelliler daha dezavantajlı grup. Örneğin açılan sınavlara (iş/eğitim)
bedensel engelliler giriyorlar ama zihinsel engellilere hak tanınmıyor.
Yusuf Ak: Ulaşım desteği dışında belediyeden herhangi bir destek almadım.
Sinan Kılıç: Foça Belediyesi çalışanıyım. Cerabral palsy hastasıyım. Hastaneye gitmek
istediğimde belediyenin aracından faydalanıyorum.
Selma Yavuzcan: Biz de sadece Büyükşehir Belediyesi’nin ücretsiz ulaşım kartından
faydalanıyoruz. Onun dışında belediyeden bir hizmet almadık.
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Adile Doğruatar: 1996 yılında aldığım engelli raporumda %40 engelli gözüküyordum. Bu
oran 2010 yılında %35’e düştüğü için birçok kamu kurumunda engelli önceliği hakkımdan
yararlanamadım. Şartlarım elvermediği halde orandan dolayı almam gereken çoğu hizmetten
mahrum kaldım.

2. Belediye hizmetlerinden yararlanmada, engelli olduğunuz için zorlandınız mı
veya ayrımcılığa uğradınız mı?
Adile Doğruatar: Karşıyaka’da yaşıyorum. Engellilerden sıra talep edilmemesi lazım. Ama
bedensel engel düzeyim %35’e düşürüldüğü için engelli olarak görünmüyorum ve
zorlanıyorum. Eşiniz ilgilensin, o getirsin götürsün deniyor.
Muzaffer Sönmez: Foça Belediyesi’nin yeni binası çok uzağa yapıldı. Bu nedenle ulaşım
sorunumuz oluştu. Zihinsel engelliler olarak, Foça Halk Eğitim Merkezi’nin sağladığı
olanaklardan tam olarak faydalanamıyoruz. Halk Eğitim Merkezi’nin sadece engellilere
yönelik açtığı kurslar da farklı bir ayrımcılığın göstergesi. Engelli çocuğum benim gittiğim
Halk Eğitim kursuna gidip etkinliklere katılabilecek durumdayken sırf engelli olduğu için bu
kurslara katılamıyor. Ayrıca Foça’da 2 tane engelli otoparkı var. Bu otoparklara engelli bireyler
dışında araba park edenler oluyor. Sorun yaşıyoruz, gerginlik yaşıyoruz diğer araç sahipleriyle.
İdris Ekinci: Binalarda altyapı/erişim eksikleri var. Örneğin döner kapı kullanılması bir sorun.
Bunun dışında rampasız merdivenler de engelli erişimini güçleştiriyor. Konser, sergi gibi sosyal
etkinliklere katılabilme ve bu hakkımızı kullanma noktasında sorunlar yaşayabiliyoruz.
Kültürel amaçlı organizasyonlardan daha fazla faydalanmak isteriz. Ayrıca gittiğimiz kamu
kurumlarında görevliler “eşiniz size bakmıyor mu” yaklaşımı sergiliyor, dışlanıyoruz.
Selma Yavuzcan: Kaklıç’ta oturuyoruz. Bizim esas gelecek sorunumuz var, onu çözemiyoruz.
Öncelikli sorun engelli istihdamı. Mert % 40 engelli görünüyor. Yetişkin erkek birey olarak
göründüğü için sosyal güvencesi yok. Bir anne olarak çocuğumun geleceği için taşıdığım kaygı
o kadar yüksek ki, eğlence/sosyalleşme haklarını dahi düşünecek vakit bulamıyorum. Çünkü
istihdamı ve dolayısıyla yaşamını idame ettirebilmesindeki kaygım bunların önüne geçiyor.
Muzaffer Sönmez: Sosyalleşme de önemli, çok dramatik bakmamak lazım. Ama kaygınıza
katılıyorum, biz ölünce bu çocuklara ne olacak?

29

3. 3 Aralık gibi ulusal - uluslararası engellilikle ilgili günlerde ve haftalarda
belediye ne yapmalı ya da ne yapmamalı?
Muzaffer Sönmez: Engelliler sadece bu iki gün hatırlanmamalı, politikacılar sadece bu iki gün
engellilerle bir araya gelip, görüntü verip diğer günler engelli bireyleri unutmalarını çok yanlış
buluyorum. O günlerde medyada yer almaya gerek yok.
İdris Ekinci: O günlerde yemek, toplanma organizasyonları düzenlenmesini olumlu
buluyorum. Ancak bu iki günde yapılan organizasyonların bir acıma duygusuyla yapılmaması
gerekiyor. Görsel, reklam amaçlı samimi olmayan etkinlik, yıldönümü istemiyoruz. Örneğin 23
Nisan, 19 Mayıs kutlamalarında da engelliler olmalı.
Sinan Kılıç: 3 Aralık ve haftasında engelliler için yapılanlar göstermelik. Bunun yerine
ilçede/bölgede engellilere yönelik atölye/eğitim için bütçe ayrılmalı. Yıldönümünde
hatırlanmak, yardım almak değil, destek istiyoruz.
Yusuf Ak: Bazı duyarlı belediyelere haksızlık etmeyelim. Engellileri 3 Aralık dışında
hatırlayan belediyeler de var.
4. Belediyelerin engelli sivil toplum kuruluşlarıyla ilişkisi nasıl olmalı?
Sinan Kılıç: Engelli derneklerinin eğer elle tutulur somut projesi varsa belediye tarafından
desteklenmeli. Engellilerin problemlerine belediyeler tarafından çözüm odaklı yaklaşılması
gerektiğini düşünüyorum. Ancak dernek ve sivil toplum kuruluşlarının da en az belediyeler
kadar sorumluluk alması ve çözüm odaklı çalışmalar yapması gerektiğini düşünüyorum.
Muzaffer Sönmez: 33 yıllık engelli bir bireyin annesi olarak şunu söylemek istiyorum; sivil
toplum kuruluşlarının ve derneklerin sıkı bir şekilde denetlenmesi lazım. Bazılarının kamusal
faydası yok. Engelliler için toplanan bağışların veya satılan dergilerin işi dilenciliğe
vardırdığını düşünüyorum. Sivil toplum kuruluşları gönüllülük esasına dayanmalı.
İdris Ekinci: Belediye her sivil toplum kuruluşu ile eşit mesafede ve objektif olmalı. Bütün
engellilere yönelik veri tabanı kullanılmalı. Belediye tarafında iletişime geçilecek kişi, ilgili
personel olmalı. Karşılıklı gelir getirici mekanizmalar kurulmalı.
Adile Doğruatar: Engelli taleplerinin kağıt üzerinde kalmasını istemiyoruz. Belediyeye veya
sivil toplum kuruluşuna yaptığımız başvuru ve taleplerin somut çıktılara dönüşmesini istiyoruz.
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Bu noktada sivil toplum kuruluşları, engelli bireyler ile belediyeler arasında bir köprü
oluşturmalı.
A. Kemal Çınar (Moderatör): Bu noktada, sivil toplum kuruluşlarının verdiği dilekçelerin de
dikkate alınması gerekir. Derneklerin amacı belediyelerle engelli bireyler arasında köprü
oluşturmaktır.

5. Belediyelerin engelliliğe yaklaşımına ve engelli hizmetlerine yönelik talep ve
önerileriniz nelerdir?
Muzaffer Sönmez: Engelli grupların ihtiyaçları birbirinden farklı. Buna göre hareket edilmeli.
Engelli bireylerin engellerine göre çözüm önerileri oluşturmak gerekiyor. Foça Spor Kulübü
Bocce’den örnek vereyim. Bedensel ve zihinsel engelliler için de branşlar var. Bedensel
engelliler için birçok turnuva yapılıyor ama zihinsel engelliler için il veya ülke düzeyinde resmi
bir turnuva yok. Çiğli Belediyesi bu konuda bir faaliyette bulunabilir. Engelli birey ve ailesi
için psikolojik danışmanlık/destek ihtiyacımız var. Benim oğlum 33 yaşında. Ergen oldu, nasıl
davranmamız gerektiği önemli. Foça’da 200 engelli birey var. Belediyeler ve kurumlar sahaya
inmeli, ev ziyaretleri yapmalı. İşe siyaset katılmadan kurumlar bir arada olmalı. Örneğin Ege
Üniversitesi Diş Hekimliği saha çalışması yapmıştı engellilere. Belediye tarafından nasıl
oturma ruhsatı verilmeden önce yangın merdiveni var mı diye bakılıyorsa, engelli erişiminin
olup olmadığına da bakılmalı, bu erişimin bina yapımında oluşturulması zorunlu tutulmalıdır.
Sinan Kılıç: İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin Engelli Hizmet Birimi Yönetmeliği var. İlçe
belediyelerinde de olmalı. Özellikle engelli ailelerin psikolojik desteğe ihtiyacı var. Aileler
çocuklarına-yakınlarına nasıl davranacağını, nasıl eğiteceğini bilmiyor. Belediye bu konuda
öncü olabilir.
İdris Ekici: Belediyeler bu alanda personel çalıştırmalı. Gönüllülük bir yere kadar,
profesyonellik olmalı. Binaların erişim sorunları çözülmeli. Asansörlerde sesli sistemler olmalı,
oda isimleri/numaraları Braille alfabesine uygun olmalı. Ayrı engelli WC olmasına gerek yok,
WC engellilere de uygun hale getirilmeli. Engelli biriminde işaret dili tercümanı bulunmalı.
Olamıyorsa işaret dili eğitimi verilmeli. Düzenlenen etkinliklere engelli katılımının sağlanması
için işaret dili altyazısı ve sesli betimleme eklenmeli. Saç, sakal tıraşı, kuaför hizmeti, epilasyon
hizmeti verilebilir veya ilgili personele eğitim verilmesi şartı ile hizmet satın alabilir belediye.
Bu konuda Çiğli Belediyesi’nin evde temizlik ve bakım hizmeti var; bu engelliler için
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yaygınlaştırılabilir. Engelli grupları ile belirli aralıklarla toplanılmalı, konuya göre ilgili müdür
de orada olmalı. Tüm belediye personeline de engelli bireylere nasıl davranmaları gerektiğine
yönelik özel bir eğitim verilmeli. Sportif amaçlı kurslar düzenlenebilir. İşe alımlarda engelliler
özelliklerine göre istihdam edilmeli. Belediyeler, engelli istihdam politikalarını şeffaf ve liyakat
esaslı gerçekleştirmeli. Sağlık müdürlüğü/sağlık birimi engelli haklarına duyarlı olmalı,
hastaneye ulaşımda destek olmalı. Engellilerin ulaşım konusunda sıkıntılarını azaltmak
amacıyla engellilere özel ulaşım araçları oluşturulabilir.
Yusuf Ak: Engelli birimi, Sosyal İşler Müdürlüğü altında değil başlı başına bir müdürlük
olmalı. Engelli durumuna göre ayrıştırılarak uygulama yapılmalı. O müdürlükte/birimde engelli
çalışanlar olmalı. Eğitim çalışmalarına ihtiyaç var, hak temelli eğitim verilmeli. Engelli
ailelerine psikolojik destek verilmeli, bu konuda bilinçlenmeye ihtiyaç var. Engellilerin de
faydalanabileceği kütüphanelere ihtiyaç var. İçerisinde görme engelliler için Braille yazıcısı,
sesli betimleme, işitme engelliler için bölüm olabilir. Engelli sivil toplum kuruluşlarına kapasite
geliştirme eğitimi verilmeli. Bir nevi engelli yetkinliği verilmeli yani, eğer yetkin ise dernek
açsın. Kafe/restoranlar ile anlaşmalar yapılabilir. Örneğin otizmli, down sendromlu zihinsel
engelli bireyler çalıştırılıp maaşlarının %50’si belediye tarafından ödenebilir. Tüm binalara
oturma ruhsatı verilmeden engelli erişimine bakılmalı. Engelli birey bakım merkezleri olmalı,
gün içinde anne-babaların, engelli yakınlarının ihtiyaçlarını giderebilmesi için. Çiğli
Belediyesi’nin bir engelli haritası olmalı. Sadece sayıyı bilerek değil, niteliklerini de bilerek.
Görme engelli web sitesi geliştirilmeli veya belediye web sitesi engellilere de hizmet vermeli.
Örneğin ikinci aşama işitme engelliler olabilir. Bu çalıştayın devamı olmalı belirli periyotlarda.
Belki uluslararası deneyimler paylaşılabilir, yurtdışı kardeş kentler ile engelli çalışması
yapılabilir. Gezi programları, yemek etkinlikleri olmalı ama sadece bunlarla yetinilmemeli.
Film gösterimlerinde özel firma sponsorluğu ile betimleme yapılan filmler var, o filmler
seçilebilir gösterim için. Genel olarak sosyalleşme sağlanmalı. Engelliler için yaptım değil,
beraber yaptık denmeli. Belediye binası ve çevresinde kimseye ihtiyaç duymadan hareket
edebilecek düzenlemeler yapılmalı. Belediye binasında sesli navigasyon sistemleri olmalı.
Engelli birey tek başına her yere gidebilmeli. Diğer ilçeler ile işbirliği ve deneyim paylaşımı
yapılmalı. Engellilerin de içinde bulunacağı bir eğitim programı düzenlenmeli. Örneğin görme
engelli ve işitme engellinin sorunlarını anlama ve aktarma konusu seçilebilir. Belediyenin
etkinlikleri yazı şeklinde de paylaşılmalı, sadece görsel olarak paylaşım yetersiz kalıyor.
Engellilerin istihdamında büro tipi çalışma biçimi önerilmeli. Ama burada en az lise diploması
gerekiyor, bu bir sorun.
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Adile Doğruatar: Yaşadığım bölgede üst geçit çok uzakta olduğu için sıkıntı çekiyordum şimdi
yapıldı ama onun da otomatik yürüyen merdivenleri çalışmıyor. İşlerimizi kendimiz yapmak
istiyoruz. Dışlanmak, geride kalmak, başkalarının yardımıyla işlerimizi görmek istemiyoruz.
Olanakların sunulmasını istiyoruz. Şehir içi ulaşım sırasında otobüs şoförlerinin yolcu alıp
bindirirken engellilere dikkat etmelerini istiyoruz.
A. Kemal Çınar (Moderatör): O zaman bu soruya gelen cevapları şöyle toparlayabiliriz.
Engellilerle ilgili duyuru yapılmadan önce engelli bireylere ve alanında uzman kişilere
danışılmalı. Belediye otobüslerine binme/inme konusunda zorluklar var. Dolayısıyla şoförlerin
de eğitim alması lazım. Kamusal alanlarda engelli WC eksiklikleri var. Engelli kartı ile kapısı
açılan modeller seçilmeli.
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MASA – 2
MODERATÖR: İmran Deniz Güner
RAPORTÖR: Rıza Argın
KATILIMCILAR: Ali Köse (Eğitimde Görme Engelliler Derneği), Sevilay Güller, Mete
Karaman(Gaziemir Belediyesi), Ali Recep Döken, M.Gizem Çelik, Nazım Tanay (Çiğli
Engelliler Derneği), Seçkin Erdül (Yaşlı Politikaları Derneği), Hakan Özalkan (Genç Eşitlik
Platformu)
1. Herhangi bir belediyeden engellilik özelinde hizmet aldınız mı?
M. Gizem Çelik: Engelli kardeşim için muhtarlıktan ekonomik bir yardım alıyoruz fakat
belediye özelinde verilen hizmetlerden haberdar değiliz. Bu hizmetlerin varlığını komşulardan
veya tanıdıklardan duyuyoruz çoğu zaman. Belediyeler sosyal medya ve çeşitli organlarıyla
bunları duyurmalı.
Sevilay Güller: Birkaç kez belediye tarafından temizlik hizmeti aldım fakat temizlik sırasında
kullanılan kimyasal maddelerden ötürü rahatsız oldum. Ayrıca her hafta hastaneye gitmek
zorunda olduğum için belediyeden engelli bireyler için doğrudan hastaneye araç tahsis
edilmesini istiyorum ve belediye de isteğimi yerine getiriyor. Beni hastaneye götürüp
getiriyorlar.
A. Recep Döken: Ben kanser hastasıyım, tedavi görüyorum. Aynı zamanda engelliyim. Eşim
ise hidrosefali hastası. Belediyenin verdiği hizmetlerden biz haberdar değiliz, prosedürleri
bilmiyoruz. Yıllar önce engelli babam için ikamet ettikleri Karşıyaka Belediyesi’nin ilgili
biriminden hastaneye gidiş esnasında araç tahsis edildiğini öğrendik ve bundan yararlanmak
istediğimizi belirttik. Fakat bize geri dönüş yapan kişiler belediyenin tahsis ettiği araçların
müsait olmadığını söylediler.
Hakan Özalkan: Engelliler haklarını talep ederken karşısında bir muhatap bulmakta ve karar
mekanizmalarına ulaşımda zorluklar yaşıyorlar maalesef. Bu onların en temel hakkı ancak nasıl
talep edeceklerini bilmiyorlar veya karşılarında muhatap bulamıyorlar.
Nazım Tanay: Çiğli Belediyesi’nin engelli bireyler için evde temizlik hizmeti verdiğini
biliyorum ve dernekten birkaç tanıdığım bu hizmetten yararlanıyor. Hastalar için de bir hafta
önceden bildirildiğinde araç tahsis ediliyor. Bizim derneğimiz Çiğli’de olduğundan bu bilgiye
sahibim diyebilirim.
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Seçkin Erdül: Yaşlılara bakım da var sanırım.
Nazım Tanay: Evet yaşlılara da kişisel bakım var.
A. Recep Döken: Belediye hizmetlerinden yararlanmak için başvurduk fakat birileri tarafından
bir telefon numarasına yöneltildik. Bize hizmetten yararlanmak isteyen engelli bireyin yatalak
olması gerektiği gibi belli şartların arandığını söylediler. Bu yüzden bence belediyenin halkla
ilişkiler bölümü bu konuda gerçekten zayıf.
Sevilay Güller: Hastaneye giderken belediyeden araç geliyor. İşim bittiğinde arıyorum, gelip
alıyorlar.
A. Recep Döken: İki ay önce belediye başkanı ile görüşmek istedim. Sekreteri ile görüştüm,
hala dönüş olmadı.
İ. Deniz Güner (Moderatör): Bu soruyu şöyle toparlayabiliriz; evde temizlik hizmetinde
kullanılan ürünlerin engelli bireyin rahatsızlığı dikkate alınarak revize edilmesi gerektiği,
belediye hizmetlerinin prosedürleri konusundaki belirsizlikler, duyuruların yetersizliği.
2. Belediye hizmetlerinden yararlanmada, engelli olduğunuz için zorlandınız mı
veya ayrımcılığa uğradınız mı?
A. Recep Döken: Ayrımcılığa sık sık uğruyorum, özellikle belediye otobüslerinde. Duraktaki
belediye otobüslerinin arka kapısına kadar zar zor koşup yetişiyorum ancak otobüs şoförü beni
beklemiyor. Otobüsün aynasından engellilik durumumu görüyor fakat durmayarak devam
ediyor yoluna. Tekerlekli sandalye kullanan bir arkadaşım Egekent’te oturuyor. Karşıyaka
çarşıda işyerine gitmek için 06.30’da otobüse binmesi gerek. O saatte gelen otobüs hep eski tip.
Engelli rampası yok. Kaç kez bildirdik, ama hiç dikkate alınmıyor. Elimizdeki araba bu deniyor.
Ayrıca, İzmir’in çeşitli yerlerinde vatandaşların hizmetine sunulan mobil tuvaletler bulunuyor
fakat bunların engelliler için kullanımı çok zor. Vatandaşlar bu imkândan yararlanabiliyorken
engelli bireyler olarak bizler ayrımcılığa uğruyoruz.
Seçkin Erdül: Otobüs şoförleri hakkında eleştiri geldi Recep Bey’den ama ben bu konu
özelinde kişilerle belediye kurumunun karıştırılmaması gerektiğini düşünüyorum. Ancak
meslek içi eğitim programının duyarlılık açısından gerekli olduğunu da belirtmek isterim.
M. Gizem Çelik: MEB’in verdiği eğitim engelliler için bir yere kadar mümkün olabiliyor.
Devamında ise engelli bireyin eğitimini sürdürmesi için yerel yönetimin eğitim desteklerine
35

ihtiyaç duyuluyor ancak özellikle halk eğitim merkezleri ve kültür merkezlerinde açılan
eğitimler engellilere kolaylık sağlamıyor. Benim bizzat otizmli kardeşim bu ayrımcılığı yaşadı.
Hakan Özalkan: Belediye çalışanlarının vicdanen iyileştirilmesinden çok duyarlılık
kazandırılmalarına ihtiyaç var. Farklı bakıştan ziyade herkese ortak davranılması gerekiyor. Bu
bağlamda belediye çalışanları söylemlerine daha dikkat etmeli ve bu konuda duyarlı olmaları
gerekiyor. Bu da uzmanlar tarafından verilen eğitimlerle sağlanabilir ancak.
İ. Deniz Güner (Moderatör): Belediyenin kültürel etkinlikleri, sosyal etkinlikleri var. Bunlara
katılıp da ayrımcılığa uğrayan var mı? Ulaşımda oluyor, eğitimde de yaşanabiliyor. Diğer
alanlarda da var mı? Rapora geçirelim.
Nazım Tanay: Belediyeler tarafından düzenlenen sosyal etkinlikler gizli kapaklı yapılıyor.
Standart bir engelli birey bu etkinliklerden kolaylıkla haberdar olamıyor. Bunun da engelli
bireylere karşı bir çeşit ayrımcılık olduğu kanaatindeyim. Bir başka konu da tekerlekli
sandalyeye bağlı engelliler olarak kaldırımlarda yaşadığımız sıkıntılar. Bana göre kaldırımdaki
rampalardan bazıları akülü sandalyeler veya tekerlekli sandalyeler ile geçişe müsait değil.
Ayrıca Çiğli’ye yapılan alt geçitler engellilerin hareket alanını kısıtlamış bulunmakta. Bunun
gibi olaylar, ayrıcalığa uğradığımızı hissettiriyor.
Hakan Özalkan: Bilmediğim için soruyorum. Alsancak’ta veya başka yerlerde gördüğüm
mobil tuvaletleri var. Bu tuvaletler ortopedik engelliler için uygun mu?
Nazım Tanay: Mobil tuvalet Karşıyaka’da var, uygun. Ama biz 15 yıldır Çiğli’de mobil tuvalet
olsun diye uğraş veriyoruz. Ama yok.
Hakan Özalkan: Hatta iki tane olmalı değil mi? Bir kadın, bir erkek için.
Nazım Tanay:Evet. Öyle olmalı. Birçok engellinin bu yüzden evden çıkamadığını da
biliyorum.
Seçkin Erdül: Çiğli Belediyesi’nde kaç tane engelli aracı var?
Nazım Tanay: Bir tane büyük otobüsümüz var. Bir tane küçük aracımız var. Bir tane daha
aldılar diye biliyorum.
İ. Deniz Güner (Moderatör): Çoğu zaman belediyelerin elektronik hizmetlerinde ve mobil
uygulamalarında engellilere kolaylık sağlanmıyor. Vergisini, faturasını internet üzerinden
ödemek isteyen engelli bireyler bunu başkalarına ihtiyaç duymadan yapamıyorlar. Ancak
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bildiğim kadarıyla, Çiğli Belediyesi yakın zamanda Engelsiz Çiğli adı altında bir sayfa
oluşturdu.

3. 3 Aralık gibi ulusal - uluslararası engellilikle ilgili günlerde ve haftalarda belediye
ne yapmalı ya da ne yapmamalı?
Ali Köse: Empati etkinliğini yapmamalı. Ulusal veya uluslararası engelli günlerinde
belediyeler empati etkinliklerini yapmamalılar. Empati etkinlikleri temelde farkındalık amaçlı
yapılmasına rağmen farkındalık yerine empati yapan kişinin engellilere karşı tamamen korku
ve acıma yetisini kazanmasına neden oluyor. Engellilerin en son isteyeceği şey kendilerini
acındırmak. Belirttiğim gibi ben Türkçe öğretmeniyim ve öğrencilerim İzmir Limontepe’de
bulunan İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin Farkındalık Merkezi’ne gitmişler. “Öğretmenim çok
korktuk, bir gün biz de böyle olur muyuz?” gibi sözlerle geri dönüş aldım. Bu tür empati
etkinlikleri yerine ortak çalışmalarla, engelli bireylerle zaman geçirerek onları anlamanın daha
yararlı olacağı görüşündeyim. Konu hakkında bir önerim var o da şudur; görme engellilerle
herhangi bir engeli olmayan bireyler bir arada sesli betimlemeli film izlemeliler. Gerçek
farkındalık bu şekilde kazanılır.
İ. Deniz Güner (Moderatör): Göz bağlama gibi faaliyetlerde bulunan kişiler bunun bir süreli
aktivite olduğunun ve yeniden göreceğinin farkında. Bu yüzden engellileri anlamanın yolu bu
değil. “Hepimiz engelli adayıyız.” “Bir gün ben de engelli olabilirim” gibi söylemler korku
yayıyor ve toplumu engellilere karşı uzaklaştırıyor.
Mete Karaman: Size katılıyorum ve “Bir günlük değil 365 günlük farkındalık” mottosunu öne
sürüyorum. Bence yılın belli günlerinde farkındalık çalışmaları yerine ömür boyu farkındalık
çalışmaları yapılmalı.
Nazım Tanay: 3 Aralık ve 16 Mayıs gibi ulusal/uluslararası günlerde engellilerin ve
durumlarının suiistimal edildiğini düşünüyorum. Gösteriş amaçlı seremoniler düzenleniyor ve
kimse engellilerin gerçek sorunlarının hakkında konuşmuyor.
Ali Köse: 4 Aralık’ta şans eseri bir şehirde konferansa katıldım. Bu şehrin merkezinde, duvar
panolarında engelli bireylere yapılan hizmetler reklam olarak kullanılmıştı. Bu durum beni çok
üzdü. Seminerimin büyük bir kısmını bu konuya ayırdım. Bu tür reklamlara da hiç gerek
olmadığını düşünüyorum.
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Nazım Tanay: İş adamı kendi reklamını yapıyor. Bunu belediye başkanları da yapıyor.
M. Gizem Çelik: Reklamın iyisi, kötüsü olmaz diye de düşünmek lazım. Başkalarına örnek
olması açısından önemli olabilir.
Ali Köse: Ama hak temelli olmuyor ki. Tamamen yardım temelli oluyor.
İ. Deniz Güner (Moderatör): Amaca hizmet etmiş olmuyor.
Ali Köse: Bir şey sormak istiyorum. Down kafeler hakkında ne düşünüyorsunuz? Onlar da
belediyenin yönetiminde değil mi?
Seçkin Erdül: Bornova Belediyesi ve Karşıyaka Belediyesi’nde var. Engelli çocukların
çalışması adına güzel bence.
Ali Köse: Bizde “Karanlıkta Diyalog” diye bir şey var. Belki duymuşsunuzdur. İstanbul’da.
Görme engelliler çalışıyor, gelenlere yemek servisi yapıyor. Bu tarz işletmeler için neler
söyleyebiliriz? Neler ekleyebiliriz?
Nazım Tanay: Sınıflandırmaya gerek yok bence. İşte down sendromlu, otizmli diye. İmkânlar
engellilere uygun yapılırsa, tüm engelliler katılabilir.
Seçkin Erdül: Farkındalık yaratmak adına düşünülmüştür belki. Çocuklar orda sadece çay
servisi, tost servisi filan yapıyorlar. Başka bir iş yapmıyorlar.
M. Gizem Çelik: Bunu diğer kafelerde de yapabilirler.
Hakan Özalkan: Şunu eklemek istiyorum. Pembe otobüsler ve kadın üniversitelerinden
bahsediliyor. Aslında burada eşitsizliği meşrulaştıran bir şey ortaya çıkıyor. Söylediğiniz gibi
başka bir kafede de down sendromlu, engelli çalışabilir. Sanki Down Kafe dışında başka bir
kafede çalışamazmış algısı oluşuyor. Alanı kısıtlanmış oluyor.
Ali Köse: Engelliler normal okullarda okumasın, kendi okullarında okusuna dönüyor.
A. Recep Döken: Bence bu çocuklar oralarda eğitildikten sonra, diğer iş yerleri kendi
bünyelerine alsalar daha iyi değil mi?
Nazım Tanay: Her yerde, her alanda olması lazım bu dediğinizin. O kafelerde çalışan
tanıdığımız var. Anneler çalışıyor daha çok.
Ali Köse: Zaten özel sektöre de teşvik yok mu arkadaşlar?
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Nazım Tanay: Dernekte bizim amacımız da bu zaten. Engelli ve engelsiz ayrımını ortadan
kaldırmak.
Ali Köse: Belediye hizmetlerinde işitme engelliler bazında da çok sorun olduğunu
düşünüyorum.
Nazım Tanay: Bugün öğrendim. Çiğli Belediyesi’nde 12 yaş altındaki çocuklara Dil ve
Konuşma Terapisi verme projesi varmış. Çok güzel bir çalışma, çok geç kalınmış bir çalışma.
Ali Köse: Örneğin su faturamı ödemek için belediyeye geldim. İşitme engelliyim, ne gibi
sorunlarla karşılaşırım?
Nazım Tanay: Son zamanlarda işaret dili ön plana çıkmaya başladı.
İ. Deniz Güner (Moderatör): Bilişim açısından da belediyelerin mobil uygulamalarının çoğu
erişilebilir durumda değil. Düzenlemeleri Çiğli Belediyesi, yeni yeni yapıyor. Engelsiz Çiğli
diye modül oluşturuldu. İnternet sitesindeki erişimi engelleyen sorunları gideriyorlar. Bilişim
çağındayız. Ben kimseden yardım almadan internetten vergi borcumu ödeyebilmeliyim.
Nazım Tanay: Tıpkı bizim banka ATM’lerinden kendi başımıza işlem yapamamamız gibi.
Hep birilerinden yardım istiyoruz.
Hakan Özalkan: “Dijital Eşitsizlik” diye bir kavram var. Hem cinsiyet eşitsizliği bağlamında,
hem de engelliler bağlamında istatistiksel tabloları vardı. Özellikler görme engellilerin bu
konuda çok fazla sorunları olduğunu gördük. Normal bir vatandaşın %80-%90 internet
kullanımı verisi varken, görme engelli birininki %3-%4 oranlarında. Bu konuda kamuoyu
oluşturmak lazım. Talepler noktasında ısrarcı olmak gerek.
İ. Deniz Güner (Moderatör): O zaman 3. Soruyu şöyle toparlayabiliriz: Empati etkinlikleri
yapılmayacak. Ayrımcılığı meşrulaştıran ayrı kafeler olmamalı. Engelli- engelsiz bir arada,
ortaklaşa paylaşımların olduğu etkinlikler yapılmalı. Resmi açıklamalarda “Hepimiz engelli
adayıyız” gibi söylemlerin kullanılmaması önemli.

4.Belediyelerin engelli sivil toplum kuruluşlarıyla ilişkisi nasıl olmalı?
Hakan Özalkan: Demokratik Kitle Örgütleri diyelim ona. Bana göre sivil toplum kuruluşu
kavramı yanlış bir kavram. Bunlar genelde taleplerin karar verici mekanizmalara iletilmesi
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yolunda ve kamuoyu oluşturulması yönünde çok önemliler. Demokratik Kitle Örgütleri’nin
işlevselliği, içeriği, tasarımı, politikası, disiplini ve yaklaşımları noktasında, şeffaflık ve hesap
verilebilirlik gerekiyor. Şunları yaptım, şu sonuca vardım diyebilmeli bu örgütler. Bazı
oluşumlar, dernekler ve vakıflar sadece var olmak için varlar. Bir tabela ve isim var ancak içleri
resmen boş. Ayrıca bunların bağımsızlığı ve özerkliği benim için önemli. Bir belediye veya
kuruma bağlı olmamalılar. Karşılıklı sosyal bir alışveriş olabilir tabi. Hakkını talep ettiğin
yerden hakkını teslim aldığında oluşur bu da. Belediyenin cenahında bulunduğu parti bazen bu
örgütleri kendine yanaştırabiliyor ve bunu da seçimlerde kullanıyor. Buna izin verilmemeli.
Ali Köse: Bunun yerine kriterin şöyle olmasını tercih ediyorum; hak temelli çalışan bir sivil
toplum kuruluşu mu, yardım temelli çalışan bir sivil toplum kuruluşu mu? Belediyeye yardım
temelli çalışan bir sivil toplum kuruluşunu çağırma diyemeyiz. Ama hak temelli çalışan bir sivil
toplum kuruluşunun görüşü bana göre daha değerli.
Nazım Tanay: Dernekler siyasi bir güç olarak kullanılmamalı. Bizim derneğimizde her
partinin görüşünden insan var.
Hakan Özalkan: Belediyelerin oluşturdukları Kent Konseyleri de güzel bir oluşum. Fakat
içerisinin doldurulması ve iyi çalışması gerektiğini düşünüyorum. Kent Konseyleri bir partinin
liderliğinde değil de muhaliflerle de ortaklaşa karar alma mekanizmalarını kurarak, bundan tüm
engelli bireylerin yararlanmasını sağlamalı.
Nazım Tanay: Belediyeler, sivil toplum kuruluşlarına ne çok yakın ne de çok uzak olmalı.
Benimde içinde faaliyet gösterdiğim Çiğli Engelliler Derneği’nin belediyeyle ilişkinin böyle
olması yönünde çalışmalarımız sürüyor. Ancak belediyenin de tamamen ilişiğini kesmemesi
gerek. Belli ölçülerde destek vermeli örgütlere. Bu desteğin de siyasi ideolojiye veya çıkar
ilişkilerine göre değil ayrım gözetmeksizin verilmesi gerektiğini düşünüyorum.
İ. Deniz Güner (Moderatör): Engelli sivil toplum kuruluşlarında farklı siyasi görüşlerden
kişiler olabilir. Ama bu ilişkiler sırf siyasi boyutta kurulmamalı. Kurumsal olmalı.
Ali Köse: “Biz olmadan, bizsiz asla” mantığı. Sivil toplum kuruluşu da konuya dâhil edilerek,
kararlar alınması. Gerek sivil toplum kuruluşlarının gerekse doğrudan engelli bireylerin de
karar alınırken sürece dâhil edilerek düzenlemelerin yapılması gerektiğini önemle belirtmek
istiyorum. Bir rampa yapılacaksa örneğin, ya da kılavuz iz mi yapılacaksa, kullanıma
sokulmadan bir engelli birey onu test etmeli. Engelli tuvaleti yapmış ama tekerlekli sandalye
girmiyor.
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Nazım Tanay: Çiğli’de İzban yolunun üstten geçirilmesi, semti ikiye böldü. Engellileri çok
zorluyor. Bu konuyu Büyükşehir Belediyesi’ne de ilettik. “Büyük bir proje, böyle yapıldı. Artık
yapacak bir şey yok” diyorlar. Ama yapım aşamasında bizlere sorulmuş olsaydı; biz buradan
geçemeyeceğimizi bildirirdik. Farklı bir proje çıkardı o zaman.
Ali Köse: Olaya hak temelli bakmak gerek.
İ. Deniz Güner (Moderatör): Daha önce konuştuğumuz Çiğli Belediyesi’nin internet sitesinde
yaptığı düzenlemelerle ilgili bizden görüş sordular. Siteyi inceleyip, rapor hazırlamamızı
istediler. Bunu takdir ediyorum. Bize veya başka bir kuruma sormadan yaptıklarında eksikler
olacaktı belki. Sonuç “yaptık oldu” olacaktı. Başka bu konuyla ilgili söylemek istediğiniz var
mı?
Hakan Özalkan: Bu tarz çalışmaların yerinde yapılması gerektiğini düşünüyorum. Merkezi
yerler yerine, erişemeyen, ulaşamayanların semtlerinde yapılmalı. İzmir’de oturup, daha denizi
görmeyen engelli tanıyorum. Önemli olan onlara ulaşabilmek.
Ali Köse: Hedef kitlesine doğrudan ulaşım.
İ. Deniz Güner (Moderatör): Başka eklemek istediğiniz var mı?
Hakan Özalkan: Çalıştayları çok değerli buluyorum. İsterim ki, üniversitelerde de bu tarz
çalışmalar yapılsın. Üniversitelerde bu alanlarda eğitim alan öğrencilerin bir çalıştay ile
yönlendirilmesinin, demokratik kitle örgütlerinin de yer almasının çok değerli olduğunu
düşünüyorum. Farkındalık çalışmalarında da etkin rol oynayabilirler.
İ. Deniz Güner (Moderatör): Biraz eleştiriye kapalılık sınırlandırıyor bunu. 5 yıl önce
üniversitede Engellilik Paneli olmuştu. Ben de konuşmacıydım. Rektör yardımcısı da o
paneldeydi. Ondan sonra da öyle bir panel olmadı. O ilk ve sondu. Üniversite öğrencilerinin
sivil toplum kuruluşlarının faaliyetlerine katılmalarını ben de önemsiyorum. Çünkü sadece
okula gidip eve gelmekle akademik eğitim olmuyor. Yaşam tecrübesi bakımından da önemli.
Okulu birincilikle de bitirse, eğer bir sosyal faaliyete katılmıyorsa; akademik eğitimini de
uygulayamayacak bir noktaya gelebiliyor. Bizim gençlerimizde de bu sıkıntılar yaşanıyor.
Ali Köse: Derneklerden korkan gençlerimiz var. “Derneğe girersem fişlenirim” diye
korkuyorlar.
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5.

Belediyelerin engelliliğe yaklaşımına ve engelli hizmetlerine yönelik talep ve

önerileriniz nelerdir?
Nazım Tanay: Çiğli’de vakit geçirilecek bir yer yok. Parklar, kafeler ve sosyal merkezler
oluşturulmalı.
Seçkin Erdül: Engelli Merkezi oluşturulmalı.
Nazım Tanay: Böyle bir merkez açma düşüncesi vardı. Projesi de çizildi sanırım.
Seçkin Erdül: Engelli haritasının çıkartılması. Merkezi ve yerel yönetim işbirliğiyle engelli
vatandaşların verileri ve istatistikleri oluşturulmalı, kamuoyuna açıklanmalı.
Ali Köse: Bu engelli merkezi konusunda bir şey söylemek istiyorum. Ayrımcılık olarak
düşünüyorum. Birçok engelli, birçok yeteneğe de sahip. Bu yeteneklerini sergileyeceği alanlar
da var. Sadece engelli merkezi ile sınırlandırmak, ne kadar uygundur? Onu tartışmak gerek
öncelikle.
M. Gizem Çelik: Kaynaştırılmış şekilde eğitim verilirken, uzman kişiler tarafından eğitim
alabilirler diye düşünüyorum.
Ali Köse: Ben Amasya Üniversitesi mezunuyum. Amasya’da bir Engelli Yaşam Merkezi var.
Merkezde sivil toplum kuruluşlarının odaları var. Ve bir mutfakları var. Sabahtan akşama kadar
mutfakta çay pişiriliyor. Herkes oturup çay içiyor.
Seçkin Erdül: Sivil toplum kuruluşları ne yapıyor?
Ali Köse: Çay içiyor. Hak temelli çalışan sivil toplum kuruluşu da var orda. Ama birçoğu ne
yaptıklarını bilmiyor.
Nazım Tanay: Bu engelli merkezi için bizim asıl amacımız; engelli aileleri içindi. İşi
olduğunda engelli çocuğunu bir iki saatliğine bırakacak yeri olmasıydı.
Seçkin Erdül: Günlük bakımevi olabilir. Araç konusunu söyleyebiliriz. Araç çok az bence.
Nazım Tanay: Lavabo konusu önemli.
Ali Köse: Engellilere özel erkek/kadın ayrı olacak şekilde mobil tuvaletler kullanıma açılmalı.
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Nazım Tanay: En büyük sorunlarımızdan biri asansörler. Çoğu zaman üst geçitlerdeki
asansörlerin bir tarafı çalışıyor, bir tarafı çalışmıyor. Kamu binaları ve üst geçitlerdeki
asansörler denetlenmeli ve çalışmayanların onarımı sağlanmalı.
İ. Deniz Güner (Moderatör): Bu belediyede Engelli Komisyonu var değil mi?
Nazım Tanay: Engelli Komisyonu da var, Engelliler Masası da var.
İ. Deniz Güner (Moderatör): Acaba engellilik ile ilgili ne kararlar alıyorlar?
Nazım Tanay: Bu zamana kadar bir karar aldıklarını görmedik. Derneğe de geldiler mi
bilmiyorum.
İ. Deniz Güner (Moderatör): Eğer atıl bir durumdaysa, bunun da harekete geçirilmesi gerek.
Bir komisyon kurduk oldu, olmamalı.
Hakan Özalkan: Belediye Meclisi Engelli Komisyonu aktif şekilde kararlar almalı ve faaliyet
raporları oluşturmalı. Bu raporlar da kamuoyuna sunulmalı. Burada demokratik kitle
örgütlerinin de baskısı çok önemli.
İ. Deniz Güner (Moderatör): Çiğli Belediyesi’nde Engelli Masası varmış. Bu çok kapsamlı
bir konu olduğu için, şube veya müdürlük adı altında daha geniş kapsamlı birimler
oluşturulmalı.
A. Recep Döken: Bana göre biz engelliler, siyasilerin elinde bir oyuncağız. Bazısına göre bir
zavallı, bazısına göre bir canavarız.
Ali Köse: Ortası yok bunun. Bir devlet adamının, ben engellileri kazanırsam tatile götüreceğim
diye bir vaadi olur mu? Ayrıca engelliler için asansörlerin, kaldırımlardaki sarı çizgilerin önemi
yüksek. Görme engelliler için kaldırımlardaki sarı çizgi kılavuzlarının bakımı ve denetimi sıkça
gerçekleştirilmeli. Bir cezalandırma gerekiyorsa yapılmalı.
Nazım Tanay: Bir rampanın girişine araba bırakıldıysa, belediye o arabayı oradan kaldıracak.
Seçkin Erdül: Bu tip bir şeyle karşılaştığınızda, belediye kaç dakikada geliyor?
Sevilay Güller: Gelmiyor ki.
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Nazım Tanay: Apartman girişlerinde engellilere yönelik rampaların olması şart. Yeni yapılan
binaların hiçbirinde engelli girişi yok. Ayrıca kaldırım rampalarına park eden araçlar var. Park
etmeyin dediğimizde “başka yerden geç” diyor. Toplumsal bilinç olması gerek.
A. Recep Döken: Belediye engellilere uygun olmayan binalara ruhsat vermesin. Yeni inşa
edilecek binaların projelerinde, engellilerin kullanımına uygun şekilde yüksek giriş, rampa vs.
bulunmalı, belediye projelere buna göre izin vermeli.
Hakan Özalkan: Dün bir olay yaşadım. Asansörde mahsur kaldım. Aradığımda ekipler 15-20
dakika sonra geldi. Ben dikkat etmedim. Asansörlerde görme engelliler için bir şey var mı?
A. Recep Döken: Bazı asansörlerde var. Bazılarında yok.
Hakan

Özalkan:

Engelli

bireylerin

asansörlerin

içerisindeyken

yaşayabilecekleri

olumsuzluklara karşı acil durum çağrı mekanizmaları olmalı. Kullanma talimatları görme
engellilere uygun hale getirilmeli ve belediyeler tarafından denetlenmeli.
Ali Köse: Sosyal etkinlikler konusunu da yazalım bence. Sosyal etkinliklerin daha erişilebilir
noktalarda düzenlenmesini ve duyuruların daha yaygın yapılmasını da ekleyebiliriz öneri
olarak.
A. Recep Döken: Yaşlı ve engellilere özel asansörlerin başkaları tarafından işgaline karşın,
Metro ve İzban istasyonlarında bulunan asansörlere turnike yerleştirilebilir. Sadece ihtiyaç
sahiplerine dağıtılacak kartlarla bu turnikelerden asansörlere erişim sağlanabilir.
Nazım Tanay: Engellilerin istihdamı konusu var. Belediyeler engelli bireylerin istihdamına
daha fazla önem vermeli.
İ. Deniz Güner (Moderatör): Çiğli Belediyesi’nde kaç tane engelli personel var acaba?
A. Recep Döken: Ben Çiğli Belediyesi’nde çalışan bir engelli arkadaşımı arıyordum. Adını da
unutmuştum. Danışmada sordum. Beni birkaç kata yönlendirdiler. Neredeyse her katta bir
engelli çalışan vardı. Belediyede çalışan engelli epey var.
Nazım Tanay: Belediyeye ait kafeteryalarda da var.
Ali Köse: Ben de onu soracaktım. Belediyeye ait kafeteryalar var değil mi? Oralarda engellilere
yönelik bir çalışma yok değil mi? Örneğin menüsü Braille mi? Ya da girişi ortopedik engelliye
uygun mu? Ya da işaret dili bilen bir personel var mı?
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Nazım Tanay: Engelli girişleri var ama diğerleri yok.
Ali Köse: Belediyelere bağlı iştirak kuruluşları görme engellilere uygun hale getirilmeli.
Menülerinde Braille alfabesi ve kabartmalar kullanılmalı. İşaret dili bilen bir personel olmalı.
M. Gizem Çelik: Personele işaret dili öğretilebilir.
Ali Köse: Aynı konu kültür merkezleri için de geçerli aslında. Kültür merkezlerinde engellilere
özel işaretler kullanılmalı.
Nazım Tanay: Kütüphaneler için de geçerli.
Hakan Özalkan: Personele hizmet içi eğitim konusu var. Bunun internet üzerinden uzaktan
yardım olarak verilmesi, ne kadar doğru? Çok güzel sunumlar hazırlanmış, ama uzaktan
eğitimle yapıldığında hiçbir anlamı kalmıyor. Sonradan bir engele sahip bireyler için hem
kendilerine hem de ailelerine psikolojik destek sağlanması da önemli.
A. Recep Döken: Sadece personele değil de vatandaşlara da engellilere karşı duyarlı olmaları
için eğitimler verilmeli.
İ. Deniz Güner: Bu soruya dair başka söyleyeceğiniz bir şey var mı?
Nazım Tanay: Bu tür çalıştayların belediye tarafından devamı sağlanmalı, sonucu ve çıktıları
kamuoyuyla paylaşılmalıdır.
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MASA - 3
MODERATÖR: Can Eligüzel
RAPORTÖR: Selvet Ergün
KATILIMCILAR: Mehmet Aslan (Çiğli Engelliler Derneği Başkanı) - Nilgün Öztürk
(ZİÇEV Başkanı) - Nesrin Karalı (ZİÇEV Yönetim Kurulu üyesi) - Zeliha Göklen Muhammed Mahir Güngör –Hacer Güngör - İlker Yalçın (Foça Belediyesi Kent Konseyi
Engelli Meclisi üyesi)

1. Herhangi bir belediyeden engellilik özelinde hizmet aldınız mı?
Mehmet Aslan: Ulaşım anlamında biz hizmet aldım.
Nilgün Öztürk: Vakıf olarak, Çiğli Belediyesi’nin bahçe temizliği ve ulaşım hizmetlerinden
yararlandık.
Nesrin Karalı: İlçe sınırları içerisinde olduğumuz için Çiğli Belediyesi’nden çok büyük destek
görüyoruz. Belediyeden temizlik hizmeti ve servis konusunda yardım alıyoruz.
Hacer Güngör: Ulaşım kartı hizmetinden yararlanıyoruz.
Nesrin Karalı: Ayrıca Büyükşehir, Karşıyaka ve Menemen belediyelerinden de servis desteği
alıyoruz. Bizim tüm belediyelerden desteğimiz var.
Zeliha Göklen: Büyükşehir belediyesinden ulaşım hizmeti alıyoruz. Çiğli Belediyesi’nden
herhangi bir yardım almıyorum. Bayraklı Belediyesi’nden tenis ve yüzme hizmeti alıyoruz.
Konak’ta drama ve diğer çalışmalar var.
2. Belediye hizmetlerinden yararlanmada, engelli olduğunuz için zorlandınız mı
veya ayrımcılığa uğradınız mı?
Hacer Güngör: Herhangi bir belediye hizmetine başvurmadık.
Can Eligüzel (Moderatör) : Diğer insanlar rahatça kullanırken, sizin zorlandığınız hizmetler
var mı?
Zeliha Göklen: Evet ben zorlandım. Çiğli Belediyesi’nin, Evka 2 Mahallesi’nde engellilere ait
bir spor tesisi yok. Olan spor salonlarından da biz yararlanamıyoruz.
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Nilgün Öztürk: Benim kızımın %70 zihinsel engeli var ancak ağır engelli kategorisinde yer
almadığı için raporunda da böyle bir ibare yok. Bu nedenle refakatçi kartı çıkaramıyoruz.
Zihinsel engelli bir çocuğu yalnız bırakamazsınız, engelinin yüzde kaç olduğuna bakılmaksızın
refakate ihtiyacı vardır. Bu nedenle zihinsel engellilere engelinin oranına bakılmaksızın
refakatçi kartı verilmesini talep ediyoruz. Kızımı tek başına otobüse bindirip bir yere
gönderemem. Ortama güvenemiyorum. Bu konu Büyükşehir Belediyesi’ni ilgilendiriyor. İlçe
belediyeleri bağlamıyor. Ama bu çalıştay aracılığı ile belki gündeme alınır diye düşünüyorum.
Mehmet Aslan: Engelli grupları arasında ayrım yapılmaması gerekir. %10 olsa da engellidir.
Hacer Güngör: Bizim de raporumuzda engellilik oranını %89’dan %60’a düşürerek değişiklik
yapıldı ve bu nedenle maddi yardım alamadık.
Zeliha Göklen: Engelli gruplar için verilen bakım ücretleri çok yetersiz geliyor. Engel yüzdesi
ne olursa olsun devlet, bu çocuklara bakmak zorunda. Herkese bakım parası verilmeli ve bu
paralar nasıl harcanıyor onun da kontrolünün yapılması gerek.
Nesrin Karalı: Kızıma baktığım için çalışıp aileme destek olamıyorum. O nedenle bizler için
bakım ücreti çok önemli.
İlker Yalçın: Ben Foça Belediyesi Kent Konseyi Engelli Meclisi’nde yer alıyorum.
Engellilerle ilgili en büyük sorunumuz sokağa çıkaramamak. Mesela Foça’da 500 engelli
bireyden 20’sini ancak sokakta görebiliyoruz. Rampalara araç park ediliyor, özellikle sit alanı
olan yerlerde çok sıkıntı var. Tüm belediyelerin engelli bireyleri dikkate alarak yol, kaldırım
tasarımı yapması gerekir. Başka bir örnek olarak; mesela Bocce diye engelli çocukların
yapabileceği bir spor var. Çocukların herhangi bir spor yapabileceği bir salon yok ve bunun
yanında bocce sporunu yapabileceği bir spor salonu da yok çoğu belediyede. Çiğli
Belediyesi’nde var mı?
Mehmet Aslan: Yok. Çiğli Belediyesi böyle bir salon yaptı, ancak hala hayata geçirilmedi,
açılmadı.
İlker Yalçın: Çiğli Belediyesi’nin ve diğer belediyelerin de bu tarz spor salonları açması çok
önemli. Bir diğer örnek de; yine Foça’daki balık lokantalarına engelli tuvaletleri yapılsın,
engelli bireyler de bu lokantalara gelebilsin yönünde bir talebimiz oldu. Bu talebimize ‘Bir
tekerlekli sandalye çok yer kaplıyor, bize dört müşteri kaybettiriyor’ cevabını aldık. Her ne
kadar belediyelerin tesislerinde engelli tuvaletleri varsa da belli bir saatten sonra kapanıyor ve
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yetersiz geliyor. Bu nedenle belediyelerin engelli kartıyla girilebilecek tuvaletler yapması
gerekir. Bu hizmeti şu an hiçbir belediye vermemekte. Büyükşehir Belediyesi’nin otobüslerde
ve Metroda yaptığını tuvalet konusunda da yapabiliriz aslında.
Zeliha Göklen: Engelli yaşam merkezleri yapılmalı. Bu çalıştaya gelirken bile çocuğumu
anneme bıraktım. Engelli çocuğu olan ailelerin ve özellikle onun bakımını üstlenen annelerin
ruhsal ve fiziksel sağlığının yerinde olması çok önemli. Ben çocuğumu birkaç saat emanet
edebileceğim bir bakım merkezi yapılmasını talep ediyorum. Bizim en büyük kaygımız, biz
öldükten sonra, çocuklarımız ne olacak? Yenimahalle Belediyesi bir çalışma yapmış
Batıkent’te, Yaşam Merkezi kurmuş. Odalar yapılmış çocukların orda barınabileceği şekilde.
Artı sosyal alanları koymuş. Mini bir köy yapmış. 90 kişilik kapasitesi var. 30 kişi de eğitim
kadrosu var. Böyle bir yer istiyoruz. Biz bilelim ki, bizden sonra çocuğumuz Çiğli
Belediyesi’nin Yaşam Merkezi’nde hayatını devam ettirebilecek.
Mehmet Aslan: Çiğli Belediyesi’nin bu tarzda bir yaşam alanı projesi vardı ancak bu plan da
kaldı. En kısa sürede hayata geçmesini temenni ediyoruz.
Nilgün Öztürk: Günlük bakım merkezi Karşıyaka Belediyesi’nde var. Ancak o da kısıtlı
saatlerde. Gece ani dışarı çıkmanız gerekse bırakacak yer yok. İlçemizde daha kapsamlı ve
yeterli gelecek şekilde bakım merkezlerinin yapılmasını istiyoruz. Bizler öldükten sonra
çocuklarımızın ne olacağı konusu bizim en büyük problemimiz ve bu mesele yıllardır tartışılan
bir konu. Böyle bir merkez bu anlamda da bizi rahatlatacaktır. Bu konu hep planda kalıyor,
devletin ve belediyelerin çocuklarımıza sahip çıkmasını istiyoruz. Bakım için köy, sağlık
merkezi, atölye gibi merkezlere acil olarak ihtiyaç var. Çiğli Belediyesinin sivil toplum
kuruluşlarıyla yaptığı toplantıya ZİÇEV olarak katılıp bu talebimizi Utku Başkan’a bildirdik.
Bu düşüncemize olumlu baktı. Zaten hep konuşulan bir konu ama bir türlü hayata geçmiyor.

3. 3 Aralık gibi ulusal - uluslararası engellilikle ilgili günlerde ve haftalarda
belediye ne yapmalı ya da ne yapmamalı?
Zeliha Göklen: Toplumun engelli bireylere bakışı açısından çok problem yaşıyoruz.
Engellilerin sağlıklı bireylerle kaynaştırılması bu sorunun çözümünde çok önemli bir etkendir.
Sağlıklı insanlarla engelli insanların daha çok iletişime geçebileceği alanlar hazırlansa
kaynaşma da o kadar kolaylaşacaktır. Bizim belediyelerden talebimiz daha çok bu yönde; ortak
bir okul ve kaynaştırmayı amaçlayan etkinlikler yapılmasını istiyoruz. Ayrıca spor tesislerinin
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de bu amaca hizmet edecek şekilde dizayn edilmesi şart. Spor salonlarında çocuklarımızın spor
yapması tehlikeli olarak görülüyor. Belediyeler neden buna dikkat ederek spor salonu
yapmıyor?
Nesrin Karalı: İnsanların çocuklarımızı gördüklerinde kabullenmelerini istiyoruz. Biz engelli
çocukların ailelerine ve çocuklarımıza eğitim ve seminerlerin verilmesi yerine, diğer bireylere
engelli bireylerin normalleştirilmesi adına eğitim verilmesi gerekir. Bizlerden ziyade onların
seminere ihtiyacı olduğunu düşünüyorum.
Mehmet Aslan: Bu tarz kaynaştırma eğitimleri çocuklara temelden yani ilkokuldan verilmeli,
duyarlılık ve toplumsal bakış açısı kazandırılmalı. Halkın eğitilmesi ve bilinçlendirilmesi de
çok önemli.
Zeliha Göklen: Belediyelerin engelli bireyler için şikâyet hattı kurmasını talep ediyorum.
Evlere bir alarm sistemi gibi kurulabilecek ve engelli çocuklarımızın diğer çocuklarca rahatsız
edildiğinde devreye sokulabilecek bir sistem de olabilir. İngiltere’de bunun örneğini gördüm,
Türkiye’de de uygulanabilir. Eğer engelli çocuğumuzun yanında değilsek, aileler çocuklarımızı
istemiyorlar. Oysa yurt dışında böyle değil. Yurt dışında yaşayan bir tanıdığıma bunu
sorduğumda; “biz zaten onlarla bir arada yaşıyoruz, onlara yabancı değiliz” cevabını aldım.
Bizler dışlanıyoruz. Dışlandıkça da toplum alışamıyor.
Can Eligüzel (Moderatör) : Başka eklemek istediğiniz bir şey var mı?
Muhammed Güngör: Diğer insanların sürekli dışlayıcı bakışlarından rahatsız oluyorum.
“Kolun neden öyle, nasıl oldu” soruları sürekli soruluyor. Kolumda engel olduğu için futbol
takımına diğer arkadaşlarımla birlikte katılamadım, ampute takımına gönderdiler.
Hacer Güngör: Ampute takımı hakkında bilgim olmadığı için Muhammed’i göndermemiştim
ama şimdi araştırıyorum. Bugüne kadar belediyelerden henüz bir talebimiz olmadı.
Faaliyetlerini yeni takip etmeye başladık. Belediyelerin sosyal etkinliklerde bulunması aile
olarak bizim de yalnız olmadığımızı gösteriyor, birbirimize destek oluyoruz.
İlker Yalçın: Farkındalık oluşması için engelli günü ve haftalarında yapılan faaliyetlerin
aslında sürekli yapılması gerek; yılın diğer günlerinde de unutulmamalı. Engellilik ve engelliler
insanların gözü önünde tutulmalı, sosyal hayatımıza alınmalı ki bu durum normalleşsin ve
onları toplumda daha çok görelim. Mesela ZİTEM diye bir oyun var; engelli çocuklarımızın
eğlenerek öğrenmesini sağlayan bir oyun. Bu oyun için bir atölye açılmasını istedik, bu hizmeti
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belediyelerin sağlaması gerek. Hem çocukların engelli arkadaşları olur, kaynaşma sağlanır;
hem de engelli çocukların diğer arkadaşlarıyla yapabileceği bir aktivite olur. Bu aktiviteleri
belediyeler sağlayabilir. Engelli bireylerle normal bireyleri bir araya getirmek belediyelerin de
görevidir. Bu sağlanırsa engelliler günü gerçekten anlam kazanır. Ayrıca engelli bireyler ve
sağlıklı bireylerin birlikte yapabileceği sporlar araştırılmalı. Tüm belediyelerin engelli
çocuklarla engeli olmayan çocukların bir araya gelmesi için alanlar oluşturmalı, çözüm
üretmelidir. Bu anlamda kaynaşma çok önemli bir noktada. Sokakta engelli bireyleri daha fazla
görürsek onlara alışırız. Bu durumu bizlerin normalleştirmesi gerek diye düşünüyorum.
Engelliler günü – haftası gibi özelleştirilip tek güne ve haftaya indirgenmemeli. 365 gün
engellileri sokakta görürsek, gözümüz de alışır. Belediyeler, engellilerle ilgili yaptıkları her
çalışmaya çocukları katmalı. Bir diğer konu olarak; pek çok engellinin engel kaynağı akraba
evliliği, bunun da önüne geçilmesi gerek. Toplumun akraba evliliğinin tehlikeleri konusunda
bilgilendirilmesi, belediye hizmetleriyle bilgi kitapçığı hazırlanması önemlidir.
Can Eligüzel (Moderatör): Engelli günü, engelli haftası ile ilgili görüş eklemek isteyen var
mı?
Mehmet Aslan: Toplumun engelli bireylere bakışı çok sıkıntılı boyutta. Çalıştay ve Kent
Konseyi gibi sorunlarımızı konuşabildiğimiz yerlerde bunları dile getirmeliyiz.
Nilgün Öztürk: Belediyelerin ortaklaşa da faaliyet üretmesi gerek. Özellikle MEB ile ortaklaşa
çalışmaları olmalı. Okullarda çocuklara ve ailelere engellilik konusunda bilgilendirme
yapılması

çok

önemli.

Anasınıflarından

itibaren

velilerin

engellilik

konusunda

bilgilendirilmeleri şart. Önce aileden başlıyor diye düşünüyorum. Geçenlerde okulumuza
ilkokul ikinci sınıf öğrencileri ziyarete geldi. Onların engelli çocuklarımıza nasıl
davranacaklarını bilmediklerini, çekindiklerini gördük. Çocuklar engelli arkadaşlarına nasıl
davranacağını bilmiyor, hatta onlardan korkuyorlar. Belediyeler, MEB ile ortaklaşa çalışarak
öğrencilere, velilere belki de en başta eğitimcilere eğitim verebilir. Bu eğitimlerin yalnızca
belirli bir engelli haftasında olmaması gerekir ki gerçekten amacına ulaşsın. Bu özel günlerin
sadece farkındalığımızı fark ettirme konusunda bir önemi var.
İlker Yalçın: Belediyelerin ve tabi en başta MEB’in bu konuya eğilmesi lazım. Özel okullar
bu konuya daha duyarlı. Foça’da özel bir okulun kreşi var. Engellilerin her etkinliğine bu
çocuklar katılıyorlar. Küçücük yaşta engelliliğin ne olduğunu öğreniyorlar.
Nilgün Öztürk: Bize gelenler de özel okuldandı.
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Can Eligüzel (Moderatör): Bu noktada bir şey eklemek istiyorum. Merkezi yönetimlerle yerel
yönetimlerin farklı siyasi partilerden olması, onların birlikte çalışmalarına engel değil bence.
Sürekli bu söyleniyor. Biz talep edelim de, onlar çalışma yolunu bulsunlar. Bazı konularda
birlikte hareket edebiliyorlar. Bu konuda da birlikte çalışabilirler.
İlker Yalçın: Bu konuda küçük bir örnek vereyim. Engelli haftası etkinlikleri için öğrenci
istemek üzere İlçe Milli Eğitim’e gittim. Dilekçe yazmamı istediler. Kent Konseyi Engelli
Meclisi üyesi sıfatımla dilekçe verdim. Ve öğrenciler etkinliğe geldi. Bazen kurumlar arası
değil de, kişiler arası ilişkilerle de çözülebiliyor.
Zeliha Göklen: Bir de kreşlerle ilgili sıkıntımız var. Daha önce Ankara’da oturuyorduk.
Belediyenin kreşine verdik. Bir müddet sonra kreşten bir yazı gönderdiler: “Kreşimizin fiziki
şartları uygun olmadığı için, çocuğunuzu kreşimizde devam ettiremeyeceğiz” diye. Benim
çocuğum ortopedik engelli değil ki, down sendromlu. Daha sonra özel bir kreşe verdik. Kreş
müdürü şunu söyledi “Diğer veliler gelmeden Fatih’i bırakacaksınız, veliler gelmeden Fatih’i
alacaksınız.” Çünkü tepki velilerde. Belediyelerin engelli çocuklar için herhangi bir kreş
hizmeti de bulunmuyor. Çocuklarımız normal kreşlere de çok zor alınıyor. Bu sorunun da
çözülmesi lazım.

4. Belediyelerin engelli sivil toplum kuruluşlarıyla ilişkisi nasıl olmalı?
Zeliha Göklen: Belediyelerin kendi olanakları ölçüsünde sivil toplum kuruluşlarına destek
olması, katkı sunması gerekir. Derneğimizde çocuklarımıza folklor oynatıyoruz. Ama salon
bulamıyoruz. Belediyeler engelli dernekleri ile sık sık bir araya gelmeli, sorunlara birlikte
çözüm bulmalı. Sorunları en iyi sivil toplum kuruluşları biliyor.
Nesrin Karalı: Çiğli Belediyesi ve diğer belediyelerle bizim derneğimizin (ZİÇEV) hiçbir
sorunu yok. Gerek araç taleplerimiz, gerekse de başka konulardaki taleplerimiz genel olarak
olumlu yanıt almıştır. Bunun yanında belediyelerin derneğimizin daha çok yanında olmasını,
çocuklarımızı zaman zaman ziyaret etmesini isteriz.
İlker Yalçın: Belediyelerde derneklerle iletişime geçecek birimlerin kurulması konusu çok
önemli. Tabi ki yalnızca bu birim ilgilenmemeli ancak bu birimin her belediyenin bünyesinde
olması gerek.
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5. Belediyelerin engelliliğe yaklaşımına ve engelli hizmetlerine yönelik talep ve
önerileriniz nelerdir?
Zeliha Göklen: Belediyeler engelli bireylerin tespiti konusunda da çok eksik kalıyor.
Belediyenin yapması gereken bu işi sokak sokak gezip ben yaptım. Belediyenin engelli kişi
sayısı, engellilik durumu, adresi gibi soruların cevabını içeren envanteri olması şarttır.
Mehmet Aslan: Çiğli’de mesela altyapı sorunu var ve üst geçitler de çok problemli. Yollar çok
dar, ambulans bile geçerken zorlanıyor. Tekerlekli sandalye ile karşıdan karşıya geçerken sorun
yaşıyorum, asansörler hep bozuk oluyor.
Nilgün Öztürk: Bu soruna asansörlere kart sistemi getirilerek çözüm bulunabilir. Bizim
derneğimizle belediyenin hiçbir sıkıntısı yok. Ancak bize verdikleri desteklerin nereye gittiğini
bizzat gelip görmelerini bekliyoruz. Engelli ailelerine yönelik ev içi işi destekleyip, istihdam
dışında kalınmamasını sağlamasını talep ediyoruz.
Hacer Güngör: Ev içi emeği desteklemeye yönelik olarak, belediyelerce ürettiklerimizin
satıldığı stantlar kurulmalı.
Zeliha Göklen: Üniversitelerde de bu engellilik konusunda çalışmalar olmalı. Üniversite
öğretim üyeleri de belediyelere destek sunmalı, irtibat halinde olmalılar.
Muhammed Güngör: Diğer arkadaşlarımla spor yapabileceğim bir spor salonu yapılmasını
talep ediyorum. Belediyelerin spor kursları açmasını istiyorum. Masa tenisi, futbol, atletizm
gibi faaliyetler olsun. Engelliler de orada kurs alıp, kendilerini geliştirebilirler.
Zeliha Göklen: Ev temizlik grubu ve kişisel temizlik yapan ekiplerin hizmet vermesini talep
ediyorum. Bunu bazı belediyeler yapmakta. Ayrıca üniversite hastanelerine ulaşma konusunda
sıkıntı yaşıyoruz. Her semtten belirli aralıklarla hastanelere servis olmasını istiyorum. Ege
Üniversitesi’ne gitmek için 3 araç değiştirmem gerekiyor.
Nilgün Öztürk: Karşıyaka Belediyesi’nin hastanelere ulaşım için engelli aracı var. Çiğli’nin
engelli aracı yok mu?
Zeliha Göklen: Var ama hastanın yatalak olması gerekiyor.
Mehmet Aslan: Hayır, öyle bir zorunluluk yok. Siz hastaneye gitmek istediğinizde
arıyorsunuz. Gelip evden alıyorlar. Dilekçe vermeniz ya da telefon açmanız yeterli oluyor.
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Can Eligüzel (Moderatör): Çiğli Belediyesi’nin servis hizmeti var. Ancak hizmetlerden halkı
haberdar etme konusunda bir eksiklik var ki, sizlerin bu hizmetten haberi yok.
Mehmet Aslan: Duyuru eksikliği olmuş olabilir ama böyle bir hizmet mevcut. Ancak araç
takviyesi yapılabilir. 2 araç daha alınabilir.
Muhammed Güngör: Benim gibi engelli arkadaşlarımla daha çok bir arada olmak ve etkinlik
yapmak isterim. İnsanların bana bakmalarından, kolumdaki engelle ilgili soru sormalarından
rahatsız oluyorum.
Hacer Güngör: Herkes koluyla ilgili sorular soruyor. Bu da Muhammed’i rahatsız ediyor.
Ayrıca çocuklarımız büyüdükçe sorunları da artıyor. Onların ruhsal sağlıklarının, ergenlik
dönemi sorunlarının en aza indirgenmesi için biz ailelerin de bilgilendirilmesi çok önemli.
Can Eligüzel (Moderatör):Belediyelerin topluma engellilik hakkında seminerler düzenlemesi,
bilgilendirmeler yapması, broşürler dağıtması gerekir.
İlker Yalçın: Belediyelerin en büyük eksikliği, veri tabanının olmaması. Engelli bireylerin
sayısının ve yerinin envanteri tutulmalı. Veri tabanı, her hizmetin başlangıç noktasıdır. Bu
verilerin belediyelerin elinde olması ve ona göre hizmet sunulması konunun en önemli kısmıdır.
Nilgün Öztürk: Belediyelerin binalara ruhsat verirken engelli erişimi olup olmadığına dikkat
etmesi ve ona göre ruhsat vermesi gerekir. Üstelik bu kanunen de zorunlu.
Mehmet Aslan: Bu yasa 1992’de çıkmasına rağmen hala uygulanmıyor. Umarız ki
belediyelerimiz bu sorunlara çözüm üretir ve yeterli kaynağı ayırır.
Can Eligüzel (Moderatör): Son sorumuzla ilgili görüş eklemek isteyen var mı?
Nilgün Öztürk: İş sorunu var. Engelli çocuğumun yanında, bir çocuğum daha var. Engelli
çocuğa sahip ailelere iş konusunda, az da olsa ayrıcalık tanınabilir mi?
Muhammed Güngör: İşsizlikle ilgili haberlerde izledim. Engelli insanlar iş yerlerinin önünde
toplanmışlardı. Onlara engelli işçi almıyoruz denmiş. Ama öğrendim ki, her iş yerinde 2-3
engelli işçi çalıştırma zorunluluğu varmış.
Nilgün Öztürk: Belediyelerin %3, sivil kuruluşların %4 engelli çalıştırma zorunluluğu var.
Can Eligüzel (Moderatör): Katılımınızdan dolayı hepinize teşekkür ederiz.
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MASA - 4
MODERATÖR: Elif Gözler Çamur
RAPORTÖR: Gülçin Göler
KATILIMCILAR: Kenan Demir (Tüm Engelliler İçin Engelsiz Bir Dünya Derneği), Şebnem
Oktay (İzmir MS Derneği), Şerif Şen (Karşıyaka Belediyesi Meclis üyesi), Hüseyin
Doğan(Tüm Engelliler İçin Engelsiz Bir Dünya Derneği), Akın Soylu (Sağır Dilsizler Koruma
ve Kalkındırma Derneği), Mehmet Kırdök (Karşıyaka Sağırlar Derneği)
İŞARET DİLİ TERCÜMANI: Melek Uslular, Gamze Albayrak

1.Herhangi bir belediyeden engellilik özelinde hizmet aldınız mı?
Şerif Şen: Belediye özelinde ulaşım, temizlik, gıda yardımları alıyoruz genelde
ihtiyaçlarımızın büyük çoğunluğunu dernek çatısı altında karşılıyoruz. Örneğin Karşıyaka
Engelliler Spor Kulübü forma ve malzemeler konusunda bize yardımcı olmakta.
Kenan Demir: Akülü engelli araçlarımız büyükşehir belediyesi tarafından karşılanıyor.
Şebnem Oktay: İzmir Büyükşehir Belediyesi’nden derneğimizi yurt dışında temsil etmek
adına maddi destek aldım.
Elif Gözler Çamur (Moderatör): Kurumsal olarak ya da bireysel olarak aldığınız destekler
konusunda ekleme yapmak isteyen var mı?
Kenan Demir: Dernek olarak büyükşehir belediyesinden aldığımız yemek var.
Şebnem Oktay: Büyükşehir belediyesi tarafından 10 kişilik yemek yardımı yapılıyor. Fakat 10
kişilik yemek o kadar zengin ki, 20 kişi de beslenebiliyor.
Elif Gözler Çamur (Moderatör): Kişisel anlamda aldığınız başka yardımlar var mı?
Şebnem Oktay: Ben büyükşehir belediyesinin dans kurslarına katıldım. Aynı zamanda Kent
Konseyi üyesi olduğum için, İşitme Engelliler Eğitimi de aldım.
Elif Gözler Çamur (Moderatör): O zaman bu soruyla ilgili şu sonucu çıkarabiliriz; sosyal
güvencesi olmayan ve gelir seviyesi alt düzeyde olan engelli bireyler için temizlik ve gıda
malzemeleri büyükşehir belediyesi tarafından karşılanıyor.
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2. Belediye hizmetlerinden yararlanmada, engelli olduğunuz için zorlandınız mı
veya ayrımcılığa uğradınız mı?
Kenan Demir: Engelli rampaları çok dik ve özensiz yapılmış, rampaların özellikle ortopedik
engeli olan kişiler için zorluk oluşturduğunu düşünüyorum. Rampaların önünde oluşan su
birikintileri akülü engelli araçlarına da zarar veriyor. Güvenlik şeritlerinin olmaması metro,
otobüs gibi ulaşım araçlarını kullanırken önümüze başka engeller olarak çıkıyor. Üst geçit,
metro ve İzban duraklarında asansörlerin bir bölümü çalışır vaziyetteyken diğer bölümü
çalışmıyor. Tekrar kullanılabilecek duruma getirilmesi uzun zaman alıyor. Otobüse binip
inerken diğer vatandaşlardan yardım istemek zorunda kalmak da psikolojik olarak biz
engellileri olumsuz etkiliyor. Otobüs şoförlerinin duraklara tam yanaşmaması ve inip binerken
hızlı hareket etmeleri ulaşımda bizleri olumsuz etkiliyor.
Elif Gözler Çamur (Moderatör): Söylediklerinizle ilgili olarak şunu sormak istiyorum; yollar
haricinde mesela parklar ya da kamusal alanlar, ya da kültürel aktiviteler, konserler – mesela
fuarı düşününce- ya da belediyenin açtığı kurslar. Bunlara katılırken o alanın erişimi ile ilgili
bir sorun yaşadınız mı?
Mehmet Kırdök: Zaten engelli birey evinden çıkıp bir yere gitmek istediğinde en az 10 tane
zorlukla karşılaşıyor. Kaldırım olsun, üst geçit olsun, araç olsun. Hepsinde zorluk yaşıyor.
Çiğli’de eski belediye binasının karşısında bir otopark rampası var. Engelli araçları buradan
aşağı düşüyor. Yine belediye binası önünde bulunan üst geçitte de sorun yaşanıyor. Karşıyaka
Zübeyde Hanım Parkı’nın orada, geçiş yolunda su kanalı vardı. O zamanki belediye başkanına
yazmıştım. 15 dakika sonra bana döndüler, ekibin gönderildiği söylendi.
Elif Gözler Çamur (Moderatör): Geri dönüş aldınız yani.
Mehmet Kırdök: Evet. Bazı yapılan şeyleri de söylemek lazım.
Şebnem Oktay: Alaybey’e katlı otopark yapıldı. Kaldırımlarına da park edilmemesi için
ayraçlar konuldu. Buna rağmen kaldırımlara park ediliyor. Ceza kesiliyor ama yine de park
ediyorlar. Bence betondan sabit mantarlar yapılmalı.
Şerif Şen: Sağır ve dilsiz olduğumuz için toplu taşıma kullanırken fazla zorluk çekmiyoruz
fakat otobüs şoförlerinin işaret dili bilmemesi bizler için de sorun teşkil ediyor.
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Kenan Demir: Yol kenarında yapılan inşaatlar sırasında kaldırımlar işgal ediliyor, bazı araçlar
kaldırımlara park ediyor, esnaflar kaldırımları kullanıyor ve bunlar akülü araçların ulaşımında
sorun çıkartıyor.
Akın Soylu: Dilsiz olduğum için iş bulamıyorum, çalıştığım işlerden engelim yüzünden
çıkartılıyorum, bu noktada ayrımcılığa uğruyoruz.
Şerif Şen: Karşıyaka’da takı kursu açılması için başvuruda bulunduk fakat belediyeden buna
yönelik bir dönüt alamadık. Bu tür kursları işsizlerimiz için istiyoruz. Kadınlarımız için
özellikle.
Şebnem Oktay: Ben bir teşekkürü paylaşmak istiyorum. Narlıdere Halk Eğitim Merkezi 5
yıldır Sanatsal Çalışmalar eğitmenini derneğimizde görevlendiriyor. Sanatsal çalışma adına
neye ilgi duyuyorsak; takı, resim, heykel, örgü gibi, eğitmenimiz tarafından öğretiliyor.
Bununla ilgili sergi düzenliyoruz. Bu yardımlarından dolayı Narlıdere Belediyesi’ne ve
Narlıdere Halk Eğitim Merkezi’ne teşekkür ediyorum.
Şerif Şen: Bu çalıştay ilk adımımız oldu. Ama bundan sonra yapılacak çalıştayların çok daha
önceden derneklere duyurulmasını özellikle rica ediyoruz. Biz de ona göre programımızı
yapabilelim. Dün öğleden sonra mesaj geldi. Dernek Başkanımızın programı olduğu için
katılamadı.
Kenan Demir: Engellilerin çektiği büyük sıkıntılardan biri de, lavaboların olmaması.
Elif Gözler Çamur (Moderatör): Dışarıda ortak kullanımda olanlar değil mi? Haklısınız çok
önemli.
Kenan Demir: Belediye binası içinde engellilerin kullanabileceği tuvalet var ama dışarıda,
başka yerde yok.
Elif Gözler Çamur (Moderatör): Ben de bununla ilgili küçük bir şey paylaşayım. 2-3 hafta
önce Konya’ya konferansa gitmiştik. Her yerde genel, ortak tuvaletler vardı. Çok da temizdi.
Engelliler için de bölümleri vardı.
Şebnem Oktay: Tam da bu noktada bir şey söylemek istiyorum. Tuvaletler, kadın, erkek ve
engelli diye ayrılıyor. Biz engelliler tuvalete kadın erkek birlikte giriyoruz.
Elif Gözler Çamur (Moderatör): Engelliler Merkezinden bahsettiniz. Onlarla ilgili katkıda
bulunabileceğiniz noktalar var mı? Mesela oranın erişilebilirliği ve ulaşılabilirliği konusunda.
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Anladığım kadarıyla çok yakında, şehir merkezinde yerler değil. Gitmişliğiniz var mı? Bir
İnciraltı’nda, bir de Emiralem’de var sanırım.
Hüseyin Doğan: İnciraltı Engelliler Merkezi’ni daha çok tercih ediyoruz. Engelli
merkezlerinin uzak olması bu merkezlere ulaşımda bizlere zorluk yaratıyor.
Kenan Demir: Daha önce engelli merkezine gitmek için her hafta bir otobüs tahsis ediliyordu.
Bu kaldırıldı.
Elif Gözler Çamur (Moderatör): Kaldırılma sebebi ile ilgili bir şey söylendi mi?
Kenan Demir: Sadece bütçeden dolayı olduğu söylendi.

3. 3 Aralık gibi ulusal - uluslararası engellilikle ilgili günlerde ve haftalarda
belediye ne yapmalı ya da ne yapmamalı?
Kenan Demir: 3 Aralık Uluslararası Engelliler Günü, 10/16 Mayıs Engelliler Haftası
Büyükşehir Belediyesi tarafından her yıl etkinlik yapılıyordu fakat bu yıl etkinlik yapılmadı.
Gerekçe olarak da belediyenin bütçesinin yetersiz olduğu söylenildi. Bu durum bizler tarafından
hoş karşılanmadı.
Şebnem Oktay: Evden çıkmayan engelliler için bu haftalar sosyalleşmek için önem arz
etmekte fakat belediyelerin gerekli özeni ve alakayı göstermemesi bizleri üzmektedir.
Kenan Demir: 2009 yılında Çiğli Belediyesi Kültür Merkezi adı altında Engelli Rehabilitasyon
Merkezi Projesi çizildi. Ama hala bu konuda bir şey yapılmadı. Engelli çocuğu olan bir aile işi
olduğunda çocuğunu buraya bırakabilecekti. Engellilerin sosyalleşmesi için de iyi olacaktı.
Elif Gözler Çamur (Moderatör): Bu konunun ayrıntısına daha sonra devam edebiliriz. Diğer
arkadaşlarımızın da bu özel günler ile ilgili görüşlerini alalım. Gerek dayanışma, gerek bir arada
olma, gerekse farkındalığın arttırılması ile ilgili ne tür etkinlikler olabilir? Beklentileriniz
nelerdir?
Şerif Şen: Milli bayramlar ve kutlamalarda belediyelerin bizim düzenlediğimiz etkinlikleri de
desteklemesini istiyoruz. Törenlerden sonra bizim derneğimize gelebilirler. Bizim de çeşitli
etkinliklerimiz oluyor.
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Şebnem Oktay: İzmir Engelliler Şube Müdürü MS Haftası’nda yaptığımız etkinliklere destek
olmakta ve yardımda bulunmakta. Engelli bireylerin ve engeli olmayan bireylerin birlikte
etkinlik yapmamaları, etkinliklerin parçalı olması,

özel gün ve haftalarda engellilerin

kutlamalara sadece izleyici olarak katılması, bütünleşik bir faaliyet gösterilmemesi bizleri
üzüyor. Belediyelerin bu konuda daha duyarlı davranmalarını istiyoruz.

4. Belediyelerin engelli sivil toplum kuruluşlarıyla ilişkisi nasıl olmalı?
Şerif Şen: Şimdi çok daha iyi bir ilerleme olduğunu görüyorum. Tercüman konusunda çok
sıkıntı çekiliyordu. Belediye ve üyesi bulunduğumuz dernek arasında çok iyi bir iletişim var.
Elif Gözler Çamur (Moderatör): Bu gruptakiler daha çok derneklerden olduğu için, sizlerin
katkısı bu anlamda çok önemli.
Kenan Demir: Derneklerin yapacağı projelerde belediyeler ile iş birliği içerisinde olmasını
istiyoruz.
Hüseyin Doğan: Daha büyük projelerde birlikte yer almayı arzuluyoruz.
Elif Gözler Çamur (Moderatör): Siz dernek olarak belediyeye kolaylıkla ulaşabiliyor
musunuz? Randevu almanız kolay mı? Size öncelik veriliyor mu? Bunlar önemli.
Şerif Şen: Randevularda belediye bize öncelik tanıyor fakat iletişimimizi tek kişi sağladığı için
bazı kopukluklar meydana çıkabiliyor.
Şebnem Oktay: Narlıdere Belediyesi ekibi özverili çalışıyor, yaptığımız projelerde bizlere sıkı
bir destek sağlıyorlar ve randevularda bizlere öncelik tanıyorlar.
Kenan Demir: Bürokrasiye takılmadan isteklerimizin daha kısa sürede dikkate alınmasını
istiyoruz.
Şebnem Oktay: Bürokrasi ile ilgili en son yaşadığımız bir olayı paylaşmak istiyorum sizinle.
Emiralem Engelli Yaşam Merkezi’nin hazırlığı sırasında kısa sürede nasıl açılacak diye merak
ediyorduk doğrusu. Ancak Emiralem Belediye Başkanı ve eşi Dilek Hanım,

Karşıyaka

Belediye Başkanı ve eşi Öznur Hanım ve Neptün Soyer’in de katılımıyla çok kısa sürede
Engelli Yaşam Merkezi oluşturuldu. Bu konuda tüm görev alanlara teşekkür etmek istiyorum.
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Elif Gözler Çamur (Moderatör): Sivil Toplum kuruluşları ile ilgili bahsi kapatıyoruz o
zaman. Var mı eklemek istediğiniz bir şey? Araç temini konusunda, malzeme temini
konusunda, finansal yardım alma konusunda, ulaşım konusunda…
Şebnem Oktay: Bizim derneğimize ait bir aracımız var. Biz belediyeden şoför konusunda
yardım istiyoruz.
Kenan Demir: Şu anda araca ihtiyacımız olduğunda Çiğli Belediyesi taleplerimizi karşılıyor.

5. Belediyelerin engelliliğe yaklaşımına ve engelli hizmetlerine yönelik talep ve
önerileriniz nelerdir?
Şebnem Oktay: Psikolojik destek istiyoruz. İş konusunda sıkıntı çekiyoruz. Mesela İŞKUR’un
eğitimleri hali hazırda mevcut fakat bizler engelli bireyler olarak bu kurslardan faydalansak
dahi iş başvurusu yaptığımız kurumlardan genellikle engellerimizden ötürü ret cevabı alıyoruz.
Belediyenin bu konuda teşvik edici bir rol üstlenmesini bekliyoruz.
Elif Gözler Çamur (Moderatör): Peki belediye bu konuda nasıl bir sorumluluk alabilir?
Şebnem Oktay: O zaman şöyle söyleyebilirim. Kendi derneğimiz, MS hastaları olarak
bakarsam olaya; çeşitli atak dönemlerinde verimli olamayabiliriz. Ancak atak döneminde
olmadığımız zaman, pek çoğumuz eğitimliyiz. Bizden destek istenirse, seve seve elimizden
gelenin en iyisini vermeye hazırız. Para kazanmasak da, manevi olarak tatmin olmak da bizim
için önemli. Belediyelerin de bu anlamda gerek yarı zamanlı, gerekse tam zamanlı iş olanakları
sunabileceğini düşünüyorum.
Hüseyin Doğan: Tekerlekli sandalye kullanmak zorunda kalan engelli bireyler için kaldıraç
görevi gören mekanizmaların olmasını istiyoruz. Tekerlekli sandalyede olan engelli bir birey
başkasının yardımına muhtaç olmaktan hoşlanmıyor.
Kenan Demir: İnsanlar engelli birine yardım etmeyi vicdan rahatlaması olarak görüyorlar.
Kendilerini buna zorunlu hissediyorlar. Her sağlıklı insan bir engelli adayıdır diyorlar ya, ben
ona da katılmıyorum.
Elif Gözler Çamur (Moderatör): Bu konuştuklarımızı belediyenin hizmetleri çerçevesinde
düşünüp, istek ve taleplerinizi söylerseniz.
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Şerif Şen: Spor, sanat vb. alanlarda başarı sağlayan engelli bireylerin belediyeler tarafından
maddi ve manevi desteklenmesini istiyoruz.
Şebnem Oktay: Engelli müsabakalarında seyircilerin de engelli olması ya da engelli
sporcuların sadece velilerinin veya yakınlarının destek için orada bulunmaları aslında kötü bir
izlenim yaratıyor. Bu bağlamda belediyeler toplumun da desteklemesi için teşvik edici
uygulamalar yapabilir; afiş çalışmaları, duyurular, reklamlar, okulların maçlara taşınması gibi.
Okullarda engellilere yönelik verilen bilgilerin daha fazla etkili olması için belediye bünyesinde
gönüllü bir birim oluşturulabilir.
Elif Gözler Çamur (Moderatör): O zaman bu konuştuklarımızdan şunu çıkartıyorum.
Bilmem herkes katılır mı? Belediyeler, hem halk arasında farkındalığı yaratmak, hem de
engelliler ile ilgili eğitim vermek görevini üstlenmelidir.
Kenan Demir: İngiliz bir yazar İstanbul’a geliyor. Daha sonra İstanbul ile ilgili izlenimlerini
yazarken, İstanbul halkının çok içten, sıcakkanlı olduğunu söylüyor. “Ama nedense sokaklarda
bir tane bile engelliye rastlamadım” diyor. Kaldırımların eksikliği ve yolların düzgün
olmamasının biz engelli bireyler için zorluk oluşturduğuna değinmiştik, belediye tarafından bu
konuda çalışmaların arttırılmasını istiyoruz.
Hüseyin Doğan: Derneğimiz adına kadınlarımıza yönelik dikiş, nakış kursları açmak istiyoruz.
Bununla ilgili Karşıyaka Belediyesi’ne talebimizi bildirdik. 2 aydır sonuçlanmasını bekliyoruz.
Elif Gözler Çamur (Moderatör): Bu soruyu şu açıdan da düşünebilirsiniz. Ailenizdeki,
arkadaş çevrenizdeki engellilerin yaşadığı sorunları da dile getirebilirsiniz. Örneğin benim bir
arkadaşımın engelli bir kardeşi var. Arkadaşımın annesi bir yere gitmek istediğinde bırakacak
yer bulamıyor.
Kenan Demir: Engelli ailelerinin günlük işlerini halledebilmeleri için engelli bakım evleri
kurulmasını istiyoruz. Var olanların da iyileştirilmesini istiyoruz.
Şerif Şen: Belediye, okul, hastane vb. kurumlarda işaret dili bilen personel çalıştırılmasını
istiyoruz.
Şebnem Oktay: Sabahki oturumda Prof. Dr. Türe Tunçbay bir isteğini dile getirmişti. Ben de
burada tekrarlamak istiyorum. Dr. Türe Tunçbay der ki, “Doğumdan önce alınabilecek önlemler
ve doğumdan sonra alınabilecek önlemler konusunda eğitime ihtiyacımız var. Bu konuda
belediyelerin ve derneklerin desteği önemli“. Ayrıca engelli rehabilitasyon merkezlerine
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ihtiyacımız var. Hatta yatılı olursa çok daha iyi olur. Ben annem ve babamla birlikte yaşıyorum.
İkisi de yaşlı. Yarın onları kaybettiğimde ben ne yapacağım diye düşünüyorum.
Elif Gözler Çamur (Moderatör): Genel olarak şunu söyleyebilir miyiz? Belediyelerin engelli
bireylerin kendi kendilerine yetebilmeleri konusunda çalışmalarını yoğunlaştırması gerekir.
Şebnem Oktay: Evet.
Gülçin Göler (Raportör): Bir şey sormak istiyorum. Belediyelerin sağlık hizmetleri
konusunda bir sıkıntı yaşıyor musunuz?
Kenan Demir: Hayır yaşamıyoruz.
Şebnem Oktay: Belediyenin Abla-Kardeş, Abi-Kardeş diye bir uygulaması var. Bunu EngelliEngelsiz diye de yapabilirler.
Elif Gözler Çamur (Moderatör): Bununla bağlantılı olarak engelli çocuklar özelinde bir
şeyler söyleyebilir miyiz? Olması gereken ya da şöyle olsa daha iyi olur diyebileceğiniz şeyler
var mı?
Kenan Demir: Alt geçit, üst geçit, metro ve izban duraklarında asansörlerin çalışıp
çalışmadığını kontrol edilmesini ve tamirinin kısa sürede yapılmasını istiyoruz. Engelli
rampalarının daha güvenli ve az eğimli olmasını istiyoruz. Engellilere uygun olmayan okul
projesi olsun, ev projesi olsun belediye böyle yerlere onay vermesin. Uygun olmayan birçok
okul var.
Şebnem Oktay: Okullarda öğrencilerin sosyal sorumluluk projelerini engellilere yönelik
yapmaları gerek. Belediye bu konuda okullarla iş birliği yapabilir.
Elif Gözler Çamur (Moderatör): Sorduğum 5 soruyla ilgili olarak eklemek istedikleriniz var
mı?
Kenan Demir: Otobüslerin tamamının engelli bireylerin hayatını kolaylaştıracak şekilde
tasarlanması gerektiğini düşünüyorum. Ayrıca şoförlere engellilik hakkında özel eğitim,
seminerlerin verilmesinin gerekli olduğu düşüncesindeyim.
Şerif Şen: Belediyeden gerçekleştirmek istediğimiz projeler için destek bekliyoruz.
Şebnem Oktay: Engelli derneklerinde engelli bireyler için daha fazla bilgi verilmeli.
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Kenan Demir: Engelli akülü araçları için şarj istasyonlarının sayılarının arttırılmasını
istiyoruz.
Şebnem Oktay: Engelli ve engeli olmayan bireylerin sosyal sorumluluk projelerinde birlikte
yer almaları gerektiğini düşünüyorum. Bu bağlamda belediyeler destek ve koordine
sağlayabilir.
Şerif Şen: Otobüslerde durakları haberdar etmek için konuşan televizyonlar olması gerekiyor.
Şebnem Oktay: Eğitim kurumlarına gidemeyen engelli bireyler için belediye bünyesinde
oluşturulacak gönüllü takımı ile eğitimden mahrum kalan engellilere temel eğitimler (tarih,
coğrafya, matematik, İngilizce gibi) götürülebilir. Önemli gün ve haftalarda etkinliklerde
engelli bireyler de olmalı.
Kenan Demir: Otobüs şoförlerinin otobüslere inip binerken duraklara tam yanaşmalarını,
aceleci davranmamalarını ve engelli kapaklarının başka bireylerden yardım alınmadan açılabilir
olmasını istiyoruz.
Elif Gözler Çamur (Moderatör): Hepinize katılımınızdan dolayı teşekkür ederiz.
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MASA - 5
MODERATÖR: Bahar Turan
RAPORTÖR: Hanife Ayaslan
KATILIMCILAR: Ramazan Kaymaz (İzmir Rehabilitasyon ve Spor Derneği Başkanı),
Kadim Tan, Sabri Yılmaz(Görmeyenler Kültür ve Birleşme Derneği İzmir Şubesi Başkanı),
Yazgül Ekinci (Görmeyenler Buca Derneği), Ali Ekber Yılmaz (Türkiye Sakatlar Derneği),
Mahir Işık (Buca Engelliler Derneği)
1. Herhangi bir belediyeden engellilik özelinde hizmet aldınız mı?
Ramazan Kaymaz: Çiğli’de MEB’e ait bir binanın boşaltılması sonucu belediye başkanından
ricada bulunuldu ve ortak bir protokolle Çiğli Engelli Eğitim İş Merkezi açılarak hizmete
sunuldu.
Sabri Yılmaz: Seçim dönemlerinde alt yapı eksiklikleri ve durakların yetersizliği konusunda
seçim ofislerine durumu bildirdik fakat bir dönüş yapılamadı.
Bahar Turan (Moderatör): Yazılı bir talepte mi bulundunuz, yoksa sözle mi istekte
bulundunuz?
Sabri Yılmaz: Hayır yazılı vermedim.
Mahir Işık: Belediyeden özel olarak hizmet talebinde bulunmadım ama bildiğim kadarıyla
belediye hastalara ve engellilere temizlik yardımında bulunuyor ve yaşlılara sağlık hizmeti
veriyor. Kendi ihtiyaçlarımı karşılayabildiğim için böyle bir talepte bulunmadım.
Bahar Turan (Moderatör): Talepte bulunmayanlar için soruyorum; talepte bulunmayı
engelleyen nedir?
Mahir Işık: Kendi ihtiyaçlarımı karşılayabiliyorum diyelim. Ulaşımda bir sorunum yok. Kendi
başıma gidebiliyorum. Eğitim konusunu çok önce kapattım zaten. Bir ihtiyaç duymadığım için
talepte bulunmadım.
Ramazan Kaymaz: Spor kulüplerindeki engelli bireylere büyükşehir belediyesi ulaşım
konusunda yardımda bulunuyor. Bazen de Çiğli Belediyesi’nden destek alıyoruz.
Sabri Yılmaz: Yemek yardımı dışında bir yardım almıyoruz. Büyükşehir belediyesinden 25
kişilik yemek gönderiliyor ancak bu yardım eksik kalıyor. Ancak 15 kişiye yetiyor. Büyükşehir
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belediyesinden kültürel bir etkinlik için salon tahsis edildi zaten başka hizmet almıyoruz çünkü
bürokrasiye takılıyoruz. İşlemler çok yavaş ilerliyor, belediye başkanlarını böyle etkinliklerde
aramızda görmek istiyoruz fakat dâhil olmuyorlar.
A. Ekber Yılmaz: Belediyenin bizim derneğimize bir katkısı yok. Ne kiramızı ödüyorlar, ne
de başka bir yardım var.
Bahar Turan (Moderatör): Bu soruyla ilgili eklemek istediğiniz herhangi bir şey var mı?
Ramazan Kaymaz: Çiğli Belediyesi’nde evde temizlik hizmetleri, tekerlekli sandalye gibi
ihtiyaçların karşılandığını biliyorum. Ancak hak temelli baktığımda doğru düzgün bir politika
göremiyorum. Kırmızı Bayrak için başvuruda bulunuldu. Erişime uygun olmadığı için
alınamadı. Tuvaletlerin kapıları dar olduğu için tekerlekli sandalye geçemiyor. Ama otoparkı
var. Karşıyaka Belediyesi’nde otopark yok mesela.
Bahar Turan (Moderatör): Belediyenin her etkinliğine, her organizasyonuna katılabiliyor
musunuz?
Mahir Işık: Önemli gün ve haftalarda belediyenin düzenlediği konser vb. etkinliklere dâhil
olmaya çalışıyoruz fakat bizler için çok güvenli bir ortam sağlanmadığı için gitmeyi tercih
etmiyorum.

2.Belediye hizmetlerinden yararlanmada, engelli olduğunuz için zorlandınız mı
veya ayrımcılığa uğradınız mı?
Ramazan Kaymaz: Belediyeye verdiğimiz dilekçeler için geç dönüt alıyoruz ya da hiç dönüt
alamıyoruz. Engelli olduğumuz için dönüşlerin geç olduğunu düşünüyoruz.
Kadim Tan: Alışveriş merkezlerinde engelli park yeri göremiyorum, arayıp rica ediyorum,
durumu bildiriyorum. Belediye ve diğer kurumlarda engelliler için park yerleri ya çok az ya da
engelli olmayan bireylerce işgal edilmiş durumda bu noktada ayrımcılığa uğradığımızı
düşünüyorum.
Bahar Turan (Moderatör): Belediyeler özelinde ele alalım isterseniz.
Mahir Işık: Belediyeler kurum içi eğitimlerle toplu ulaşım şoförlerine rol biçiyor fakat ben bu
hizmeti toplumdan yardım alarak görebiliyorum. Kaldırımların ve yolların yetersizliği
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nedeniyle tekerlekli sandalyem ile hiçbir yere ulaşım sağlayamıyorum. Bu noktada ayrımcılığa
uğradığımı düşünüyorum. Belediye bu hizmetleri yerine getirirken engelli bireyleri dikkate
almadığı için ayrımcılığa uğradığımı düşünüyorum. Engelliler için ayrılan park yerlerinde aynı
ayrımcılığa maruz kalıyoruz ve belediye denetim konusunda eksik kalıyor.
Bahar Turan (Moderatör): Başka eklemek istediğiniz bir şey var mı?
Ramazan Kaymaz: İmar yönetmeliği doğru uygulanmadığı için bizler zor durumda kalıyoruz.
Birçok binada asansör, rampa vs. bulunmuyor. Bu noktada da ayrımcılık olduğunu
düşünüyorum.
Sabri Yılmaz: İzmir’in birçok yerinde kaldırımlarda ki sarı çizgiler esnaflar tarafından işgal
ediliyor. Bırakın biz görme engellileri, tekerlekli sandalyenin geçeceği alan da yok. Bunun için
talepte bulunduğumuzda belediyelerce bir yaptırım uygulanamadığını görüyoruz. Belediye
esnafa sadece işgaliye cezası verebiliyor. Esnaf, 30 lira olan bu parayı rahatlıkla ödeyebiliyor.
Bu noktada da bir ayrımcılık olduğunu düşünüyorum. Yasalar var ama uygulayan yok.
Bahar Turan (Moderatör): Yasa uygulamalarından dolayı bir ayrımcılığa uğradığınızı
düşünüyorsunuz ve dikkat ettiğiniz noktada kaldırımların esnaf tarafından işgal edilmiş olması.
A. Ekber Yılmaz: Asansörlerin ve toplu taşıma araçlarının duraklarının biz engelliler için
yetersiz olduğunu düşünüyorum.
Kadim Tan: Üst geçitlerdeki asansör kullanımlarında da toplumun bilinçsiz davranışlar
sergilediğini görüyoruz. Bu noktada belediyeler bazı kontrol mekanizmalarıyla önlemler
alabilir. Sunulan imkânlar var ama kontrol mekanizması yok.
Mahir Işık: İzmir’in birçok yerinde bisiklet kullanımının yaygın olduğunu biliyoruz fakat
engelliler için bu imkânlar sunulmuyor. Bu konuya çözüm için müracaat ettiğimde olumsuz
dönüş aldık. Belli çözüm önerileriyle gidiyoruz fakat bir fayda göremedik henüz.
Ramazan Kaymaz: Mahir sen bisiklet kullandığın için soruyorum; bisiklet için belli yollar
yapıp bisiklet kenti olduk demek mi, yoksa her alanda bisikleti kullanabilmek mi önemli?
Mahir Işık: Aslında mantığı tam da bu. Ben fiziksel engelliyim, kendi tasarladığımız bisiklete
binebiliyorum. Ama bir zihinsel engelli için düşünelim. Ona uygun bir bisiklet tasarlanır, o da
bisiklete binme zevkini yaşayabilir. Aynı şekilde yaşlılar için de yapılabilir.
Bahar Turan (Moderatör): Körler için tandemler var.
65

Mahir Işık: Evet sisteme tandemler de dâhil edilebilir. Bir kör refakatçisiyle birlikte gelir,
kartını basar, parasını öder, bisikletine biner. Ben demiyorum ki bana bedava yapın. Böyle bir
talebim yok zaten. Ben Bisim’den herkes kadar, eşit bir biçimde yararlanmak istiyorum. Ve
bunu hakkım olarak görüyorum.
Sabri Yılmaz: Otobüslerde durakların bildirimi için sesli sistem yok bu da bir ayrımcılıktır.
Ankara’da var. Daha önce büyük otobüslerde bu sistem vardı. Ama şimdi kalktı.
Kadim Tan: Kalkma sebebini ben söyleyeyim. Vatandaşlar sesten rahatsız oluyorlarmış.
Sabri Yılmaz: Ama metro ve İzban’da var bu sistem. Orda rahatsızlık duymuyor mu insanlar?
Bahar Turan (Moderatör): Onlar otomatik. Müdahale etme şansları yok. O yüzden
kapatamıyorlarmış. Başka bir ayrımcılık konusu var mı?
Ramazan Kaymaz: Otobüslerin içinde bulunan rampalar her semtte bulunmuyor, varsa da
bozuk. Bu durum bizler için mağduriyet yaratıyor.
Kadim Tan: Ayaklarını kullanamayan engelliler için toplu ulaşımın kullanılması çok zor
oluyor. Özellikle belli hatlara aktarma yerine tek sefer konulmalı.

3. 3 Aralık gibi ulusal - uluslararası engellilikle ilgili günlerde ve haftalarda
belediye ne yapmalı ya da ne yapmamalı?
Kadim Tan: Belediyeler ve diğer kamu kurumları bu günleri sahipleniyor. Çok güzel demeçler
veriliyor fakat içi boş. Bu günlerde icraatlardan bahsediliyor fakat geri kalan günlerde
unutuluyor verilen sözler yerine getirilmiyor. Sorun çözücü etki yaratmıyor maalesef. Engelli
bireyler için yapılan hizmetler kalıcı çözüm oluşturmuyor, belediyeler kalıcı çözüm üretmeli ve
bu sürece halkı da dâhil etmeli.
Sabri Yılmaz: Engelliler için yapılan aktiviteler mevcut fakat böyle günlerde eğlence
etkinliklerinden çok sorunların dile getirilmesi gerekiyor. Bu günlerde belediyelerin sivil
toplum kuruluşlarıyla iletişim kurup talepler doğrultusunda etkinlik planı yapması gerekiyor.
Mahir Işık: Bu günlerde belediyelerden iyi temenni mesajları alıyoruz. Ben böyle bir mesaj
istemiyorum. 3. Aralık Dünya Engelliler Günü’nde belediye beni eğlendirmesin. Onlar yerine
bizlere kanundan doğan haklarımın neler olduğunu listelesin. Hangi haklara sahibim onlarla
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ilgili bildirimler göndersinler. Belediye olarak bu konuda hangi haklarımı güvence altına
alıyorlar bunlardan bahsetsinler.
Hanife Ayaslan (Raportör): Ben de görüş bildirebiliyor muyum?
Bahar Turan (Moderatör): Tabi buyurun.
Hanife Ayaslan (Raportör): Belediyelerin şöyle bir görevi olduğunu düşünüyorum; biz
üniversite öğrencilerine okulda bazı bilgilendirmeler yapılıyor, ama belediyeler sivil toplum
kuruluşları ile bizleri buluşturarak, öğrencileri bu konuda daha etkin hale getirebilir.
Ramazan Kaymaz: Bu günlerle ilgili bir tespitim var. Büyükşehir belediyesi ve ilçe
belediyeler arasında iletişim kopukluğu var bence. Aynı saatlere denk gelen farklı programlar
oluyor. Ayrıca bu günlerde yapılan etkinlikler sadece engelli dernekleri ile olmamalı. Tüm sivil
toplum kuruluşları, vatandaşlar, öğrenciler katılmalı. Ayrıştırma yapılmamalı.
Sabri Yılmaz: Belediyeler bu günlerde engelliler için etkinlik yapmak yerine, kurum içinde
çalışanlarına farkındalık eğitimleri verebilir. Engelli olmayanlar eğitilirse bir bilince sahip
olabilirler.

4. Belediyenin engelli sivil toplum kuruluşları ile ilişkisi nasıl olmalı?
Kadim Tan: Belediye meclis toplantılarına sivil toplum kuruluşları da bir bölümde dâhil
olabilir. Sorunların çözümlerine yönelik tartışmalar yapılabilir, karşılıklı etkileşimde
bulunulabilir diye düşünüyorum.
A. Ekber Yılmaz: Biz bazı derneklere üyeyiz fakat bu dernekler bizlerin ihtiyaçlarını
karşılamada eksik kalabiliyor. Derneklerin eksik kaldığı durumlarda belediyeler sivil toplum
kuruluşlarına destek olabilir. Gerek eğitim, gerek iş bulma konusunda yardımcı olabilir.
Mahir Işık: Belediyeler sivil toplum kuruluşları yardımıyla hizmetleri yürütmeli. Seçim
zamanlarında engelli bireyler sadece göstermelik olarak aday olmamalı. Gerçekten
seçilmelerine yönelik politikalar izlenmeli. Engelli bireylerin de yönetim mekanizmalarında
söz sahibi olmaları sağlanmalı. Sivil Toplum Örgütleri ve belediyeler, hizmetler konusunda bir
araya gelmeliler. Başka bir ilişki şeklini yararlı bulmuyorum. Belediye yapacağı sosyal
yardımlar konusunda sivil toplum kuruluşlarına danışabilir. Bana göre belediye tarafından
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yapılan sosyal yardımların ihtiyaç sahiplerine ulaşması önemlidir. İhtiyaç sahiplerini en iyi
bilenler de sivil toplum örgütleridir.
Kadim Tan: Bu yardımları derneklere vermesin.
Mahir Işık: Evet, vermesin. Danışsın, sorsun.
Sabri Yılmaz: Belediyeler sivil toplum kuruluşları ve kent meclisleriyle hareket etmeli. Sivil
toplum kuruluşlarından öneriler alınmalı. Mesela her ilçenin kent konseyinde engelliler
açısından faaliyetler olmuyor. Açıkçası belediyeler bizler için ulaşılabilir değil, ulaşılabilir
olmalı.
Bahar Turan (Moderatör): Bu soruya başka eklemek istediğiniz var mı?
A. Ekber Yılmaz: Belediyeler hizmet içi eğitimleri için sivil toplum kuruluşlarıyla iş birliği
yapmalı, el ele vermeli.
Sabri Yılmaz: Belediye başkanları ve sivil toplum kuruluşları düzenli aralıklarla ortak
toplantılarda buluşup fayda sağlamaya çalışmalı.
Bahar Turan (Moderatör): Toparlamak gerekirse bu soruyu; belediyelerin belli derneklerle
değil tüm derneklerle iletişim halinde olması; bir yardım yapılacaksa, bir kurs açılacaksa ya da
bir çalışma yapılacaksa bölgede bulunan bütün sivil toplum kuruluşlarının ağlarından
yararlanması gerektiğini söyledik.

5. Belediyelerin engelliliğe yaklaşımına ve engelli hizmetlerine yönelik talep ve
önerileriniz nelerdir?
Mahir Işık: Bir şey rica ediyorum. Bu çalıştayın özüne uygun olarak taleplerimizi hak temelli
talepler olarak düşünürsek, çalıştaya olumlu açıdan katkıda bulunabiliriz.
Bahar Turan (Moderatör): Hak temelli baktığınız zaman, bunun 10 yıl sonrasını da düşünmüş
oluyorsunuz. Ama yardım temelli baktığınız zaman, bugün işim görülsün olacak, yarın yine
aynı ihtiyaç duyulacak.
A. Ekber Yılmaz: Belediyelerin kent konseylerinde engelliler meclisi kurulsun, engelliler de
temsil edilsinler, yönetim mekanizmalarında yer alsınlar istiyoruz. Ayrıca burada alınan
kararlar doğrultusunda politikalar üretilir diye ümit ediyoruz.
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Sabri Yılmaz: Mevcut kent konseylerine belediye destek vermeli, alınan kararları uygulamalı.
Bazı belediyeler engellilerin oluşturduğu kent meclislerine karşı çok bilinçsizce bir tavır
sergiliyor. Dahası destek olmak yerine köstek oluyorlar. Bu konulara özen gösterilmesini
istiyoruz.
A. Ekber Yılmaz: Belediye diğer kamu kurum ve kuruluşlarıyla da ortak çalışmalar yürütmeli.
Engelli bireylerin eğitim olanaklarına ulaşmasını kolaylaştırmalı.
Kadim Tan: Kesinlikle her belediyeye kent konseyi ve engelliler meclisi kurulmalı. Engelli
arkadaşların da kendilerini ifade edebileceği alanlar oluşturulması gerekli diye düşünüyorum.
Bunun en etkili yolu da kültür ve sanat faaliyetleridir. Belediyeler ayda bir kez engelli
vatandaşlarını dinlemeli bizlerle bir araya gelmeli. Engelli bireyler gerçek anlamda yönetim
süreçlerine dahil edilmeli, göstermelik olarak değil.
Sabri Yılmaz: Belediyeler bu tarz çalıştayları daha sık düzenleyerek engelli bireylerle daha
fazla bir araya gelmeli.
A. Ekber Yılmaz: Belediyeler sadece sivil toplum kuruluşlarıyla değil bireysel olarak
taleplerde bulunan engellilerle de bir araya gelmeli. Demokratik bir katılım sağlamalı.
Mahir Işık: Belediyeler bilimsel yöntemlere dayanarak çalışmalarını yürütmeli. Bunun en
doğru yöntemi de, Çiğli’nin engellilik açısından demografik yapısının belirlenmesi lazım.
Belediye kime nasıl bir hizmet sunacak bunu bilmeli. Engelli bireylerin ne kadarı bir vatandaşın
yararlandığı standart hizmetlerden faydalanabiliyor bunun ölçümü yapılmalı. Ayrıca istatiksel
verilerden yararlanılmalı. Toplumda farkındalığı arttırıcı birtakım faaliyetlerde bulunulmalı
diye düşünüyorum. Hem engellileri hakları konusunda bilinçlendirmek, hem de engelli
olmayanın engelliye bakışını değiştirebilmek için farkındalık çalışmaları yapması gerek.
Özellikle erişilebilirlik konusunda belediyeler bütün vatandaşlarına verdiği hizmeti
engelli bireylere de sunabilmeli. Açıkçası bütün belediyeler binalarında erişilebilirlik
standartlarını uygulamalı.
Kentsel dönüşüm çerçevesinde yeni yapıların çoğu engelli bireyler için uygun değil.
5378 sayılı kanunda açıkça belirtilirken anayasada açıkça kamusal hizmet verilen her yerin
engelliler için erişilebilir olmalı ibaresi bulunurken belediyelerin bu tarz yapılara ruhsat vermesi
olmaması gereken şeyler diye düşünüyorum. Belki evet biz engelliler için bir şeyler yapılıyor
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fakat onlar bile yarım yamalak yapılıyor, gerekli özen gösterilmiyor. Kontrol mühendislerinin
görevini yerine getirmesi gerekiyor.
Ramazan Kaymaz: Özellikle yeni eski hiçbir yapıda rampalar yok. Bu tarz yerlerin denetimi
de sağlanmalı.
Mahir Işık: Engelli bireylerin yönetime katılımı önemli. Şu anda bunun tek yolu kent
konseyleri. Kent konseyleri de İçişleri Bakanlığı’nın bir yasasına bağlı olarak kuruluyor
olmasına rağmen; yine de Çiğli Belediyesi hak temelli bir hizmet sunmak konumunda bir adım
önde olmak istiyorsa Kent Konseyi yönetmeliğini farklı yazabilir. Engelli meclisinin
yönergesini farklı yorumlayabilir, farklı bir çalışma sistemi belirleyebilir. Belirlerse; buradaki
çalıştayın bir çıktısını almış olacağız.
Hanife Ayaslan (Raportör): Bildiğim kadarıyla kent konseylerinde tüm dezavantajlı gruplar
temsil ediliyor. Engelliler de var. Yönetimde karar alma mekanizmalarının içinde yer alabiliyor
mu?
Mahir Işık: Hayır. Kent konseylerinin tek bir yaptırımı vardır; yürütme kurullarından çıkan
herhangi bir karar olursa, meclis gündeminde ancak konuşulabilir. Bu kadar; başka bir yaptırım
gücü yok. Ayrıca kapsayıcılık da önemli bir konu. Hiçbir ayrım gözetmeden herkese eşit hizmet
sunulmalı. Kadın engelliler için pozitif ayrımcılık yapılabilir. Onların durumları daha zor
çünkü.
Sabri Yılmaz: Kaldırımlardaki sıkıntılar kontrol ve denetim altında tutulmalıdır.
Mahir Işık: Önleyici tedbirler de yine belediyeler tarafından alınmalıdır. Yazılı tabelalar,
görseller, yerel basın yoluyla çalışmalar yapabilir diye düşünüyorum.
Ramazan Kaymaz: Sorunların tespitinden sonra çözüm aşamasında belediyeler engelli sivil
toplum kuruluşlarının temsilcileriyle bir araya gelerek ortak çözümler üretmelidir.
Mahir Işık: Engelli istihdamı sorunu da önemli bir sorun belediyelerin bu noktada da elini taşın
altına koyması gerekiyor. Belediyeler engelli birey çalıştırma kotasını dolduruyor mu,
dolduruyorsa bu vatandaşlar hangi pozisyonlarda çalışıyor, gibi sorulara cevap verilmeli ve bu
konuda harekete geçilmeli diye düşünüyorum. Korumalı iş yerlerinde engellilerin çalışma oranı
artıyor. Korumalı iş yerleri arttıkça, engelliler için çalışma alanları artacaktır. Zaten eğitim
konusunda engelleniyoruz. Belediyelerin meslek garantili kurslar açması çok doğru bir
yaklaşım olur.
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Sabri Yılmaz: Bu toplantılar sürekli ve daha da önemlisi sürdürülebilir olmalı. Toplantılardan
çıkan sonuçların takipçisi olmalıyız.
Ramazan Kaymaz: Belediyeler ve sivil toplum kuruluşları koordineli bir şekilde çalışmalarını
yürütmelidir diye düşünüyorum.
Bahar Turan (Moderatör): Katkılarınızdan dolayı hepinize teşekkür ederiz.
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MECLİS SALONU
MODERATÖR: İlyas Aydınalp
RAPORTÖR: Rıza Demirhan
KATILIMCILAR: Tevfik Fikret Özer(Yaşlı Politikaları Derneği Başkanı), Fadime Akgül,
İbrahim Büyükgöl (Varto-Der Başkanı), Dr. Türe Tunçbay (Türkiye Kas Hastalıkları Derneği),
Ali Aydoğmuş (Engelli Yaşam Çözümleri Derneği), Ufuk Doğan(Yaşlı Politikaları Derneği
Başkan Yardımcısı), Naciye Erkoş (Ege Görme Engelliler Derneği), Av. Ceren Bozyel (İzmir
Barosu-Engelli Hakları Komisyonu), Bekir Aydoğmuş, Samet Baska (Engelliler Kooperatifleri
Başkan Yardımcısı), Ali Aydın (İnsan Hakları Derneği), Mehmet Aktaş (Çağdaş Görme
Engelliler Derneği)
1.

Belediyelerin

engelli

hizmetlerini

ve

engelliliğe

yaklaşımını

nasıl

değerlendiriyorsunuz?
T. Fikret Özer: Derneğimizin çalışmaları, yaşlı ve engelli hizmetleri olarak hak temelli
savunuculuk, izleyicilik konusunda yürütülmektedir. Birinci sorunuz çok genel bir soru. Bunu
özele indirgersek, ben İzmir Büyükşehir ve Çiğli Belediyesi kapsamında değerlendirmek
istiyorum. Büyükşehir kanunu değiştirildi ve bu çerçeve içerisinde İzmir Büyükşehir
Belediyesi’nin yapmış olduğu çalışmalar istenilen düzeyde olmasa da bir başlangıç olması
açısından takdire şayandır. Ancak bugüne kadar belediyelerimizin yapmış olduğu çalışmaların,
kaba bir değerlendirmesini yaptığımızda şu acı gerçekle karşılaşıyoruz. İzmir’in bir engelli
haritası yok. Engellilerin bireysel sorunları üzerinde çalışmalar ve girişimlerde bulunulmuş.
Toplu bir engellilik stratejik planlaması yok. Bazı hizmetlerinde görselleştirmekten öte
engelliye katkısı çok az. Bugün görme engellilerimiz için yapılmış olan yollara baktığımızda,
görme engelli yolunun üzerine park yapılmaz levhası konulmuş. Belediyeye şikâyette bulunup
kaldırılmasını talep etmiş olmamıza rağmen gerekli işlemler yapılmamıştır. Diğer bir örnek,
Bornova Nevvar Salih İşgören Huzur Evi’nin orada insanların yürüyebileceği kaldırım yok.
Talepte bulunduğumuzda ise “bu bina sit kapsamında bu bölgeye dokunamıyoruz” cevabı
alıyoruz. Sit alanı mı önemli insan hayatı mı önemli? Bu noktanın üzerinde durulması
gerekmektedir. Sabahki açıklamalardan gördüğümüz kadarıyla İzmir’de yapılan çalışmalar
sosyal belediyeciliğin göstergesi de olsa bu çalışmalar dosyalanmış ve bekletilmektedir. İcraat
aşamasında ise planlanmış ya da zaman dilimlerine ayrılmış bir noktada çalışmalar
yapılmamaktadır. Büyükşehir bazında değerlendirdiğimizde, Büyükşehir’in ve Çiğli’nin de
engelli haritası yok. Biliyorsunuz ki, bu engelli ve yaşlı hizmetlerinde bir sosyal model, tıbbi
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geriatrik model, bir de insan hakları modeli var. Biz artık bu sosyal modeli sosyallikten çıkarıp
bunu da lütuf temelli bir gelenek haline getirmişiz. Belediyelerimizin yaptığı ne? Ramazan
ayında iftar çadırları kuruyor. İnsanlar saat 7’de, 8’de iftar açacaklar, saat 5’te sıraya giriyorlar.
Bu manzara insan olmamdan dolayı bana büyük rahatsızlık veriyor. Belediye bunu yaparken
lütuf temelli yapıyor. Engelli ve yaşlılara yapılan yardım bir lütuf değildir, bu hak onlara aittir.
Hakları olduğu için yapılmalıdır. Yapılan bu çalışmaların yasal bir boyutu olmalıdır. Bir
hukukçu olmamdan dolayı bu konuda yaptığım çalışmalarda şunu görmekteyim. 183 ayrı
kanunda yani Medeni Kanun’dan tutun İcra İflas Kanunu’na kadar, Borçlar Hukuku’ndan tutun,
Seçme ve Seçilme Kanunu’na kadar engelli ve yaşlının ismi geçmiyor. İzmir’de 168 engelli
derneği vardır. Bu parçalanmışlık ve kişinin egolarını tatmin edecek düzeyde ya da bireysel
ihtiyaçlarına çözüm bulmak için kurulmuş derneklerin anlayışı bu soruna çözüm üretemez.
Sivil toplum kuruluşları bir baskı unsurudur. Parçalanmışlığın baskısı olmaz. Bütün bu 168
dernek,

bir platformda toplansa, 1500-2000 kişi büyükşehir belediyesine gitse, hangi

büyükşehir belediye başkanı buna hayır deme cesaretini kendinde görebilir. Bir diğer konu,
biliyorsunuz ki 633 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile kurulmuş olan hala kuruluş kanunu
olmayan bir bakanlık eli ile temsil ediliyoruz. Daha önce Özürlü Daire Başkanlığı olarak
değerlendirilen bu makam, şehir ve şube müdürlüğü düzeyine indirilmiş, 185 kişinin çalıştığı
bu daire başkanlığında şu anda 26 personel ile bu işler yürütülmeye çalışılmakta. Bu yanlıştan
derhal dönülmelidir. Bütün siyasi partiler ortak bir kararla bu sorunu bildirmelidir. Yasal boyuta
çıkartıp kuruluş kanunu çerçevesinde yürütülmeli ve düzenleme yapılmalıdır. Biz Yaşlı
Politikaları Derneği olarak 17 Ağustos 2019 tarihinde TBMM’ye göndermiş olduğumuz
dilekçede şu öneride bulunduk. Yaşlı ve Engelli Bakanlığı kurulması gerekmektedir.
82.114.000 nüfusumuz var. Bunun 8,3’ü 60 yaşın üzerinde. Nüfusun 10.1’i bir şekilde engelli.
8 ile 9 milyon vatandaşımız engelli yasasının çıkmasını beklemektedir. Bazı mesleklerin
kanunları var; doktorların var, subay-astsubayların kanunları var. Kapıcıların bile kanunu var.
Peki, bunların sayısı kaç? 8 bin kişi. Peki, bizim yürüttüğümüz çalıştayın nüfusu ne kadar 10
milyon. Eğer 10 milyon kişiye kanun çıkartamayacaksa bu Meclis, bu millet sandıkta hesabını
sorar. Ama yeter ki birliktelik ruhunu bir platformda oluşturalım. Ayrıca 5278 sayılı kanun
çerçevesinde yapılan çalışmalar doyurucu değildir. Bu kanunun derhal revizyona tabi tutulup,
rehabilite edilmesi lazım. Artık taban hareketinin oluşması gerek. Yaşlı ve Engelli Hizmetleri
Bakanlığı, Aile Bakanlığı’nın dışında değerlendirilemez. Çalışma Bakanlığı ayrılmalı. Aile,
Yaşlı ve Engelli Hizmetleri Bakanlığı oluşturulmalı. Engelli dernekleri, Dernekler Kanunu
çerçevesi içerisinde yeniden düzenlenmeye tabii tutulmalı, kamu yararına çalışan dernek
statüsü verilerek uyarım, gözetim ve denetiminin İçişleri Bakanlığı tarafından değil, doğrudan
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yerel yönetimler tarafından yapılması gerekir. Çünkü bunlara verilen hizmetlerin %90’ı yerel
yönetimler tarafından sağlanıyor. İçişleri Bakanlığındaki dernekler masasının bize bir faydası
yok. İzmir Büyükşehir Belediyesi olsun, Çiğli Belediyesi olsun, bir dernek olarak geldiğimde
bana el uzatan yerel yönetimlerdir. Bizlerin tanıdığı ilk makam yerel yönetimlerdir. Yerel
yönetimlerin yetkilerinin genişletilmesi gerekir. Anayasanın 10.Maddesi gayet açık; eşitlik,
kanun karşısında herkes eşittir fakat anayasanın 61. Maddesi yaşlılara, engellilere ve çocuklara
pozitif ayrımcılık vermiştir. Anayasal hükümdür, bu anayasanın hükmünü kimse bizlerin
elinden alamaz. İç hukukumuz ile çatışan TBMM tarafından usulüne uygun onaylanmış
Milletlerarası Antlaşma iç hukuktan üstündür. Bununla alakalı iki tane, Anayasa mahkemesi
içtihadı var ve bunlar derhal mevzuata işlenmelidir. Engelli dairesi, engelli hizmetleri,
hatırlarsanız biz Türkiye’de bu işlere sakatlar derneği olarak başladık sonra özürlüler derneği
şimdi de engelliler derneği olarak devam ettik ancak böyle bir şey olamaz. Böyle bir isim baştan
hatadır. Engel koyduğun her şey engeldir. İsmin zaten engeldir. Dezavantajlı gruplar içerisinde
değerlendirilebilir. Özel ihtisas gerektiren gruplar içinde değerlendirilebilir, özel ilgi ve saygı
gerektiren gruplar içinde değerlendirilebilir. Bu kelimenin, yüklediği anlam yanlış. Anayasanın
10.Maddesine terstir. Sadece 1948’de açıklanan İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi değil, ek
olarak Madrid, Prag, Pekin, Rostov, Yeni Delhi ve İstanbul sözleşmelerimiz vardır. Bu
sözleşmeler bizim için birer anayasal hüküm niteliğindedir. Çünkü bunların altına imza
atmışız.10 Aralık İnsan Hakları günü olarak yani bugün bu yaptığımız çalıştayı dosyaların
içerisinde görmek istemiyoruz. İcraat görmek istiyoruz. Hak temelli lütuf olarak değil, engelli
ve yaşlı tüm hizmetlerin tek bir bakanlıkta toplanıp bunların, güçlendirilerek yerel yönetimlerle
iş birliği içerisinde olmaları ve kamu yararına çalışan dernek statüsü içerisinde değerlendirilip
gözetim ve denetimi yerel yönetimlere verilmeli. Dernekleri s 5 ya da 7 kişinin oluşturduğu bir
topluluktan çıkartıp yasal ve prosedüre uygun işleyişini sağlamak gerek. Geleceğimiz açısından
uygun olacağı inancındayım.
Fadime Akgün: Çiğli’de ikamet etmekteyim. 10 yıldır down sendromlu bir çocuğun koruyucu
ailesiyim. Sosyal Hizmetlerde ve birçok yerde çalıştım. 10 senedir engelliler üzerine hiçbir şey
yapılmadı. Utku Başkan ve ekibi sayesinde kızım ilk kez tekvandoda görev aldı. Ama bu dernek
altında değil, ben bir dernek altında ya da vakıf üzerinden hizmet almak istemiyorum çünkü
neden, birileri egoları için ya da ceplerini doldurmak için bu hizmetleri sağlıyor. Bu hizmeti
belediye vermek zorunda ve bu hizmeti bize Utku Başkanımız sağladı. Biz, aileler olarak
örgütlenip bu hizmeti belediyeden talep edeceğiz. Çiğli’de çocuğumu gönderebileceğim yerler
istiyorum. Çocuğumun çalışabileceği yerler ve kurslar istiyorum. Örneğin, İyilik Atölyesi gibi.
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Ben bugüne kadar herhangi bir dernek ya da vakıftan gerekli hizmetleri alamadım. Bizler
sadece hakkımız olanı istiyoruz.
Ufuk Doğan: Bizler sadece 2019’da Engelli otobüsü alındığını görüyoruz. Başka da elimizde
istatistiksel ya da somut bilgi mevcut değil.

2. Belediyelerin engelliliğe yaklaşımına ve engelli hizmetlerine yönelik talep ve
önerileriniz nelerdir?
İbrahim Büyükgöl: Bizim kentlerimiz engellilere göre planlanmamış. Bir merkez
düşünüyorum burada fikir alış verişinin olduğu, sosyal aktivitelerin sağlandığı bir merkez. Bu
merkez büyükşehir ve ilçe belediyelerle ortak karar üzerine sağlanacağı ve burada sağlanan
istihdamın engellilere sağlanması gerektiği kanısındayım. Dezavantajlılar bakanlığı kurulması
gerekmektedir ve bunların da illerde ve ilçelerde alt birimleri oluşturulmalıdır. Yolların,
parkların ve kaldırımların düzenlenmesi gerekmektedir. Kaldırımların ortasında elektrik
direkleri mevcut ve engelli vatandaşlarımız bu yolları kaldırımları nasıl kullanabilir? Yasal
düzenleme var ama uygulamada işleyiş yok. Herkes görüyor ama çözüm üretmiyor. Tabandan
örgütlenme sağlanmalı. Eğer yukarıya sesimizi duyurmak istiyorsak biz bunu ancak örgütlenme
ile sağlayabiliriz. Çiğli Belediyesi’nde Engelli Müdürlüğü ile bu sorunlar aşılmalı. Çiğli’de ne
kadar engelli vatandaşımızın yaşadığının fizibilitesi çıkartılmalı. Sonucunda ise buna göre
planlama yapılmalıdır. Çiğli’deki 20 sivil toplum kuruluşu ile iş birliği içerisinde ve irtibat
halinde olunmalı. Sorunlar ancak böyle aşılabilir. Ayrıca bütçeler gerekli şekilde akıllıca
kullanılmamaktadır. Denetim, sivil toplum tarafından yapılmalıdır.
Dr. Türe Tunçbay: Her engelli kendi problemi ile ilgileniyor. Örgütlenme konusu önemlidir.
Güçlü olmak istiyorsak örgütlenmenin sağlanması gerekmektedir. Biz 3 yıldır, 3 Aralık Dünya
Engelliler Günü’nü kutluyoruz. İlk yıl 350 kişi geldi. 2.yıl 1000 kişi katıldı. 3.yıl
gelenekselleştiğini düşündük. Büyük çaba göstermediğimiz için 3. yılın sonunda katılım sayısı
100 kişiye düştü. Gençleri görmek istiyoruz bu çalışmalarda.
Derneğimize başvuran hasta sayısı 400 ve bunların 300’e yakını engelli. Yakın akraba
evliliğinden doğmuş engelli grubudur. Var olan engellilerin sosyal sorunlarını çözmeye
çalışıyoruz. Peki, burada göz ardı edilen henüz doğmamış ama doğduğu zaman büyük bir
engelli grubunu oluşturacak olan grup. Bu gruplar için önleyici tedbirler alınmalı. Bir ailede
görüyoruz 3-4 çocuk engelli doğuyor. Gen merkezlerine gidilerek gerekli testlerin yapılması
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gerekmektedir. Bu konuda devletin hiçbir çalışması yok. Eğer genetik tahlil yapılırsa gerekli
önleyici tedbirler alınmış olur. Bunu ise ancak eğitim ile sağlayabiliriz. Ailelere gerekli
eğitimler verilmeli. Belediyelere düşecek olan görev, evlenecek olan çiftlere tahlil
yapabilecekleri bir klinik oluşturmak. Ayrıca genetik testini SSK karşılamaktadır. Akraba
evliliğini eğitim ile bir nebze kadar düşürebileceğimize inanıyorum. Akraba evlilikleri daha çok
ekonomik sebeplerden kaynaklanıyor. Örneğin mal varlığı bölünmesin gibi.
T. Fikret Özer: Bu konuyla ilgili bir katkı sunmak istiyorum. En temel hak yaşama hakkıdır.
Yaşama hakkı da ana rahmine düştüğü an başlar. Nikâh aktinin yapılmasından önce istenen
belgeler arasında; tam teşekküllü bir hastaneden alınan raporlar vardı. Şimdi bu raporlar sağlık
ocaklarından pratisyen hekimler tarafından veriliyor. Yani kanunun değil, uygulamanın
sakatlığı var.
Ali Aydoğmuş: Batı ülkeleri, engelliliğinin engellenmesi üzerinde durmuyor. Bizler
engellenmiş insanlara göre toplumu dizayn edersek, toplum entegre olur. Akraba evliliğini
kaldırmak yeterli değildir. Evrensel bakıp kapsayıcı hizmeti nasıl yapmalıyız sorusuna cevap
aramalıyız. Belediyenin en hızlı yapabileceği şey belediye başkanı genelge yayınlasın. Örneğin
belediye başkanına nisan ayından bugüne kadar engelliler üzerine ne gibi çalışmalar yaptınız
bana sunun demeli. Eğer böyle bir uygulama olursa tüm belediyeler önümüzdeki yıllarda
planlarının içerisine bu uygulamayı dâhil eder. Örneğin bir spor kompleksi varsa bunu
engelliler üzerine revize etmeli. Yani kapsayıcı yaklaşmalıyız. Biliyorsunuz Türkiye Avrupa
Birliğine giriş için ilerleme raporu hazırlıyor. AB, bu ilerleme raporuna çok fazla önem
vermektedir. Raporun hazırlanmasında en çok sivil toplum kuruluşları görev aldı. Örgütlenme
bu kadar basit olmamalı. Örgütlenmeden vazgeçemeyiz. Bizim bireysel olarak hakkımız
kanunların uygulanmasını sağlamak. Hizmet bütünlüğü önemlidir. Belediyeler de hizmeti,
bütünleştirmek zorunda.
Ufuk Doğan: Çiğli’de hak temelli çalışan dernek ya da vakıf görmedim. Birçok engelli
politikasında ne savunuculuk, ne de raporlama yapabiliyoruz. Bu konuda yetkin değiliz çünkü
kendimizi geliştirmiyoruz. Gerekli eğitimleri maalesef veremiyoruz. Eğer Çiğli engelli dostu
bir şehir olacaksa kağıt üzerinde olmamalı. Uygulamada dost olduğunu göstermelidir. Örneğin,
rampa yapılması ve esnafların kaldırım üzerine masa koymaması gibi. Eğitim haritası
çıkartılmalı. Engelliler için ulaşım kolaylaştırılmalıdır. Mimari özellikler engellilere uygun
olmalıdır. Denetimler arttırılmalı. Yaşam kaliteleri arttırılmalı. Engelli masamız olmalı, burada
vatandaşlar şikayet ve önerilerini kolaylıkla iletebilmeli. Belediye çalışanları engelli
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vatandaşlarımıza daha ılımlı yaklaşmalı. Engellilik hakkında, donanımlı, bilgili ve güler yüzlü
çalışma ekibi oluşturulmalı. Çalışmalar yapılırken açık ve şeffaf olunmalı. Yapılan
çalışmalarda iletişim önemli bir nokta. Çiğli’de engelli müdürlüğü yok diye biliyorum.
Engellilerin cinsiyet oranı Türkiye genelinde bilinirken Çiğli bazında bilinmemektedir. Engelli
grupları hakkında bilginiz var mı? Sağlık Bakanlığı engellileri 7 gruba ayırmaktadır. TÜİK
araştırmalarına göre İzmir’de, her evde bir engelli var. Çiğli’de engellilerin, kültürel etkinliklere
katılımı için ne gibi çalışmalar yapılmakta? Ayrıca işitme engelliler ve görme engelliler için
kamusal alandaki uyarı işaretleri yeterli mi? Ortopedik engelliler çevresel unsurlardan dolayı
sokağa çıkmakta zorlanıyor. Bu sorunlar üzerine ne gibi çalışmalar yapıldı?
Naciye Erkoş: Yerel yönetimlerle merkezi yönetim arasında iş birliğinin sağlanamaması,
hizmet aksaklığına neden olmaktadır. Narlıdere’deki “Nartaneleri” projesinin benzeri
uygulanmalıdır. Annelerin istekleri, engelli çocuklarını gün içerisinde 1-2 saat için
bırakabileceği kurumun oluşturulması. Belediyeler bunun üzerine gitmeli ve kurumlar açmalı.
Belediyelerin çözüm odaklı ve samimi olduklarına inanmıyoruz. Bahane olarak bizlere
mevzuatı bahane etmemeliler. Duyarlılığın oluşması için kötü bir olay mı gerçekleşmesi gerek?
İzmir’de otistik merkezleri yeterli değil. Mevcut olanlar da çok uzak mesafede. Narlıdere ve
Menemen’de mevcut. Şehir merkezine yapılmalı bu kurumlar. Herkesin rahatlıkla ulaşabileceği
bölgelerde oluşturulmalı. Kurumlarda çalışan kişiler yetkin ve donanımlı olmalıdır.
İzmir Tüm Engelliler Federasyonu, İçişleri Bakanlığı ile bir proje yaptı. Bu projede 1840 yaş arası engelli arkadaşlarımıza Girişimcilik Eğitimi verilecek. O eğitimin bitiminde,
kişinin işe yerleştirilmesi sağlanacak. Belediyelerin bu anlamda yer vermesi önemli. Toplumun
gözünde, çalışabiliyor, üretebiliyor algısının da oluşturulması gerekiyor. Çözüm odaklı ve
Sosyal Devlet anlayışı oluşturulmalı. Avrupa’da Sosyal Devlet anlayışının ete kemiğe
bürünmüş halini görebiliyoruz.
Çiğli Belediyesi’ne bize böyle bir çağrıda bulunduğu için teşekkür ediyoruz. Bu
çalıştayın sonuçlarının da tatmin edici olacağına inanıyoruz.
Ceren Bozyel: Engelliler için daha olumlu kanunların oluşturulması için çalışmalar
yapmaktayız. Bu konuda bizlere yerel yönetimler de destek olmalı. Elele verip farkındalık
oluşturmalıyız.
Birleşmiş Milletler Engelliler Sözleşmesi’nde farklı haklar tanımlanmış değil. Var olan
BM İnsan Hakları Sözleşmesi’ndeki haklar belirtilmiş. Bu sözleşmeler devletleri sorumlu
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tutmuş. Bakanlıkların ve yerel yönetimlerin, yükümlülüklerini belirlemiştir. BM’nin İnsan
Hakları üzerine olan raporları 5 yılda bir yenileniyor. Bizler maalesef bu raporların
dayatmalarıyla düzenlemeleri değiştirme yoluna gidiyoruz. Var olan düzenlemeleri değiştirerek
uygulamak yerine, kendimize uygun çözümler üretmeliyiz. Burada en önemli nokta; farkındalık
eğitiminin verilmesi.
Acil durum ve insani durumlara yönelik düzenlemeler yapılmalı. Yapılan her düzenleme
engelliler göz önünde bulundurularak yapılmalı. BM Sözleşmesi’nde der ki,“ Eğer devlet erki
bir düzenleme yapacaksa, önce engelliler, çocuklar gibi kişilerin üstün yararlılığı göz önünde
tutularak düzenleme yapılır.” Örneğin, bir tiyatro binası yapılacaksa bunun erişilebilirliği
engelliler için uygun mu? Bunların denetimi yapılmalı.
Eğer bu çalıştaydan somut bir verimlilik almak istiyorsak bu çalıştayın devamı
yapılmalıdır.
Bekir Aydoğmuş: Çiğli Belediyesi’nin web sitesi erişilebilir değildi ama son zamanlarda
erişilebilir hale getirildi. Ancak, ayrışmış şekilde engelsiz sayfa ve görme engelli bölümü diye
iki ayrı link verilmiş. Bizim isteğimiz ayrıştırılmak değildir. Birlikte, beraberce
kullanabileceğimiz bir web sitesinin olmasıdır. Belediyeler kamu kurumudur ve tüm bireylere
ayrıştırma yapmadan hizmet sunmalıdır.
Diğer bir husus ise ulaşım problemidir. Hastane ve eğitim ve kurumlarına ulaşım
önemlidir. Ancak Ege Kent, Evka 2, Evka 6 ve Güzeltepe bölgelerinden Çiğli Eğitim Bölge
Hastanesi’ne ulaşım sağlayabilmek için 2 araç kullanmaktayız. 5 km mesafe için 1 saatlik bir
süre ayırmamız gerekiyor. Buna bir çözüm bulunmalıdır. Karşıyaka’da ve Mavişehir’de oturan
bir kişi tek araç ile Kâtip Çelebi Üniversitesi’ne ulaşabiliyor. Ama biz kendi ilçemizde bulunan
bu üniversiteye gitmek için iki araç kullanmak zorundayız.
Acil durumlarda sorunların çözümü konusu var. Belediye’ye herhangi bir sorun için
başvurduğumuzda kendi içerisinde birimlerden birimlere aktarım yapıyor. Hiçbir birim “benim
görevim değil, diğer birimi aramalısınız” gibi cevaplar vermekte. Örneğin, Acil Zabıta birimi
oluşturulmalı. Büyükşehir Belediyesi’nin 185 Hemşehri hattı gibi, Çiğli Belediyesi’nin de
böyle bir acil durum hattı olmalıdır.
Yaşadığımız en büyük sorunlardan bir tanesi ise iletişimdir. Çiğli Belediyesi
personeline, yaşlılarla, engellilerle ve çocuklarla olan iletişimin nasıl sağlanacağına dair
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eğitimler vermeli. Engellilere net ve açık bilgi verilmeli. Mevzuata hâkim olunmalı ve
yönlendirirken doğru bir şekilde yönlendirme yapılmalıdır.
Yapılan kaldırımlar engellilere uygun yapılmalı örneğin takip çizgisi gibi. Bir bina
yapılıyorsa engelli rampası yapılmalı. Bizler ekstra bir bütçe gerektirecek şeyler istemiyoruz.
Denetimler bu konuda arttırılmalı. Esnafın kaldırım üzerine eşya çıkartmasına izin verilmemeli.
Samet Baska: Bu toplantıyı yaptığınız için, başta Başkan Utku Bey’i ve tüm ekibini kutlarım.
Bugüne kadar yerel yönetimlerde böyle bir bakış açısı oluşmamıştı.
Engelliler de Çiğli Belediyesi’nin hemşehrisidir. Dolayısıyla bütün haklardan
faydalanmalıdır. İller Bankası’ndan gelen para, nüfusa göre dağıtılmaktadır ancak engelliler
için bu para harcanmamaktadır. Oysa gelen paranın % 1.5’inin engelliler için harcanması
zorunluluğu vardır. Bunun denetimi yapılmalıdır.
Çiğli Belediyesi’nde engellilerle ilgili bir birim açılacakmış. Oluşturulacak birimler,
kurum olarak kurulmalı ki bütçeleri daha rahat olsun. Kendi bütçesi olan kurum daha rahat
hareket edecektir.
Ali Aydın: Uluslararası antlaşmalar imzalandığı zaman, taraf devletler yükümlülüklerini yerine
getirmelidir. İnsan hakları problemi tüm dünyayı ilgilendirmektedir. Devletin ilk görevi haklara
saygı göstermek, korumak ve onların yerine getirilmesi için çaba harcamaktır. Nedir bu saygı?
Hakları kullanırken engel olmamaktır. Yasalarını bunlara uygun hala getirmek devletin
görevidir.

Ekonomik

harcamalar

yapması

gerekiyor.

Engellilerle

ilgili

kanun,

01.Temmuz.2005’te oluşturuldu. Engelliler de tam ve eşit olarak İnsan Hakları’ndan
yararlanmalıdır. Anayasa’da şöyle deniyor; Her insan, maddi ve manevi varlığını geliştirme
hakkına sahiptir. Maddi ve manevi varlığını geliştirmek için ilk önce ekonomik gelirinin olması
gerekir. Engellilere baktığımız zaman, pozitif ayrımcılık yeteri kadar sağlanamamıştır.
Sözleşme gereği engelli istihdamının sağlanması gerekiyor. İstatistiklere göre Türkiye’de
istihdam edilen engelli oranı %22 olarak görünüyor. Genel bilgilerde bu oran %13 olarak
görünüyor. Belediyelerde engellilere istihdam sağlanmalı. Yerel ile merkezi yönetimler
arasındaki bağın güçlendirilmesi gerekmektedir. Türkiye’nin siyasi yapısına baktığımızda;
eğer merkezi yönetim ile yerel yönetim aynı çizgide değil ise, büyük sıkıntılar çıkıyor. Ama
buna bağlı olarak yerel yönetimler daha fazla sorumluluk almalı, sivil toplum kuruluşları ile
işbirliği içinde olmalı. En önemlisi engellilerle birlikte çalışmalıdır. Engelli sorunlarını, engelli
vatandaşlarımızla çalışarak çözebiliriz.
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Türkiye’deki en büyük eksikliğimiz bilinçlendirme sorunudur. İnsan Hakları
Sözleşmesi’ni imzaladığınız zaman, BM diyor ki; bütün imkânlarını kullanarak insanlara bu
hakları anlatacaksın.
Mehmet Aktaş: Çiğli Belediyesi’ne böyle bir çalışma yaptığı için teşekkür ederim. Güzel olan
kısmı bizleri de böyle bir çalışmaya katıp, görüşlerimizin alınmasıdır. Çalışmaların
sürekliliğinin sağlanması önemlidir. Sadece özel günlerde değil, devamlı olarak bu çalışmaların
yapılması gerekmektedir.
Engellilerle ilgili çalışmalar 1997 yılında başladı. Çiğli Belediyesi, imar yasasıyla,
engelliler yasasıyla, erişilebilirlik yasasıyla geçmişten bu zamana kendi bünyesinde ne kadar
ilerleme kaydetti? Bunun sorgulanması gerekiyor. Birkaç yıl önce Çiğli Belediyesi Kırmızı
Bayrak almak için bize başvurdu. Belediye binasının ne kadar uygun olduğunu görmek adına
bir denetleme yaptık. O gün yapılan tespitlerin ne kadarı gerçekleştirildi, ne kadar iyileştirme
yapıldı? Bu konuda bir açıklama yapılırsa seviniriz. Bundan sonraki çalışmalarda göz önünde
bulundurulması gereken 3 önemli unsur var; iletişim, katılımcılık ve paylaşım. Eğitim, sağlık
merkezi yönetimin sorumluluğundadır. Ama insanlar daha çok yerel yönetimlerde zaman
geçirirler. Spor, kültür ve sanat etkinlikleri herkesi kapsayacak şekilde oluşturulmalı. Mekânlar
engellilere göre düzenlenmelidir.
Ben Kent Konseylerinde katılım koymak adına engelli temsilcilerinin yetersiz olduğunu
düşünüyorum. Çiğli Belediyesi’nde engelli birimi oluşturulmalı ve engelliler görev almalıdır.
Ufuk Doğan: (Ufuk Doğan’ın konuşmasının bir bölümü çalıştay sonrasında yazılı olarak
iletilip metne eklenmiştir) Eleştirilerimizi yaparken, çözüm önerilerini de beraberinde
sunmamız gerektiğini düşünüyorum. Buna bağlı olarak çözüm önerilerimizi sunmak isteriz.
Bunları 10 başlık altında topluyoruz.
Çözüm önerileri;
•

Siyasal ve kamusal yaşama katılım

•

Kültürel ve sanatsal yaşama katılım

•

Bilim, iletişim, eğitim ve istihdam konusunda katılım

•

Mesleki eğitim ve rehberlik konusunda katılım

•

Ulaşılabilir çevre

•

Türkiye’de engelli dostu turizmin oluşturulması
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•

Ulaşım

•

Toplumsal yaşam

•

Sağlık ve rehabilitasyon

•

Farkındalığın arttırılması

Siyasal ve Kamusal Yaşama Katılım
Engelli bireylerin siyasi partilere ve sivil topluma diğer bireylerle eşit şekilde katılım
sağlayabileceği bir ortam oluşturmak gerekir. Toplumun farklı yapısını tam olarak
yansıtabilmek amacıyla engelli bireylerin yerel düzeyde siyasal ve kamusal yaşama
katılımlarını artırmak gerekir. İleri düzeyde desteğe gereksinim duyanlar da dâhil olmak üzere,
engelli kadınların ve gençlerin her seviyede siyasi arenaya katılımını teşvik etmek için
çalışmalar yapılmalı.
Önerdiğimiz Faaliyetler
Engellilere hizmet veren müdürlüklerin bir daire başkanlığına dönüştürülmesi, yetkisi
olan bir kurum haline getirilmesi. Engellilerle ilgili bütün çalışmaların bu daire başkanlığı
aracılığıyla koordinasyonunun sağlanması. Daire başkanlığında çalışanların engelliler alanında
eğitim görmüş uzmanlardan oluşması. Engelli hukuku, anayasa, kanun ve yönetmeliklerle ayrı
bir dal haline gelmiştir. Söz konusu kurumlarda engelli hukuku alanında uzman istihdam
edilmelidir.
Kültürel ve Sanatsal Yaşama Katilim
Engelli bireyler, bağımsız bireyler olmak ve yaşamlarını bağımsız biçimde
sürdürebilmek için, engelli olsun veya olmasın toplumun diğer bireyleri ile etkileşimde
bulunacak biçimde eksiksiz bir yaşama sahip olmalıdırlar. Kültür, eğlence, spor ve turizm
etkinliklerine

katılma

haklarına

sahiptir

ve

katılımları

sağlanmalıdır.

Önerdiğimiz Faaliyetler
İlçe belediyelerinin kültürel – sanatsal gösterilerinin işaret dili, sesli betimleme vb.
yöntemlerle engelliler açısından uygun hale getirilmesi. Kurumların süreli-süresiz yayınlarının
81

sesli kitap haline getirilmesi. İBB’nin spor kulübü bünyesinde tüm engel alanlarına yönelik spor
branşlarının oluşturulması. Kültür-sanat tesislerinin engellilere uygun hale getirilmesi. Engelli
ve engelsiz bireylerin birlikte spor yapabilecekleri alanların oluşturulması.
Bilgi ve İletişim
Bilgi ve iletişime erişim, engelli bireylerin topluma katılımı için en temel unsurdur.
Engelli bireylerin haklarını etkin bir biçimde kullanabilmeleri, kendi yaşamlarını etkileyecek
konular hakkında karar verebilmeleri ve karar süreçlerine katılabilmeleri için uygun iletişim
sistemleri yoluyla bilgiye erişebilmeleri büyük önem taşımaktadır. Örneğin; mesleki eğitim
programları düzenlemek e-eğitim materyallerinin mevcut erişilebilirlik standartlarına uygun
biçimde olmasını sağlamak. Engelli bireylerin işaret dili, Braille ve alternatif iletişim araçları
ve yöntemleri kullanabileceğini göz önünde bulundurmak ve bunların resmi iletişimde mümkün
olduğunca kullanılmasını sağlamak. Toplantılarda ve konferanslarda talep üzerine sunumun
içeriğini basit ve anlaşılır bir şekilde özetleyecek bir kişi görevlendirmek. İsteyen abonelere su
faturaları

kabartma

ya

da

e-posta

olarak

gelebilir.

Eğitim
Eğitime; okul öncesi eğitim, ilk - orta ve yüksek öğretim, mesleki eğitim ve hayat boyu
öğrenme dâhil edilmeli ve eğitim yaşamın bütün aşamalarını kapsamalıdır. Okullarda
verilmekte olan vatandaşlık eğitimi dersinin müfredatına, engelli bireylerin diğer bütün
vatandaşlarla aynı haklara sahip bireyler olduğuna dair konular eklemek. Engelli çocukların
ebeveynlerinin bireyselleştirilmiş eğitim planlarının hazırlık süreçlerinde etkin paydaşlar
olmasını sağlamak.
Önerdiğimiz Faaliyetler
1-Ücretsiz akademik eğitim vermek: Milli Eğitim Hayat Boyu Öğrenim programı
kapsamındaki Okullar Hayat Olsun kapsamında, okulların boş olduğu yaz aylarında Halk
Eğitimin göndereceği öğretmenlerin vereceği eğitime belediyelerin katkı vermesinin (taşıma,
tamirat, tadilat, kumanya vb.) sağlanması.
2-Müzik,

resim,

spor

eğitimleri

vermek.

Toplumun

engellilik

konusunda

bilgilendirilmesi için afiş, el ilanı vb. araçlarla tanıtım, bilgilendirme yapmak.
3-Her engellilik durumuna özgü ilgili sivil toplum kuruluşlarıyla işbirliği yapılarak
eğitim programları açmak.
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4-Yardım bakışının yerine hak temelli bakışın yerleşmesini sağlamak (Hak eksenli bakış
açısı)
5-Özel sektör çalışanlarına (market vb.) yönelik engellilik farkındalık eğitimlerinin
verilmesi.
İstihdam, Mesleki Eğitim ve Rehberlik
Engelli olmayan bireylerle karşılaştırıldığında, engelli bireylerin istihdam ve işgücüne
katılım oranları oldukça düşüktür. Engellilerin istihdamına yönelik çalışmalar yapılmalı, %4
ile sınırlandırılmamalı. İstihdam için Kent Ormanı’nda organik tarım ve bakımı vb. işlerin
işitme

engelli

ve

ortopedik

engellilere

verilerek

yapılması

sağlanabilir.

Fuarlarda engelli derneklerine ücretsiz yer verilmeli Korumalı işyeri uygulamalarını
yaygınlaştırmak
Ulaşılabilir Çevre
Engelli bireylerin günlük yaşama katılım sağlayabildiği daha bütüncül bir toplumun
yaratılmasında ulaşılabilir bir çevre önemli bir rol oynamaktadır.
Evrensel tasarım ilkelerini uygulayarak ve bu yolla yeni engellerin oluşmasını önleyerek,
engelli

kişiler

için

aşamalı

olarak

ulaşılabilir

bir

çevre

oluşturmak.

Acil durum ve tahliye prosedürlerinin tasarlanmasında, engelli bireylerin güvenliğine
gerekli özenin gösterilmesini sağlamak.
Önerdiğimiz Faaliyetler
1-Kaldırım yüksekliklerinin 8cm (max) ile sınırlandırılması gerekmektedir.(Barcelona,
Roma örneği)
2-Araç parkının önlenmesi için kaldırımlara ‘kazık’ dikilebilir. Tüm ilçe
belediyelerindeki kaldırım işgalleri Esnaf ve Sanatkârlar Odası vb. gibi ilgili oda, kurum ve
kuruluşlarla

görüşülerek

gerekli

bilgi

ve

denetim

gerçekleştirilmelidir.

3-Doğal afetlerde engellilerin metro kullanımı olanaklı kılınmalı veya alternatif ulaşım
araçları sağlanmalı
4-Görme engelliler göz önünde bulundurularak park ve bahçelerdeki ağaçların kesim
standartları

ile

ilgili

gerekli

uygulama

ve

denetimler

gerçekleştirilmelidir.

5-5378 Sayılı yasa Engellilerin Erişimi/Ulaşımı ile ilgili yasa kapsamında denetim
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komisyonları oluşturuluyor. Ağır cezalar var, bu yasanın uygulanması ile ilgili eğitimler
verilmeli.
Ulaşım
Her seviyede ulaşılabilir ulaşım politikalarının geliştirilmesi ve uygulanması birçok
engellinin yaşam kalitesinin önemli derecede artmasını sağlayabilir. Fırsat eşitliği, bağımsız
yaşam, toplumun sosyal ve kültürel yaşamına ve istihdama etkin katılım için bir ön koşul haline
gelebilir.

Önerdiğimiz Faaliyetler
1-Otobüs duraklarında hangi otobüsün geldiğini söyleyen sesli bir sistemin kurulması
2-Otobüslerde ilk dört koltuğun engellilere ayrılması Otobüslerdeki sesli sistemin
kapatılmaması yönünde şoförlerin eğitilmesi,
3-Yaya

geçitlerinde

görme

engelliler

için

sesli

sinyalizasyon

sisteminin

yaygınlaştırılması,
4-Fuar alanı gibi karışık yerlerde görme engelliler için kılavuz çizgi uygulamasının daha
titizlikle uygulanması,
5-Engelli

araçlarının

arabalı

vapurlardan

ücretsiz

geçişinin

sağlanması

6-Otobüs duraklarının yeniden gözden geçirilerek, yaz sıcağı veya yağmurlu günlerde
engelli kullanımına uygun hale getirilmesi gerekir
Toplumsal Yaşam
Engelli bireylerin mümkün olabildiğince bağımsız yaşayabilmesinin sağlanması.
Nerede ve nasıl yaşayacaklarına karar vermeleri hususunda engellilerin yetkilendirilmesi.
Engelli bireylerin kendi yaşamlarını planlamalarını ve toplum içinde mümkün mertebe
bağımsız yaşayabilmelerini sağlamak gerekir.
Önerdiğimiz Faaliyetler
1-Engelli hemşehriler için rehabilitasyon merkezleri açmak.
2-Engelli ailelerin engelli aile bireyini gündüz bırakabilecekleri gündüz bakım evleri ve
engellilere yönelik huzurevleri kurmak.
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3-Kentsel dönüşüm alanlarında yapılacak konutlarda engelli ailelere yönelik çözümler
üretmek.
4-Engellilerin evlerine belediye görevlileri ya da oluşturulan gönüllü havuzundan
temizlik ekipleri sağlanması.
5-Kurban ve Ramazan bayramlarında engellilere yapılan nakdi yardımların bankada
hesabı olan engellilerin hesaplarına yatırılması, (Evden çıkamayan engelliler bir de onları
çekmek için zorlanmasın)
Sağlık-Rehabilitasyon
Engelli bireyler, mümkün olan en iyi sağlık seviyesine sahip olabilmek için kaliteli
sağlık hizmetlerinden, tedavilerden ve sağlık teknolojilerinden, toplumun diğer bireyleri ile eşit
bir şekilde faydalanma hakkına sahiptir. Sağlık hizmetleri planlanırken ve sunulurken, yaşlı
nüfus ve yaşlılarla ilgili olabilecek sağlık sonuçları ile engelli bireylerle ilgili gelişmeler dikkate
alınmalıdır. Engelli bireylerin toplumla tam bütünleşmesinin sağlanması için mevcut
hizmetlere ve uzman desteğine erişimi kolaylaştırmak gerekir.
Önerdiğimiz Faaliyetler
1-Evde

bakım

hizmetlerinin

yaygınlaştırılması.

2-Engellilere yönelik sağlık hizmetlerinin evlerine, mahallelerine ulaştırılması.
3-Sadece engelli bireylerin değil, engelli ailelerinin de yararlanabileceği rehabilitasyon
merkezlerinin açılması.
4-Hastanelerdeki

randevu

sisteminin

engellilere

uygun

hale

getirilmesi.

5-Sağlık raporu almadaki bürokratik işlemlerin azaltılması.

Farkındalık Artırma
Engelli bireyler, toplumun tam ve eşit üyeleri olarak kabul edilme ve topluma katılım
sağlama hususunda birçok engelle karşılaşmaktadır. Engelli bireyler hala mevcut önyargılara,
korkulara, kendilerine yönelik düşük beklentilere ve becerilerine güvensizliğe bağlı olarak
ortaya

çıkan

kabul

edilemez

tutumlarla

Önerdiğimiz Faaliyetler
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karşı

karşıya

kalmaktadır.

1-Engelliliğin engellenmesine ilişkin farkındalık çalışmaları (Yerel medya kuruluşları,
toplu taşıma araçlarında gösterilmek üzere video, film, kamu spotu vb. hazırlanması)
2-Yaşlı ve engelli bakımları ve evde destek ile ilgili yapılan çalışmalar hakkında
bilgilendirmeler yapılmalı
3-Engellilere yönelik kamplar, izcilik ve piknik gibi faaliyetlerde engelli-engelsiz tüm
toplumun

kaynaşacağı

sosyal

ortamların

oluşturulması,

4-Önemli günlerde şiir, kompozisyon, resim ve fotoğraf yarışmaları aracılığıyla
farkındalık oluşturulması,
5-Toplumun engelli ve engelsiz kesimlerinin bir araya getirilmesi,
6-Kadınlarla ilgili çalışmalara engelli kadınların, çocuklarla ve gençlerle ilgili
çalışmalara da engelli çocuk ve gençlerin dâhil edilmesi.
Engelli Turizmi
Engelli bireylerin her seviyede turizm politikalarının geliştirilmesi ve uygulanması
birçok engellinin yaşam kalitesinin önemli derecede artmasını sağlayabilir. Fırsat eşitliği,
bağımsız yaşam, toplumun sosyal ve kültürel yaşamına ve istihdama etkin katılım için bir ön
koşul haline gelebilir.
Önerdiğimiz Faaliyetler
1-Erişilebilirlik konusunda oluşturulacak olan projelerin turizm alanındaki birliklerin de
desteği ile oluşması önemlidir.
Örneğin, erişilebilirlik konusunda hangi engel türüne hangi düzeyde erişilebilir
uygulamalara yer verildiğini gösteren sembolleri içeren etiketlendirme sisteminin
oluşturulması. Uygulama ve denetimlerinin turizm alanındaki birliklerin desteği ve ortak
çalışması ile gerçekleşmesi gibi. En azından konaklama ve seyahatlerinde hangi işletmeleri
seçeceklerini doğru tespit etmeleri konusunda büyük kolaylık sağlayacaktır.
2-Erişilebilirlik konusunda eğitim faaliyetinin başlaması son derece önemlidir.
STK'ların engellilik ve erişilebilirlik konusunda turizm işletmeleri çalışanlarına eğitim vermesi
söz konusu alanda ilerlemeyi hızlandıracaktır. Bu kapsamda özellikle engelli bireylere davranış
konusu titizlikle üzerinde durulması gereken konulardan biridir.
3-Erişilebilirliğin otellerde arttırılması, müze ve ören yerlerinde engellerin
kaldırılmasına yönelik çalışmalar ve sesli kitap uygulaması gibi. Devamı niteliğinde farklı
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çalışmaların da uygulanması önemlidir: Engelli odalarının teknik özelliklerinin mutlaka doğru
olması gereklidir. Örneğin, banyo kapısı tekerlekli sandalye kullanan engelli bireyin rahatça
giriş yapabileceği ölçüde olmalıdır. Mutlaka göz önünde bulundurulması ve unutulmaması
gereken bir başka husus ise engelli bireylere yönelik yapılan her türlü uygulama mutlaka
onaylanmadan ve hizmete açılmadan önce engelli birey tarafından test edilmeli, hatalı kısımlar
düzeltilmelidir. Sadece tek bir engel türüne yönelik olarak değil; görme engelli, işitme engelli,
zihinsel engelli gibi farklı engel türlerine yönelik çeşitli erişilebilir uygulamalara yer
verilmelidir. Örneğin, görme engelli bireyler için kabartma zeminin bulunması, işitme
engelliler için işaret dili eğitimi verilmesi, tekerlekli sandalye kullanıcıları için uygun banko
yüksekliği ve doğru ölçülerde teknik detayların yer alması vb.
4-Erişilebilirlik konusunda eğitim faaliyetinin başlaması son derece önemlidir. Kültür
ve Turizm Bakanlığı ve turizm alanında faaliyet gösteren kamu kurumları ve ilgili STK'ların
engellilik ve erişilebilirlik konusunda turizm işletmeleri çalışanlarına eğitim vermesi, söz
konusu alanda ilerlemeyi hızlandıracaktır. Bu kapsamda özellikle engelli bireylere davranış
konusu titizlikle üzerinde durulması gereken konulardan biridir.
5-Engelli bireylerin genellikle seyahat nedenlerinin sağlık amaçlı olması beklenirken,
bu araştırma ile seyahat nedenlerinin tatil amaçlı olduğunun ortaya çıkarılması, Türkiye’nin
sağlık turizmine yönelik pazarlama ve tanıtım faaliyetlerine yoğunluk vermesi gerektiğini
gösterir niteliktedir. Özellikle Ege bölgesinde, Çiğli ve Menemen aksında sıcak su kaynakları yeryüzüne çok
yakın olmakla birlikte bu potansiyeli değerlendirmeyen belediyeler bu sıcak su rezevlerini değerlendirip sağlık
turizmine kazandırmaları gerekiyor.
Tuvalet İhtiyacı
Engelli bireylerin mümkün olabildiğince bağımsız yaşayabilmesinin sağlanması için
sokağa çıktıklarında tuvalet ihtiyaçlarını gidermeleri gerekir.

Önerdiğimiz Faaliyetler
1-İhtiyacını gidermesi için devamlı açık tuvaletler
2-1 km ve/veya 2 km arayla tuvalet yapılması.
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FAKİR BAYKURT KONFERANS SALONU
MODERATÖR: Yunus Kaynak
RAPORTÖR: Muhammed Gürbilek
KATILIMCILAR: Foça Belediyesi (Göksel Acar, Tayfun Gökbulut, Nihal Gezgin),
Menderes Belediyesi (Reyhan Can, Onur Eştürk, Sedef Yavuzkan),
Gaziemir Belediyesi (Mete Karaman), Konak Belediyesi ( Nazile Başpınar ), Narlıdere
Belediyesi (Serap Sefer, İbrahim Karabaş), Bergama Belediyesi (Kader Keleş), Bayraklı
Belediyesi (Kerem Yavru, Onur Yıldız), Karşıyaka Belediyesi ( Adil Ocak), Karabağlar
Belediyesi (İrfan Savgın), Urla Belediyesi (Zehra Bodur), Selçuk Belediyesi (Deniz
Tamusta, Engin Kaçer), Çiğli Belediyesi (Nimet Erçün, Eylem Özdemir,Kadir Demirez,
İmam Kocadağ, Rıfat Bıçak), Menemen Belediyesi ( Anıl Ülker, Hande Sençer), Balçova
Belediyesi (Rıza Mutkilioğlu), İzmir Büyükşehir Belediyesi ( Baki Doğruyol).

1. Belediyenizin engellilik hizmetlerinde, engel grubuna göre düzenlemeleriniz var
mı?
Baki Doğruyol: Belediyelerin engel gruplarına göre ayrı ayrı hizmet vermesi ayrımcılığa girer.
Ayrıca yasaktır. O yüzden ayrı ayrı hizmet vermeyiz. Teknik gerekçeler olabilir. Örneğin,
görme engellilere yönelik laboratuvar kurulacağı zaman bir ayrım yapılabilir. Biz de böyle
yaptık. Görme engellilere uygun bilgisayarlar, yazıcılar için ayrı bir mekân hazırladık. Bunun
dışında engellilere farklı bir şekilde davranamayız.
Rıza Mutkilioğlu: Bu bizim de çok tartıştığımız bir konu. Engellilerin ayrılmaması gerekir
fakat zihinsel engellilerin ayrılması gerektiğini düşünmekteyim. Down sendromlu ve zihinsel
engelli çocuklarımızın çalıştığı Engelsiz Kafemiz var. Onlara götürülen hizmetlerin ayrıca
planlanması gerektiğini düşünüyorum. Teknik açıdan ayrım olabiliyor. Sağır ve dilsizler için,
indüksiyon döngü sistemimiz var. Fakat istismara çok açık oldukları için zihinsel engele sahip
kişilere ayrı bir plan yapılması gerekir. Zihinsel engellilere yapılan emek istismarı söz konusu.
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Bu yüzden zihinsel engelli çocuklarımızın korumalı iş yerlerinde çalıştırılması ve ayrı bir
program dahilinde tutulmaları gerekir.
Hande Sençer: Biz kaynaştırmalı eğitim veriyoruz. Emiralem Engelsiz Yaşam Merkezi’ni
kurduk. Bu merkezde bütün kitleleri hedef aldık. Erişim engelini kaldırabilmek için Kırmızı
bayrak komisyonundan geçtik. Görme engelli bir çocukla, ortopedik engelli bir çocuk aynı
ortamda eğitim görebiliyor. Bunun dışında Bocce takımı kurmaya çalışıyoruz. Sadece
engellilere yönelik verdiğimiz tek hizmet bu, Bocce. Tüm hizmetlerimizde kaynaştırmayı
hedefliyoruz. Her türlü faaliyetlerimizde bir arada olmayı düşünüyoruz.
Göksel Acar: Belediyemizde engelli birimi, müdürlüğü, bürosu yok. Bu tür hizmetlerimizi
kurmuş olduğumuz Foça Kent Konseyi aracılığı ile yürütüyoruz. Engelli Meclisimiz var.
Engelli Meclisimizde gönüllü arkadaşlarımız çalışıyor. Bizim de bir Bocce takımımız var.
Ulusal çapta müsabakalarda dereceler aldı sporcularımız ve yurt dışındaki yarışlara katılma
hakkı elde ettiler. Engelsiz Kafemiz var. Belediye personeli çalışıyor ve çalışanların hepsi
engelli. Ayrıca Foça Halk Eğitim Merkezi ile imzaladığımız protokol neticesinde usta
öğreticiler, haftanın üç günü engelli bireylerimize keçe, kokulu taş ve mum kursları veriyorlar.
Kursiyerlerimiz, yaptıkları ürünleri kermesler sayesinde değerlendirip, maddi gelir elde
ediyorlar. 3 Aralık Engelliler Günü’nü çok farklı kutladık. Belediyemiz ve Kent Konseyimizin
işbirliği ile ilk defa engelli bir çocuğumuzu Belediye Başkanının koltuğuna oturttuk.
Foça turistik bir şehir. Ama hiçbir işletmemizde engelli tuvaleti yok. Bir işletmecimiz
tuvaletini engelli kullanımına uygun hale getirdiği için plaketle ödüllendirdik. Evet,
belediyemizde bir engelli birimi yok fakat Engelli Meclisimiz ile birlikte çalışıyoruz.
Deniz Tamusta: Engelliler arasında ayrımın sakıncalı olduğunu düşünüyorum. Engellilerin
birden çok engeli olabilir. Örneğin, zihinsel engeli olan biri aynı zamanda ortopedik engele de
sahip olabilir. Ayrım yapılmamalıdır.
Kader Keleş: 2012 yılından bu yana bizim de bir merkezimiz var. Engelsiz Taksimiz var.
Kurslarımız hafta içi 5 gün. Bunun dışında Spor Müdürlüğü’nün verdiği yüzme ve basketbol
kursu var. Basketbol kursuna daha çok otizmli çocuklarımız istiyorlar. 3 Aralık Dünya
Engelliler Günü’nü biz de farklı kutladık. Liseli öğrencilerle birlikte kaynaştırma adına bir
etkinlik yaptık. 30 kadar liseli gencimiz çocuklarla birebir ilgilendiler. Bunun dışında yaklaşık
3 yıldır “best body” projemiz var. Yine liseli öğrenciler eğitim alıyorlar ve engelli çocuklarla
haftada bir görüşüyorlar.
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2. Engelli bireylerle iletişim yollarınız nelerdir?
Rıza Mutkilioğlu: Küçük bir ilçe olduğumuz için bu avantajı kullanıyoruz. Hepsinin evine
gidiyoruz. Semt evlerimiz var. Semt evlerinin vasıtasıyla her sokakta hangi engellinin
oturduğunu biliyoruz. Sanırım Türkiye’de tek olan dijital engelli haritamız var. Sadece Başkan
ve bizim birimimiz açabiliyor. O sokağa hizmet götürürken bunu göz önüne alıyoruz.
Baki Doğruyol: Büyükşehir bünyesi çok kapsamlı olduğu için ne yazık ki engelli bireyin evine
kadar gidemiyoruz. Müracaat veya başvuru üzerine müdahalede bulunabiliyoruz. Belirli
kültürel etkinliklerimiz var. Engellilerimiz bu etkinliklere geliyorlar. Hem şartlardan, hem de
kendi haklarını bilmemelerinden dolayı dışarı çıkmayan engellilerimiz var. Onları dışarı
çıkartacak etkinlikler düzenlemek, bir araya getirecek organizasyonlar düzenlemek gerekiyor.
Bunlar eğlenceler olabilir, sanat etkinlikleri olabilir. Etkinliklere geldiklerinde birbirleriyle
iletişime geçiyorlar. Sıkıntı içerisinde olan engellileri etkinliklere davet edip oradan da onların
sorunlarını anlamaya çalışıyoruz veya onların durumunu öğreniyoruz.
Yunus Kaynak (Moderatör): O zaman İzmir Büyükşehir Belediyesi yaptığı kültürel
etkinlikleri engelliler için bir temas, iletişim, veri olarak değerlendiriyor diyebilir miyiz?
Baki Doğruyol: Tabi onlarla bir araya geldiğimiz için iletişim kurulmuş oluyor.
Kader Keleş: Bergama Belediyesi olarak şöyle bir şey yapıyoruz; okulların özel eğitim sınıfları
ve rehabilitasyon merkezleri ile iletişime geçip onlardan bilgi edinmekteyiz. Ayrıca aylık
ziyaretlerde de bulunmaktayız.
Deniz Tamusta: Selçuk Belediyesi olarak, Sosyal Yardım İşleri’ne dilekçe ile başvuru yapan
engellilerin kaydını alıyoruz. Bir çeşit maddi yardımlarla ya da başka iletişim araçlarıyla
bağlantı sağlıyoruz. İlçedeki engelli dernekleri ve özel eğitim merkezleri bu konuda yardımcı
oluyor.
Baki Doğruyol: Bu konuda ben de eklemek isterim. İzmir’de yaklaşık 150 – 160 dernek var.
Biz de derneklerle sürekli bağlantı halindeyiz. Üyelere bu sayede ulaşabiliyoruz.
Engin Kaçer: Hepimizin sıkıntısı aslında engelli bireylerin elimizde bir donesinin olmaması.
Yani engelli listelerimiz yok. Ne Sosyal Yardımlaşma Vakfı, ne de Sağlık Grup Başkanlığı
böyle bir doneyi belediyelere vermiyor. Sıfırdan kendimiz kurmak zorundayız. Kayıt altına
alınmamış ya da kendini belli etmeyen insanlara ulaşamıyoruz. Biz 36.000 nüfuslu bir ilçeyiz.
Diyelim elimizde kayıtlı 40 tane engelli ismi var ama gerçek sayı bu değil. Biz siyasi kuruluşlar
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olduğumuz için kimlik bilgilerini farklı şekilde kullanacağımızı düşünüyorlar. Aslında
amacımız aynı.
Rıza Mutkilioğlu: Aslında vermemeleri doğru. Zaten vermemekte de haklılar. Birleşmiş
Milletlerin Engelli Hakları Sözleşmesi’nde de var. Bizim kanunlarımızda da var. Engelliler de
engelli olmadıklarını kabul etmeyebilirler; bu bir tercih meselesi. Bizim hedefimiz bizden bir
şeyler isteyen ya da talep eden grup. Biz kendi imkanlarımızla bunları sayacağız, kendi
imkanlarımızla dokunacağız. Zaten bu bir belediyenin başarısını ya da başarısızlığını belli
ediyor.
Baki Doğruyol: Büyükşehir Belediyesi olarak Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Engelli ve
Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü’ne dava açtık. İzmir’deki engellilerin mekânsal tespitlerine
yönelik bir çalışmamız vardı. Bu çalışmanın yasallık kazanması için bakanlığın bizimle veri
paylaşması gerekiyordu. Müracaatlarımıza dönüş yapılmadı. Biz de il yönetmeliğini gerekçe
göstererek dava açtık. Davayı kazandık, bakanlık da bize veri gönderdi. Fakat gönderdiği veri
aktif değildi. Kısıtlı ve ölü bir veriydi. Dolayısıyla işimize yaramadı. Bu konuyla ilgili bir şey
daha paylaşmak istiyorum. Şu anda bakanlık, yerel yönetimlerle veri paylaşımı üzerine bir
çalışma yürütmekte. Önümüzdeki yakın gelecekte bakanlık bu verileri elektronik ortamda yerel
yönetimlerle paylaşacak.
Rıza Mutkilioğlu: Ben bir ekleme yapabilir miyim? Şunu karıştırıyoruz galiba; istatistik ile
kişisel veriler başka şeyler. Devlet, Çiğli’de A sokağındaki engellileri sayabilir; buradaki eğitim
düzeyini belirleyebilir. Eğitim düzeyi düşükse engellilere yönelik bir okul açmaktır amacı
açabilir. Bu istatistiki bir veridir. Bu veriler paylaşılabilir. Ama kişisel veri dediğimiz bilgilerin
paylaşımı problem olur. Bu paylaşılmamalıdır.
Göksel Acar: Foça’da engellilerle iletişim olayını Kent Konseyimiz yürütüyor. Bizim belediye
başkan yardımcımız, İskoçya’ya gidip döndüğünde orda gördüklerini bizimle paylaştı.
İskoçya’daki Dundee Belediyesi’ni konsül yönetiyor. Bir belediye başkanı yok. Halkın içinden
çıkmış bir konsül orayı yönetiyor. Bizde aynı şey söz konusu değil. Hiçbir belediye başkanı
kent konseyinin kenti yönetmesine izin vermez. Fakat biz kolaylaştırıcı bir kurum olarak
görmeliyiz kent konseylerini. 2012 yılında Kent Konseyi Engelli Meclisimiz kurulduktan sonra
bütün hizmetleri yürüttü. Elinden geldiğince veri taraması yapmaya çalıştı. Küçük bir ilçeyiz.
Kış nüfusumuz 10.000’lerde, yazın 100.000’lerde. Ama buna rağmen engellilere ulaşmakta biz
de zorlanıyoruz. Arkadaşlara katılıyorum, kişisel verilerin korunması kanununa göre bu bilgiler
paylaşılmıyor. Tek tek gitmeniz lazım. Engellisi olan evinde saklıyor, ön plana çıkarmak
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istemiyor. Bu tür sorunlar yaşıyoruz. Ama bizim dediğim gibi Kent Konseyimizde çalışan
engellilerimiz var. Biz sorunu yaşayanlarla çalışıyoruz. Şuna inanıyorum; sizin çalışmanız
doğru, bir birim kurulmalı. Kutluyorum.
Rıza Mutkilioğlu: Aslında biz 3. ve 4. Soruları görmedik. Görmeden konuşuyoruz.
Belediyelerin engelli hizmetlerini nasıl yürütecekleriyle ilgili sorular da vardır. Biz bir grup
arkadaş bu konuda çalışıyoruz. Büyükşehir Belediyesi Kanununda her şeyi çok açık net
anlatıyor. Merkez açmalısın, psikolog çalıştırmalısın vb. şeyler diyor. Ama 5393’te bu yok.
5393’te şöyle bir madde var; Başkanın görevlerini sayarken diyor ki, belediyenin engellilere
yönelik hizmetlerini başkan yürütür ve engelliler merkezi açar. İlçelere baktığımızda
belediyeler, kimisi Foça örneği gibi Kent Konseyi ile birlikte bu hizmeti yürütüyor. Bazı
belediyeler var dernek aracılığı ile yürütüyor, Narlıdere’yi sayabiliriz. Ama ne olursa olsun
meclis kararı alınmış bir engelliler masasının açılması şart. Çünkü sonuçta kent konseyi
gönüllülük esası ile çalışıyor. Gönüllüler yazın tatile gidebilir, hizmet de aksayabilir. O yüzden
biz Baki Bey ve Şirince Hanım ile yönetmelik taslağı çalıştık. Bu taslağı her ilçe belediyesine
de iletebiliriz. Sürdürülebilirliğini sağlamak adına engelliler masasını meclis kararı ile açmak
gerekiyor.
Reyhan Can: Menderes Belediyesi olarak biz kışın 90.000 nüfusa sahibiz. Yazın bu rakam çok
daha fazla. Ama prosedürdeki sıkıntılar konusunda biz de bu sorunları yaşıyoruz. Yani bir veri
tabanımız yok. Bize genelde sosyal yardımlar konusunda başvuran vatandaşlarımızın
dilekçeleriyle tespit yapıyoruz. Kendilerini gizlemek isteyen ailelerimize ulaşamıyoruz,
ulaşıldığına da inanmıyorum. Dilekçeler bir nebze belirleyici oluyor. Her ne kadar nüfus
yoğunluğumuz çok olsa da küçük bir yerleşkeyiz. Metropol olmasak da olma yolunda
ilerliyoruz. Kişilerin birbirini tanıyor olması, yerel hizmetlerin küçük alanda çalışıyor olması
kişilere ulaşmamızı kolaylaştırıyor. Ulaşımları, çok da sağlıklı olduğunu düşünmesem de
muhtarlar aracılığı ile yapıyoruz. Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfımızın yardımları
var. Kişisel bilgiler yok, verilmez. Ama ailelere ulaşım konusunda; aileleri bize yönlendirme
bazlı çalışma yaparlar. Ayrıca evde sağlık hizmetimizin geziyor olması da bizim için bir veri
tabanı. Yani engelli olmayan aileye gittiklerinde çevre araştırması yaparlar, bizim için done
oluştururlar. Biz buradan da yararlanıyoruz.
Baki Doğruyol: Erişimde internet çok önemli. İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin Hemşehri
İletişim Merkezi var. Veri üzerinden. Buradan bize çok başvuru geliyor. Engelliler arasında
internet kullanımı çok yüksek olmamasına rağmen başvuru çok. Çünkü kolaylık. En azından
bir internet kafeye ulaşıp, oradan dertlerini aktarabiliyorlar. Ama burada önemli olan bir husus
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da; web sitemizin engellilerin erişebilirliğine uygun olması. Bunun bazı teknik şartları, kriterleri
var. Çok da pahalı bir şey değil. Buradan başlanabilir. Kısa sürede çözümlenebilecek bir şey.
Herkese web sitelerini erişebilir yapmalarını tavsiye ederim. Düşük maliyet, hızlı çözüm.
3. Belediyenizin engellilik politikası nasıl belirlendi?
Göksel Acar: Engelli politikası konusunda, İskoçya’ya giden başkan yardımcımız Foça’nın
engelli haritasını çıkardı. Bugün Foça’da hangi kaldırımın ne kadar yüksekte olduğunu,
nerelerin engelli, nerelerin engelsiz olduğu konusunda danışman kuruluşlarla bir çalışma yaptı.
Bunu bir kitapçık olarak bastırdık. O kitabı alıp okuduğunuz zaman Foça’da nerede ne var
biliyorsunuz. Çoğu yerde eski Rum Arnavut kaldırımlarımız sağlıklı insanlarımızın bile
yürümesine uygun değil. Fakat Foça 1. Derece sit alanı. Bazı hizmetleri yaparken sıkıntı
yaşıyoruz.
Rıza Mutkilioğlu: Konunun başlığını çok önemsiyorum. Yaklaşık olarak 2010’lardan beri hak
temelli çalışmaya çalışıyoruz. Ama engelliler açısından, STK’lar açısından, bu alanda çalışanlar
açısından baktığımızda, eski model çalışmaların daha çok olduğunu görüyoruz. Kafa yapısını
bu alana taşıyamadık. Mesela Digiturk’de engellilere %50 indirim var. Ama İngiltere’de cep
telefonu kekemelere %80 daha ucuz. Önemli olan engelinden dolayı oluşan dezavantajı ortadan
kaldırıp, eşitliği sağlamak. Buna, engellileri, engellilik alanını bilenler karar verebiliyor. Her
isteyene akülü araç dağıtıyoruz. Her engellinin hastaneye giderken, belediyeden araç isteme
hakkı vardır. Planlamalar yapılırken uzun uzun düşünmek gerekiyor. Engelli insanların
homojen bir grup olmadığını bilmeliyiz.

Hepsinin ayrı ayrı ihtiyaçları olduğunu

unutmamalıyız.
Baki Doğruyol: Bu konuyu iki bölüme ayırmak gerekir. Bir tanesi “engelli politikasında
mevzuat bölümü”. Büyükşehir belediyesi olduğumuz için mevzuatımız belirlenmiş.
Büyükşehir Belediyeleri Engelli Hizmetleri Yönetmeliğine göre hareket etmek zorundayız. Bu
bize bir ışık tutar. 2. bölüm ise vizyon ve perspektiftir. Elimizde vizyon ve perspektif veren çok
önemli bir kaynak var: Birleşmiş Milletler Engelli Hakları Sözleşmesi. Bu sözleşmeyi
okuduğumuzda politikamızı da oluşturabiliriz. Zaten mevzuata da uyarsak -özellikle sosyal
yardımlar konusunda- çok kolay organize olunabilir.
Yunus Kaynak (Moderatör): 3. soru ile ilgili başka katkı koymak isteyen var mı?
Engin Kaçer: Böyle politikalar oluşturmak için, önce engeli anlamak lazım. Daha sonra da
engelliyi anlamak lazım. Neyi değiştireceğinizi bilmezseniz, hiçbir şeyi değiştiremezsiniz.
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Bunun için de engellinin yaşadığı zorlukları kendisinden dinlemek lazım. En azından onları bir
araya getirmek ya da birebir ilişki kurmak gerek diye düşünüyorum.
4. Engellilik hizmetleri bağlamında belediyelerin iş birliği imkânları nelerdir?
Deniz Tamusta: Bu konuda İzmir Büyükşehir Belediyesi çok büyük yardımcımız. Uzun
süredir birlikte çalışma yaptığımız bir grup var. İlçe belediyelerinin katıldığı toplantılar
yapılıyor. Bu toplantıları kaçırmamak ve bir takım düzenlemeleri kendi bünyemizde uygulamak
çok önemli. Engelli Hizmetleri Şube Müdürü Mahmut Bey ile mutlaka iletişimde olmak gerek.
Toplantılar sonrası ilçe belediyeler arasında iletişim devam ediyor. Biz Selçuk Belediyesi
olarak yazın kamp düzenliyoruz. Engelsiz kampımız var. Bu yıl Kemalpaşa Belediyesi’ni davet
ettik. Kampta hem engelli vatandaşlarımız ve aileleri kaynaştı, hem de biz kaynaştık.
Büyükşehir’den Melek İzcilerimizi davet ettik.
Göksel Acar: Bu konuyla ilgili şahsi önerim şu olacak; birimi kurmuş veya kurmamış, bu işle
ilgilenen her belediyeden en az iki personelin, her ay bir ilçede yapılacak olan koordinasyon
toplantılarına katılması gerekir. Örneğin Bergama Belediyesi ilk ev sahipliğini yaptı.
Baki Doğruyol: İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin düzenli olarak yaptığı ilçe belediyeleri
toplantıları var. Bu toplantılara katılmak çok yararlı oldu, iyi sonuçlar çıktı. Tam sayıyı
bilmiyorum, sanırım 6-7 ilçe belediyemizde Engelli Hizmetleri Birimleri kuruldu. Bunlar
meclisten geçirildi ve kurumsallaştı. Ben burada Hamza Bey’i de rahmetle anmak istiyorum.
Çiğli Belediyesi’nin temsilcisi olarak Onunla da çok verimli çalışmalar yapmıştık.
Yunus Kaynak (Moderatör): Başka görüş bildirmek isteyen belediye var mı? Açıkçası ben
ilçe belediyelerin arasında nasıl bir işbirliği olabilir diye düşünüyorum. İzmir Büyükşehir
Belediyesi iki ayda bir bu toplantıları yaparak öncülük ediyor ama biz ilçe belediyeler olarak,
kendi aramızdaki dinamizmi nasıl kurabiliriz?
Rıza Mutkilioğlu: Bu ilişkiler kurumsal anlamda değil ama şahsi anlamda devam ediyor.
Örneğin Gaziemir Belediyesi birim açmak istiyor. Bizi ziyaret ettiler, bizim merkezimizi
incelediler, deneyimlerimizden yararlandılar. Aynı şekilde Karşıyaka ve Konak ile görüştük.
Zaten bu toplantılar veya dernekler aracılığı ile kurulan ilişkiler sayesinde çalışmalar
yapılabiliyor.
Yunus Kaynak (Moderatör): Bilmeyenler için Hamza Bey hakkında bir açıklama yapayım:
Hamza Bey, Çiğli Belediyesi’nin Engelli Hizmetleri Birimi’nde çalışan bir arkadaşımızdı. 1 ay
önce kendisini kaybettik. Aramızdan ayrıldı. İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne bu vesile ile
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anmamıza öncü oldukları için teşekkür ederiz. Eminim bu birimde görev alacak arkadaşlar
bayrağı devralacak ve Hamza Bey’i aratmayacaklardır.
Adil Ocak: Ben Karşıyaka Belediyesi’nin Engelliler Birimi’nde yeni göreve başladım.
Çalışmalar ne düzeyde çok fazla bilgim yok. Ama bu konuyla ilgili kendi düşüncelerimi
paylaşmak isterim. Benim de iki tane engelli çocuğum var. Özel eğitim öğretmeniyim. Bu
alanda uzun süredir çalışıyorum. İki taraflı bakabiliyorum. Hem kent konseyleri açısından, hem
de engelliler tarafından. Büyükşehir bünyesi içerisindeki bütün belediyeler bir şey yapmaya
çalışıyor. Yani küçük küçük dükkânlar açmışız, oralarda çalışıyoruz. Bu küçük dükkânları
birleştirip, büyük markete dönüştürmek gerekiyor. Yani uzun vadeli proje hazırlamak gerek.
Küçük bir ekleme daha yapmak isterim. Karşıyaka Belediyesi’ndeki arkadaşlar karşılaştıkları
bir sorunu bildirmişlerdi. “Binamız var ama karşımıza bazı yasal engeller çıkıyor” diye.
Barınma ile ilgili. Engelli aileleri biraz dinlendirmek adına, bir günlüğüne ya da işleri, hastaları
olduğunda bize bırakabilsinler diye. Ama prosedürler bizi engelliyor. Böyle durumlarda
Karşıyaka Belediyesi’nin bunu tek başına yapması gerekmiyor; hizmet satın alabilir. Birbirine
yakın belediyelerin aralarında yapacakları protokol dâhilinde bu binaları farklı amaçlarla
kullanabilirler. Örneğin engelli ailelerinin dinlenme veya değişik amaçlarla kullanabilecekleri
binaları ortak protokolle nasıl kullanacaklarını belirlerler, bu şekilde hizmet sunabilirler.
Deniz Tamusta: Karşıyaka Belediyesi’nin böyle bir merkezi yok muydu?
Adil Ocak: Var ama kullanamıyorlar. Bina olarak fiziki şartlar uygun fakat işletme ile ilgili
sorun yaşanıyor. Birçok personel istihdam edilmesi gerekiyor ama bunun karşılığı yok.
Belediyelerin de genel yaklaşımı şu; ben daha önce de bazı belediyelere korumalı iş yerleri için
öneride bulundum, projeler sundum. Ama maddi olanaksızlıkları gerekçe gösterdiler, sponsor
bulmanız gerek dediler. Eğer güçlerimizi birleştirirsek sponsor aramaya gerek kalmaz. Her
belediye sunabildiği kadar katkı sunar, bu binalar da işlevlik kazanır.
Tayfun Gökbulut: Yakın zamanda devlet, Sosyal Güvenlik Kurumunca Evde Bakım Hizmeti
adı altında, fizik tedavi ve rehabilitasyon hizmetinden yararlanan engelli insanlarımızın
ödeneklerini kesti. Evde bakımı kaldırdı. 2 yıl boyunca benim çocuğum da bu hizmeti almıştı.
Ama 1 yıldır bu hizmet kaldırıldı. Menemen Belediyesi’nin, 3-4 belediye ile güç birliği yaparak
bu işi üstleneceğini ve projelendireceğini duymuştuk. Ben de bu proje üzerinde çalışan
biriydim. Proje olgunlaştığında, yakın ilçe olarak Foça’yı da buna katacaktık. Evde fizik tedavi
rehabilitasyon hizmeti alması gereken bireyleri belirleyecektik. Foça’da belirlediğimiz 25
engelli bireyimizi dâhil ettik. 2 yıl boyunca bu bireylerimiz bu hizmetten yararlandı. Ve benim
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çocuğum şu anda yürüyor. Tekerlekli sandalyeden kaldırıp, elinden tutup yürütebiliyorum. 42
yıllık öğretmenim, hala eğitimin içindeyim. Gönüllü olarak Foça’da çalışıyorum. Foça’da
500’ün üzerinde engelliye ulaştık. Adresleri var. Ama Balçova Belediyesi’nin yapmış olduğu
harita beni çok duygulandırdı.
Yönetmelikler, yasalar insanların lehine hazırlanmıştır. Hiçbir zaman için aleyhte
hazırlanmamıştır. Yerel yönetimler, belediyeler bizim en büyük gücümüz. Biz Foça’da çok kısa
bir sürede 7 haftada erişilemeyecek bir yeri erişilebilir hale getirdik. Bu yüzden ben şunu
öneririm; kuzey ve güneydeki belediyeler kendilerine bir alan yaratarak güç birliği yaparlarsa;
hem İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin yükünü alırlar. Hem de Büyükşehir desteklerini nereye
ne şekilde ulaştıracağını çok daha iyi bilir. Başaramayacağımız hiçbir şey yok. Çiğli
Belediyesi’ni bu çalışmasından dolayı kutluyorum.
Benim

belediyelere

naçizane

teklifim

şu

olur;

mutlaka

belediyelerinizin

konservatuarlarını kurun. Sizin mutfağınız orasıdır. Bunu Urla Belediyesi çok güzel ispatladı.
Kızılay Belediye’de bir etkinlik yaptı. Biz de Kızılay Şubemizi ve Engelli Meclisimizi
götürdük. Hem ağladık, hem de çok büyük gurur duyduk. Yeşilçam film müziklerinden
hazırlanan konser sonunda şarkı söyleyen otizmli bir kızımız öğretmenine şunu söyledi;
“başardım değil mi öğretmenim?”. Bu başarı o konservatuarın sayesindeydi. Gönüllü
çalışmışlar. O yüzden konservatuarların kurulması önemli.
Ülkemizin acı bir gerçeği var. Şu anda İzmir’de belediyelerimizin tamamına yakını
CHP’li, iktidar AKP’li. Bir araya gelemiyorsunuz. Önünüze hemen o yasalar, o prosedürler
geliyor. Biz Foça’da birçok şeyi el ele, sırt sırta vererek, gönül birliği kurarak yapıyoruz.
Yunus Kaynak (Moderatör): Son sorumuz bugünkü Yerel Yönetimlerde Hak Temelli Engelli
Politikası çalıştayının değerlendirilmesi.
Rıza Mutkilioğlu: Ben bir önceki soruya bir ekleme yapmak istiyorum. Güç birliği deyince
aklıma, bu fizik tedavi ile ilgili bir şeyi de birleştirerek geldi. Bu iş birliklerinin olmazsa olmazı
bir ilçede üniversite varsa mutlaka üniversite ile iş birliği yapılmasıdır. Bizim 17-18 senedir
Ege Üniversitesi ile devam eden bir projemiz var. Gönüllü diş hekimleriyle, zihinsel engelli
çocukların okullarına gidip tedavilerini sağlıyoruz. Batman’dan Şırnak’a kadar gittik.
Üniversitelerin fizik tedavi bölümleri de var. Bu evde fizik tedavi hizmeti, belediye ve
üniversite işbirliğinde yapılabilir. Biz diş tedavileri için evlere de gidiyoruz. Sizin de burada
üniversite olduğu için tavsiye ederim.
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Engin Kaçer: İş birliğinden bahsetmişken biz engelli çocuklara kamp yapıyoruz. Selçuk’ta
deniz sığ olduğu için çok büyük bir sorun yaşanmıyor. Bugüne kadar da yaşanmadı.
Önümüzdeki yaz tekerlekli sandalye ile denize girme imkânını da sağlayacağız. Teklifim bütün
belediyelere, buyurun gelin birlikte planlayalım, birlikte yapalım.
Yunus Kaynak (Moderatör): Kamp yapıyoruz derken, fiziki anlamda bir kamp mı
yapacaksınız? Devam eden bir hizmet mi olacak bu?
Engin Kaçer: 10 günlük dönemler halinde Selçuk’ta yaşayan vatandaşlarımıza kamp
yaptırıyoruz. Bunu planlarsak uzatabiliriz.
Yunus Kaynak (Moderatör): 5. soru bugünkü çalıştayımızın değerlendirme sorusuydu. Bu
gibi çalıştaylar sık sık yapılmalı mı? Yapılacaksa yöntem olarak ekleyeceğiniz bir şey var mı?
Genel olarak bir değerlendirme yapabilir miyiz?
Göksel Acar: Çiğli Belediyesi’ne teşekkür ediyoruz. Toplantının sunum aşamasında açıkçası
ümitsizliğe kapılmıştım. Çalıştayın verimli olmayacağına dair. Bu salonda yaptığımız soru
cevaplı ve herkesin düşüncesini özgürce ifade ettiği program daha verimli oldu. Bunların ayda
bir kez her ilçede tekrarlanmasını istiyoruz. Her ilçede olsun, her ilçeye ulaşalım. Ulaşmazsak
arkadaşların paylaştığı şeylerden hiç kimsenin haberi olmayacak. Merak edersek sorup
öğreneceğiz. Bu bir yöntem olabilir.
Rıza Mutkilioğlu: Çalıştay konusunda karmaşık olduğunu söyleyebilirim öncelikle.
Uzmanlığına göre ayrı masalara oturmuş insanların çalışmasından yanayım. Çalıştaylarda
böyle olur genelde. Ama dışarıda insanlar neye göre ayrılıp masalara oturdular bilmiyorum.
Buradaki toplantının yararlı olduğuna inanıyorum, hep de inanmışımdır. Hatta Büyükşehir
Belediyesi’ne bir tavsiye olarak da şimdi aklıma gelen bir şeyi söyleyebilirim. Web sitelerinde,
küçük bir bölümde ilçe belediyelerin ne yaptıklarını kısa kısa yazabilirler. Biz de oradan
faydalanırız.
Birinci bölümdeki kaotik ortam, engelli hizmetlerinde politika belirlemekten ziyade
engelli ailelerin şahsi sorunlarını dile getirebileceklerini düşünmelerinden kaynaklı oldu
sanırım. Orda iş arayan bir engelli annesinin ya da babasının o konuyu açmaması gerekiyor ki,
bir politika oluşturulsun. Bence çalıştayın hataları bunlardı. Ya da eksikleri diyelim. Ama
belediyelerin ayrı bir toplantı salonuna alınmaları bence hem Çiğli Belediyesi için hem bizim
belediyelerimiz için yararlı oldu diye düşünüyorum.
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Yunus Kaynak (Moderatör): Arzu ederseniz masa planlamaları hakkında bilgi vereyim.
Dışarıdaki masalarda engel durumlarına göre gruplara ayrıldılar. Çalışmada biz özellikle engelli
sivil toplum kuruluşlarını ve engelli bireyleri bir araya getirdik. Soruları da özgün
cevaplayabilecekleri ortamı sağladık. Belediyeleri masalara dâhil etmedik. Engelli hizmetleri
ile ilgili belediyelerde neler yapılıyor adına ayrı bir salonda toplandık. Sorular
masalardakilerden farklı. Burada belediyeler için ayrı sorular hazırladık. Başka bir
salonumuzda da engelli değil ama konu hakkında sözü olan kişileri, sivil toplum
kuruluşlarından temsilcileri topladık.
Tayfun Gökbulut: Bu toplantıyı, bu tarihte yapmanız çok isabetli.
Yunus Kaynak (Moderatör): Tarih bilerek seçildi zaten.
Tayfun Gökbulut: Çok hoş oldu. Tebrik ederim. Çalıştaylar her zaman faydalıdır doğru
planlanırsa, çıktı verirlerse, yani doküman bırakırsa çok faydalı olur. Çünkü engellilik alanı çok
farklı kavramsal değerlendirmelerin yapıldığı bir alan. Yani kavramsal bir netliği olmayan bir
alan; çok detaylı bir alan. Buradaki bilgi paylaşımı çok değerli. Paylaşılan bilgilerin tartışılması
da çok değerli. Engellilerin tartışması çok daha değerli. Bizler hizmet veren kuruluşlarız ama
bir çok şeyi engellilerden öğreniyoruz. Umarım bu çalıştayın güzel çıktıları olur. Tebrik ederiz
sizleri.
Yunus Kaynak (Moderatör): Teşekkür ederiz. Çalıştayın sonunda bir kitapçık çıkaracağız.
Çiğli Belediyesi olarak, bu kitapçık engellilik konusundaki politikamız olacak.
Katkılarınızdan dolayı çok teşekkür ederiz. Bizi onurlandırdınız. Emeğinize sağlık.
Çalıştayın sonucu olarak oluşturacağımız kitapçığımızı belediyelerimize göndereceğiz.
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DEĞERLENDİRME OTURUMU
Adil Çamur:
Değerlendirme oturumuna hoş geldiniz. Bu oturumda, ilk olarak gün boyunca
yaptığımız çalışmaları özetleyeceğim ardından moderatörler çalışma gruplarındaki tartışmaları
bizlerle paylaşacaklar ve son kısımda ise çalıştayın değerlendirmesi için sizlere söz vereceğim.
Önce teşekkürlerimi iletmek istiyorum. Ali Kemal Çınar’a, Elif Gözler’e, Can
Eligüzel’e, İmran Deniz Güner’e, İlyas Aydınalp’e, Bahar Turan’a ve Mahir Işık’a
moderatörlükleri ve konuşmaları için teşekkür ediyoruz. Dokuz Eylül Üniversitesi Kamu
Yönetimi Bölümü öğrencileri Kaan Eroğuz, Servet Ergin, Gülçin Gülen, Hanife Arslan,
Muhammed Gürbilek, Rıza Demiralp, Rıza Argun çalışma gruplarında raportörlük yaptılar,
onlara katkıları için teşekkür ediyoruz. Çalıştayın hazırlık sürecinde birçok konuda Yusuf Ak’a
danıştık, danışmanlığı için kendisine teşekkür ediyoruz. İşaret dili tercümeleri için Melek
Hanıma ve Gamze Hanım'a teşekkür ediyoruz.
Kayıt masasındaki forma göre 160 katılımcı kayıt yaptırmış. 100’e yakın katılımcı da
çalışma gruplarına katılmış. Şimdi çalışma gruplarındaki görüşmeleri özetlemek üzere sırasıyla
moderatörlerimiz kürsüye gelecek.
Ali Kemal Çınar ( Moderatör- 1. Masa):
Merhabalar Masa 1’de konuştuğumuz, tartıştığımız, değerlendirdiğimiz konuları kısaca
özetlemeye çalışacağım. Daha çok 5. soruya ağırlık vermeye çalışacağım yani belediye
hizmetleri ile ilgili talep ve önerilere. Birinci soruda belediyeden engellilik üzerine hizmet
aldınız mı ya verilen cevap genel olarak sağlık ihtiyacına yönelik taleplerinin karşılandığı
yönündeydi. Bu da daha çok hastaneye veya ilgili sağlık birimine ulaşımın sağlanması. Engelli
bireylerin 2’nci aldıkları hizmet Büyükşehir Belediyesi'nden ücretsiz ulaşım hizmeti olarak
konuşuldu. 2.soruda engelli olduğunuz için zorlandığınız veya ayrımcılığa uğradığınız unsurlar
var mı? Belediye hizmetlerinde buna da ağırlıklı olarak zorlanma kısmı, hani ayrımcılık kısmı
değil de zorlanma kısmı üstünden tartışıldı. Konu çeşitli boyutlarıyla ele alındı. Burada uzlaşma
notamız şu oldu; çalışma grubu olarak engellilere özel hizmetler yerine yerel yönetimlerin tüm
toplumu kapsayıcı bir hizmet anlayışının alt çerçevesi olarak bu sorunların ele alınması
gerektiği. 3.soruda ulusal uluslararası engelli günlerinde belediye ne yapmalı, ne yapmamalı?
Burada verilen net cevap 3 Aralık ve ilgili haftada göstermelik etkinlikler yapmak yerine
belediye hizmetlerinin bütününde engellilere yönelik hak temelli bir anlayışın olması
katılımcıların birleştiği bir görüştü. Çiğli Belediyesi'nin 10 Aralık gününde yaptığı bu etkinliği
olumlu bulduklarını söylediler. 4.soruya cevaben engelli sivil toplum kuruluşları ile ilişkisi
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nasıl olmalı belediyelerin? Burada objektif davranması gerektiğine değindi katılımcılarımız.
Belediyenin tüm sivil toplum kuruluşlarına eşit yaklaşması gerektiğini, objektif olması
gerektiğini, hem belediye tarafından hem STK tarafından iletişimin sürekli olması gerektiği,
kamusal faydası olması gerektiği konularını tartıştık. Zaman zaman da karşılıklı eğitim hem
engelli STK belediyeye eğitim verebilir, hem de belediyede uzman varsa onlara eğitim
verebiliriz ve eşit sürekliliği sağlayabiliriz şeklinde konuşuldu. 5.soru belediye hizmetleri ile
ilgili talep ve önerilerdi. Başlık gruplarına göre gruplayamazsam kusura bakmayın. Şöyle
hızlıca değineyim; engelli gruplarının ihtiyaca göre birbirinden farklılaştığı iletildi.
Belediyelerin de buna göre hareket etmesi gerekiyor. Spor konusunda öneriler var. Foça Spor
Kulübü'nün engellilere yönelik kulübün Bocce branşının olduğu söylendi. İlçe düzeyinde
turnuvalar oluyormuş. Ama il veya Türkiye düzeyinde bu yönde bir turnuva özellikle zihinsel
engelliler için olmadığı, bu yönde bir girişimde bulunabileceğine değinildi. Çiğli Belediyesi'nin
psikolojik danışmanlık ve destek ihtiyacından bahsedildi. Bu konuda destek talepleri var
belediyeden; hem aile hem engelli birey için. Bazı durumlarda sahaya inilmesi, saha çalışması
yapmak, ev ziyaretleri istendi. Belediyelerin daha çok engelli eleman çalıştırması gerektiği
talep edildi. Gönüllülük üzerinden değil daha profesyonel olması gerektiği söylendi. Bu çalışma
biçiminin İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin Engelli Birimi’nin bir yönetmeliği olduğu söylendi.
İlçe belediyelerinde olmadığı ya da yetersiz olduğu tartışması yapıldı. Bu yönetmeliklere göre,
binaların fiziki erişim sorunlarının çözülmesi gerektiği söylendi. Asansörlerde sesli sistemlerin
olması gerektiği, oda numaralarının düzenlenmesi gerektiği söylendi Buna ek olarak sesli
navigasyon sistemleri belki teknolojinin gelişmesi ile beraber revize edilebileceği söylendi.
Engelli bireyin bina içerisinde tek başına her birime girebilmesi gerektiğine değinildi.
Belediyemizin bildiğiniz gibi evde verilen temizlik ve bakım hizmeti var. Bunun geliştirilmesi
yönünde engelli bireyleri ve ailelerine yönelik de talepler var. İşte saç sakal tıraşı, kuaförlük,
epilasyon hizmeti şeklinde olabilir. Belediyenin kendi içinde yapamayacağı durumlarda da
dışarıdan hizmet alımı yoluyla yapılabileceği belirtildi. Fakat bu konuda da o personelin ön bir
eğitimden geçirilmesi gerektiğine değinildi. Belediyemiz çalışanlarına da engellilere yönelik
özel bir eğitim verilmesi talep edildi. Hemen hızlıca devam edeyim. Sağlık birimimizin aslında
sadece Çiğli Belediyesi üzerine değil, yerel yönetimlerde sağlık biriminin hastaneye ulaşımda
desteğini devam ettirmesi; sadece o hizmete yönelik bir aracın hazırda bulundurulması talep
edildi. Sosyal İşler Müdürlüğü olarak değil, Engelli Müdürlüğü olarak açılmasının daha verimli
olacağı söylendi. Burada engel durumuna göre ayrıştırılıp, hem politika hem de uygulama
boyutunda o birimdeki engelliler ile birlikte hareket edilmesinin önemine değinildi. Engellinin
de faydalanabileceği bir ilçe kütüphanesinin eksikliğinden bahsedildi. Engelli kütüphanesi
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olmasa da engelli bölümünün de olacağı bir ilçe kütüphanesi ihtiyacı var. Burada bir el
yazıcısının olacağı işitme engelliler için çeşitli olanakların olması gerektiğine değinildi. Engelli
sivil toplum kuruluşlarına kapasite geliştirme eğitiminin verilmesi gerektiği söylendi. Bir başka
öneri kafelerle ilişki kurulup özellikle otizmli ve Down sendromlu engelli bireylerin çalıştırılıp
bu konuda belediyenin de maddi olanakları dâhilinde işletmeye bir katkısı olabileceği belirtildi.
Örneğin maaşının %50‘sinin ödenebileceğinden bahsedildi. Bu konuda diğer ilçelerde de
mevcut uygulamalar var. Tüm binalarda oturma ruhsatı verilmeden önce engelli erişimine
mutlaka bakılması, buna göre ruhsatlandırılması gerektiği söylendi. Engelli bireyler için bakım
merkezi öneriliyor. Özellikle anne-babaların ihtiyaç ve işlerini giderebilmesi için gün içinde
bırakabileceği bir bakımevi olması gerektiği söylendi. Çiğli Belediyesi’nin engelli haritası
olmalı. Bu engel haritasını çıkartıp ona göre uygulamalar yapılması gerekiyor. Teşekkür
ederim.
İmran Deniz Güner (Moderatör – 2. Masa):
Ben de Masa 2'deki çalışmamızı özet olarak paylaşacağım, sorular üzerinden. 1.
sorumuz herhangi bir belediyeden engellilik üzerine hizmet aldınız mı? Temizlik yardımı ve
ulaşım alanında hizmet alınıyor ama bu hizmetler verilirken engelli bireylerin durumlarının da
gözetilmesi gerektiği; mesela temizlik hizmeti verilirken, kullanılan kimyasal temizlik
ürünlerinden dolayı rahatsızlık duyulabildiği; bunların dikkate alınarak planlanması,
tasarlanması gerektiği ön plana çıktı. 2.soru; belediye hizmeti alırken engelli olduğunuz için
zorlandınız veya ayrımcılığa uğradınız mı? Özellikle eğitim, kurs içeriklerinin erişilebilir
olmamasından dolayı bir zorlanma ve ulaşımda da ayrımcılık söz konusu olabiliyor. Belediye
personelinin tutum ve davranışları ve söylemleri noktasında bir farklılık söz konusu. Meslek içi
eğitim programları ile belediye çalışanlarının eşitlikçi ve hak temelli yaklaşım konusunda
bilinçlendirilmeleri önerildi. Ulusal ve uluslararası engelli günlerinde belediye ne yapmalı ne
yapmamalı sorusuna cevap olarak da özellikle; empati etkinliklerinin yapılmaması, belediyeden
yapılacak açıklamalarda hepimiz engelli adayıyız ya da engelli kardeşlerim türünde ifadelerin
kullanılmaması gerektiğini tartıştık. Çünkü bu tür ifadeler engelli olmayan kitle için korkutucu
ve engellilerin daha çok soyutlanmasına yol açan ifadeler. Eğer bir farkındalık çalışması
yapılmak isteniyorsa da bunun ortaklaşa paylaşımları içerecek türde olması gerekir. Örneğin
görme engelli bir birey ile engelli olmayan bir bireyin birlikte kitap okuması gibi. Bu şekilde
tasarlanmasının daha doğru olacağını düşünüyoruz. Belediyenin engelli sivil toplum
kuruluşlarıyla ilişkisi nasıl olmalı? Sorusuna cevap olarak da şunu söyleyebilirim. Birincisi sivil
toplum kuruluşlarıyla karşılıklı bağımlılık ilişkileri hiçbir şekilde geliştirilmemeli. İktisadi,
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siyasi bağımlılıklar olmamalı. Engellilik fiziksel yeti kayıplarının ötesinde daha çok ekonomik,
sosyal, kültürel ve siyasi boyutu olan bir olgu. Ama daha çok bu ilişkilerde siyasi görüşlerle ya
da ideolojik kaygılarla hareket edilmemesi gerekiyor. Derneklerin özerkliği bu noktada önemli.
Müdahale olmaması ve onların da bunu koruyucu bir şekilde bu iletişimi gerçekleştirmeleri
gerekiyor. Eleştiriye açıklık yine bu noktada önemli. Çeşitli kararlar üretilirken sivil toplum
kuruluşlarının görüşlerini dikkate almak, karar alma ve uygulama süreçlerinde dâhil etmek
önemli; örneğin bir rampa yapıldığında bunu bir sivil toplum kuruluşuna danışmak. Teoride
standartlar var, ama pratikte her zaman bu standartlar tutmayabiliyor. O yüzden kişilerin
deneyimi de önemli bu noktada. Karar alma ve politika üretme süreçlerinde sivil toplum
kuruluşlarının da dâhil edilmesi gereği ön plana çıktı. Son olarak belediye hizmetleri ile ilgili
talepler ve öneriler kısmında; engelli biriminin daha geniş bir yelpazede yapılanması gerektiğini
düşünüyoruz. Çünkü az önce de ifade ettiğim gibi engellilik çok boyutlu bir olgu. Bu yüzden
engelli biriminde hukukçudan siyaset bilimciye, iktisatçıdan sosyoloğa kadar çeşitli meslek ve
bilim dallarından kişilerin bulunması gerektiğini önerdik. Belediyenin bilgi ve iletişim
teknolojileri ve dijital içerikleriyle ilgili erişilebilirlik çalışmalarını yapması gerektiğini
önerdik. Belediyenin kültür merkezleri, kafeleri her türlü hizmeti sunarken yine erişilebilirlik
çalışmaları yapılmalı. Belediyenin kafeleri olduğunu biliyoruz. Burada engelli bireylere
menüler ya da her türlü hizmet sunumunda erişilebilirliğin dikkate alınması önemli. İşaret dili
bilen personelin bulunması, personellerin seminere katılması gibi önerilerde bulunduk. Rapora
da yazdık zaten. Çevre düzenlemeleri yapılırken bunun denetiminin de yapılması. Yani bir
kaldırım düzenlemesi yaptık oldu, bitti şeklinde değil. Sürekli denetim yapılması gerekli.
Çünkü doğal etkilerle bunlar bozulabiliyor, bir süre sonra aşınabiliyor, üzerinde çeşitli
tahribatlar oluşabiliyor. Bunların sürekli olarak denetlenmesi gerekiyor. Bir de gerek
belediyenin kendi çalışmalarında, gerek sivil toplumla ilişkilerinde şeffaflık önemli. Yani
belediyenin Engelli Komisyonu her ay ne gibi çalışmalar yapıyor, belediye meclisinde
engellilik ve engellilerle ilgili ne kararlar alınıyor; bunların da sürekli olarak paylaşılması gerek.
Belediyenin sosyal ve kültürel etkinliklerinin duyurusunun daha geniş kapsamlı olması.
Duyuruların yetersiz olduğu ve bu nedenle de dar bir çevrede kaldığı fikri ön plana çıktı. Bu
etkinliklerin daha geniş bir yelpazeyi kapsayacak şekilde planlanması ve duyurulması önemli.
Benim söyleyeceklerim bu kadar. Teşekkür ediyorum, sağ olun.
Can Eligüzel (Moderatör – 3. Masa):
Merhaba ben Can Eligüzel. 3. toplantı grubunda moderatördüm. Kendim de bir zihinsel
engelli yakınıyım, abisiyim. Bulunduğumuz masada da zihinsel engelli yakınları vardı. Onların
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talepleri konuşuldu. Tabii ki fiziksel engellilerin de talepleri konuşuldu. Benden önceki 2
masayla çok ortak görüşler var. Ben özellikle en somut olanları ve en can alıcı olanları
tekrarlamak istiyorum. Yoksa hepsi benzer tekrarlara girecek. Birincisi engelliler açısından en
önemlisi toplumun çok büyük bir kısmını oluşturmalarına rağmen görünür olmamaları. Bu
yüzden de toplumda özellikle zihinsel engelliler bakımından bunu söylüyorum tuhaf
karşılanmaları, marjinal karşılanmaları. Örneğin çocukların birbiriyle temaslarında engelli
çocukların çok büyük zorluk yaşaması ailelerinin benzer zorlukları yaşaması söz konusu.
Belediyeden, yerel yönetimlerden, merkezi hükümetten beklentileri görünür olmalarının
artırılmasını sağlayacak yöntemlerin çeşitlendirilmesi. En önemlisi de ulaşım meselesi. Yani
bir engelli dışarı çıktığında ya da bir engelli yakını çocuğuyla birlikte, yakınıyla birlikte dışarı
çıktığında ulaşımla ilgili herhangi bir sıkıntısının olmaması gerekiyor. Özellikle en çok
insanları düşündüren bu mesela. Bununla ilgili en somut konuşulan şeylerden bir tanesi bu
aktarma meselesi. Özellikle zihinsel ya da fiziksel engelli kişiler için bu aktarma meselesi
büyük sorun. Şehir trafiğini rahatlatıcı bir önlem olarak sunulmuş olsa da, bunun engelliler için
aslında zahmeti arttırdığının farkında olmamız lazım. Bunun için de şöyle bir talebi var
ailelerin; bazı noktalara mesela üniversite hastanelerine doğrudan ulaşım olanaklarının olması.
Bazı otobüsler olacak yani günün her saatinde olması, çok sık olması gerekmiyor. Herhangi bir
aktarma olmadan bu zorlukları aşarak ve tek vesait araçların olması isteniyor. Bu çok somut bir
problem benim gözlemlediğim kadarıyla. Ben kendimden de biliyorum, dediğim gibi zihinsel
engelli abisiyim Bu çocukları gün içerisinde bırakabileceğimiz bir yer yok. Hatta sabah da bir
ablamız vardı burada. Belki şu anda kendisi burada yoktur. Özellikle bu sorunun üzerinde
durmamı istedi. Çiğli Belediyesi'nden ya da diğer belediyelerden gün içerisinde kısmi olarak
ya da bazen tam zamanlı olarak çocuklarını rahatça bırakabildikleri bakım evlerinin yapılmasını
istiyorlar. Bu en can alıcı sorun olarak görülüyor. Sadece bununla ilgili olumlu bir görüş,
gelişme olsa bile bu toplantı çok büyük bir şeye hizmet etmiştir demektir zaten. Anladığım
kadarıyla bir önceki dönemde de konuşulmuş konu fakat henüz bu konu ile ilgili bir gelişme
yok. Aynı zamanda bu engelli yakınlarının tatile ihtiyaçları var. Mesela bu tarz durumlarda
uzun zaman da bırakabilecekleri bakım evlerinin olması şart. Evde bakım ve temizlik işleri ile
ilgili zaten konuşulmuştu. Ekstradan bununla ilgiline söyleyebiliriz; erkeklerin saç sakal,
kızların başka ihtiyaçlarını karşılayabilecek daha özel temizlik işleri ile ilgili bazı talepler var.
Bir engelli yakını işte bu bahçe temizliği konusunda yardım aldığını söylemişti. Aynı zamanda
bir annemizin şöyle bir talebi vardı; psikolog yardımı. Bu bence çok önemli bir problem. Engelli
yakınları kendimden de biliyorum özellikle ergenlik döneminde psikolog yardımına yoğun
olarak ihtiyaç duyuyorlar. Bu konuda bir talep var. İstihdam meselesi var. İstihdam meselesi
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sabahki toplantıda da çok konuşuldu. Engelli kardeşleri ile ilgili bir pozitif bir ayrımcılık
yapılması isteniyor. Binaların engellilere uyumlu hale getirilmemiş olduğunu hepimiz zaten
kendi hayatımızdan biliyoruz Fiziksel engelliler için çok zorlayıcı şartlar var. Fakat mevzuattaki
bu konu ile ilgili düzenlemelerin uygulanmasını ve denetlenmesini talep edenler oldu. Foça'dan
bir abimiz katıldı, Foça Kent Konseyi’nden kendisi. Sadece belediye işletmelerinin değil
normal lokantalarında engellilere uygun bir şekilde dizayn edilmesi ile ilgili bir çalışmada
bulunmuşlar. Fakat Foça'daki özel işletmeler “benim için bir engelli arabası 4 kişinin yerini
kaplıyor benim için hiç mantıklı değil bu” diye kabul etmemiş. Belki belediye bu konularda
özel lokantalara da bir yaptırım uygulayabilir. Bununla ilgili bir talep vardı. Birçok şey zaten
diğer arkadaşlarla ortaklaşıyor. Teşekkür ediyorum.
Elif Gözler Çamur (Moderatör – 4. Masa):
Merhabalar. Ben de 4 numaralı masayı temsilen çıktılarımızdan biraz bahsedeceğim.
Hepimiz çok yorulduk O yüzden gene ortak olanları atarak daha spesifik olanlara
yoğunlaşacağım. Ayrımcılık konusunda en çok biz kentsel yapının, ulaşım ve ulaşım araçlarının
kentsel yapı derken işte kaldırım gibi, asansör gibi araçların erişilebilir olmadığından dolayı
maruz kaldıkları ayrımcılıktan bahsetti arkadaşlarımız. Bizim grubumuzda daha çok işitme
engelli ve ortopedik engelliler vardı. Özel günlerdeki etkinliklerin, resmi kutlamaların dışında,
sosyalleştiğimiz, eğlendiğimiz, bir arada kutladığımız, bir arada olduğumuzu hissettiren
kutlamaların olmasını istiyorlar. Özel günlerde yapılan etkinliklere bütün halkın katılması ve
kaynaştırılması bakımından grubumuz ortak bir noktada buluştu. Çünkü bir arada olmanın
dışında, aslında insanlar içinde farkındalık yaratan bir durum olması açısından önemli olduğunu
söylediler. Sivil toplum kuruluşlarıyla ilişkilere geldiğimizde projelerin arttırılması ile ilgili
talepler vardı. Grubumuzda derneklerden gelen katılımcılarımız fazla idi. Bürokrasiye
takılmadan belediyelerle işlerini yürütmek istediklerini söylediler. Projelerin arttırılması
gerektiğini söylediler. Son olarak bu talepler konusunda aslında en anahatları ile
söyleyebileceğiniz şey istihdamın sağlanması, erişilebilirliğin sağlanması ve kimseye muhtaç
olmadan eşit bireyler olarak şehir yaşamına katılmanın önemli olduğu söylendi. Bunun için
belediyeler neler yapabilir. Mesela farkındalık ve eğitim projeleri ile birlikte çeşitli etkinlikler
yapılabilir. Aynı zamanda belediyelerde işlerin kolayca bürokrasiye takılmadan ilerlemesi için
bir işaret dili eğitmenlerinin olması; ulaşım araçlarını kullanan şoförlerin eğitilmesi; engelli
çocuklar için aktiviteler olması ve okulların erişilebilirliğinin tamamlanması; rehabilitasyon
merkezlerinin artırılması ve erişilebilir olması; engellilere yönelik kursların arttırılması; genel
tuvaletlerin şehir içerisinde arttırılması ve bunların engellilerin erişimi için kolaylaştırılması;
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aynı zamanda şarj istasyonlarının iyileştirilmesi ve arttırılmasından bahsettik. Son olarak bu
toplantıya özel olarak; bizim grubumuzda olanlara toplantı bilgisi bir gün önceden telefonlara
gelen SMS ya da WhatsApp mesajları olmuş. Bunun en azından bir hafta önceden söylenmesi
ve onların da buraya hazırlıklı gelmesi açısından bu türden toplantıların önemli olduğunu
söylediler. Katılan arkadaşlarıma ve sizlere dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum.
Bahar Turan (Moderatör - 5. Masa):
Tabii mesele engellilik olunca ortak birçok noktadan bahsediyor oluyoruz. Ben onları
geçerek farklı ne konuştuk üzerinden gitmek istiyorum. 1.soru için yemek yardımı yapılıyormuş
günlük. Ondan bahsedilmişti, o geldi aklıma. Ayrımcılık açısından baktığımız zaman da şöyle
bir durum var; tutum ve davranışlar üzerinden ayrımcılıklar konuşuldu. Belediye ulaşım
araçlarına, kaldırımlara gitmek istediğimiz çeşitli belediyelere ait etkinliklere ve belediyenin
merkezlerine, kurumlarına erişimde zorluk çektiğimiz ve herkes gibi rahat ulaşamadığımız; bu
yüzden de kendimizi daha fazla sokağa çıkmak için engellenmiş bulduğumuzla ilgili konuştuk.
Açıkçası kaldırımların arabalar tarafından işgali, esnaf tarafından işgali, çeşitli direkler ve
ağaçlarla kaplı olması, aynı zamanda rampası olmayan, sesli anons sistemi olmayan otobüsler,
duraklara yanaşmayan otobüsler ve bütün bunların bizi ne kadar dışarı çıkmaktan alıkoyduğunu
uzun uzun konuştuk. Yine aynı şekilde engelli aracı bulunan ve toplu taşıma ile erişim
sağlayamayan insanlar için engelli araç park yerlerinin başkaları tarafından işgal edilmesi bir
ayırımcılık olabilir diye konuşuldu. 3 Aralık, 10-16 Mayıs gibi günlerde çok güzel demeçler
verildiği, çok güzel açıklamalar yapıldığı, ama uygulamada hiçbir şey yapılmadığı, sadece bu
günlerde engelli kardeşlerin hatırlandığı, onlara mutluluklar esenlikler dilendiğinden bahsettik.
Onun yerine mutluluğumuzu istememeleri gerektiği, yani “engelli olduğunuz için mutlu olun,
biz bunu destekliyoruz” gibi bir şeydense düzgün politikalar yürütebilmeleri gerektiği ve bu
günleri kendileri için engellilik alanında yaptıkları çalışmaları duyurma açısından bir fırsat
olarak kullanmamaları gerektiğini dile getirdik. Bu tarz çalıştayların yapılması gerektiğini ve
uygulamalarını somut bir şekilde bize aktarmaları gerektiğini söyledik. Biz eğlendirilmesi
gereken insanlar değiliz. Aksine biz eğlenebiliyoruz, mutsuz insanlar değiliz. Bugünlerde asıl
somut çıktılarını paylaşmaları gerekiyor. Ayrıca da bizi sadece bu günlerde değil; çünkü
biliyoruz ki 3 Aralık bittiğinde ve 4 Aralık saat 24:00’ı gösterdiğinde artık engellilik ile ilgili
bir şey konuşulmuyor oluyor. Bu yüzden bunun artık sonlanması gerektiğini konuştuk. Bu
günlerde sadece engelli sivil toplum kuruluşları ve engelli bireylerle değil, toplumun diğer
kesimleri ile de etkinlikler yapılması, çalışmalar yapılması ve toplumun bilincinin artırılması
ile ilgili de bu günlerin fırsat olarak değerlendirilmesi gerektiğini konuştuk. Belediyenin sivil
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toplum kuruluşları ile ilişkilerinde, belli derneklerle çalışmalar yapıp diğerlerini önemsememe
gibi bir durumun söz konusu olmaması gerektiğini, bir çalışma yapacakları zaman mutlaka sivil
toplum kuruluşlarına danışmaları gerektiğini, engelli belediye meclislerinde engelli bireylerin
ve sivil toplum kuruluşlarının mutlaka yer alması ve görüşlerini dile getirme olanağının
sağlanması gerektiğini konuştuk. Aynı zamanda da ola ki bir yardım yapılacak -çok da yardım
temelli bakılmasını istememekle beraber- ola ki bir yardım yapılmak istendi bununla ilgili
ihtiyaç sahiplerinin gözetilmesi için derneklerin ağlarından yararlanılması, bir etkinlik
yapılacağı zaman çalışma yapılacağı zaman eğitim düzenleneceği zaman herkese duyurmak
için STK'nın ağlarından yararlanmaları gerektiğini konuştuk. Öneriler ile ilgili olarak da
toparlamak gerekirse; Birleşmiş Milletler Engelli Hakları Sözleşmesi uluslararası mevzuat
olarak önümüzde ve aynı zamanda 5378 sayılı Engelliler Kanunu var ve kanunun her ne kadar
kendi içerisinde eksikleri olsa bile şu an uygulamada kanunu göremiyoruz ve ciddi anlamda
uygulama sıkıntısı var. Aslında bizim grupta en çok konuştuğumuz şey kanunu uygulamanın
mevzuatın uygulamasının yapılması ve bunun düzgün bir şekilde denetlenmesi gerektiği. Bu
takdirde bizim hak temelli bakabileceğimizi, istek ve ihtiyaçlarımızı giderebileceğimizi, engelli
bireylerin diğer bireylerle eşit bir şekilde katılımı sağlayabileceğimizi de konuştuk. Şunu
yapsınlar bunu yapsınlardan çok en başta ihtiyacımız olan şey yasaları uygulasınlar. Teşekkür
ederim.
İlyas Aydınalp (Moderatör – Meclis Salonu):
Merhabalar biz bu salondaydık gerçi Ufuk Bey'in son üç önerisini alamadık ama onu
ben yazılı olarak sizden rica ediyorum. (Öneriler çalıştay raporuna eklenmiştir) Ulaşımda
kalmıştık. Şimdi öncelikle İzmir için bir engelliler haritası yapılması gerektiği söylendi. Bunun
yanı sıra yapılan hem Büyükşehir hem ilçe belediyelerinde proje çerçevesinde planlanmış
zaman çerçevesinin hazırlanması gerektiği söylendi. Yapılan çalışmaların yardım değil, hak
olduğu ve bu anlamda lütuf gibi davranılmaması gerektiği; engelli derneklerin kamu yararına
dernek statüsünden alınıp, İçişleri Bakanlığı’ndan alınıp belediyelere bağlanması gerektiğini;
engellilerin dezavantajlarının özel İlgi gerektiren gruplar içerisinde değerlendirilmesi gerektiği
ve tüm engelli, yaşlı, aile hizmetlerinin hepsinin tek bakanlık çatısı altında toplanması gerektiği
söylendi. Çiğli yerelinde piyano kursları, satranç kursları gibi kursların arttırılarak engelli
çocuklara ve yetişkinlere daha fazla kursların sağlanması gerektiği söylendi. İyilik Atölyesi gibi
çalışmaların artırılması gerektiği söylendi. Birçok atölyenin yapılacağı bir merkez, aynı
zamanda bu merkezde yaşlı bakım ünitelerinin olduğu Büyükşehir Belediyesi ile Çiğli
Belediyesi'nin beraber yaptığı bir merkez olması gerektiği söylendi. Engellilerin sosyal Yardım
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Müdürlüğü çatısı altında değil, ayrı bir Engelli Müdürlüğü kurularak ele alınması gerektiği ve
bu anlamda çalışılması gerektiği çok sıklıkla söylendi. Akraba evliliğinden bahsedildi. Akraba
evliliği ile ilgili insanların tahlil yaptırabilmesi için bir klinik olmadığı ve bu anlamda genetik
test yapılacak bir kliniğin açılması gerektiği vurgulandı. Belediye başkanının tüm birimlerinden
sürekli bilgi alacağı bir genelge yayınlanması gerektiği ve sürekli engellilerle ilgili birimlerin
müdürlerinden rapor alması gerektiği söylendi. Bu süreçlerin başkanla sınırlı kalmaması için
bir sistem kurulması gerektiği söylendi. Dinar Belediyesi örneği verildi. Süreklilik için Çiğli ve
İzmir engelli dostu olacaksa Avrupa Birliği standartlarında bir puanlama yapılarak yol
haritasının çizilmesi gerektiği söylendi. Belediyeler bünyesinde engelli masasının olması
gerektiği ve bu masada görevli olacak kişilerin güleryüzlü, bilgili, mevzuata hakim kişiler
tarafından oluşturulması gerektiği söylendi. Çözüm için birçok başlık söylendi. Hızlıca bunları
söyleyeceğim ayrıntıları zamandan dolayı söyleyemiyorum. Siyasal ve kamusal yaşama
katılım, kültürel yaşama katılım, bilgi ve iletişime katılım, eğitime, istihdama, ulaşılabilir
çevreye katılım, engelli dostu turizm ve ulaşım deyip kalmıştık. Engelli bireylerin saatlik
bakımı için çeşitli merkezlerin açılması gerektiği söylendi. Bunun için de Narlıdere
Belediyesi'nin uyguladığı Nar Taneleri projesi anlatıldı.18-40 yaş arası engellilere girişimcilik
eğitimi verilmesi gerektiği söylendi. İstihdam için farkındalık eğitimlerinin çok fazla artırılması
gerektiği söylendi. Öncelikle Meclis salonumuzun bu alanda düzenlenmesi gerektiğine dair bir
eleştiri aldık. Bu çalıştayların devamının gelmesi gerektiği ve 3-4 ayda bir sürekli tekrarlanıp;
nereye vardık, nasıl aşamalar kat ettik, bunların tartışılması gerektiği söylendi. Belediyemizin
web sitesi ile ilgili bir eleştiri aldık. Öncekinde hiçbir şey yoktu ama şimdi engellilere yönelik
bir site olmuş ama ayrı link olmasın birlikte kullandığımız bir web sitesi olsun ayrı bir linke
yönlendirilmemesi gerektiği söylendi. Ayrıştırmayın bizi dendi Çiğli’deki ulaşım ile ilgili bir
eleştiri geldi; örnek olarak da Evka 6, Evka 2, Egekent ve Güzeltepe’den Çiğli Devlet
Hastanesi’ne gidilmesinde çok büyük sıkıntılar yaşandığı söylendi. Tek vesait gidilmesi
gerektiği söylendi. Aynı şey Kâtip Çelebi Üniversitesi için de söylendi. Üniversite’ye de tek
vesait gidilemiyor; engelsiz ulaşım istendi. Büyükşehir Belediyesi’nin 185 çağrı hattı var,
benzer bir sistemin bizde de kurulması gerektiği söylendi. İller Bankası’ndan gelen paranın
%2,5’nin doğrudan engellilere harcanma mecburiyeti hatırlatıldı. Engelliler Müdürlüğü
vurgusu yapıldı. Engelliler komitesi baro ile ilgili bu anlamda bir katkı oldu ve hak ihlalleri
konusunda başvurabileceğimiz, baronun desteğini alabileceğimiz bir birimin olduğu söylendi.
Yapılan tüm etkinliklerin engelli ya da normal vatandaş gibi bir ayrıma gidilmeden, herkesin iç
içe geçebileceği şekilde kurgulanması gerektiği söylendi. Herkesin katıldığı spordan kültüre
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sanata bir kurul olması gerektiği söylendi. Hızlıca özetlemeye çalıştım, süreyi aşmadan.
Teşekkür ediyorum, çok sağ olun.
Yunus Kaynak (Konferans Salonu):
Merhaba. Kolay gelsin. Belediyelerin engelli birimlerinden gelen katılımcılardan oluşan
grubumuzun ilk sorusu; “Belediye hizmetleri engelli grubuna göre farklılık arz ediyor mu?”
Bazı belediyelerde engel türlerinde bir ayrıma gittiklerini, özellikle zihinsel ve ortopedik
engelliler ile ilgili hizmet politikalarında bir farklılık gözettiklerini, genel olarak belediyelerde
ayırım yapmanın hizmet grubu olarak tek tek engelleri ayırıp da onlara bir hizmet gütmenin
yerinde olmadığını, hepsinin hizmet alımını bir arada yürütmenin yerinde olduğu bilgisi verildi.
İkinci sorumuz “Engelli bireylerle belediyeler nasıl iletişim kuruyor?” telefon, internet, evlere
ziyaret gibi bir sorumuzdu. Ağırlıkla belediyenin engelli bireyler ile kurduğu ilişki, dilekçe ve
başvuru ağırlıklı. Bir kuruma bir başvuru söz konusu. İzmir Büyükşehir Belediyesi Hemşehri
İletişim Merkezi internet üzerinden başvurularının olduğunu ve bu açıdan biraz daha diğer
verilere göre farklı olduğunu gösterdiler bize. Ayağa hizmet, kapılara ve evlere ziyaret, küçük
ilçe belediyelerde ağırlıklı olarak -örneğin Selçuk, Foça gibi-daha fazla görüldüğü.
Belediyelerin engelli bireylere ve ailelerine dilekçe ile ziyaretlerini gerçekleştirdiği söylendi.
“Belediyelerin engelli hizmet politikaları nasıl belirlendi, bu politikalar belirlenirken bir
danışmanlık hizmeti alındı mı?” diye bir soru yönlendirdik. Ağırlıkla Birleşmiş Milletler
Engelli Hakları Sözleşmesi’nden, engelli kişilerle iletişime geçip onlarla beraber bir politika
oluşturmaktan söz edildi. Engelli haritası ile ilgili bu soruya bir cevap geldi. Balçova Belediyesi
dijital anlamda bir Engelli Haritasını oluşturduğunu söyledi. Ağırlıklı olarak 3.soruya verdikleri
cevap, mevzuat ile büyükşehir ve Birleşmiş Milletler’in yasadan kaynaklı sözleşmesinden
kaynaklı bir politika belirlediklerini söylediler. “Karşılıklı iletişim ve işbirliği belediyeler
arasında nasıl olmalı?” Çiğli Belediyesi olarak biz yeni dâhil olduk. İki ayda bir İzmir
Büyükşehir Belediyesi Engelli Hizmetleri Şube Müdürlüğü belediyelerle düzenli aralıklarla bir
ilçede toplanıyormuş. Belediyelerin engellilere hizmet verdiği birimlerin birleştirilmesi ve
yönetmeliklerin tek olması gerektiği Büyükşehir’den öneri olarak geldi. Bu konuyla ilgili bir
de engelli bireylerin hizmet yürüttükleri İyilik Atölyesi gibi kafe ve benzeri organizasyonları il
genelinde bir kooperatif şeklinde örgütlenmesinin daha yerinde olacağı söylendi. Bizim
sorulara verilen cevaplar bunlardı. Bir önceki İlyas Bey'in söylediği Engelsiz Çiğli ile ilgili
olarak şunu eklemek isterim; internet sitemiz yenilenecek. Logo yarışması oldu, halkoyuna
sunuldu. Ocak ayı Belediye Meclisi’ne gelip onaylandığı takdirde, logo internet sitesinde
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yenilenecek. Aynı zamanda doğrudan Engelsiz Çiğli ve görme engelliler için ayrı bir sayfa
tamamen erişilebilir bir hale gelecek. Dinlediğiniz için teşekkürler.
Adil Çamur:
Planlanandan 5 dakika gecikerek sözleri bitirdik. Herkese katılımları için çok teşekkür
ediyorum. Söyleyecek sözü olan varsa, bir eklemesi olan varsa salona yeniden söz vermek
isterim. Buyurun.
Katılımcı 1:
Ben bunu tabi ki destekliyorum ayrı bir birim mutlaka kurulması gerekiyor, ama ayrı bir
birim kuruldu diye de bütün işi o birimin halletmesi beklenmemeli. Yani bu birim diğer
birimlerle koordinasyonlu bir şekilde çalışmalı. Bunun önemli olduğunu düşünüyorum.
Belediye çalışanlarından burada kaç kişi var bilmiyorum ama yani bütün belediye çalışanlarının
mutlaka bu sempozyum sonuçları hakkında bilgilendirilmesi gerekiyor ki burada yapılan
çalışma bir amaca ulaşsın.
Katılımcı 2:
Merhaba öncelikle Çiğli Belediyesi'ne çok teşekkür ederiz, böyle bir çalıştayı
oluşturduğu için. Biraz önce arkadaşımız da 3 numaralı masada olanları kısaca özetledi. Şu
konu özellikle söyleniyor, saatlik, haftalık ve günlük bırakma olayları engellilerimizi. Bir de
bütün zihinsel engelli ailelerinin en büyük derdi ben öldükten sonra çocuğum ne olacak
sıkıntısı. Sürekli benden sonra çocuğumu koruyup kollayacak, yatıracak, orada üretim
yaptıracak, eğlendirecek ya da her ne yapacaksa bir küçük köy projesi gibi mi dersiniz buna
yada daha kapsamlı bir şey mi yerel yönetimden benim en büyük talebim bu. Benden sonra
çocuğumu emanet edebileceğim bir kurum istiyorum. Bir de zihinsel engelli ya da diğer engelli
insanlarımızı rahatsız eden kişileri şikâyet edebileceğimiz bir numaraya gereksinim var
diyorum. Yani atıyorum 112'yi arayıp beni rahatsız etti filanca gibi bir şeyler olsun. Bize
müdahale edilsin istiyorum. Bu Avrupa'da yapılan bir şeymiş öğrendiğim kadarıyla. Artı yine
engellilerle ilgili bir WhatsApp grubu kurulsun ve iletişim sağlansın istiyorum. Belediyenin
engelli hizmetleri ile ilgili bir sıkıntım olunca o gruba söyleyeyim ilgili birime yönlendirilsin,
onlar çözümü üretsin. Teşekkür ediyorum. Tekrar iyi günler
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Katılımcı 3:
Bir bilgi havuzu oluşursa kişiler oradaki hakları veya şeyleri daha iyi öğrenir. Bir de
tabii Amerika'yı yeniden keşfetmiyoruz. Dünyanın çeşitli ülkelerinde çeşitli deneyimler vardır.
Bu örneklemeler olarak alınabilinir. Bunlar üzerinde çalışma yapılabilir ve yerel olarak
uygulanabilirliği olanlar uygulanabilir. Yani bu çalışmalar yapılabilir
Katılımcı 4:
Tevfik Fikret Sözer. Yaşlı Politikalar Derneği başkanıyım. İzmir’in, Çiğli Belediyesi'nin
çıktığı bu yolda başarılar dilerim. Ama veciz bir sözümüz vardır “aynası iştir kişinin lafa
bakılmaz” diye. 3 ay sonra bir sivil toplum kuruluşu olarak sizden bu konuda bilgi aldığımızda
100 metrelik yolun 51 metresini yürüdüyseniz sizi alkışlayacağım. Teşekkür ederim.
Katılımcı 5:
Merhaba Mehmet Aktaş. Burada olmayanlar için söylüyorum Çağdaş Görmeyenler
Derneği Genel Sekreteriyim. İki konuda bilgi söyleyeceğim ek bilgi olarak. Bunlardan birincisi
Çiğli Belediyesi sorumluluk alanı içerisinde açık ve kapalı bütün kamusal alanlarda ayrı ayrı
hem kadın, hem de erkek olmak üzere engelli tuvaletlerinin yapılması. İkincisi çocuk bahçeleri;
çocuk oyun alanları yeni, açık ve kapalı olmak üzere var olanların, herkesin kullanabileceği,
yeni projesi yapılanların da gene herkesin kullanabileceği şekilde kurgulanmasını öneriyorum.
Katılımcı 6:
Biz bugün güzel bir çalışma yaptık. Çiğli Belediyesi ile sivil toplum kuruluşları engelli
sivil toplum kuruluşları bir farkındalık yarattık. Ben öncelikle Utku Gümrükçü Başkanı tebrik
ediyorum. Sonra buraya katılan arkadaşları ayrı ayrı kutluyorum. Çiğli'de iki tane bedensel
engelli derneği var. Mehmet Bey var orada başkanı. Ben de İzmir Rehabilitasyon Spor
Kulübü’nün başkanıyım. Bir de Çiğli Engelliler Eğitim Merkezimiz var, bir de zihinsel
engelliler, ZİÇEV yani. Pratik olarak söyledim; 3 tane kurum var. Bir de özel eğitim veren
kurumlar var. Bunlarla bir gün geniş bir şekilde yine oturup yerelde pratik olarak
yapabileceklerimizi ayrıca konuşmamız gerekiyor. Ben 35 yıllık bir dernekçiyim. Meslek
eğitimi ve spor ağırlıklı faaliyetlerde bulunduk. Yani artık ayaklarımızın yere basacağı şekilde,
elimizle dokunacağımız hayatları dokunabileceğimiz şekilde çalışmalara gitmemiz gerekiyor.
Mimari engeller eğitim, ulaşım, sağlık konuları tabii ki var. Ama dediğim gibi herkes kendi
yerelinde, gerçekten reel çalışmalar yaparsa başarıya birlikte ulaşırız. Teşekkür ediyorum.
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Bahar Turan (Moderatör – 5. Masa):
Birkaç şey vardı unuttuğum, onu eklemek ve son sözü söylemek için geldim. Eklemek
istediğim şey şuydu; istihdam meselesini biz de konuşmuştuk ama burada iletemedim istihdam
meselesini. Şöyle bir handikabı var; bir engelli kotası var ama hem engelli kotasının
doldurulduğunu görmüyoruz, hem de kalifiye engellilerin istihdam edildiğini görmüyoruz.
Kalifiye meslekler için engellilerin istihdam edilmemesinin nedenlerinden bir tanesi de eğitim
sisteminde bizim takılıyor olmamız. Özellikle bazı engel gruplarında bırakın işte üniversite
mezunu olmayı, liseyi bile ya da ilkokulu doğru düzgün bitiremediğini, okullarda ayrımcılığa
uğradığını, diğer velilerin çocuklarının yanında engelli çocuğun olmasını istemediğini, Özel
Eğitim alt sınıfı dahi olsa bu çocuk bu okulda olduğu sürece biz bu okula çocuğumuzu
göndermeyeceğiz diye tehdit ettiğini, aileleri tehdit ettiklerini biliyoruz. Çocuğa çeşitli şiddet
uyguladıklarını hem fiziksel, hem psikolojik belki cinsel, biz bütün bunları bilmiyoruz. Tabii
ki de çok sayıda üniversite mezunu engelli beklemek oldukça güç. Bu yüzden engellilik
politikasının ciddi anlamda düzenlenmesi ve eğitim hakkının sağlanması gerekiyor. Bu eğitim
hakkı sağlandığında zaten hani demiştiniz ya birçok grup bunu söyledi gündüz bakım verecek
merkezlerin ya da daha uzun süreli engelli bireyleri, çocuklarımızı bırakabileceğimiz bir bakım
merkezine ihtiyacımız var aslında eğitim sistemi oturmuş olabilse veya işte yerel yönetimlerin
üzerine düşen sorumluluklarını yerine getirmeleri sağlansa bir şekilde çocukların kendi öz
bakımları, kendi günlük hayatını nasıl sürdürecekleri ve aynı zamanda akademik ilerleyişleri
ile ilgili de eğitimler verilebiliyor ve düzenli olabiliyor olsa bugün hangi engel grubundan
olursa olsun hiçbir bireyin kimseye ihtiyaç duymayacağı muhakkak. Çünkü zamanında eğitim
alındığı zaman zaten bu bireylerin otonomi sahibi olabilmeleri ve bu sayede kimin kendilerine
yardım edip edemeyeceğini kendilerinin seçmesini ki şu an sakatlık hareketinde dünya çapında
da düşündüğünüzde ruh sağlığı çalışmaları oldukça ileri düzeyde Evet işte tekerlekli sandalye
kullanıcıları, görme engelliler, işitme engelliler için görülebilir engellilik durumları var olduğu
için buralarda bir sürü çalışma yapılabiliyor ama otizmli bireyler, Down sendromlu bireyler
çeşitli psiko-sosyal engelliler grubuna giren bireyler örneğin şizofreni hastası olan bireyleri ya
da çeşitli kişilik bozuklukları kategorisine giren bireyleri Türkiye’de menterdasyon diye
geçiştirilen diğer gruplarda ki bütün bireylerin bütün ihtiyaçları ile ilgili baktığınız zaman ciddi
anlamda her kimlikten bireyin dünya çapında kendi hayatları ile ilgili bir inisiyatifi kendilerinin
alması, istediklerine dair bir hareket söz konusu. Ne anne, ne baba, ne başka birisi bakmasın.
Kendi hayatlarını kendileri sürdürsün istiyorlar. Kimin kendilerine hangi bakımı vereceği hangi
destekte bulunacağına kendileri karar vermek istiyorlar. Dolayısı ile bunun bizim açımızdan da
önemli olması ve ailelerin çocuğumu bakılacak yer istiyorumdan çok çocuğuma eğitim hakkı
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sağlansın, çocuğum kendi kendine yetebilecek hale gelsin, kimin yardım edeceğini çocuğum
kendisi seçsin demesini duymayı bugün çok istiyorum. Biliyorum ki gerçekten sizin için çok
yorucu süreçleri oluyor ve özellikle de ailede kadına binen büyük bir yük var. Bütün bakım ona
ait. Bütün takipler ona ait. Dolayısıyla da artık belli bir süre sonra şefkat yorgunluğu dediğimiz
şey ortaya çıkıyor. Ama savunuculuğunu yapmamız gereken de, değişmesini istediğiniz
gereken de bakmak değil, eğitim. Bu her türlü engele sahip bireyin, çocuğun kendi hayatını
yönetebilecek ve kimin kendisine destek olup olamayacağını kendisinin karar vermesini
sağlamak ve bunun için savunuculuk yapmaktır diyerek bitirmek istiyorum. Bugün 10 Aralık'ta
burada katkıda bulunan ve 10 Aralık’ı farklı bir başlangıç için seçmeye gönüllü olan herkese
tek tek teşekkür ediyorum. Buraya davet edildiğim için de minnettarım. Umuyorum gerçekten
uygulanabilir bir politika belgesi üretmeye katkımız olur. Her birimiz bunun takipçisi olacağız.
Bugüne kadar çok yorulduk. Bir sürü platformda kendimizi anlatmaya çalıştık. Çoğunlukla
dinlenmedik ya da dinleniyormuş gibi yaptık. 3 Aralık’lar 10-16 Mayıs’lar bizim için hüsran
zamanlarıydı, ama bugün bunun artık sona ermesini istiyoruz. Hepinize teşekkürler…
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KATILIMCILARIMIZ
Abdülsamet BASKAK

Karabağlar Belediyesi Kent Konseyi

Adil ÇAMUR

Dokuz Eylül Üniversitesi

Adil OCAK

Karşıyaka Belediyesi Engelli Komisyonu

Adile DOĞRUATAR

Engelliler Derneği

Ahmet TENEKECİ

Bireysel

Ahmet YAVUZ

Bireysel

Akın İYİSOYLU

Bireysel

Ali AYDIN

İnsan Hakları Derneği

Ali AYDOĞMUŞ

Engelli Yaşam Çözümleri Derneği

Ali Ekber YILMAZ

TSD

Ali GÜL

Karşıyaka Belediyesi Meclis Üyesi

Ali KÖSE

Eğitimde Görme Engelliler Derneği

Ali Recep DÖKEN

Bireysel

Ali Rıza YILDIZ

Bireysel

Anıl ÜLKER

Menemen Belediyesi

Asiye DEMİR

Bireysel

Atilla ÖZGEN

Bireysel

Bahar TURAN

Bireysel

Baki DOĞRUYOL

İ.B.B. Engelli Hizmetleri

Bekir AYDOĞMUŞ

Bireysel

Betül ARS

İzmir İl Müftülüğü Engelli Koordinatörü

Betül EL

ZİÇEV

Can ELİGÜZEL

Dokuz Eylül Üniversitesi

Cem SARIOĞLU

Bireysel

Cemil ERCAN

Bireysel

Ceren BOZYEL

İzmir Barosu-Engelli Hakları Komisyonu

Ceyhan ACAR

Bireysel

Cezayir GÜNDÜZ

Bireysel

Cüneyt VARDAROĞLU

Bireysel

Çiğdem GÜÇLÜ

Karşıyaka Belediyesi

Daimi TURAN

Engelsiz Dünya Derneği

Davut ÇAPACI

Bireysel
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Deniz TAMUSTA

Selçuk Belediyesi

Dr. Türe TUNÇBAY

Türkiye Kas Hastalıkları Derneği

Ekin DİKMEN

Çiğli Engelliler Derneği

Elif GÖZLER ÇAMUR

Demokrasi Üniversitesi

Emek KILIÇ

Çiğli Belediyesi

Ergin KAÇER

Selçuk Belediyesi

Eylem ÖZDEMİR

Çiğli Belediyesi Meclis Üyesi

Eylem ÖZKURAL

AOSB Özel Eğitim

Fadime AKGÜL

Bireysel

Fatime ONGAN

Bireysel

Fatma AKTA

Bireysel

Fatma Burcu EPİK

Karşıyaka Belediyesi

Gamze ALBAYRAK

İşaret Dili Çevirmeni

Göksel ACAR

Foça Belediyesi

Gülay KAĞAN

Turizm Derneği Yöneticisi

Gülay KUŞÇU

Çiğli Belediyesi Bilgi İşlem Müdürlüğü

Gülçin GÖLER

Raportör

Gülhan GÜREN

Foça Belediyesi

Gülten Ceren ÖZGÜR

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü

Gülten KOÇAK

Buca Belediyesi Kent Konseyi

Gündüz KOÇAK

Anadolu Engelliler Der./Buca Bel. Meclis Ü.

Hacer GÜNGÖR

Bireysel

Hakan GÜNER

Erzurum Dostlar Kültür ve Dayanışma Derneği

Hakan ÖZALKAN

Genç Eşitlik Platformu

Hande SENCER

Menemen Belediyesi

Hanife AYASLAN

Raportör

Harun KARA

Buca Engelliler Derneği Başkanı

Hilal İnan TONGUÇ

Çiğli Belediyesi Halkla İlişkiler Müdürü

Hülya SARIEL

ZİÇEV

Hülya YILDIZ

Bireysel

Hüseyin DOĞAN

Tüm Engelliler İçin Engelsiz Bir Dünya Derneği

Hüseyin KOCADAĞ

Bireysel

Hüsnü GÜNDÜZ

Bireysel

İbrahim BÜYÜKGÖL

VARTO DER
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İbrahim KARABAŞ

Narlıdere Belediyesi Meclis Üyesi

İdris EKİNCİ

Bireysel

İhsan İMECE

Tüm Engelliler Derneği

İlkay KIYAK

Güzelbahçe Belediyesi

İlker YALÇIN

Foça Kent Konseyi Engelli Meclisi

İmam KOCADAĞ

Çiğli Belediyesi Meclis Üyesi

İmran Deniz GÜNER

Erzurum Dostlar Kültür ve Dayanışma Derneği

İrfan SAVGIN

Karabağlar Belediyesi

İshak BEYAZIT

Halk Sanat Eğitim Derneği

Kaan EROĞUZ

Raportör

Kader KELEŞ

Bergama Belediyesi

Kadim TAN

Bireysel

Kadir DEMİREL

Çiğli Belediyesi

Kadir DEMİREL

Çiğli Belediyesi Fen İşleri Müdürü

Kenan DEMİR

Karşıyaka Sağırlar Derneği

Kerem YAVRU

Bayraklı Belediyesi

Kibriye ÇELİK

Bireysel

Kubilay KESGİN

Çiğli Belediyesi Meclis Üyesi

Mahir IŞIK

Buca Engelliler Derneği

Mehmet AKTAŞ

Çağdaş Görmeyenler Derneği

Mehmet ASLAN

Çiğli Engelliler Derneği Başkanı

Mehmet KIRDÖK

Karşıyaka Sağırlar Derneği

Mert Ali KILIÇ

Bireysel

Mert YAVUZCAN

Bireysel

Mete KARAMAN

Gaziemir Belediyesi

Metin BUDAK

Bireysel

Muazzez Gizem ÇELİK

Bireysel

Muhammed GÜRBİLEK

Raportör

Muhammed Mahir GÜNGÖR

Bireysel

Murat AYDIN

Bireysel

Mustafa DEMİR

Bireysel

Mustafa GEZİCİ

Bireysel

Mustafa Kemal ÖDEMİŞ

Mavişehir Modern Sitesi Başkanı

Muzaffer SÖNMEZ

Foça Belediyesi Engelli Meclisi
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Naciye KOÇ

Ege kardelen Engelliler Derneği

Nazım TANAY

Çiğli Engelliler Derneği

Nazile BAŞPINAR

Konak Belediyesi Engelli Hizmetleri Sorumlusu

Neslihan ALKAN

Bireysel

Nesrin KARALI

ZİÇEV

Neşe BAYRAKLI

Türkiye Kas Hastalıkları Derneği

Nevin ÇAĞIRGAN

Eşit Yaşam Derneği

Nevin GÜNBAKAN

Bireysel

Nihal GEZGİN

Foça Belediyesi Engelli Meclisi

Nilgün ÖZTÜRK

ZİÇEV

Nimet ERGÜN

Çiğli Belediyesi Meclis Üyesi

Onur EŞTÜRK

Menderes Belediyesi

Onur YILDIZ

Bayraklı Belediyesi

Orhan YILDIZ

Bireysel

Osman KOPUK

Dokuz Eylül Üniversitesi

Osman OFLATÇI

Çiğli Kulüpler Birliği Başkanı

Özkan PEKÇALIŞKAN

İLKSES

Ramazan KAYMAZ

İzmir Rehabilitasyon Spor Kulübü Derneği

Reyhan CAN

Menderes Belediyesi

Rıfat BIÇAK

Çiğli Belediyesi Meclis Üyesi

Rıza AKGÜL

Bireysel

Rıza ARGIN

Raportör

Rıza DENİZHAN

Raportör

Rıza MUTKİLİOĞLU

Balçova Belediyesi

Rukiye URGANCI

Koruyucu Aileler Derneği Başkanı

Sabri YILMAZ

Görmeyenler Kültür ve Birleşim Derneği

Saniye GÜNDÜZ

Bireysel

Seçkin ERDÜL

Yaşlı Politikaları Derneği

Sedef ÜNVER

Kemalpaşa Belediyesi

Sedef YAVUZKAN

Menderes Belediyesi

Selçuk CİHANER

Bayındır Belediyesi

Selen KAYA

Bireysel

Selma YAVUZCAN

Bireysel

Selvet ERGÜN

Raportör
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Senem KIZAK

Buca Belediyesi

Serap SEFER

Narlıdere Belediyesi Meclis Üyesi

Seray EŞSİZ

Yaşlı Politikaları Derneği

Servet BAŞARAN

Bireysel

Sevilay GÜLLER

Bireysel

Sibel DELİL

Çiğli Belediyesi Sağlık İşleri Müdürü

Sinan KILIÇ

Foça Belediyesi

Sinan KILIÇ

Foça Belediyesi Engelli Masası Sorumlusu

Şebnem OKTAY

İzmir Multiple Skleröz MS Derneği

Şerif ŞEN

Karşıyaka Belediyesi Meclis Üyesi

Tamer ÖZŞEKER

İzmir Engelsiz Sanat Derneği

Tayfun GÖKBULUT

Foça Belediyesi Engelli Meclisi Başkanı

Tevfik Fikret SÖZER

Yaşlı Politikaları Derneği Başkanı

Turgay GÜL

Çiğli Belediyesi

Turna FIRAT

Bireysel

Ufuk DOĞAN

Yaşlı Politikaları Derneği – Başkan Yardımcısı

Veli ARSLAN

Bireysel

Veli DERİN

AOSB Özel Eğitim

Veli DERİN

AOSB Özel Eğitim Okulu Müdürü

Yazgül EKİNCİ

Bireysel

Yusuf AK

Bireysel

Zehra BODUR

Urla Belediyesi

Zeliha GÖKLEN

Çiğli Engelli Platformu

117

BASINDA ÇALIŞTAY
Gazete Duvar’da yer alan “Çiğli’de engelli çalıştayı: Yerel yönetimlerden dertliyiz”
haberinin fotoğrafı 11 Aralık 2019

Gazete Duvar’da yer alan “Çiğli’de engelli çalıştayı: Yerel yönetimlerden dertliyiz”
haberinin metni
Çiğli’de engelli çalıştayı: Yerel yönetimlerden dertliyiz
10 Aralık İnsan Hakları Günü’nde, engellilerin sorunlarının ve bu sorunlara yönelik çözümlerin
konuşulduğu bir çalıştay düzenlendi. Engelli hakları aktivisti Mahir Kılıç, 2005’te çıkan
Engelliler Kanunu’nun dahi eksiklerine rağmen uygulanmadığını ve sorunların devam ettiğini
söyleyerek “yerel yönetimlerden dertliyiz” dedi.
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Çiğli Belediyesi 10 Aralık İnsan Hakları Günü’nde “Yerel Yönetimlerde Hak Temelli
Engellilik Politikası Çalıştayı” düzenledi. Çiğli Belediyesi Meclis Salonu’nda yapılan çalıştaya,
engelli sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, belediyelerin engelli hizmetleri sorumluları,
baro ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı. Çalıştay sonucunda engelli bireylere
yönelik hizmetlerin çerçevesi belirlenerek tüm belediye hizmetlerinin kapsayıcı şekilde
sunulmasına yönelik talepler politika belgesi haline getirildi.
‘ENGELLİLER KİMSEDEN EMPATİ VE YARDIM TALEP ETMİYOR’
Çalıştayın açılış konuşmasını Belediye Başkan yardımcısı Barbaros Kiriş yaptı. Kiriş,
konuşmasında engellilerin kimseden empati ve yardım talep etmediğini belirterek en önemli ve
tek taleplerinin eşitlik olduğunu vurguladı. Çiğli Belediyesi olarak engelli hizmetlerini hak
temelli yaklaşımla ele alma kararlarını paylaşan Kiriş, engellilere yönelik hizmetlerin keyfilikle
ele alındığını ve lütuf olarak sunulduğunu ifade ederek engellilerle birlikte politikaların
belirlenmesinin önemine değindi.
Öğleden önceki oturumun ilk konuşmacısı engelli hakları aktvisti Bahar Turan, tarihsel süreçte
engelliliğe yönelik farklı yaklaşımları değerlendirerek hak temelli yaklaşımın önemini
vurguladı. Yardım eksenli ve tıbbi yaklaşımın normalleştirme amaçlı politikalarının çözüm
olmadığını aktaran Turan, sadece engellileri hedefleyen çalışmalar yerine engellilerin tüm
hizmetlerden herkes gibi eşit yararlanmasına yönelik politikalara ihtiyaç olduğunu söyledi.
‘ENGELLİLİK POLİTİKASI HAK TEMELLİ YAKLAŞIMLA YENİDEN ELE ALINMALI’
Dokuz Eylül Üniversitesi Araştırma Görevlisi Adil Çamur “Türkiye’de Engellilik Politikası”
başlıklı konuşmasında mevcut engellilik politikasının hak temelli yaklaşımla yeniden ele
alınması gerektiğini belirterek yerel yönetim uygulamalarının engellilik politikasının
oluşturulmasında etkili olduğunu söyledi. Çamur, engellilik politikasının kökenlerinin Refah
Partili ve Adalet ve Kalkınma Partili belediyelerin 1994 ve sonrasında başlayan
uygulamalarıyla ilişkili olduğunu ifade ederek Cumhuriyet Halk Partili yerel yönetimler için de
bu imkanın olduğunu vurguladı. Nuray Pehlivan npehlivan@gazeteduvar.com.tr
İnternet sitesi bağlantısı: https://www.gazeteduvar.com.tr/turkiye/2019/12/11/ciglide-engellicalistayi-yerel-yonetimlerden-dertliyiz/
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Ayşegül Domaniç Yelçe’nin Hürriyet Gazetesi’nde yer alan köşe yazısının fotoğrafı
17 Aralık 2019

Ayşegül Domaniç Yelçe’nin Hürriyet Gazetesi’nde yer alan köşe yazısının metni
Merhabalar sevgili okurlar. 71 yıldan bu yana her yıl 10 Aralık tarihi, hepimizin bildiği gibi,
dünya genelinde “İnsan Hakları Günü” olarak anılıyor. Bu özel günde çeşitli ülkelerde farklı
etkinlikler düzenleniyor.
İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi, İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra dünyadaki devletlerin
bireylere tanınan hak ve özgürlüklerin güvence altına alınması konusunda birleşmeleri üzerine,
Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Komisyonu tarafından Haziran 1948’de hazırlanmış ve 10
Aralık 1948’de Paris’te yapılan Genel Kurul’ da kabul edilmiş bulunuyor. Bildirgede; tüm
insanların, hiçbir ayrım gözetmeksizin, yalnızca insan oluşlarından dolayı eşit, özgür ve onurlu
yaşama hakkına sahip oldukları vurgulanıyor.
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Bu yıl 10 Aralık İnsan Hakları Günü’nde ülkemizde düzenlenen etkinliklerinden biri de,
Çiğli(İzmir) Belediyesi tarafından düzenlenen, “Yerel Yönetimlerde Hak Temelli Engellilik
Politikası” çalıştayı idi. Çalıştaya; ilgili sivil toplum kuruluşlarının yanı sıra, İzmir
Belediyelerinin Engelli Hizmetleri Birimleri, Baro ve Odaların temsilcileri katıldı. Engelli
bireylerin sorunlarının temel bir ayrımcılık sorunu olarak ele alındığı çalıştayda, Çiğli’nin
engelli bireylerle ilgili politikasını oluşturacak çalışmalar yapıldı.
Engellilerin, farklı ülkeler ve sosyal kültürel ortamlarda yaşıyor olmalarına karşın, yaşama
katılım mücadelesinde karşı karşıya kaldıkları en büyük sorunun ayrımcılık ve dışlanmak
olduğuna değinen Çiğli Belediye Başkan Yardımcısı Barbaros Kiriş; engellilerin haklarını ve
özgürlüklerini tanımlarken ayrımcılık konusuna ayrıca önem verilmesi gereğine işaret etti. Kiriş
engellilerin kimseden empati, hoşgörü, lütuf, sevgi veya kardeşlik beklemediklerini; tek
taleplerinin kanun önünde eşitlik ilkesinin hayata geçirilmesi olduğunu ifade etti.
Çalıştayda söz alan Engelli Hakları Aktivisti Bahar Yavuz ise engellilik dediğimiz kavramın
yüzyıllardır insanları nitelendirmek için kullanılmış bir sözcük olduğunu ve yıllar içinde
üzerine farklı anlamlar yüklenmiş bulunduğunu söyledi. Engelli denildiğinde aklımıza eksik,
kusurlu bireyler geldiğini ve onlara çeşitli yardımlar sunarak yardım edebileceğimizi
zannettiğimizi ifade eden Yavuz, günümüzde bu anlayışın değişmesi gerektiğini zira her engelli
insanın sosyal yaşama katılmaya hakkı olduğunu belirtti.
Engelli bireylerin sorunlarını insan hakları bağlamında ele alan Çiğli Belediyesi, bağımsız
yaşam ilkesi ve hak temelli engellilik politikasının kurumsallaştırılması doğrultusunda
çalışıyor. Belediye, söz konusu çalıştaya davet edeceği görme engelli bireyler için Braille
alfabeli davetiye hazırlamış; etkinliğe de işitme engelliler için işaret dili bilen tercüman getirmiş
bulunuyor.
Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü’nün açılış konuşması ile başlayan çalıştayda; “Hak
Temelli Yaklaşım”, “Türkiye’de Engellilik Politikası” ve “Engelliler ve Yerel Yönetimler”
başlıklı sunumlar gerçekleştirildi. Ardından da, yuvarlak masalar etrafında toplanan çalışma
gruplarında, katılımcıların yerel yönetimlerde hak temelli engellilik politikasına ait önerileri
paylaşıldı.
Çiğli Belediyesi’nin 10 Aralık İnsan Hakları Günü’nü düzenlediği “Yerel Yönetimlerde Hak
Temelli Engellilik Politikası” çalıştayı ile anmış oluşunun çok önemli olduğunu düşünüyorum.
Engelli bireylerin tüm diğer bireylerle eşit haklara sahip olduklarının böyle özel bir günde
yinelenmiş oluşu sevindirici bir durum.
Umarım, engelliliğin toplumsal düzenlemelerin ve sunulan hizmetlerin bazı bireyleri dışarıda
bırakması nedeniyle ortaya çıkan bir durum olduğunun daha geniş kitlelerce benimseneceği
günler çok uzakta değildir...
Engellerimizi hissettirmeyecek engelsiz bir yaşam dileği ile.
İnternet sitesi bağlantısı: https://www.hurriyet.com.tr/yazarlar/aysegul-domanic-yelce/yerelyonetimlerde-hak-temelli-engellilik-politikasi-41398578
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Bianet.org’da yer alan “Engellilere Yönelik Hak İhlalleri Görmezden Geliniyor”
haberinin fotoğrafı 10 Aralık 2019

Bianet.org’da yer alan “Engellilere Yönelik Hak İhlalleri Görmezden Geliniyor”
haberinin metni
İzmir'e bağlı Çiğli Belediyesi 10 Aralık İnsan Hakları Günü’nde “Yerel Yönetimlerde Hak
Temelli Engellilik Politikası” çalıştayı düzenledi.
Engelli bireylerin sorunlarının temel bir ayrımcılık sorunu olarak ele alındığı çalıştayda,
Çiğli'nin engellilere dair politikasını oluşturacak çalışmalar yapıldı.
Çiğli Belediyesi Meclis Salonu'nda yapılan çalıştaya engelli sivil toplum kuruluşlarının
yöneticilerinin yanı sıra İzmir'deki belediyelerin engelli hizmetleri birimlerinin sorumluları,
baro, oda ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.
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Ayrıca İzmir'deki kent konseylerinin engelli meclisi üyeleri de katılarak görüşlerini dile getirdi.
Çalıştayda, engelli bireylere yönelik hizmetlerin çerçevesi belirlenerek tüm belediye
hizmetlerinin kapsayıcı şekilde sunulmasına yönelik talepler politika belgesi haline getirildi.
“Engelli politikamızı oluşturuyoruz”
Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü çalıştay ile belediyenin engellilere yönelik politikasını
oluşturmak istediklerini belirterek, şöyle dedi: "Engelli Hizmetleri birimimize bağlı olarak
önümüzdeki beş yılın eylem planını ortaya çıkarmak istedik. Engellilerle ilgili faaliyet gösteren
sivil toplum kuruluşları ile ayrımcılığı merkeze alan, onların taleplerini dikkate alan,
yapacağımız çalışmalarda onları da organize eden bir çalıştay oldu bu. Bu çalışmadan çıkan
sonuç belgesi, bizim de politika belgemiz olacak. Bu politika belgemizi de uygulamaya
geçirmek istiyoruz.”
“Engellilerimizin görüşleri çok önemli”
Çiğli Belediyesi'nin engelli hizmetleri birimini yeniden aktif hale getirdiklerini söyleyen
Gümrükçü sözlerini şöyle sürdürdü:"Bugüne kadar yapılan çalışmaları daha insan hakları ve
hak temelli bir anlayışla ileriye taşımayı hedefliyoruz. Belediyemizin bir kent konseyi yok,
dolayısıyla engelli meclisimiz de yok. Kent konseyimize bağlı engelli meclisimiz kurulana
kadar yapılacak çalışmaların yol haritasını bu çalıştaydan çıkacak meclis belirleyecek. Bu
meclis engelli hizmetleri biriminin de karar organı olacak aslında. Çalıştay sonuçlarını
kamuoyuna deklare edeceğiz.”
Engelli Hakları Aktivisti Mahir Işık: “Engellilere bakış açısı yanlış”
30 yıldır derneklerde hak temelli yaklaşımla engellilik sorunları üzerinde çalışan biri olduğunu
söyleyen Engelli Hakları Aktivisti Mahir Işık, şunları söyledi:“Çiğli Belediyesi’nin, 10 Aralık
İnsan Hakları Gününde engellilik üzerinde bu çalıştayı yapmasını çok önemsiyorum. Bu bir
fırsat diye düşünüyorum. Engelli hakları ile ilgili Türkiye’de bir politika var ama biz bunun
neresindeyiz? Ben bunu 30 yıldır anlamış değilim. Toplum ya da yerel yönetimler engelliliğe
nasıl bakıyor? Bir bakış açısı var ama bana göre yanlış. Bunun çerçevesinde bir biyolojik tıbbı
modeli, sosyal ve insan hakları modeli var. STK’lar olarak bizlerin taleplerine bakışını buradan
yanıtlamak lazım.
"Yıllardır örgütleniyoruz ama bu açıdan baktığımızda Birleşmiş Milletler engelliler hakları
sözleşmesinin de varlığı bizi yanıltmasın. Genel anlayış içerinse insan haklarına baktığımızda
engellerini özel hakları yok.
"Bizi toplum farklı görüyor. Biz genellikle sosyal modelde rehabilitasyon çok revaçtadır. Onları
rehabilite edip toplumla kaynaşsınlar. Sizce rehabilite edilmesi gerekenler kimlerdir?
Gerçekten bizler gibi görünmüyor. Hak temelli bir yaklaşım var, eğer yerel yönetimler
engellilere hak sunmak istiyorsa kime ne hizmet kime ne yapmak konusunu bilimsel açıdan
değerlendirmeliyiz."
İnternet sitesi bağlantısı: http://bianet.org/bianet/print/216932-engellilere-yonelik-hakihlalleri-gormezlikten-geliniyor
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Birgün Gazetesi internet sitesinde yer alan “Çiğli’de ‘Engellilik Politikası Çalıştayı’
düzenlendi” haberinin fotoğrafı 10 Aralık 2019

Birgün gazetesinde yer alan “Çiğli’de ‘Engellilik Politikası Çalıştayı’ düzenlendi”
haberinin metni
Çiğli Belediyesi, 10 Aralık İnsan Hakları Günü’nde engelli bireylerin sorunlarının temel bir
ayrımcılık sorunu olarak ele alınacağı ve temel politika önerilerinin tartışılacağı ‘Yerel
Yönetimlerde Hak Temelli Engellilik Politikası Çalıştayı’ düzenledi.
Çiğli Belediyesi, 10 Aralık İnsan Hakları Günü’nde engelli bireylerin sorunlarının temel bir
ayrımcılık sorunu olarak ele alınacağı ve temel politika önerilerinin tartışılacağı “Yerel
Yönetimlerde Hak Temelli Engellilik Politikası Çalıştayı" belediye binasında düzenledi.
Çalıştayda, Çiğli Belediyesi, düzenleyeceği çalıştay ile 'ayrımcılık' ve 'hak temelli' engellilik
politikası önerileri ile hizmet çalışmalarına yön verilecek.
'Uygulamalar İsteğe Bağlı Uygulanıyor'
Açılış konuşmasını yapan Çiğli Belediyesi Belediye Başkan Yardımcısı Barbaros Kiriş,
engellilerin ayrımcılık gördüklerini belirterek, “Engelliler kimseden sevgi beklemiyor. Tek
istedikleri eşitlik ilkesinin hayata geçirmesidir. Toplumda engellilik merhamet göstermek,
124

yardım etmek olarak algılanıyor ve isteği bağlı çözüm üretiliyor. Uygulamalar isteğe bağlı
uygulanıyor. Engellilere yapılan hizmetler lütuf olmamalıdır. Birçok alanda engelliler ilişkin
geleceğe ilişkin çalışmalar yapılması gerekiyor. Yerel yönetimlerde bunu yapmalıdır. Biz de bu
yüzden buradayız. Sizlerin görüşlerini, sorunlarını dinlemeden bu işi yapmazdık. Bunun için
çalışıyoruz” diye konuştu.
'Normal İnsan Diye Bir Şey Yok'
İlk oturumda ise konuşan engelli aktivisti Bahar Yavuz, her zaman engellik meselesini
konuşurken farklı modelleri dile getirildiğini söyleyerek, “Bunlardan en temelde karşılaştığımız
yardım temelli. Engellilerin eksik görülmesi ve yardım edilmesi. Biz bunu okullarda görüyoruz.
Eğitim, kültürel etkinlerde. Engellilere uygun yer haline gelmesi yerine onlara göstermelik
yardımlar ediyoruz. Her gelene para dağıtırsanız bir gün paranız biter. Ona nasıl para
kazanılması gerektiğini öğretmemiz gerekiyor. Yardım eksenli uygulamanın sorun çözümlü
değil. Bir diğer model ise medikal bir model. Kimse 5 duyu organını tam kullanmıyor.
Bunlardan biri eksik diye engelli olarak etiketliyoruz. Bunun gerçekliği yok. Çünkü normal kişi
yok. Genelle yayıyorsanız o da yok. Normal insan diye bir şey yok. Medikal uygulamalar ise
herkesi normal hale dönüştürmeye çalışmaktadır. Bu bizi ileriye götürmez. Fiziksel acılar çeken
insanlar için ilaçlar ve tedavilerin faydası var ama medikal modele fazla bakmamız lazım.
'Özel Haklar İstemiyoruz'
Yavuz sözlerine şöyle devam etti: “Burada hak temelli yaklaşım bizim imdadımıza yetişiyor.
Kimliklere bağlı olarak buna uygun politikalar geliştiriliyor. O insana verilen bir lütuf değil
hak. Herkes eşit olabilmeli. Sadece engelliler bir şey yapma durumu da var? Ben herhangi birey
gibi bir etkinliğe gidemiyorsam zaten ayrımcılığa uğramış oluyorum. Ayda bir engelliler için
tiyatro yapıyorsanız yapmayın. Sadaka oluyor. Herkesin ihtiyaçlarına göre düzenlemesi
gerekiyor hayatın. Ayrımcılıktan uzaklaştıracak. Erişebilmek bu yüzden önemli. Oraya ait
hissediyoruz. Engellilerin de her insan gibi hakkı var. Özel haklar istemiyoruz. Normal insanlar
gibi haklar istiyoruz.”
'3 Önemli Ayak Var'
Akademisyen Adil Çamur ise ülkedeki engelliler politikası üzerine konuştu. Kamu politikası
uyguladığını görmek için kurumun olması gerektiğini dile getirerek, “Politika öncesi dönemde
engellilere yönelik düzenlemeler olduğunu söyleyebiliriz. Bunun için kırılma 2005 tarihini
alabiliriz. Mevcut politika 2005 tarihinde birden mi ortaya çıktı? Hayır, öncesi de var. 3 önemli
ayağı var. Geçmişin mirası var. Talepler vardı. Devletin uyguladığı işler vardı. Çok eskiye
gidiyor bu uygulamalar. Bir de kanun meselesi var. Fikri Sağlar ve arkadaşlarının verdiği bir
kanun teklifi var. Bir de engelli aktivistlerinin yaptığı çalışmalar var. Onların büyük talepleri
engelli yasası. Bu kanun teklifinde yardım ve medikal yaklaşım yerine bir hizmet sağlamaya
yönelik kanun teklifleri var. Uluslararası ayağı var. BM ve AB’liğin yaptığı çalışmalar var.
Türkiye’ye etkisi ise, çalışma örgütlerin raporları etkisi oldu. AKP’nin iktidara gelmesi. Etkisi
var. Necmettin Erbakan ve arkadaşların başlattığı çalışmaları ile AKP’nin iktidara gelmesi ile
özürlü örgütlenmesi kuruldu. Daha sonrası benzer örgütlenmeyi devam ettirdiler” şeklinde
konuştu.
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'Bu Bir Eşitlik Mücadelesi'
Çamur sözlerine şöyle devam etti:
“Bu nasıl bir politika? AKP engelliği politikası olarak seçti. Tabanda destek buldu. Karşılığını
gördü. AKP açısından bir alan gördü. Kimsenin itirazı olmadı. Oy birliği ile kararlar geçti.
Hayırseverlilik ile tüm ülkeye etki etti. Buna uygun bir toplumumuz var. Engellilere hizmette
piyasaya açarken sivil toplumlarla işbirliği yaptı ve neoliberal politikalara dönüştürdü. Bugün
geldiğimiz nokta böyle. Bundan sonra ne olacak? Bugün ki politikanın kamusallığı savunduğu
bir politika olduğu güç. Engellilerin katılımları ile geliştirilmeli. Bir ayak yerel yönetimlere
dayanıyor. Bunu yeniden tartışmaya açmak gerekiyor. Yerel yönetimle hareketle mümkün.
CHP’nin bir komisyon kurduğunu biliyorum. Yerel yönetimlerde bunu yaygınlaştırma
yapabilir. Burada uyarım aynı uygulamalar devam etmemeli. Engellileri dâhil ederek çalışma
yaparak kamusal politika yapabilir. Bu bir eşitlik mücadelesi. Herkesin katkı vermesi
gerekiyor.”
'Rehabiliteyi Normal İnsanlara Yapmak Lazım'
Mahir Işık ise 30 yıldır Türkiye’de uygulanan politikaları anlamadığını vurgulayarak, “10
engelli olan bir ülkede yaşıyoruz. Bir bakış açısı var ama bu yanlış. Yıllardır örgütleniyoruz.
Bu açıdan BM’nin sözleşmesi bizi yanıltmasın. İnsan haklarına baktığımızda engellilerin özel
hakları yok. Bizi toplum farklı görüyor. Bizimle arkadaş olmak istemiyorlar. Beraber iş yapmak
istemiyorlar. Rehabilitasyon bizde çok moda. Engellileri alıp normalleştirelim diyorlar ama
rehabiliteyi normal insanlara yapmak lazım. İstatistikler bunu söylüyor. Engellilere hizmet
sunmak istiyorlarsa yerel yönetimler, bilimsel açıdan değerlendirmesi gerekiyor. Biz çok
dertliyiz” dedi.
İnternet sitesi bağlantısı: https://www.birgun.net/haber/cigli-de-engellilik-politikasi-calistayiduzenlendi-279497
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İz Gazete Web Sitesinde Yer Alan Çiğli Belediyesi’nden 'Hak Temelli Çalıştay' Haberinin
Metni
Çiğli Belediyesi, 10 Aralık İnsan Hakları Günü’nde engelli bireylerin sorunlarının temel bir
ayrımcılık sorunu olarak ele alınacağı ve temel politika önerilerinin tartışılacağı “Yerel
Yönetimlerde Hak Temelli Engellilik Politikası Çalıştayı" düzenliyor.
Çiğli Belediyesi, 10 Aralık İnsan Hakları Günü’nde “Yerel Yönetimlerde Hak Temelli
Engellilik Politikası Çalıştayı" düzenliyor. Çalıştayda, engelli bireylere yönelik hizmetlerin
çerçevesinin belirlenerek tüm belediye hizmetlerinin kapsayıcı şekilde sunulmasına yönelik
talepler politika belgesi haline getirilecek.
Çiğli Belediyesi, düzenleyeceği çalıştay ile 'ayrımcılık' ve 'hak temelli' engellilik politikası
önerileri ile hizmet çalışmalarına yön vermeyi planlıyor. Engelli sivil toplum kuruluşlarının
yöneticilerinin yanı sıra İzmir'deki belediyelerin engelli hizmetleri birimlerinin sorumluları,
baro, oda ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri çalıştay için bir araya geliyor.
Belediye binasının fiziki erişilebilirliği ile ilgili düzenleme çalışmaları da yapan Çiğli
Belediyesi, 2-4 Ağustos tarihlerinde gerçekleştirdiği Kent Sempozyumu'nda “Herkes İçin
Erişilebilir Kent” başta olmak üzere birçok oturumda engellilik politikasını ele almıştı.
Engellilerin her yurttaş gibi bağımsız yaşayabilmelerini, yaşamın tüm alanlarına etkin ve eşit
olarak katılabilmelerini sağlamak amacıyla çalışmalarına devam eden Çiğli Belediyesi, resmi
internet sayfasına eklenen “Engelsiz Çiğli” bağlantısı, görmeyenler web sayfası ve “Engel Avı”
bağlantısı ile belediye sınırları içerisinde karşılaşılan ayrımcılıkları tespit etmeye çalışıyor.
Görme Engelliler İçin Braille Alfabesi İle Davetiye
Çiğli Belediyesi çalıştaya davet edeceği görme engelli bireyler için Braille alfabeli davetiye ve
program akışı hazırlarken etkinlik için düzenlenen afişte ise betimleme yapıldı. Ayrıca işitme
engelliler için ise işaret dili bilen tercüman bulunacak.
Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü’nün açılış konuşması ile başlayacak çalıştayın öğleden
önceki oturumunda “Hak Temelli Yaklaşım”, “Türkiye’de Engellilik Politikası” ve “Engelliler
ve Yerel Yönetimler” başlıklı sunumlar paylaşılacak. Öğleden sonra ise yuvarlak masa
etrafındaki çalışma gruplarında katılımcıların yerel yönetimlerde hak temelli engellilik
politikasına dair önerileri alınacak ve çalıştay rapor haline getirilecek.
'Sorumluluğumuzun Farkındayız'
Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü, düzenleyecekleri çalıştayla ilgili "3 Aralık'ta ilan
edilen Birleşmiş Milletler Engelli Hakları Sözleşmesi, merkezi ve yerel yönetimlere de
sorumluluklar yüklüyor. Biz de bu sorumlulukların bilinciyle belediyemizin engelli biriminin
çalışma ilkelerini belirlemek için 10 Aralık İnsan Hakları Günü’nde çalıştay düzenliyoruz.
Katılımcıların yerel yönetimlerde hak temelli engellilik politikasına dair önerilerini alacak ve
yol haritamızı belirleyeceğiz. Çiğli Belediyesi olarak engelli bireylerimizin sorunlarını insan
hakları bağlamında ele alıyoruz. Bağımsız yaşam ilkesi ve hak temelli engellilik politikasının
kurumsallaştırılması için çalışmalarımıza devam edeceğiz." dedi.
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İnsan Hakları Başkenti Çiğli
Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü, İzmir Barosu öncülüğünde hazırlanan ‘İzmir İnsan
Haklarının Başkenti Vizyon Belgesi’ne de imza atmıştı. İzmir Barosu Başkanı Özkan Yücel,
hazırlanan vizyon belgesine seçimlerden sonra sadece Çiğli Belediye Başkanı Utku
Gümrükçü’nün imza attığını ifade etmişti. İmza töreninde, çocuk, kadın, engelli, yaşlı ve
LGBTİ bireylerin güvenli, huzurlu ve refah dolu bir kentte yaşayabilmeleri için atılacak adımlar
ve sürecin nasıl ilerleyeceği konuları ayrıntılı şekilde ele alınmıştı. Gümrükçü ‘İnsan Hakları
Başkenti’ çalışmasına katılmanın yapılacak uygulamalarda kendilerini daha da motive
edeceğini, vizyon belgesinde sunulan başlıkların Çiğli’nin ve İzmir’in daha yaşanılabilir bir yer
olması için önemli olduğunu dile getirmişti.
İnternet sitesi bağlantısı: https://www.izgazete.net/genel/cigli-belediyesinden-hak-temellicalistay-h41757.html
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İlkses Gazetesi’nin Çiğli’de “Hak Temelli” Engelli Çalıştayı Haberinin Metni
Çiğli Belediyesi, 10 Aralık İnsan Hakları Günü’nde engelli bireylerin sorunlarının temel bir
ayrımcılık sorunu olarak ele alınacağı ve temel politika önerilerinin tartışılacağı ‘Yerel
Yönetimlerde Hak Temelli Engellilik Politikası Çalıştayı’ düzenledi. Belediye meclis
salonunda düzenlenen çalıştayın sonunda Çiğli Belediyesi’nin ‘ayrımcılık’ ve ‘hak temelli’
engellilik politikası önerileri ile hizmet çalışmalarına yön verilmesi hedefleniyor. Açılışta
konuşan Çiğli Belediyesi Başkan Yardımcısı Barbaros Kiriş, engellilerin ayrımcılık
gördüklerini ifade ederek “Engelliler kimseden sevgi beklemiyor. Tek istedikleri eşitlik
ilkesinin hayata geçirmesidir. Toplumda engellilik merhamet göstermek, yardım etmek olarak
algılanıyor ve isteği bağlı çözüm üretiliyor. Uygulamalar isteğe bağlı uygulanıyor. Engellilere
yapılan hizmetler lütuf olmamalıdır. Birçok alanda engelliler ilişkin geleceğe ilişkin çalışmalar
yapılması gerekiyor. Yerel yönetimlerde bunu yapmalıdır. Biz de bu yüzden buradayız. Sizlerin
görüşlerini, sorunlarını dinlemeden bu işi yapmazdık. Bunun için çalışıyoruz” diye konuştu.
Göstermelik Yardımlar Yapılıyor
Çalıştayın ilk oturumunda konuşan engelli aktivisti Bahar Yavuz, her zaman engellik
meselesini konuşurken farklı modellerin dile getirildiğine değinerek, “Bunlardan en temelde
karşılaştığımız yardım temelli. Engellilerin eksik görülmesi ve yardım edilmesi. Biz bunu
okullarda eğitim ve kültürel etkinliklerde görüyoruz. Engellilere uygun yer haline gelmesi
yerine onlara göstermelik yardımlar ediyoruz. Her gelene para dağıtırsanız bir gün paranız biter.
Ona nasıl para kazanılması gerektiğini öğretmemiz gerekiyor. Yardım eksenli uygulamanın
sorun çözümlü değil. Bir diğer model ise medikal bir model. Kimse 5 duyu organını tam
kullanmıyor. Bunlardan biri eksik diye engelli olarak etiketliyoruz. Bunun gerçekliği yok.
Çünkü normal kişi yok. Genelle yayıyorsanız o da yok. Normal insan diye bir şey yok. Medikal
uygulamalar ise herkesi normal hale dönüştürmeye çalışmaktadır. Bu bizi ileriye götürmez.
Fiziksel acılar çeken insanlar için ilaçlar ve tedavilerin faydası var ama medikal modele fazla
bakmamız lazım” diye konuştu. Yavuz, engellilerin yardımına hak temelli yaklaşımın
yetiştiğini belirterek “Kimliklere bağlı olarak buna uygun politikalar geliştiriliyor. Herkes eşit
olabilmeli. Sadece engelliler için bir şey yapma durumu da var? Ben herhangi birey gibi bir
etkinliğe gidemiyorsam zaten ayrımcılığa uğramış oluyorum. Ayda bir engelliler için tiyatro
yapıyorsanız yapmayın. Sadaka oluyor. Herkesin ihtiyaçlarına göre düzenlemesi gerekiyor
hayatın. Engellilerin de her insan gibi hakkı var. Özel haklar istemiyoruz. Normal insanlar gibi
haklar istiyoruz” dedi.
Aynı Politikalar Devam Etmemeli
Dokuz Eylül Üniversitesi Araştırma Görevlisi Adil Çamur ise ülkedeki engelliler politikası
üzerine konuştu. Çamur şunları kaydetti: “Politika öncesi dönemde engellilere yönelik
düzenlemeler olduğunu söyleyebiliriz. Bunun için kırılmayı 2005 olarak alabiliriz. Mevcut
politika 2005 tarihinde birden bire mi ortaya çıktı? Hayır, öncesi de var. Geçmişin mirası ve
talepler vardı. Ancak mevcut politikalar AK Parti döneminde arttı. Çünkü AK Parti engelliliği
politikası olarak seçti. Tabanda destek buldu ve karşılığını gördü. TBMM’de bütün
düzenlemeler ve yasalar oy birliği ile geçti. Diğer partilerden ya da milletvekillerinden engelli
yasaları ile ilgili olarak olumlu anlamda itirazlar ya da katkılar da olmadı. AK Parti engellilere
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hizmeti piyasaya açarken sivil toplumlarla işbirliği yaptı ve neoliberal politikalara dönüştürdü.
Bugün geldiğimiz nokta böyle. Bundan sonra ne olacak? Bugünkü politikanın kamusallığı
savunduğu bir politika olduğu güç. Engellilerin katılımları ile geliştirilmeli. Bir ayak yerel
yönetimlere dayanıyor. Bunu yeniden tartışmaya açmak gerekiyor. Yerel yönetimle hareket
edilmelidir. CHP’nin bu konuda bir komisyon kurduğunu biliyorum. Yerel yönetimlerde bunu
yaygınlaştırabilir. Burada uyarım aynı uygulamalar devam etmemeli. Engellileri dahil ederek
çalışma yaparak kamusal politika yapabilir. Bu bir eşitlik mücadelesi. Herkesin katkı vermesi
gerekiyor.”
Biz Çok Dertliyiz
Mahir Işık ise 30 yıldır Türkiye’de uygulanan politikaları anlamadığını vurgulayarak “10
engelli olan bir ülkede yaşıyoruz. Bir bakış açısı var ama bu açı yanlış. Yıllardır örgütleniyoruz.
Bu açıdan BM’nin sözleşmesi bizi yanıltmasın. İnsan haklarına baktığımızda engellilerin özel
hakları yok. Bizi toplum farklı görüyor. Bizimle arkadaş olmak istemiyorlar. Beraber iş yapmak
istemiyorlar. Rehabilitasyon bizde çok moda. Engellileri alıp normalleştirelim diyorlar ama
rehabiliteyi normal insanlara yapmak lazım. İstatistikler bunu söylüyor. Yerel yönetimler
engellilere hizmet sunmak istiyorlarsa süreci, bilimsel açıdan değerlendirmelidir. Biz çok
dertliyiz” ifadelerini kullandı.
Çiğli Belediyesi’nden Örnek Uygulama
Bu arada Çiğli Belediyesi meclis salonunda engelliler için çeşitli düzenlemeler getirdi.
Erişilebilirliği sağlamak adına tekerlekli sandalye kullananlar için özel bölüm oluşturuldu.
Çalışmalar kapsamında verilen bilgiye göre çalıştayın akabinde sahneye erişim anlamında bir
asansör yapılacağı belirtildi. Ayrıca işitme engelliler için indüksiyon döngü sisteminin de
olacağı meclis salonunda çalışmaların 2020 Haziran ayına kadar bitirilmesi hedefleniyor.
ÖZKAN PEKÇALIŞKAN
İnternet sitesi bağlantısı: http://ilksesgazetesi.com/haberler/guncel/ciglide-hak-temelli-engellicalistayi-81241
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FOTOĞRAF ALBÜMÜ
1. Fotoğraf: Çalıştay kayıt masası. Katılımcılar çalıştay masasının önünde.

2. Fotoğraf: Çalıştay açılış oturumu. Salonun arkasından çekilmiş fotoğrafta dinleyiciler,
konuşmacılar ve işaret dili tercümanı yer almaktadır.
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3. Fotoğraf: Çalıştay açılış oturumu sahnenin yanından çekilen fotoğrafta dinleyiciler ve
işaret dili tercümanı yer almaktadır.

4. Fotoğraf: Birinci çalışma grubunun fotoğrafı. Moderatör ve raportörle birlikte yuvarlak
masanın etrafında dokuz kişi bulunmaktadır.
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5. Fotoğraf: İkinci çalışma grubunun fotoğrafı. Moderatör ve raportörle birlikte yuvarlak
masanın etrafında dokuz kişi bulunmaktadır.

6. Fotoğraf: Fotoğrafta üçüncü çalışma grubu yer almaktadır. Moderatör ve raportörle birlikte
yuvarlak masanın etrafında dokuz kişi bulunmaktadır. Fotoğrafın arka planında birinci ve
ikinci çalışma grupları vardır.
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7. Fotoğraf: Fotoğrafta dördüncü çalışma grubu yer almaktadır. Moderatör, raportör ve işaret
dili tercümanlarıyla birlikte yuvarlak masanın etrafında on kişi bulunmaktadır.

8. Fotoğraf: Beşinci çalışma grubunun fotoğrafı. Moderatör ve raportörle birlikte yuvarlak
masanın etrafında sekiz kişi bulunmaktadır.
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9. Fotoğraf: Belediye meclis salonundan fotoğraf. Altıncı çalışma grubunda yer alan
katılımcılar yer almaktadır.

10. Fotoğraf: Fakir Baykurt Konferans Salonunda toplanan yedinci çalışma grubunda
belediyelerin engelli birimlerinden gelen katılımcılar yer almaktadır.
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Telefon: 0232 376 99 80 Faks: 0232 376 98 13
Web Site: www.cigli.bel.tr Mail: halklailiskiler@cigli.bel.tr
Adres: Ataşehir Mahallesi 8001/1 Sokak No: 1 Çiğli / İZMİR
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