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Engeli olan bireylerin kısıtlılık alanlarının belirlenmesinde, sosyal ve ekonomik hayata birey 
olarak aktif katılımlarını artırmada dönüşümün sağlanması gereken hedef kitlenin sadece engeli olan 
bireyler olmadığına inanarak çalışmalarımızı sürdürmekteyiz. Bizce engellilik alanında hedef kitle, 
engeli olan bireylerin aileleri, arkadaşları, öğretmenleri, doktorları kısaca engeli olan bireylerin içinde 
yaşadığı toplumun tüm üyeleridir. Sadece engeli olan bireyler ve aileleri, engellilik alanında çalışan 
sivil oluşumlar, kamu kuruluşlarının engelliliğe yönelik çalışmalar yürüten birimleri değil, daha kapsayıcı 
bir perspektifle toplumsal dönüşüme katkı sunan tüm sivil örgütlenmeler, kamu kurumları ve bireyler 
az ya da çok sürece dahil olmalıdır. Ayrıca engeli olan bireyler sadece engellilik çalışmalarında değil 
toplumu ilgilendiren tüm çalışmalarda aktif katılım göstermelidir. Unutulmamalıdır ki, her alanda kol 
kola çalışıldığı takdirde engeli olan bireyler toplumda aktif yer alabilir.

Sivil Toplum Diyaloğunu Geliştirilme Faaliyetleri, toplumun her açıdan gelişmesinde güçlü bir 
sivil toplum kültürünün oluşması ve sivil toplum kuruluşlarının  kalkınmada aktif rol oynaması açısından 
önem taşımaktadır. Güçlü sivil toplum için sivil toplum diyaloğunun gelişmesi, sivil toplum kuruluşlarının 
gerek kendi aralarında gerekse kamu kuruluşlarıyla olan diyaloglarının sürdürebilir ve yapılandırmış 
olması bir gerekliliktir.

Yapılandırılmış diyalog, en temelde ortak bir amaç için bir araya gelme ve bu amacın 
gerçekleşmesi için kişilere ve kurumlara bağlı kalmadan düzenli ve sistemli çalışmalar yürütmek şeklinde 
tanımlanabilir. Örneğin, engeli olan bireylerin  sosyal ve ekonomik hayata aktif katılımlarını desteklemek 
için  Mersin ilinde kamu kurumlarının ve STK’ların katılımıyla diyalog mekanizmasının oluşturulması; bu 
mekanizmanın belli bir proje, kişi ya da kuruma bağlı kalmadan, belirli aralıkla toplanarak engeli olan 
bireylerin aktif katılımlarını izleme ve destekleme  çalışmalarını yürütmesi elzemdir. 

Engeli Olan Bireyler ve Aileleri Gelişim Merkezi Derneği (EBAGEM) 2014 yılında başta engeli 
olan bireyler ve aileleri olmak üzere dezavantajlı bireylerin sosyo-ekonomik hayata birey olarak aktif 
katılımlarını desteklemek amacıyla kuruldu.

2007 yılında kurulan Asociatia pentru Promovarea Egalitatii intre Tineri - ADAPTO, herhangi 
bir sebepten dolayı dezavantajlı gençlerin bağımsız bireyler olarak sosyal hayata dahil olmasını teşvik 
etmek amacıyla çalışan bir STK’dır.  Yerel, ulusal ve uluslararası düzeyde işbirlikleri geliştirerek  proje 
ve çalışmalar yürütmektedir.

EBAGEM ve Adapto Sivil Toplum Diyaloğunu Geliştirilmenin önemine inanmaktadır.
Bu amaçlarla hareket eden iki dernek; Avrupa Birliği tarafından finanse edilen, T.C. Dışişleri 

Bakanlığı AB Başkanlığı tarafından uygulanan Türkiye ve AB arasında Sivil Toplum Diyaloğu Programı 
kapsamında “Sürdürülebilir Diyalog ile Köprüler Kuralım” projesini yürütmeye hak kazanmıştır.  
“Sivil Toplum Diyaloğu” programı Türkiye’deki ve AB’deki sivil toplum kuruluşlarını, bilgi ve tecrübe 
alışverişinde bulunmak ve kalıcı bir diyalog inşa etmek için ortak konular etrafında bir araya getirmeyi 
hedefleyen en köklü hibe programlarından biridir.

Merkezi Finans ve İhale Birimi’nin sözleşme makamı olduğu bu proje kapsamında hazırlanan 
kitapçığın; engellilik ile ilgili terimler, düzenlemeler ve kanunların yanı sıra Türkiye’den ve Avrupa’dan 
engellilik alanındaki yapılandırılmış diyalog örnekleri hakkında bilgi sahibi olabileceğiniz ve 
yapılandırılmış diyalogu daha iyi anlayarak, alanda yürütülen çalışmalarda etkili kullanım için gerekli 
adımları bulabileceğiniz bir kaynak olmasını dileriz.

ÖNSÖZ

Zeliha ELDEM
EBAGEM - Genel Koordinatörü
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Günümüzde yeni belediyecilik anlayışı imar, su, temizlik ve ulaşım gibi 
hizmetlerin dışında kette yaşayanların daha kaliteli yaşam sürebilmesinin sağlanması 
için çeşitlenen hizmetler sunma hedefiyle de şekillenmektedir. Meslek Edindirme 
Kursları, Yaşam Merkezleri, Rehabilitasyon Merkezleri, Psikolojik Destek Hizmetleri, 
Sosyal Yardım, Bakım Hizmetleri ve Bilgilendirme gibi pek çok konuda belediyeler 
yoğun olarak çalışmaktadır.  Bu yeni belediyecilik anlayışı perspektifiyle sunulan 
hizmetlerin organizasyonunda, geniş bir toplumsal fayda vizyonuyla, kentte yaşayan 
kimsenin geride bırakılmadığı sosyal adalet ve eşitlik ilkeleri benimsenmelidir. 

Büyükşehir, il, ilçe ve belde belediyeleri engellilere yönelik çalışmalar yapmakla 
yükümlüdürler. Belediyeler bünyesindeki Engelli Hizmet Birimi  ile hemşehrilerin 
kayıtları alınır ve iletişim bu bölüm üzerinden yürütülür.  Engelli bireyler, katılımcı bir 
anlayışla tüm karar alma ve uygulama süreçlerinin içerisinde aktif olarak yer almalıdır. 
Bu kitapçığın amacı da, belediyelerin ihtiyaçlarının tespiti, planlaması ve uygulanması 
aşamalarında engellilik perspektifini göz önünde tutarak ve tüm paydaşlarla diyalog 
içinde politikalar geliştirmesini sağlayacak konuları tartışmaktır. 

Ayrıca, bu rehber kapsamında; 

Başta Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı, valilik ve belediye gibi kamu 
kurumları olmak üzere, resmi kurumları ve sivil toplumu temsil eden tüm aktörler ile 
uzun vadeli ve düzenli diyaloğun, işbirliğinin ve iletişimin önemi incelenecektir. 

Engelli bireylerin kimseden yardım ihtiyacı içinde olmadan bağımsız ve kaliteli 
bir yaşamın sürdürülebilmesi için gerekli tespitler ortaya konulacaktır.

Engelli bireylerin ayrı alanlara yönlendirilerek ayrıştırılması değil, çevresel 
koşulların iyileştirilmesi ile toplumdaki tüm bireylerle sosyalleşmelerini sağlayacak bir 
perspektifin koşulları tartışılacaktır.

KİTAPÇIĞIN AMACI 
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Sayılarla
Engelli Nüfus



Yerel Engellilik Politikaları için Yapılandırılmış Diyalog 7

Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre dünyada 1 milyarın üzerinde engelli nüfus 

vardır ve bu sayı toplam nüfusun % 15’ine tekabül etmektedir. Yaşlılık, tedavinin 

yetersizliği ve artan savaşlardan dolayı da engelli sayısı artmaktadır. Engelli kişilerin 

%80’i ise gelişmekte ve az gelişmiş olan ülkelerde yaşamaktadır. 

Türkiye’de engelli bireylerin verileri konusunda en büyük problem güncel veri 

eksikliğidir. Büyükşehir Belediyeleri Özürlü Hizmet Birimleri Yönetmeliği uyarınca, 

belediyelerin engelli kişilerle ilgili veritabanı oluşturması gerekmektedir. Birleşmiş 

Milletler Engelli Hakları Sözleşmesi de taraf devletlerin politika yapım sürecinde 

-kişisel verilerin ve özel hayatın gizliliği esasları göz önünde bulundurulmak koşuluyla- 

engelli bireyler hakkında ayrıştırılmış veri toplanmasını önermektedir. Türkiye’deki 

mevcut duruma bakıldığında, engelli bireylere ilişkin detaylı engel tipi, yaş grubu 

dağılımı, istihdama katılım, eğitim ve illere göre dağılımları gibi verilerin bir arada 

verildiği güncel bir istatistiğin olmadığı görülmektedir. Var olan sayısal bilgiler ise 

örneklem yoluyla toplanan verilere dayanmaktadır. Kamu hizmetlerinin ve diğer sivil 

girişimlerin politika planlamalarında ve hizmetlerin ulaştırılmasında, ayrıştırılmış bilgiler 

yol göstericidir. Tüm sağlık, eğitim, toplumsal katılım ve istihdam planlamalarının farklı 

ihtiyaçları gözeterek sunulabilmesi için en büyük yol gösterici detaylandırılmış olan 

veridir.

AYRIŞTIRILMIŞ VE GÜNCEL
VERİLERE ULAŞMA
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Engelli bireylerin Türkiye’deki demografik bilgileri konusunda 
TÜİK’in 2002 yılında yaptığı “Türkiye Özürlüler Araştırması” başta 
gelmekte ve bu tarihten itibaren geçen son 19 yıldır güncel bir sayım 
yapılmadığı görülmektedir. 2002 tarihli bu raporda, Türkiye nüfusunun 
%12,29’unun engellilerden oluştuğu ifade edilmektedir. Bu rakamın %2.58’i 
ortopedik, görme, işitme, dil ve konuşma ile zihinsel engelli, %9.70’i ise 
süreğen hastalığı olanlardır.

2021 yılının Şubat ayında, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler 
Bakanlığı’nın yayınladığı Engelli Sağlık Kurulu Raporlarını esas alan Engelli 
ve Yaşlı İstatistik Bülteni verilerine göre, “Ulusal Engelli Veri Sistem” inde 
yer alan ve hizmetlere başvuru yapan engelli birey sayısı 2.511.950’dir. Bu 
kişilerden 1.414.643’ü erkek, 1.097.307’si ise kadındır. Ağır engeli olan kişi 
sayısı 775.012’dir.  

Örneklem yöntemiyle seçilmiş sayım bölgelerinde yapılan 2011 
Nüfus ve Konut Araştırması da özellikle illere göre engelli birey sayısını 
sunması açısından önemli referans kaynaklarından birisidir. Buna göre en 
az bir engeli olan nüfusun oranı %6,9’dur. Erkeklerde %5,9 olan bu oran 
kadınlarda %7,9’dur. 35-39 yaş grubundan itibaren en az bir engeli olan 
kadınların oranı erkeklerden yüksektir.

Engelli ve Yaşlı İstatistik Bülteni. Ağustos, 2021, s. 15.
https://www.aile.gov.tr/media/89297/eyhgm_istatistik_bulteni_agustos2021.pdf 
(Erişim Tarihi: 5 Kasım, 2021)

1
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Nüfus ve Konut Araştırmasında engellilik; tıbbi yaklaşımdan (organ kaybı, 
işlev bozuklukları) ziyade fonksiyonlardaki sınırlılıklara odaklanmaktadır. Bu yönüyle 
araştırma, oranlarına kronik hastalıkları yansıtmamıştır. Araştırmada engellilik; görme, 
duyma, konuşma, yaşıtlarına göre öğrenme/basit dört işlem yapma, hatırlama/
dikkatini toplama alanlarıyla hareket güçlüğü (yürüme, taşıma, tutma ve merdiven 
inip çıkma) alanlarında tanımlanmıştır. 

Araştırma kapsamında bu alanlardan en az birinde çok zorlandığını veya hiç 
gücü yetmediğini belirten kişiler en az bir engeli olan nüfus kapsamına alınmıştır. 
Nüfus ve Konut Araştırmasında bireylere 6 farklı engellilik durumuna ilişkin aşağıdaki 
sorular yöneltilmiştir: 

1. Görmede zorluk çekiyor musunuz? (Gözlük veya lens kullanıyor olsanız dahi) 
2. Duymada zorluk çekiyor musunuz? (İşitme cihazı/implant kullanıyor olsanız dahi) 
3. Konuşmada (konuşma bozukluğu, tutukluk, kekemelik gibi nedenlerden dolayı) 
zorluk çekiyor musunuz? 
4. Yürümede, merdiven çıkmada veya inmede zorluk çekiyor musunuz? 
5.  Bir şeyler taşımada veya tutmada zorluk çekiyor musunuz? 
6. Yaşıtlarınıza göre öğrenmede, basit dört işlem yapmada, hatırlama veya dikkatinizi 
toplamada zorluk çekiyor musunuz? 
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Araştırma sonuçlarına göre Mersin ili için engelli bireylerin yaş ve 
cinsiyete göre dağılımı aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

*Aşağıdaki tablo ile birlikte düşünüldüğünde her bir kişinin birden fazla 
engele sahip olabileceği göz önüne alınmalıdır
** Bu araştırma 6 engel tipini listelemiş olmakla birlikte, kronik hastalıklar 
da dikkate alındığında bu sayılar çok daha yüksek olacaktır. 

Görmede çok zorluk
yaşayan nüfus

Duymada çok zorluk 
yaşayan nüfus

Konuşmada çok zorluk 
yaşayan nüfus

Merdiven çıkmada veya 
inmede zorluk yaşayan nüfus

Bir şeyler taşımada veya 
tutmada zorluk yaşayan 
nüfus

Basit dört işlem yapmada, 
hatırlamada veya dikkatini 
toplamada çok zorluk 
yaşayan nüfus

14.000
(%1,7)

10.000
(%1,2)

7.000
(%0,9)

29.000
(%2,6)

15.000
(%1,8)

9.000
(%1,1)

5.000
(%0,6)

20.000
(%3,6)

29.000
(%1,8)

19.000
(%1,1)

12.000
(%0,8)

49.000
(%3,1)

26.000
(%3,3)

36.000
(%4,5)

62.000
(%3,9)

13.000
(%1,7)

19.000
(%2,3)

32.000
(%2)

Mersin İlinde En Az bir Engele Sahip Kişi Sayıları
(Örneklem bazlı illere ve cinsiyete göre 2011 sayıları)

Mersin İli 6 Engel Türüne Göre Kişi Sayıları 
(Örneklem bazlı illere ve cinsiyete göre 2011 sayıları)

ERKEK KADIN TOPLAM

        Erkek         Kadın        Toplam

51.000 (%6,4)  61.000 (%7,6)  110.000  (% 7,0)
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Engelliler 
Hakkında 
Mevzuat
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ULUSAL VE ULUSLARARASI
YASAL DAYANAKLAR

Engelli hakları konusundaki yasal zemin, ulusal ve uluslararası düzeydeki 
kanunlara ve sözleşmelere dayanmaktadır. Hak temelli yaklaşım, 20. yüzyılda  
uluslararası bir norm haline gelen insan haklarının kapsayıcılığı ve tüm insanların 
sözleşmelerde sayılan haklardan yararlanacağı anlayışıyla gelişmiştir. Birleşmiş 
Milletler Engelli Hakları Sözleşmesini 2007’de kabul eden Türkiye’de engellilerin 
hakları, başta Türkiye Cumhuriyeti Anayasası olmak üzere birçok düzenleme ile 
güvence altına alınmıştır. Ancak uygulama aşamasında ülkelerin gelişmişlik düzeyine 
göre değişen oranlarda kırılganlıklar ortaya çıkmaktadır.

Anayasa

Engellilerin
Haklarına 

İlişkin
Sözleşme

(EHİS)

İnsan
Hakları

Evrensel 
Beyannamesi
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Gerek ulusal gerekse de uluslararası sözleşme ve yasalar, yerel 
yönetimlerin hukuki çerçevesini sunmaktadır. Birleşmiş Milletlerin engelli 
haklarına ilk doğrudan referansı, 1948 tarihli İnsan Hakları Evrensel 
Beyannamesi’nin 25. maddesindedir.  

Zaman içinde doğan spesifik yeni ihtiyaçlar ve tartışmalar nedeniyle, 
İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi’nde genel çerçevesi verilen haklarla ilgili 
daha detaylı sözleşmelere gereksinim duyulmuştur. 2006 yılında Birleşmiş 
Milletler tarafından kabul edilen Engellilerin Haklarına İlişkin Sözleşme (EHİS), 
engellilere yönelik politika, yasal mevzuat ve uygulamalar konusunda bir 
rehber olarak kullanılmaktadır. 

Madde 25: Herkesin, kendisinin ve ailesinin sağlığı ve iyi 
yaşaması için yeterli yaşama standartlarına hakkı vardır; bu hak, 
beslenme, giyim, konut, tıbbi bakım ile gerekli toplumsal hizmetleri 
ve işsizlik, hastalık, sakatlık, dulluk, yaşlılık ya da kendi denetiminin 
dışındaki koşullardan kaynaklanan başka geçimini sağlayamama 
durumlarında güvenlik hakkını da kapsar.
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Anayasanın 10. Maddesine göre 
herkes dil, ırk, renk, cinsiyet, siyasi düşünce, 
felsefi inanç, din, mezhep ve benzeri 
sebeplerle ayrım gözetmeksizin kanun 
önünde eşittir. 2010 yılında Anayasanın 
10. Maddesinde yapılan ilavede ise pozitif 
ayrımcılık gereği engelliler hakkında 
alınacak tedbirlerin eşitlik ilkesine aykırı 
olmayacağı ifadesi yer almaktadır.

Anayasanın 42. Maddesi “Devlet, 
durumları sebebiyle özel eğitime ihtiyacı 
olanları topluma yararlı kılacak tedbirleri 
alır”.

Anayasanın 49. Maddesi “Çalışma, 
herkesin hakkı ve ödevidir.”

Anayasanın 50. Maddesi “Bedenî 
veya ruhî yetersizliği olanların çalışma 
şartları bakımından özel olarak korunurlar’’.

Anayasa 70. Maddesi “Her Türk 
kamu hizmetlerine girme hakkına sahiptir” .

Anayasa 70. Maddesi “Hizmete 
alınmada, görevin gerektirdiği niteliklerden 
başka hiçbir ayırım gözetilemez.”
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Ülkemizde büyükşehir belediyeleri başta olmak üzere tüm belediyeler 
hizmet alanları içerisinde engelli ve özel gereksinimleri olan diğer hemşehriler 
için hizmetler geliştirmektedir. Sosyal belediyecilik anlayışıyla uyumlu bir 
şekilde tüm belediyelere kanunlarla görevler yüklenmiştir ve sunulan imkanların 
herkesi kapsaması için hükümler koyulmuştur. Belediyelerin engelli bireylere 
hizmet verirken belirlediği ve uymayı  taahhüt ettiği bu ilkeler, belediyelerin 
engelli politikasını oluşturmaktadır ve stratejik planlamada bu konular yer 
almaktadır.

Yerel yönetimlerin sundukları hizmetler bağlamında, engelli bireylerle 
ilgili ön plana çıkan kanunlar aşağıda özetlenmiştir:

5378 Sayılı 
Engelliler 

Hakkında Kanun

Büyükşehir
belediyesi ile 

büyükşehir sınırları 
içindeki  belediyeleri 
kapsayan 5216 Sayılı 

Kanun

Belediyelerin
kuruluş, organ, 

yönetim, görev, yetki ve  
sorumlulukları ile çalışma

usul ve esaslarını 
düzenleyen 5393

Sayılı Belediye
Kanunu
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Engellileri, ailelerini, engellilere yönelik hizmet veren kurum ve 
kuruluşlar ile diğer ilgilileri kapsayan 5378 sayılı Engelliler Hakkında 
Kanun, belediyelerin hizmetlerini sunarken erişilebilirliği göz 
önünde bulundurmalarına ilişkin oldukça geniş kapsamlı hükümler  
içermektedir. 

Madde 6: Engellilerin öncelikle bulundukları ortamda bağımsız 
yaşayabilmeleri için durumlarına uygun olarak gerekli psikososyal 
destek ve bakım hizmetleri sunulur. Destek ve bakım hizmetlerinin 
sunumunda kişinin biyolojik, fiziksel, psikolojik, sosyal, kültürel ve 
manevi ihtiyaçları ailesi de gözetilerek dikkate alınır. Destek ve bakım 
hizmetlerinin standardizasyonu, geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması 
için gerekli olan çalışmalar Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığınca 
yürütülür.

Madde 7: Yapılı çevrede engellilerin erişebilirliğinin sağlanması 
için planlama, tasarım, inşaat, imalat, ruhsatlandırma ve denetleme 
süreçlerinde erişilebilirlik standartlarına uygunluk sağlanır. Özel ve 
kamu toplu taşıma sistemleri ile sürücü koltuğu hariç dokuz veya 
daha fazla koltuğu bulunan özel ve kamu toplu taşıma araçlarının 
engellilerin erişebilirliğine uygun olması zorunludur. Bilgilendirme 
hizmetleri ile bilgi ve iletişim teknolojisinin engelliler için erişilebilir 
olması sağlanır.

Madde 13: Engellilerin meslek seçebilmesi ve bu alanda eğitim 
alabilmesi için gerekli tedbirler alınır. Çalışma ve Sosyal Güvenlik 
Bakanlığınca yapılan iş ve meslek analizleri doğrultusunda engelliler 
için Millî Eğitim Bakanlığı ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca 
mesleki habilitasyon, rehabilitasyon ve eğitim programları geliştirilir. 
Engellilerin mesleki habilitasyon ve rehabilitasyon hizmetleri, kamu 
kurum ve kuruluşları ile belediyeler ve diğer gerçek veya tüzel kişiler 
tarafından da gerçekleştirilebilir. Bu maddeye ilişkin usul ve esaslar, 
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Millî Eğitim Bakanlığı ve Çalışma 
ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca müştereken çıkarılan yönetmelikle 
belirlenir.

Madde 50: Kamu kurum ve kuruluşlarına ait mevcut resmî 
yapılar,  mevcut tüm yol, kaldırım, yaya geçidi, açık ve yeşil alanlar, 
spor alanları ve benzeri sosyal ve kültürel alt yapı alanları ile gerçek 
ve tüzel kişiler tarafından yapılmış ve umuma açık hizmet veren her 
türlü yapılar bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren sekiz yıl 
içinde engellilerin erişebilirliğine uygun duruma getirilir. 

Büyükşehir belediyeleri ve belediyeler, şehir içinde 
kendilerince sunulan ya da denetimlerinde olan sürücü koltuğu 
hariç dokuz veya daha fazla koltuğu bulunan araçlarla sağlanan 
toplu taşıma hizmetlerinin engellilerin erişilebilirliğine uygun olması 
için gereken tedbirleri alır. 
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5216 sayılı Büyükşehir Kanunu çerçevesinde 
büyükşehir ve ilçe belediyelerinin görev ve sorumlulukları 
engelli bireyler için aşağıdaki şekildedir.   

Madde 7: “Sağlık merkezleri, hastaneler, gezici 
sağlık üniteleri ile yetişkinler, yaşlılar, engelliler, kadınlar, 
gençler ve çocuklara yönelik her türlü sosyal ve 
kültürel hizmetleri yürütmek, geliştirmek ve bu amaçla 
sosyal tesisler kurmak, meslek ve beceri kazandırma 
kursları açmak, işletmek veya işlettirmek, bu hizmetleri 
yürütürken üniversiteler, yüksekokullar, meslek liseleri, 
kamu kuruluşları ve sivil toplum örgütleri ile işbirliği 
yapmak” 

 “Büyükşehir belediyelerinde engellilerle ilgili 
bilgilendirme, bilinçlendirme, yönlendirme, danışmanlık, 
sosyal ve mesleki rehabilitasyon hizmetleri vermek 
üzere engelli hizmet birimleri oluşturulur. Bu birimler, 
faaliyetlerini engellilere hizmet amacıyla kurulmuş vakıf, 
dernek ve bunların üst kuruluşlarıyla işbirliği hâlinde 
sürdürürler.” 
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5393 sayılı Belediye Kanunu kapsamında  
belediyelerin engellilere yönelik görevleri ve sorumlulukları 
tanımlanmıştır.

Madde 14: “…Belediye hizmetleri, vatandaşlara 
en yakın yerlerde ve en uygun yöntemlerle sunulur. 
Hizmet sunumunda engelli, yaşlı, düşkün ve dar gelirlilerin 
durumuna uygun yöntemler uygulanır” İfadesiyle belediye 
hizmetlerinin ivedilikle uygulanmasında öncelikli olan 
kesimler vurgulanmıştır.

Madde 38: Belediye başkanının görev ve yetkileri 
arasında,  “…bütçede yoksul ve muhtaçlar için ayrılan 
ödeneği kullanmak, engellilere yönelik hizmetleri yürütmek 
ve engelliler merkezini oluşturmak” sayılmıştır.

Madde 60: “…Dar gelirli, yoksul, muhtaç ve 
kimsesizler ile engellilere yapılacak sosyal hizmet ve 
yardımlar” ifadesiyle sosyal hizmet ve sosyal yardım 
faaliyetleri için bütçe ayrılmasını öngörülmüştür.

Belediye Kanunu ile gönüllülüğe de ayrı bir yer 
ayrılmıştır:

Madde 77- “Belediye; sağlık, eğitim, spor, çevre, 
sosyal hizmet ve yardım, kütüphane, park, trafik ve kültür 
hizmetleriyle yaşlılara, kadın ve çocuklara, engellilere, 
yoksul ve düşkünlere yönelik hizmetlerin yapılmasında 
beldede dayanışma ve katılımı sağlamak, hizmetlerde 
etkinlik, tasarruf ve verimliliği artırmak amacıyla gönüllü 
kişilerin katılımına yönelik programlar uygular” hükmüne 
yer verilmiştir.
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Yapılandırılmış
Diyalog
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YAPILANDIRILMIŞ
DİYALOG 

Yapılandırılmış diyalog, yönetim mekanizmalarının politika ve hizmet 
üretim süreçlerinde hizmet sağladıkları kişi ve kuruluşlarla tesis ettiği planlı 
işbirliğidir. Diyalogda karşılıklı etkileşim ve iletişim ön plandadır. Günümüze ve 
geleceğe yönelik kamuda alınan tüm kararların bireysel ve sivil toplum yoluyla 
demokratik bir katılımın sağlanması, engelliler söz konusu olduğunda oldukça 
önem arz etmektedir. Yerel, bölgesel, ulusal ve uluslararası düzeyde  demokratik 
mekanizmalar yolıuyla toplantı ve diğer etkinliklerle engelli bireylerin seslerini 
duyurabilmeleri saysesinde engellilerin sosyal hayata katılımı (açık alanlara, 
spor tesislerine ve kültürel faaliyetlere erişimi), politik katılımı (yerel ve merkezi 
yönetimlerin karar alma süreçlerine katılım), ekonomik katılımı (istihdama ve 
üretime erişim) ve sivil katılımının (sivil toplum, gönüllülük faaliyetleri, kent 
konseylerine aktif katılım) nasıl sağlanacağı konusunda kamu ve sivil toplum 
arasında daimi ve planlanmış bir işbirliği olmalıdır. 

Demokratik bir toplumda taleplerin iletilmesinde sivil toplum kuruluşları 
önemli bir rol oynamaktadır. Sivil toplum kuruluşları, uzmanlık alanlarında 
projeler ortaya koyarken, aynı zamanda kamu kurumlarını mevzuat ve hizmet 
üretmede harekete geçirmek noktasında önemli bir rol oynar. Kamu ve 
sivil toplum örgütleri ilişkileri çerçevesinde, ulusal stratejik belgelerin, eylem 
planlarının ve politika belgelerinin yazılması yoluyla kalıcı politika mekanizmaları 
kurulmalıdır. Büyükşehir belediyeleri ile valilik ve kaymakamlıkların yanı sıra 
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Avrupa Birliği Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler 
Genel Müdürlüğü, Milli Eğitim Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Kültür ve Turizm 
Bakanlığı, Vakıflar Genel Müdürlüğü, Ticaret Bakanlığı, Esnaf, Sanatkârlar ve 
Kooperatifçilik Genel Müdürlüğü  ve İŞKUR gibi kurumlar diyaloğun kamu 
yönünü temsil ederken, sivil toplum örgütleri de tabana yönelik görüşlerini 
ve birikimini kalıcı ve çözüme yönelik olarak aktarma sürecini üstlenir. Kamu 
ve sivil toplum arasındaki yapılandırılmış diyalog süreçlerinde daha fazla 
sayıda sivil toplum aktörünün katılımı ve aktif iolarak süreçlere dahil edilmesi, 
aynı zamanda akademisyenler ve iş ve şçi sendikalarının da yer alması 
gerekmektedir.
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Ortak projeler yürütme ve istişare süreçleri ile kamu-STK işbirliği 
mümkündür. Yerel yönetimlerde kent konseylerine katılım, meclis 
üyeliği ve çalışma grupları yoluyla sivil toplum istişare süreçlerine 
katılabilir. Kamudan sivil topluma bilgi akışı şeffaf ve açık bir şekilde 
olmalıdır; yazılacak olan stratejik planlar için tüm aktörlerin dahil 
edildiği çalıştaylar, anketler, odak grup toplantıları, çalışma grupları, 
danışma organları, konseyler ve karşılıklı ziyaretler yoluyla istişare 
süreci ilerlemelidir. Konferanslar, müzakereler, etkinlik veya toplantılar 
şeklindeki etkileşim sürecinde mevzuatın güncellenmesi ve stratejik 
belgelerin karşılıklı ihtiyaçlar gözetilerek yazılması mümkün olabilir. 
Böylece hem karşılıklı önyargılar azalacak hem de STK’ların mevzuat 
yapım süreci ve karar alma mekanizmaları hakkında kapasite artışı 
sağlanacaktır. Sonuç olarak, kurulan güven ilişkisi politika yapım 
sürecini olumlu anlamda geliştirecektir. 

Yasa, politika ve hizmetlerin izlenmesinde ve denetiminde de sivil 
toplum kuruluşları aktif olarak yer alarak denetim sürecinin bir parçası 
olurlar. Karşılıklı güven ve anlayışın tesis edilmesiyle STK’ların yasal 
zeminleri güçlenecektir ve tabanda iletişim halinde oldukları kitlelere 
doğru bilgi aktarımı ve rasyonel beklentilerin oluşması sağlanacaktır. 
Karşılıklı tanıma sürecinde sivil toplum ile irtibat bürolarının ve yetkili 
kişilerin atanması da diyaloğun sürekliliği açısından gereklidir. 
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YAPILANDIRILMIŞ DİYALOG SÜREÇLERİNDE 
KENT KARARLARINA KATILIM

Engellilerin kendi hayatlarıyla ve doğrudan hayatlarını etkileyen tüm 
konularla ilgili karar verme süreçlerinde kendilerine danışılmamaktadır. Bu 
kararlar, sıklıkla engelliler adına başkaları tarafından alınmaktadır. Engellilere 
danışmanın önemi, engellilerin insan haklarının tanınması ve engelli hareketlerinin 
ortaya çıkması sayesinde gündeme gelmiştir; bu gündeme “biz olmadan bizim 
için asla” sloganı da eşlik etmiştir. BM Engelli Hakları Sözleşmesi’nin hazırlık 
sürecinde kapsayıcı toplantılar yürütülmesi, Sözleşme’nin engellilerin temsilci 
örgütleri aracılığıyla görüşülmesi ve taslağının hazırlanması bunun en iyi 
örneğidir. 

Uluslararası insan hakları hukuku, engelli bireyleri tüm insan hakları ve 
temel özgürlüklerin “öznesi” olarak tartışmasız bir şekilde kabul etmektedir. 
Ancak engelliler, kamusal yaşama katılımlarının önünde hala önemli tutumsal, 
fiziksel, yasal, ekonomik, toplumsal ve iletişimsel zorluklarla karşı karşıya 
kalmakta ve katılım hakkından eşit ve etkin biçimde yararlanamamaktadırlar. 
Bu durum yerel yönetimlerdeki karar alma süreçlerini ve engellilerin temsil 
edilme süreçlerini de etkilemektedir. Türkiye’deki tüm belediyeler arasında 
engelli belediye başkanı sayısı sadece bir kişidir (2019 Yerel Seçim sonuçları baz 
alınmıştır). Öte yandan; meclis üyeleri, belediye danışmanları, genel sekreter, 
daire başkanı ve diğer karar alıcı ya da uygulayıcı pozisyonlardaki engellilerin 
oranı hakkında yazılı kaynaklarda net bir bilgi mevcut değildir. Belediyelerde 
yönetim kadrolarında engelli kişilerin yer alması ve kentsel kararlara katılmaları 
engelli bireylerin katılım hakkını tesis etmek için önemli bir unsurdur.

Yerel yönetimlerde kentsel kararlara katılımın bir diğer önemli alanı da Kent 
Konseyleridir. Kent Konseyleri, 1997’de Birleşmiş Milletler Programı’nın başlattığı 
“Yerel Gündem 21” projesinin bir parçası olarak sivil toplumun yerel yönetim 
kararlarına katılımını amaçlayan yapılar biçiminde kurulmaya başlanmıştır. Bu 
deneyimin başarısı ve dünya çapında iyi örnek olarak kabulü sonrasında, Belediye 
Kanunu’nun 76. maddesi uyarınca belediyelerde Kent Konseylerinin kurulması 
zorunlu kılınmıştır. Sivil toplum örgütleri de kayıtlı oldukları il ve ilçe kent konseylerine 
katılım hakkına sahiptir. Ayrıca, herhangi bir sivil toplum örgütüne üyelik veya 
temsil şartı aranmaksızın, kentte yaşayan tüm engelliler meclis ve çalışma grubu 
kurulması için başvurabilir ya da kurulan meclis ve çalışma gruplarına katılabilirler. 
Kent Konseyi bünyesinde kurulan Engelliler Meclisi de engelli bireyler tarafından 
kurulan ve kentteki engelli haklarını önceleyen bir birim olarak çalışmaktadır. Ek 
olarak, kadın ve çocuk meclisleri de engelli kadın ve engelli çocukları bünyelerine 
dahil ederek çeşitlilik ve temsiliyet açısından engelli bireyler için önemli bir alan 
açabilirler.
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Bazı belediyeler, belediye faaliyetlerinin engelli bireyleri de kapsayıcı bir 
biçimde sunulabilmesi için belediye bünyesinde ‘Engelli Danışma Kurulu’ kurmaktadır. 
Bu kurul, belediye hizmetlerini ve faaliyetlerini değerlendirerek görüş, talep ve 
önerilerini paylaşmaktadır.

Belediyelerin neredeyse tamamında var olan engelli merkezleri, engelli 
bireylerin yerel yönetimlerde karar alma süreçlerine katılımında daha aktif rol 
oynamalıdır. Engelli merkezleri, engellilerin çeşitli ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla 
hizmet ve olanak sağlayan birimler olarak faaliyet göstermektedir. Genellikle 
fizik tedavi ve rehabilitasyon hizmeti sunan sağlık merkezleri ya da etkinlik odaklı 
sosyal destek merkezleri olarak kullanılan bu merkezler, zaman içinde engellilerin 
haklarını öğrendikleri, sosyalleştikleri, engelli yakınlarının dayanışma grupları 
kurdukları mekanlara da dönüşmüştür. Bu merkezler engelli bireylerin karar alma 
mekanizmalarına katılımını desteleyecek programlar geliştirerek bireylerin aktif 
vatandaşlık pratiklerini güçlendirebilir. 

Proje İşbirlikleri
• Engelli örgütleri ile belediyelerin farklı birimlerinin yaptığı birçok çalışmada iş 

birlikleri geliştirilebilir. Birbirlerinin deneyimlerinden ve olanaklarından faydalanabilir, 
hibe çağrılarına birlikte başvurabilirler.

• Engelli bireylerin ihtiyaçlarını belirlemek amacıyla kurumlar beraber ihtiyaç 
analizi çalışmaları yürütülebilir. 

• Engelli bireylere sunulan hizmetlere ilişkin ortak izleme çalışmaları yapılabilir. 
Bu çalışmalarda kullanılabilecek kontrol listeleri EK’te görülebilir.

Ulaşım Desteği
• Belediyeler, belediye bünyesinde engelli erişimine uygun donanımda 

araç bulundurmalıdır. Bu araç, belediyenin kendi düzenlediği etkinliklere katılım ve 
STK’ların kendi düzenlediği etkinliklerde etkinlik alanına gidişte ve dönüşte kullanmak 
amacıyla engelli kişilere tahsis edilebilir. 

• STK’daki temsilcilerin farklı şehirleri ziyareti için araç tahsisi yapılabilir 
• Engellilik bazlı bazı önemli işlemler (engelli sağlık kurulu raporu, hukuki 

işlemler vb.) için engelli kişilere araç tahsisi sağlanabilir.
• Ayrıca donanımlı araçlar 7/24 hizmet veren ücretli ulaşım aracı olarak da 

hizmet verebilir.

İletişim Desteği
• Billboard, LED ekran, elektrik direkleri, durak ve toplu taşıma araçlarında yer 

alan reklam alanları gibi birçok kamusal reklam mecraları, belediye dergisi/ bülteni gibi 
online ve basılı yayınlar veya sosyal medya hesapları STK’ların kullanımına açılabilir.

• Belediyelere ait gazete ve dergiler, engelli hakları örgütlenmelerinin 
kendilerini toplumsal boyutta ifade etmesi için alan açabilir ve engellilerin seslerini 
duyurmak için elverişli araçlar olarak işlev görebilirler.
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Mekan Desteği

• Sivil toplum kuruluşlarının toplantı ve eğitimleri için toplantı 
odası, konferans salonu; tiyatro, konser, koro gibi çalışmaları için 
mekan tahsisi sağlanabilir.

• Tek seferlik alan kullanımları dışında bazı belediyelerin ortak 
çalışma alanları veya sivil toplum örgütleri için ofis alanı desteği, 
engellilerin üretimini teşvik eden kooperatifler için üretim atölyesi 
mekanı ve tarım alanı tahsisi gibi uygulamaları mevcuttur. 

• Belediye faaliyetleri kapsamında düzenlenecek olan 
etkinliklerde mekanın erişilebilirliği (görme, işitme ve ortopedik 
gibi) engellilerin etkinliğe tam ve eşit katılımı açısından göz önünde 
tutulmalıdır. Erişilebilirlik; etkinliğin gerçekleştirildiği mekanın iç 
tasarımını, dış tasarımını ve mekana erişimi kapsamaktadır. Etkinliğin 
gerçekleştirileceği mekana karar verme aşamasında, olası alternatifler 
ziyaret edilmeli ve erişilebilirlik kriterleri açısından değerlendirilmelidir. 
Böylece, tamamen erişilebilir olmayan noktalarda geçici çözümler 
geliştirilmesi ya da farklı yeni mekanların bulunması mümkün hale 
gelebilecektir. Bu ziyarette engellilerin de bulunması etkinlik mekanının 
erişilebilirliği konusunda en doğru bilgiye erişimi sağlayacaktır.

Bursa Nilüfer Belediyesi Dernekler Yerleşkesi
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YAPILANDIRILMIŞ DİYALOG SÜREÇLERİNDE YEREL 
YÖNETİMLERİN ENGELLİ BİREYLERLE İLETİŞİMİ

Kapsayıcı ve Erişilebilir İletişim

Engelli bireyler ile iletişimde kullanılacak dilin hak temelli bir anlayışta 
olması gerekir. Bunun için: 

• “Özürlü”, “mağdur”, “muzdarip”, “malul”, “hasta” ya da “tekerlekli 
sandalyeye bağlı/ mahkûm” gibi ifadelerden kaçınılmalıdır. 

• Engelliliğin olağan bir durum olduğunu pekiştiren; “sağlam” ya 
da “normal” addedilen bir beden anlayışıyla değil, engelliliğin bir çeşitlilik 
olarak değerlendirilmesine izin veren ifadeler kullanılmalıdır. 

• BM Engelli Haklarına İlişkin Sözleşme kapsamında kabul gören 
“engelliler” ve “engelli hakları” terimleri tercih edilmelidir.

• Bu söylemleri kullanmak yerine, dil ve terminoloji seçiminde engelli 
bireyleri kapsayıcı ifadeler kullanılmalı ve içermeci politikaların eksikliği 
nedeniyle engelli bireylerin yaşadıkları ayrımcılıklar ön plana çıkarılmalıdır.

• Yatağa/tekerlekli sandalyeye mahkum” ,“zavallı”, “çaresiz”, 
“başkasına bağımlı” gibi ifadelerden kaçınılmalıdır. Bu tarz söylemlerin 
engelli bireyleri güçsüzleştiren ve ayrımcılığa maruz kalmalarına neden olan 
hatta bu durumu/algıyı yeniden üreten ifadeler olduğu unutulmamalıdır.

• Kahramanlaştırma söyleminden vazgeçilmelidir. “Engeline rağmen 
başardı” gibi ifadeler engelliliği bireysel bir sorun olarak göstermekte, 
engelli olmayı bir çeşitlilik değil, aşılması gereken bir sorun olarak 
ortaya koymaktadır. Ayrıca, bu tür söylemler sorumluluğu engelli bireye 
yükleyerek engeli olmayan bireylerden “daha fazla çaba” sarf ederek 
toplumda var olabilecekleri algısını beslemektedir.  

Önyargıları besleyen
ifadelerden kaçınılmalıdır
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Engelli Bireyi Kahramanlaştıran Haber Örneği
 

• Engelli bireyleri tek ve homojen bir grup gibi göstermekten 
kaçınılmalıdır. Engelli kişiler engeli ne olursa olsun homojen bir 
grupmuşçasına resmedilmektedir ve farklılıkları içeren temsillere yer 
verilmemektedir. Oysa, farklı engel türüne sahip kişilerin sorunları ve 
ihtiyaçları da farklıdır. Aynı zamanda engellilik halleri arasında hiyerarşi 
kuran söylemlerden de kesinlikle kaçınılmalıdır.  

• Mağdurlaştırma söyleminden vazgeçilmelidir. Engelli bireyin 
yaşamını dramatize eden ifadeler kullanmak; engelli olma durumunu 
“olumsuz” bir durum olarak göstermektedir ve engelli bireyleri 
güçsüzleştirmektedir. Dolayısıyla bu söylem haklar perspektifi yerine 
“yardım temelli anlayışı” pekiştirmektedir.



Yerel Engellilik Politikaları için Yapılandırılmış Diyalog28

Engelli Bireyi Kahramanlaştıran Haber Örneği

• Engellilik algısını olumsuz anlamda pekiştirici aşağıda örnekleri 
sıralanan ve benzeri atasözü ve deyimlerin kullanımdan kaçınılmalıdır: 

o Körle yatan şaşı kalkar
o Kör göze parmak sokmak
o Körler memleketinde şaşılar padişah olur
o Körlerle sağırlar birbirini ağırlar
o Kel ölür sırma saçlı olur, kör ölür badem gözlü olur
o Bitli (kurtlu, çürük) baklanın kör alıcısı olur
o Sağır duymaz uydurur
o Kör topal ilerlemek
o Topalla yürüyen ancak aksamayı öğrenir
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İletişim Bütçesine Erişilebilirlik Uygulamalarını 
Dahil Etmek

Erişilebilir iletişime dair ilk aşama, proje/faaliyet bütçesinin oluşturulması 
aşamasıdır. Daha bu safhada erişilebilirlik harcamaları için bir bütçe ayarlanması 
önemlidir. Bu harcamalar arasında talep edildiği takdirde şehir içi ulaşım için 
tekerlekli sandalyeye uygun özel araçlar, refakatçiye ihtiyaç duyan engelliler 
için refakatçinin masrafları, toplantılar ve hizmetler dahilinde yayınlanacak 
video materyalleri için işaret dili tercümesi, video materyallerine eklenecek 
sesli betimleme gibi hizmetler yer almalıdır. 

Bütçenin yeterli bir kısmının bu tarz ihtiyaçlar için ayrılması, gerektiğinde 
erişilebilirlik düzenlemelerinin hayata geçirilmesini kolaylaştıracaktır. Ayrıca, 
iletişimin gerçekleştirilmesi esnasında ortaya çıkabilecek acil erişilebilirlik 
ihtiyaçlarının karşılanabilmesi için de bir miktar bütçenin fazladan ayrılması 
hayat kurtarıcı olabilir. 

Personel ve Gönüllülerin Eğitimi

İletişimde görev alan personelin ve gönüllülerin engellilerle iletişim 
konusunda bilgilendirilmesi, iletişim süreçlerinde ortaya çıkabilecek erişilebilirlik 
sorunlarının önüne geçecektir. Bu süreçte, engellilik ve iletişim alanlarında 
deneyimli ve mümkünse kendisi de engelli olan kişilerden destek alınması 
önerilir. Bu bilgilendirmede değinilebilecek noktalardan bazıları şunlardır: 

• Örneğin yüz yüze temaslarda, engelli kişilerin yardıma ihtiyacının 
olup olmadığının sorulması ve ihtiyaç olması halinde nasıl yardım edileceği 
konusunda kendilerinden bilgi alınması; engelliler adına, engelli kişilere 
sorulmadan karar verilmemesi; engellilere çocuk muamelesi yapılmaması

• Engellilerle iletişime geçilirken, yanlarındaki refakatçiler aracılığıyla 
değil, doğrudan kendileriyle iletişime geçilmesi

• Engellilerin iletişim için kullandıkları farklı konuşma şekline, konuşma 
hızına veya konuşma dışındaki iletişim şekillerine saygı gösterilmesi
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• Bağımsız hareket için yardımcı cihaz kullanan engellilerin cihazlarının 
yerlerinin habersizce ve izinsizce değiştirilmemesi; habersizce ve izinsizce 
hareketlerine müdahale edilmemesi

• Görme engellilerle iletişime geçecek olan kişinin önce kendisini ve 
çevredeki diğer kişileri tanıtması; yakın çevresinde ihtiyaç duyabileceği eşyaların 
yerlerinin betimlenmesi; görme engelli kişiye eşlik ederken, engelli kişinin koluna 
girip kişiyi iterek veya çekerek yönlendirmekten kaçınılması, bunun yerine engelli 
kişinin refakatçinin koluna girmesinin sağlanması ve gidilecek yere kadar kişinin 
yürüme hızında, gerektiği durumlarda çevredeki fiziksel engeller betimlenerek 
eşlik edilmesi

• Sağırlarla iletişimde, işaret dili tercümanına değil, doğrudan sağır 
kişilere hitaben konuşulması ve herhangi bir temasın onlarla kurulması; işitme 
engelli ve sağır kişilerle konuşurken dudakların görünmesine engel olacak el-kol 
hareketlerinden ve vücut postüründen kaçınılması; normal bir hızda ve tonda 
konuşulması

• Konuşma güçlüğü olan engellilerle iletişimde, kişinin nasıl iletişim kurmayı 
tercih ettiğinin sorulması ve tercihine saygı gösterilmesi; konuşan kişinin sözünün 
bitmesinin beklenmesi; konuşmada anlaşılmayan kısımlar olduğu taktirde 
anlamış gibi yapılmaması ve söylenenin tekrar edilmesinin istenmesi veya farklı 
bir iletişim yolu denemenin uygun olup olmadığının sorulması;

• Zihinsel engelli ve/veya nöroçeşitli kişilerle iletişimde, açık ve net 
olunması; kişilere bilginin yeterince anlaşılması ve karar verilebilmesi için zaman 
tanınması; iletişime tercih ettiği zaman aralığında geçilmesi; kişinin konuşmaya 
ara vermek ve konuşmayı bitirmek istediği zamanlara saygı duyulması önemlidir. 

Yerel Yönetimlerin Sosyal Medya Paylaşımları

Sosyal medyada paylaşılan fotoğraflara, fotoğrafı betimleyen ve 
fotoğraf üzerindeki yazıların aktarıldığı alternatif metinler eklenmelidir. Bu 
alternatif metinler (alt text), Facebook, Twitter, Instagram gibi sosyal medya 
uygulamalarında fotoğraflara yerleştirilebilmektedir. Böylece ekran okuyucu 
kullanan görme engelli kişiler, fotoğrafta etkinlikle ilgili aktarılan bilgilere 
erişebileceklerdir. Bu özelliği aktive etmekte sorun yaşayan kişiler, paylaşılan 
görselin içeriğini düz metin olarak paylaşımın altına yazabilirler.

Sosyal medyada paylaşılan videolarda, müzik eşliğinde çeşitli görsellerin 
ve yazıların geçtiği videolar görme engelli kişiler için erişilebilir değildir. Bunların 
erişilebilir hale gelmesi için, videodaki yazıların seslendirilmesi önemlidir. Alternatif 
olarak, videoda geçfen yazılı bilgiler paylaşıma metin olarak da eklenebilir.
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Sosyal medyada paylaşılan fotoğraf ve videoların az gören ya da 
renk körlüğü yaşayan kişilere erişilebilir olması açısından, paylaşımlarda 
küçük puntolu yazılardan ve renk körlüğü yaşayan kişilerin ayırt etmekte 
zorlanacağı kontrastı düşük ya da kırmızı-yeşil gibi renklerin bir arada 
kullanıldığı tasarımlardan uzak durulmalıdır.

Videoların işitme engelli kullanıcılar açısından erişilebilir hale 
getirilmesi için ideal olan yöntem, video içeriğinin işaret dili tercümesinin 
videonun kendisine eklenmesidir. Bunun yanında, videolara altyazıların 
eklenmesi ve konuşan kişilerin yüzlerinin kameraya dönük bir şekilde 
olması ve dudaklarının konuşma boyunca görünür olması da erişilebilirliği 
arttıracaktır. 

Videoda paylaşılan bilgilerin basitleştirilmiş bir dille paylaşıma 
eklenmesi işitme engelli ve/veya zihinsel engelli kişiler için bilgiye erişimi 
kolaylaştıracaktır.

Engelli Bireylerin Bilgiye Erişimini 
Kolaylaştırmak

Engelli bireylerin özellikle hakları konusunda bilgi edinmesine destek 
olmak ve belediye hizmetlerinden etkin biçimde haberdar olmalarını 
sağlamak gereklidir. Bunun amaçla, erişilebilir ve kolay ulaşılabilir bir 
mekanda ya da telefon yoluyla engelli hakları konusunda bilgilendirme 
yapan bir danışma birimi (engelli hakları masası gibi) kurulmalıdır.. 

Bu birim aracılığıyla aşağıdaki konularda bilgi sağlanabilir: 
o Engelli Sağlık Kurulu Raporu alma süreçleri
o Bürokratik süreçler 
o Ücretsiz hizmetler ve vergi indirimleri
o Teknolojik gelişmeler / uygulamalar
o İhlal durumlarında idari ve hukuki başvuru süreçleri
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Kriz Anlarında Bilgiye Erişimin Kolaylaştırılması

Pandemi süreci özellikle kriz anlarında enformasyonun insanlar için ne kadar 
önemli olduğunu bir kez daha göstermiştir. Doğru zamanda ve doğru bilgiye 
erişim salgın süresinde hayat kurtaran bir öneme sahip olabilir. Sadece bireyler 
açısından değil, devletler ve ilgili kurum ve kuruluşlar için de bilgiye erişim etkin 
müdahale etme, karar verme ve çözüme konularında politikalar üretebilmede son 
derece önemlidir.

Toplumsal Haklar ve Araştırmalar Derneği (TOHAD), Engelliler İçin 
Dilekçe isimli bir web sitesi oluşturmuştur. Engelli kişiler idari ve hukuki 
başvuruları için dilekçe yazmak istediklerinde bu web sitesinde farklı 
konularda yazılmış dilekçe örneklerine erişebilirler.

Link:  https://engellilericindilekce.org/

Engelliler İçin Dilekçe web sitesi ekran görüntüsü
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Bilgiye erişim, BM Evrensel İnsan Hakları Sözleşmesi kapsamında temel 
bir insan hakkıdır. Bu hak diğer başka hakların korunmasını ve demokrasinin 
güçlenmesini de garanti altına alır. Dolayısıyla, bilgiye erişim hakkının sağlanması 
ve bu hakkın kullanılmasında özellikle devletlere aktif tavır almayı gerektiren 
önemli sorumluluklar düşmektedir. Doğru bilgiye kolay ve hızlı erişimin sağlanması 
aynı zamanda kişilerin dezenformasyondan korunmasına da olanak sağlar. 
Dezenformasyondan korunma özellikle pandemi gibi insan sağlığını ilgilendiren 
kriz anlarında en az enformasyona erişim kadar hayati bir öneme sahiptir. Ancak 
bu süreçte de engelli bireyler bilgiye erişimde önemli sorunlar yaşamaktadır. 
Oysa BM Engelli Hakları Sözleşmesi kriz anlarında taraf devletlerin sorumluluğuna 
özel önem atfetmiştir ve 9. maddesinde engelli bireylere bilgiye erişimlerini 
kolaylaştıracak destek hizmetlerinin sunulması gerektiğini vurgulamıştır. 

Pandeminin başından itibaren, International Disability Alliance (Uluslararası 
Engellilik Birliği) da bu konuda hem Dünya Sağlık Örgütü’ne hem de devletlere 
uyarılar yaparak kamuoyu ile paylaşılan bilgilerin engelli bireyler için de erişilebilir 
kılınması gerektiğini söylemiştir. Bu kapsamda hazırladığı broşürde özellikle; 
kamuoyuna duyurulan temizlik ve hijyen önerilerinin, pandemi sürecinde sağlanan 
yeni hizmetlerin, kamuoyunu ilgilendiren kısıtlamaların (sokağa çıkma yasağı vb.) 
ve enfeksiyon riskini azaltan önerilerin erişilebilir formatlarda sunulması gerektiğini 
vurgulamıştır. Erişilebilir bilgi formatlarını ise aşağıda listelenen sekiz başlıkta 
göstermiştir:

• Braille (kabartma yazı) ile yazılmış metinler
• Sesli betimleme
• Büyük punto ile basılan metinler ya da web siteleri
• Kontrast renklerde hazırlanmış metinler ya da web siteleri 
• Ayrıntılı altyazı
• İşaret dili tercümesi
• Ekran okuyuculara uygun metin biçimleri
• Kolay okunabilir metinler 
Bu konuda verilebilecek bir diğer örnek de Inclusion Europe tarafından 

hazırlanan broşürüdür. Bu broşür kapsamında; özellikle zihinsel engelli kişilerin, 
öğrenme güçlüğü yaşayanların ve ikinci bir dil öğrenmek zorunda olan 
göçmenlerin bilgiye erişimini kolaylaştırmak amacıyla kolay okunabilir metin (easy 
to read) formatında koronavirüs hakkındaki bilgiler derlenmiştir. Söz konusu 
broşür, Toplumsal Haklar ve Araştırmalar Derneği (TOHAD) tarafından Türkçeye 
çevrilmiştir. Sonraki süreçte  TC Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı da 
koronavirüs hakkında kolay okunabilir metin formatında bir bilgilendirme broşürü 
hazırlayarak web sitesinde yayınlamıştır.
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TC Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın 

koronavirüs hakkında kolay okunabilir metin formatında 
hazırladığı rehber
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Dünya genelinde, özellikle işitme engelli aktivistler ve ailelerinin kurduğu 
derneklerin yaptığı savunma çalışmaları sonucunda, birçok ülkede kamuoyu 
duyurularının işitme engelli kişiler tarafından anlaşılabilir kılınması için bu duyurular 
işaret dilinde ve altyazılı sunulmaya başlanmıştır. Örnekler aşağıdaki görsellerde 
de görülebilir: 

Görsel betimleme: Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron açıklama 
yapıyor. Konuşma, anlık simultane işaret dili tercümesi ve anlık altyazı ile veriliyor. 
İşaret dili tercümanı tercüman ekranın sağ alt tarafından konumlandırılmış ve 
işaretleri daha net görülebilmesi için arka fonu hafifçe karartılmış. (Fotoğraf – Onur 
Cantimur) 

 
   TC Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Kamuoyu 

Açıklaması Yaparken

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron Kamuoyu 
Açıklaması Yaparken
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Günlük
Yaşamda Herkes 
için Kent Hakkı
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GÜNLÜK YAŞAMDA
HERKES İÇİN KENT HAKKI

Günlük yaşantılarımızda sağlık, barınma, eğitim, rehabilitasyon, istihdam, 
ulaşım, bakım ve sosyal güvenlik gibi hizmetlere ihtiyaç duyarız. Yerel yönetimler 
bu ihtiyaçların karşılanmasında tüm engellerin kaldırılmasına yönelik önlemlerin 
alınmasından ve koordinasyonun yapılmasından sorumludur. Sosyal bir yerel 
yönetim anlayışı da tüm bireyleri toplumsal hayata entegre ederek ortak 
mekanlarda güvene dayalı bir  toplumsallığın inşasını mümkün kılmalıdır.

Lefebre tarafından kavramsallaştırılan kolektif bir hak olarak kent hakkı, 
hiçbir kesimi ayrıcalıklı bir konumda tutmadan yaşam alanlarının düzenlenmesinde 
ve gerek duyulduğunda değiştirilmesinde kimseyi geride bırakmadan söz hakkı 
sahibi olunmasını önceliklendirmektedir. Bu kapsamda, kentte yaşayanların fiziki 
koşulları yeterli bir çevrede yaşama, yerleşme, iş yapabilme ve temsil edilme 
hakları vardır.  Tüm bu hizmetler, yerel yönetimler tarafından birbiriyle entegre 
olarak, sivil toplum ve diğer organizasyonel yapıların temsilcileri ile entegre bir 
şekilde ve diyalog içinde bütünleşik bir hizmet olarak sunulmalıdır. Bu hukuki 
hakkın dayanışma ve iş birliği içinde kent sakinleri tarafından kullanılması sayesinde 
kentin gelişimi sağlanabilir. Belediyeler sadece kentin merkezine yönelik tasarımlar 
yapmakla yetinmemeli, kent merkezine uzakta yaşayan hemşehrilerin de 
ihtiyaçlarını gözeterek duyarlı tasarımları her alana yaygınlaştırmalıdır.
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Gündelik yaşamda karşılaşılan kısıtlamalar kişinin engelliliğini artırarak yaşam 
kalitesini düşürmektedir. Bu çevresel kısıtlamaların günümüz teknolojik imkanları ile 
dönüştürülmesi evrensel tasarım yöntemiyle engelliliği kişisel bir özellik olmaktan 
çıkararak çevresel bir faktör haline getirmektedir. 1992 yılında Avrupa Konseyi 
tarafından kabul edilen “Avrupa Kentsel Şartı” da Engellilerin erişim haklarına 
ilişkin sağlanması gereken asgari koşulları sıralayarak tüm bireylerin insan onuruna 
yakışan bir düzende yaşamalarını öngörmektedir.  
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5393 sayılı Belediye Kanunu’nun hemşehri hukuku başlıklı 13. maddesinde 
herkesin ikamet ettiği beldenin hemşehrisi olduğu ve belediyenin kararlarına 
ve hizmetlerine katılma, faaliyetleri hakkında bilgi edinme ve yardımlardan 
yararlanma haklarına sahip oldukları belirtilmiştir. Belediyeler hemşehriler 
arasındaki kültürel ve sosyal ilişkileri geliştirme yoluyla toplumsal huzur ve barışın 
artırılması görevini üstlenmiştir. Üstelik sadece söz konusu beldede kayıtlı olarak 
ikamet edenler değil, aynı zamanda buraya geçici ziyaret için gelen kişiler de 
mevcut imkan ve sorunlardan etkilenirler. Avrupa Kentsel Şartında “ideal kent”, 
bu kentte yaşayanların yanı sıra burayı ziyaret edenlere, çalışanlara, ticaret 
yapanlara, eğitim görenlere en iyi yaşam imkânlarını sunan, çalışma, yaşam ve 
dinlenme imkanlarını bünyesinde barındıran yaşam alanı olarak tanımlanmıştır. 

Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri de özellikle Nitelikli 
Eğitim (Hedef 5), İnsana Yakışır İş ve Ekonomik Büyüme (Hedef 8), Eşitsizliklerin 
Azaltılması (Hedef 10), Sürdürülebilir Şehirler ve Topluluklar (Hedef 11), Amaçlar 
İçin Ortaklıklar (Hedef 17) başlıkları altında engelli bireyleri de doğrudan 
ilgilendiren temel gündem maddeleri belirlemiştir. 

BM Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları
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Özellikle 11. Amaç, şehirleri ve toplulukları sürdürülebilir kılmak için 2030 
itibariyle ulaşılması öngörülen on alt hedef önermektedir:

2030’a kadar herkesin yeterli, güvenli ve uygun fiyatlı konutlara ve temel 
hizmetlere erişiminin sağlanması ve gecekondu mahallelerinin iyileştirilmesi

2030’a kadar özellikle kırılgan durumda olan insanların, kadınların, çocukların, 
engellilerin ve yaşlıların ihtiyaçlarına özel önem gösterilerek, yol güvenliğinin 
geliştirilmesi, özellikle toplu taşıma sisteminin geliştirilmesiyle herkesin güvenli, 
uygun fiyatlı, erişilebilir ve sürdürülebilir ulaşım sistemlerine erişiminin sağlanması

2030’a kadar bütün ülkelerde kapsayıcı ve sürdürülebilir kentleşmenin 
geliştirilmesi ve katılımcı, entegre ve sürdürülebilir insan yerleşimlerinin planlanması 
ve yönetilmesi için kapasitenin güçlendirilmesi.

Dünyanın kültürel ve doğal mirasının korunması ve gözetilmesi çabalarının 
artırılması.

2030’a kadar yoksulların ve kırılgan durumdaki insanların korunması temel 
alınarak suyla ilgili afetleri de kapsayan afetler nedeniyle küresel gayri safi yurt 
içi hasılayla ilgili doğrudan ekonomik kayıpların önemli oranda düşürülmesi ve 
ölümlerin ve etkilenen insan sayısının önemli ölçüde azaltılması.

2030’a kadar hava kalitesine ve belediye atık yönetimi ve diğer atık 
yönetimlerine özel önem göstererek kentlerin kişi başına düşen olumsuz çevresel 
etkilerinin azaltılması.

2030’a kadar özellikle kadınlar, çocuklar, yaşlılar ve engellilerin güvenli, 
kapsayıcı ve erişilebilir yeşil alanlara ve kamu alanlarına evrensel erişimlerinin 
güvence altına alınması.

Ulusal ve bölgesel kalkınma planlamasını güçlendirerek kentsel, kent 
çevresindeki ve kırsal alanlar arasındaki olumlu ekonomik, sosyal ve çevresel 
bağlantıların desteklenmesi.

2020’ye kadar kapsamaya, kaynak etkinliğine, iklim değişikliğine uyuma 
ve afetlere karşı dayanıklılığa yönelik entegre politikaları ve planları benimseyen 
ve uygulayan şehirlerin ve insan yerleşimlerinin sayısının önemli ölçüde artırılması 
ve Sendai Afet Riskini Azaltma Çerçeve Eylem Planı 2015-2030 doğrultusunda 
bütüncül bir afet risk yönetiminin her düzeyde geliştirilmesi ve uygulanması.

En az gelişmiş ülkelerin finansal ve teknik yardım aracılığıyla yerel malzemeler 
kullanarak sürdürülebilir ve dayanıklı binalar inşa etmelerinin desteklenmesi.
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Kentsel planlamalar yapılırken engelli bireylerin sağlık, fiziksel ve sosyal 
koşulları göz önünde tutulmadığı takdirde bu kişilerin kent hayatına katılımı 
sınırlanmış olur. Dolayısıyla, kent planlamacılarının sosyal, ekonomik ve siyasi 
alanlarda sunduğu hizmetlerin yetersiz kalması nedeniyle kamusal alanın ve kentin 
sunduğu imkanlardan mahrum kalan engelli bireyler dezavantajlı bir grup haline 
dönüşür. Bütün bu uygulamaların bir neticesi olarak koşulların yetersizliğinden 
dolayı kısıtlanmış olan kişiler toplum ile yeterince bütünleşemez ve kentine aidiyet 
hissi de gelişemez. 
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• Yerel yönetimler sundukları hizmetlerde şeffaf ve katılımcı bir yönetim anlayışı 
gözetmelidir. 

• Toplum içinde belli hizmetlere erişemeyen kişilerin ihtiyaçları doğru belirlenmeli 
ve haklar ve özgürlükler bakış açısıyla  kentsel hizmetlerin ve altyapının düzenlenmesi 
sağlanmalıdır. 

• Kente yönelik hizmetlerde kapsayıcılığı artırabilmek için engelli dernek ve 
kuruluşları ile işbirliği halinde bütçe hazırlanmalıdır. 

• Engellilere yönelik ayrımcı yazılı hükümler kaldırılmalı ve kurum içi eğitimlerle 
kente hizmet sunanların da gelişimi amaçlanmalıdır. 

Müşterek ve kapsayıcı bir kent kültürünün oluşabilmesi için fırsatlara eşit erişim 
şansına sahip, aktif vatandaşlık pratiklerini hayata geçirebilen, yaşam kalitesi yüksek 
ve kendini gerçekleştirebilen hemşehrilerin kentte yaşaması gerekmektedir. Farklı 
ihtiyaçlara cevap verebilen yaya yolları, rampalar, kaldırımların genişliği ve yüksekliği, 
yer döşeme taşları, bina girişlerinin düzenlenmesi gibi tüm mekanlarda sokak ve 
meydanların tasarımı erişilebilir bir kentsel yaşamı mümkün kılar. 

ERİŞİLEBİLİRLİK YAKLAŞIMI

En temel haklardan biri ve evrensel bir norm olarak erişilebilirlik yaklaşımı, 
bireylerin topluma sunulan tüm hizmetlerden eksiksiz olarak yararlanabilmesi 
esasına dayanmaktadır. Tüm iç ve dış mekanların tasarımı, o alanlarda yaşayan ya 
da belli süreliğine bu alanları kullananların ihtiyaçları doğrultusunda yapılmalıdır. 
Bu gerçekleşmediği takdirde ortaya uyumsuzluk ve eksiklik çıkar. Dolayısıyla, bu 
alanları herhangi bir nedenden dolayı kullanamayan kişiler tasarım kaynaklı engelliliği 
deneyimler. Bu sorunu çözebilmek için hiç kimseyi dışarıda bırakmamayı ilkesel olarak 
öngören evrensel/kapsayıcı tasarım uygulamaları kullanılmaktadır. Böylece, kişisel 
farklılıklar, yeni tekniklerin kullanılabilmesi için tasarımın geliştirilebilmesini teşvik eder. 
Günümüzde erişilebilirlik yaklaşımı, sadece mekanlar arası ulaşımın çok ötesinde bir 
anlam kazanarak teknolojik ve kültürel boyutlar da taşımaktadır. Bir bireyin çevreden 
yardım almaya ihtiyaç duymadan günlük hayatını idame ettirebilmesini sağlayan tüm 
yardımcı tasarımlar, yenilikler ve teknolojik düzenlemeler erişilebilirlik yaklaşımıyla 
ulaşılacak sistemlerin sınırlarının olmadığını göstermektedir. 
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Türkiye’de, erişilebilirlik konusunda uyulması gereken standartlara uyum 
sağlanması konusunda yasalar ve yönetmelikler yol gösterici niteliktedir. Bununla 
birlikte, denetleme ve caydırıcılık mekanizmalarında var olan aksaklıklar erişilebilir 
bir çevre için ideal düzene uymayı zorlaştırmaktadır. Örneğin, 2005 tarihli 5378 
sayılı kanunda yer alan erişilebilirlik düzenlemelerinin hayata geçirilmesi için 
yürürlüğe girdiği tarihten itibaren yedi yıllık bir süre tanınmış olmakla birlikte, bu 
süre dolmasına rağmen açık tesis ve binaların yanı sıra toplu taşıma araçlarında da 
düzenlemeler hala hayata geçirilmemiştir.  

Başta  mekânsal erişim gelmek üzere barınmaya, sosyal ortamlara, sağlığa, 
eğitime ve istihdama erişim konularında gelişim, yaşanılan çevreye olan bağlılığın 
artmasına ve geride kalmaksızın kaliteli bir hayatın sürdürülmesine olanak sunar. 
Ayrıca bu düzenlemeler sadece engellileri değil, aynı zamanda hamile kadınlar, 
çocuklar, çocuklu ebeveynler, valiz taşıyan bireyler, bulunduğu yerin dilini bilmeyen 
kişiler ve yaşlılar gibi pek çok toplumsal kesimin de yaşam koşullarını iyileştirici 
niteliktedir. Ayrıca yapılacak olan düzenlemeler sadece ortopedik engellileri değil 
diğer engelli bireyleri de göz önünde tutarak planlanmalıdır. 

Engelli bireyleri kapsayan kent bütününe yönelik planlama ve tasarımdaki 
temel kurallar şu şekilde olmalıdır:

• Planlama engelli bireylerin hareketlerini kısıtlamayacak şekilde yapılmalı, 
engelli kişilerin kullanabildiği alanların çoğunluğunu engelsiz kişilerin de rahatlıkla 
kullanabildiği unutulmamalıdır.

• Meslek disiplinlerinin ortak çalışmalarıyla özel alanlarda ve kamu alanlarında 
engelli bireyler için uygun yaşam alanları oluşturulmalıdır.

• Özellikle kent içi ulaşım alanlarında gerekli önlemler alınmalı ve belirtilen 
standartlar dahilinde, engelli bir bireyin bağımsız biçimde kimseden yardım 
almadan bir yerden bir yere gidebileceği şekilde ulaşım ağı oluşturulmalıdır.

Sürekli engelliliği olan 
kişiler (Uzuv kaybı vb.)

Geçici engelliliği olan 
kişiler (kol kırıklığı vb.)

Dönemsel engelliliği olan 
kişiler (çocuk taşıma vb.)

Kim için Erişilebilirlik?
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• Açık alanların yanı sıra yapı içlerinde de engelli bireylerin kullanımları 
göz önüne alınarak planlama yapılmalıdır.

• Gerekli yasal düzenlemelerle çevre düzenleme planlarında ulaşılabilirlik 
kriterlerinin uygulanması zorunlu hale getirilmelidir.

• Fiziksel çevrenin yapılandırılmasında sorumlu kişi ve kuruluşların 
engelli kişiler konusunda bilgili, bilinçli ve duyarlı davranmaları sağlanmalıdır. 
Bu amaçla hem hizmetlerin üretiminde hem de fiziksel çevrenin tasarlanması 
ve yapılandırılması süreçlerinde engelli bireylerin kendilerinin, ailelerinin ve  
sivil örgütlerinin katılımı konusu büyük önem taşımaktadır. Belediyeler imar 
mevzuatlarında yer alan konuların ilgili hususların uygulanmasında hassas 
davranmalı, standartlara uygun olmayan uygulamalar için gerekli önlemleri 
almalıdır.

• Yasalarda yer alan düzenlemelerin uygulanması sağlanmalı, aksi 
takdirde cezai yaptırımlara başvurulmalıdır.

• (i) Engellilere yönelik olarak yapılması gereken düzenlemelerin, 
mevzuat ve standartlara uygun olması konusunda karşılaşılan aksaklıklar; 

(ii) yerel yönetimlerin bu konudaki yetki ve sorumlulukları; 
(iii) mevcut mevzuat ve standartlar konusunda yerel yönetimlerin bilgi, 

teknik ve mali açıdan yeterliliği; 
(iv) bu konulardaki denetim sistemi hususlarında Aile ve Sosyal Hizmetler 

Bakanlığı Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü ile sürekli işbirliğinde 
olmalıdırlar. 

Temel hedef, yeni yapılacak alanlar açısından engelsiz fiziksel çevreler 
oluşturmak, mevcut çevrelerin niteliğini iyileştirmek ve erişilebilirliğini artırmaktır.

Kapsayıcı ve sürdürülebilir kentsel politikaların planlanmasında 
engellilerin de dahil edilmesiyle erişilebilirlik yolunda bir adım atılabilir.  
Kentlerdeki eşitsizlikleri azaltmak ve insan sağlığı ve refahını geliştirmek 
hedefleriyle yapılaşmaların ve açık alanların tasarımı, altyapısı, imarı, yönetimi 
ve  bütçelendirilmesinin yeniden gözden geçirilmesi gerekmektedir.
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Açık Alanlara Erişilebilirlik

Kentlerde nüfusun artmasıyla yeni konutlara, iş yerlerine ve çeşitli hizmetlere 
olan ihtiyaç da artmaktadır. Kentin çeperlere doğru genişlemesi sonucunda özellikle 
yoksul kesimler kentin imkanlarından uzaklaşmakta ve ekonomik yetersizlikler 
nedeniyle istihdama ve sosyal alanlara ulaşımın süresi ve maliyeti de artmaktadır. 

Kentin tüm alanlarına erişebilir olmak en temel insani haktır. Dış çevrede 
fiziki, mimari ve teknik altyapıdan kaynaklanan engellerin ortadan kaldırıldığı engelli 
dostu tasarımlar, engelli bireylerin kamusal alanları daha fazla kullanabilmelerine 
ve şehirde görünür olmalarına imkan verecektir. Engelli bireyleri gözetmeden 
tasarlanan kentsel alanlar, hizmetlere ve bilgiye erişimi azaltarak en temel erişim 
hakkından mahrum bırakmaktadır. 
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Caddeler, sokaklar, kaldırımlar, meydanlar ve parklar gibi yerler 
hemşehrilerin ortak kullanım alanları olarak birbirleriyle karşılaştıkları alanlardır. 
Büyükşehir Belediyesi Kanunu’na göre umuma açık her türlü bina, yol, kaldırım, 
yaya geçidi, açık ve yeşil alanlar, spor alanları ve benzeri sosyal ve kültürel altyapı 
alanlarının ve gerçek ve tüzel kişiler tarafından yapılmış ve umuma açık hizmet 
veren her türlü yapıların kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren yedi yıl içinde 
engellilerin erişebilirliğine uygun duruma getirilmesi şartı getirilmiştir. Kentlerde 
fiziki altyapının hayata geçirilmesi aşamasında engellilerle ilgili düzenlemelerin 
yapılması gerekmektedir; ancak günlük yaşantımızda pek çok yetersizlik hala 
devam etmekte ve engelli dostu olmayan uygulamalar nedeniyle engelliler 
toplumdan izole olmaktadır.
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• Kaldırımların yüksekliği engelli kullanımına göre hesaplanmalı ve rampa 
yapılmalıdır. 

• Trafik ışıklarında görme engelliler için sesli sinyalizasyon sistemi olmalıdır. 
Üst ve alt geçitlerde engelliler için gerekli düzenlemelerin yapılmalıdır. 

• Açık alanlarda yer alan tuvaletler engellilere yönelik yapılmalıdır. 
Otoparklarda engelliler için özel kullanım alanları ayrılmalıdır ve bu alanların işgal 
edilmesi durumunda cezai işlemlerin takibi yapılmalıdır. 

• Basamaklı alanlar ve korkuluklar kontrast renklerle işaretlenmelidir. 
• Otobüs durakları bilgilendirmeleri yazılı ve sesli olarak yapılmalıdır. 
• Yazılı olan bilgilendirmelerin puntoları yeterli büyüklükte olmalıdır ve ayakta 

olmayı gerektirmeyen bir mesafeden görülebilir yükseklikte konumlanmalıdır.
• Görsel ve yazılı ekranlar kamusal alanlarda daha fazla yer almalıdır. 
• Tutunma barları üzerinde Braille alfabesi ile bilgilendirme ve yönlendirme 

yapılmalıdır. Rehber köpek kullanan bireyler için gerekli düzenlemeler yapılmalıdır. 
• Yaya yollarının eğimi az ve kaliteli bir yürümeye elverişli olmalıdır.
• Kaldırımların ve yaya yollarının genişliği ortopedik engelliler için yeterli 

olmalıdır. Şehirdeki tüm alanların aydınlatması yeterli olmalıdır.
• Beyaz baston kullanan görme engelliler için renkli ve hissedilebilir dokulu 

yürüme alanlarının sürekli biçimde devam etmesi sağlanmalıdır.
• Akülü sandalyelerin ve engellilerin kullandığı cihazların şarjı, bakımı ve 

onarımı da erişilebilir alanlarda mevcut olmalıdır.

Parkları, oyun alanları, 
bahçeler, spor tesisleri, dinlenme 
ve eğlence yerleri, pazar 
yerleri, alışveriş merkezleri, 
toplu ulaşıma bağlanan yollar, 
kültürel faaliyetlerin yapıldığı 
açık alanlar gibi mekanların 
kullanıma geçirilmeden önce 
engellilik bakımından kontrol 
edilmesi gerekir. Tüm engel 
gruplarını kapsayan semboller 
halkı bilinçlendirmek ve engellilere 
yardımcı olacak şekilde 
kullanılmalıdır. 

BM Engelli Hakları Sözleşmesi de 
erişilebilirliğe özel bir önem atfederek 
toplumdan tecrit edilmeme ve toplumla 
dahil olabilmek için  gerek mekansal 
ve fiziki çevreyle bağlantılı ve gerekse 
de bilgiye erişim konusunda detaylı 
açıklamalar sunmaktadır.

Bu sözleşme, engelli bireylerin 
toplumun diğer bireyleriyle eşit koşullarda 
fiziki çevreye, ulaşıma, bilgi ve iletişim 
olanaklarına, kırsal ve kentsel halka 
açık alanlara ve hizmetlere erişimlerinin 
sağlanması hükmünü getirmektedir.
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Özellikle görme engelli kişiler, dikkat sorunu 
olan kişiler ve öğrenme sorunu yaşayan kişiler özenle 
yapılmış kent içi bitkilendirmeden etkin bir şekilde 
yararlanabilmektedirler. 

Güçlü zıtlıklar ve göze çarpan siluetler içeren bitkisel 
tasarımlar az gören kişiler için yön bulmada görsel ipuçları 
olabilmektedirler. 

Güçlü kokuları olan bitkiler de yine özellikle 
görme engelli kişilere yön bulmaları açısından yardımcı 
olabilmektedir. Bu nedenle bitkilendirmede değişik 
renk, biçim ve kokuda çeşitlilik yaratacak çalı, ağaççık ve 
çiçeklerin seçimi de önem taşımaktadır.

Yağışlar nedeniyle kırılıp yürüme yoluna düşen 
dallar, yere dökülen yaprakları kaygan yüzeyler ve kirlilik 
oluşturabilecek türler, dikenler, zehirli ve kaygan meyveler 
üreten türler yürüme yollarında tehlike arz edebilirler ve 
bundan dolayı dikkatli kullanılmaları gerekmektedir.

Dikenli bitkiler ile kaygan bir yüzey oluşturabilecek 
tohum ve meyve dökücü ağaç ve bitkiler, potansiyel tehlikeli 
bitkiler olduğundan yaya yollarından uzak tutulmalıdır. 

Yaya yollarına uzayan dallar, özellikle görme 
engelliler için tehlikeli bir engel oluşturmaktadır. Bitkilerin 
dallarının yaya yollarını engellememesi sağlanmalıdır. Ya 
geçişi engellemeyecek biçimde yaya yollarından yeterli 
uzaklığa dikilmeli, ya da yeterli ve düzenli bakım ve budama 
yapılmalıdır. 

Farklı renk, koku ve dokudaki bitkilerden duyu 
parkları oluşturulabilir ve özellikle duyu kaybı ya da 
hissizliği olan bireyler bu parklardan yararlandırılarak farklı 
bir deneyim yaşamaları sağlanabilir.
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İyi Örnek: Romanya’daki Duyu Bahçesi

Duyuları harekete geçirmek için oluşturulmuş yeşil bir alandır. Burası görme, 
koklama, işitme, dokunma ve tat almanın terapide başrol oynadığı bir yerdir. 
Duyusal bahçe, özel ihtiyaçları olan çocuklar için iyileştirici ve şifalı otlardan oluşan 
ve ülkedeki nadir örneklerden birini sunan  bir projedir. Proje Cargo grubu üyeleri ve 
“Otizm için Müzik” kampanyasının elçileri tarafından desteklenmiştir ve 61 yaşında 
COVID-19 nedeniyle hayatını kaybeden gitarist Adrian Bărar’ın adı bahçeye 
verilmiştir.

Duyu bahçesi, “Maria Montessori” Kapsayıcı Eğitim Okul Merkezi’nde 
oluşturulmuştur. Proje, Köstence İlçe Okul Müfettişliği ile ortaklaşa yürütülen 
“Otizm için Müzik” Kampanyası tarafından desteklenmektedir. Kampanya, 2012 
sonbaharında Köstence’den bir grubun girişimiyle başlamıştır ve ardından yerel 
rock-folk-pop müzik endüstrisinden diğer büyük isimler de dahil olmuştur.

Kum, taş, ahşap, ağaç kabuğu ve kütükler bu duyu bahçesini yapmak için 
kullanılan malzemelerden sadece birkaçıdır. Çocuklar çıplak ayakla yürürler ve 
ayaklarıyla dokunarak farklı duygu ve hisler yaşarlar.

Bunun birçok belirgin ve terapötik olarak kanıtlanmış faydaları vardır. Bahçede 
öğrencilerin çıplak ayakla yürüyebilecekleri ve belirli dokuları hissedebilecekleri, 
böylece belirli uyaranların yeniden etkinleştirilebileceği bir şifa yolu vardır. 
Ayrıca öğrenebilecekleri, koklayabilecekleri, dokunabilecekleri ve bazı açık hava 
etkinliklerine katılabilecekleri şifalı bitkilerle dolu bir yol da bulunmaktadır.
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Bu bahçe fikri, özellikle 
küçük çocukların evlerinde 
daha çok zaman geçirdikleri 
bir yılın ardından, terapötik 
aktiviteleri mümkün 
olduğunca açık havada 
taşımak arzusuyla 
gelişmiştir. Yalnızca otizm 
spektrumundaki çocuklara 
değil, aynı zamanda diğer 
engelleri veya eksiklikleri 
olan çocuklara da yönelik 
bir yerdir. Engelliler 
bahçenin kısmi montajını 
yapmışlardır, bütün çiçekleri 
dikmişlerdir. Seralar da 
bahçede mevcuttur.

Projenin orijinal adı: Grădina senzorială - Otizm için Müzik 
Başlatan kuruluş/kurum: Köstence İlçe Okul Müfettişliği
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Bilgilendirir : www.pingoin.net web sitesinde kullanıcıların kendilerine uygun 
sosyal mekanları bulmaları için mekanların erişilebilirliğini paylaşır.

Örneğin, tekerlekli sandalye kullanan birisi için yakınlarındaki engelli tuvaleti 
olan, rampası uygun mekanları listeler. 

Sadece engelliler için değil, çocuk bebek ve evcil hayvan sahipleri ile farklı 
besin tercihleri olan bireyleri de kapsayarak mekanlar hakkında bilgi verir. 

Şimdiye kadar 128 gönüllü ile 11 şehirde 700 mekanın erişilebilirlik 
bilgileri toplandı. Erişilebilir mekanlardan haberdar olmak için web sitesini ziyaret 
edebilirsiniz.

İyileştirir : PinGOin ekibi iç mimarlar, psikolog ve iş danışmanlarından 
oluşmaktadır. Sosyal mekanları sunduğu erişilebilir çözümlerle fiziksel açıdan 
dönüştürmeyi hedeflerken, mekan personeline sunduğu ‘Herkes için kapsayıcı 
iletişim’ danışmanlığı ile mekan personeli davranışsal olarak iyileştirmeyi hedefler. 

Birleştirir: PinGOin web sitesindeki mekan verilerini kendisine destek olan 
gönüllülerinden alır. Gönüllüler ziyaret ettikleri mekanları engelli kullanıcıların 
gözüyle değerlendirerek platformda paylaşır. Bu sistem sivil katılımı güçlendirirken 
erişilebilirlik ve kent hakları konusunda halkın farkındalığını artırır. 

PinGOin yerel yönetimler ortaklığı ile kent alanındaki sivil katılımı artırmak, 
sivil toplum ve sosyal girişim iş birlikleri oluşturmak amacıyla çeşitli işbirlikleri ve 
projeler yapar. Eskişehir Büyükşehir Belediyesi ortaklığında gerçekleştirdiği 
PinGOin Eskişehir’de, HeyKENT: Herkes İçin Kent Deneyimi yürüttüğü projeler 
arasındadır.

İyi Örnek: PinGO

PinGOin sosyal mekanlarda herkes için deneyim eşitliği sağlayan bir sosyal 
girişimdir. Üç temel faaliyet ile bağımsız erişimi destekler: 
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Konut Alanlarında ve Kamusal Binalarda 
Erişilebilirlik

Engelli bireylerin toplumla iç içe ve engelsiz kişilerle eşit şartlarda 
yaşamasında imar, planlama ve uygulama ile ilgili her türlü tedbiri almak ve altyapı 
ve üstyapı inşasında uygun ölçülere, norm ve standartlara dikkat edilmesi yerel 
yönetimlerin ana görevidir. Başta kamu kurum ve kuruluşları ile belediyelere 
ait tesis ve binalar olmak üzere, tüm bina ve konutların engelli erişimine uygun 
olması gerekmektedir. 

Engellilerin yollar, binalar, kamuya açık yerler gibi inşa edilmiş ortamlarda 
geniş bir erişilebilirlik sorunu vardır. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’nın 
“Türkiye’de Engelliler İçin Erişilebilirlik Projesi” kapsamında 2014 yılında 
Türkiye’nin 78 ilinde gerçekleştirdiği araştırmaya göre, Türkiye’deki engellilerin 
kamusal alanlarda en fazla bina içi ve dışı mekanlarda yeterli önlemler alınmaması 
nedeniyle kamusal alanlara erişim sorunları yaşadıkları tespit edilmiştir. 
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Engellilerin yapılı çevrede, binalarda ve ulaşımda erişilebilirliğine ilişkin 
ulusal ve uluslararası standartlar, Türk Standartları Enstitüsü’nün belirlediği 
esaslar uyarınca kabul edilmiştir. Bu noktada, yalnızca yasal zorunlulukları 
karşılamak yerine toplumsal bilinçle ihtiyaçlar çok boyutlu olarak değerlendirilmeli 
ve çözümler bulunmalıdır. 

Bu düzenlemelerin yalnızca ortopedik engellileri değil, bütüncül bir 
yaklaşımla tüm engel tiplerini göz önüne alarak yapılması gerekmektedir. 
Ancak bu yasal zorunlulukları karşılamak için yalnızca yürüme engelli bireylerin 
ihtiyaçlarını rampa yapımı gibi basit tekniklerle çözmeye yönelik uygulamaların 
gerçekleştirildiği görülmektedir. Ayrıca yapılan tasarımların kısa vadeli olarak 
düşünülmemesi, uzun vadeli ve gerçekçi olması engelli bireylerin daha 
sürdürülebilir bir çevrede yaşamalarını sağlayacaktır. Konutlarda yapılması 
planlanan tadilat ya da yardımcı cihaz entegresi gibi durumlarda, bağlı bulunulan 
yerel yönetimlerin engelli hizmet birimlerine başvurulabilir. 

Başta kamu binaları olmak üzere, toplu alışveriş merkezleri, kültür 
merkezleri ve diğer binalarda asansörlerin, kapıların ve tuvaletlerin engelli 
bireylerin kullanımı düşünülerek tasarlanması gerekmektedir. Bu konuda yasal 
düzenlemelere ilaveten eski ve yeni yapılmakta olan binaların standartlara 
uygunlukları tekrar gözden geçirilmeli, sivil toplum kuruluşlarının da izleme ve 
denetimde aktif rol oynaması gerekmektedir. 

• Binalarda engellilerin girişine uygun en az bir giriş bulunmalıdır. Binanın 
ana girişi erişilebilir olmalıdır. Yaya yollarının bina girişiyle karşılaştığı yerlerde, 
kaymayan malzemeden, sert yüzeyli, düz bir platform yapılmalıdır. Bina girişleri, 
hava koşullarından korunmalıdır.

• Yeni yapılacak tüm konutlar, engellilerin girişine ve katlara ulaşımına 
uygun asansör, merdiven, rampalar belirlenen ölçü ve nitelikte yapılmalıdır. 
Belli bir yüksekliği olan rampalar için belirli yükseklikte kenar korumaları inşa 
edilmelidir.
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• İşitme engelliler için yangın alarmı sistemleri gibi metotlar da bina 
sistemlerinde talep edilebilecek hususlardır. 

• Görme engelliler için yönlendirici zemin kaplamaları ve zıt renklerin 
da yer kaplamaları ve basamaklar gibi alanlarda kullanılması gerekmektedir. 

• Döner kapılardan kaçınılmalıdır, bina girişinde döner kapı varsa 
yanında mutlaka engellilerin de geçebileceği nitelik ve boyutlarda normal 
kanatlı bir kapı da bulunmalıdır. Ön kapıda tercihen eşik olmamalı, eşik varsa 
tekerlekli sandalyenin geçebileceği yükseklikte ve iki tarafa eğimli olmalıdır. 
Kapılarda kavranması kolay kapı kolu kullanılmalıdır.

• Yarım kat merdiven engelinin ortadan kaldırılması ve kot farkının 
giderilerek asansöre ulaşılması sağlanmalıdır. Merdiven olan her noktada 
rampa ve/veya asansör seçeneği de olmalıdır.

• Banyo ve tuvaletler engelli ve yaşlıların erişimine ve kullanımına uygun 
yapılmalıdır.

• Konutlarda ev kazalarının en aza indirilmesi için gerekli düzenlemeler 
ve basit donanımlar sağlanmalıdır.

• Her konut projesinde engelli bireyler için özel tasarlanmış evler 
bulundurulmalıdır. Bu evlerde evin birçok noktasına tutunma kolları konulabilir. 
Dolaplar uygun yükseklikte ve tasarımda düzenlenmelidir. Keskin köşeler ve 
kaygan zeminler ortadan kaldırılmalıdır.

• Yeni yapılacak binalara inşaat ruhsatı verilirken, projelerde engellilerle 
ilgili düzenlemelerin yapılıp yapılmadığı kontrol edilmeli, bu düzenlemeler 
yoksa ruhsat verilmemelidir.

• Tamamlanmış yapılara yapı kullanma izni verilirken, bina girişlerinde, 
asansörlerde ve diğer ortak alanlarda engellilerle ilgili standartlara uygun 
düzenlemeler yapılmamışsa yapı kullanma izin belgesi verilmemelidir.

• Mevcut konutların girişleri engellilerin erişimine uygun hale 
getirilmelidir.

• Konutların girişleri ve iç tasarımında, çalışma alanları engellilerin de 
kullanabileceği biçimde düzenlenmelidir. Özellikle kamu yapılarının tümü 
engelliler için erişilebilir olmalıdır.

• İstihdam ve eğitimle bütünleşmiş bir şekilde engellilerin uzun vadede 
gelir düzeylerinin yükseltilmesi hedefleri konulurken, kısa vadede de kentteki 
konutların bir bölümü engelli kişiler için parasal açıdan erişilebilir olmalıdır. Bu 
konutlar aynı zamanda düşük ve orta gelir grubuna yönelik olarak düşünülmeli, 
bu konudaki teşvikler konut politikalarında yer almalıdır.
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Sağlık Hizmetlerine Erişilebilirlik

Sağlık hizmetleri bireylerin yanı sıra tüm toplumu ilgilendiren ve çevresel 
faktörlerden ayrı düşünülemeyecek bir konudur. Fiziksel, zihinsel ve esenlik içinde 
sağlıklı yaşamak herkesin hakkıdır ve bu hakkı kullanabilmek için tüm imkanların 
yerel ve merkezi yönetimler tarafından  adil olarak sunulması gerekmektedir. 
Sağlıklı beslenme, sağlıklı giyinme, sağlıklı barınma ve ısınma gibi imkanlar, 
sağlık hakkına erişimin ayrılmaz birer parçasıdır. Tedavi ve rehabilitasyon 
çalışmalarında çok boyutlu bir çözüm arayışı ile hareket ederek tedavi sürecini 
etkileyecek altyapı ve çevresel faktörlerin da dahil olduğu erişim sorunları da göz 
önünde tutulmalıdır. Merkezi yönetimin yanı sıra yerel yönetimler de kapsamlı 
tesislerin hemşehrilere hizmet vermesinde ve sağlık hizmetlerine en etkin şekilde 
ulaşmada rol oynamaktadır. 
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Yerel yönetimler sağlık tesislerinin kurulmasının yanı sıra acil yardım 
ve ambulans hizmetlerinin sunulmasından, rehabilitasyon merkezi ve yaşlı 
bakımevleri gibi merkezlerin idaresinden ve koruyucu sağlık hizmetlerinin 
verilmesinden sorumludurlar. Geçici veya sürekli olarak yaşanan sağlık 
sorunlarının, çevresel faktörler nedeniyle kısıtlayıcı hale gelmemesi için tüm 
önlemlerin alınması gerekmektedir. 

Pandemi gibi olağanüstü dönemlerde engelliler özellikle sağlığa 
erişim ve rutinde yapılması gereken tedavilerin yarım kalması gibi sorunlar 
yaşamışlardır. Belediyelere bağlı sağlık kurumları ve hastanelerde engellilere 
kolaylık sağlanmalıdır. Sağlık ocakları, dispanserler, özel muayenehaneler ve 
hastaneler gibi kurumların öncelikle fiziksel engelli kişilerin erişimine uygun olması 
gerekmektedir. Ayrıca rehabilitasyon hizmetlerinin de en yakın bölgelerde 
hizmet vermesi, engelli bireylerin refakatçileri ile hastanelere gidişlerinde yerel 
yönetimlerin özel taşıma araçlarını kullanabilmeleri oldukça önemlidir. 

Beden ve ruh sağlığının korunmasına yardımcı çevrenin ve koşulların 
sağlanması konusunda yerel yönetimler engelli bireylere en yakın ve yerel 
ihtiyaçları bilen kuruluşlar olarak doğru yönlendirmeleri yapma konusunda 
sorumludurlar. Tıbbi rehabilitasyon bir rehabilitasyon kurumunda ya da 
evde terapi olarak düzenlenebilir. Evde tıbbi ve sosyal bakım hizmetleri de 
belediyelerin yapması gereken hizmetlerdir.. Yerel yönetimler doktor, hemşire, 
sosyal hizmet uzmanı ve yardımcı personeli içeren bir ekip ile hareket kısıtı 
olan engellilerin evde bakımını yapmalıdır. Teknik donanım, uzman personel ve 
finansman olanakları bakımından belediyelerin engellilerin bakım hizmetlerinde 
merkezi yönetimler ile işbirliği içinde olması gerekmektedir.
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Eğitime ve Çalışma Hayatına Erişilebilirlik

Engelli bireyler, eğitim ve çalışma hayatına katılım bakımından çevresel 
faktörlerden kaynaklı pek çok dezavantajlı duruma maruz kalmaktadırlar. 
Eğitime ve işgücü piyasasına erişimde sivil toplum, kamu ve özel sektör ile 
birlikte çaba göstermesi gerekmektedir. 

Engelli bireylerin eğitim seviyelerindeki düşük düzey dikkat çekicidir. 
2002 Türkiye Özürlüler Araştırması verilerine göre engelli nüfus içerisinde 
okuma yazma bilmeyenlerin oranı % 36,3 olarak tespit edilmiştir. Bu oran 
aynı yıl için Türkiye genelinde % 12,9’dir, dolayısıyla engelliler ile genel 
nüfusun eğitim seviyeleri arasında kayda değer bir fark vardır. Engelli 
bireyler arasında ilkokul ve daha düşük eğitime sahip olanların oranı ise % 
84,2’dir. Eğitim seviyelerindeki düşüklük, engellilerin yaşadıkları çevrenin 
ve dış koşulların yetersizliğiyle de doğrudan bağlantılıdır. Bu nedenle yerel 
yönetimlerin sunduğu meslek ve beceri kursları engellilerin meslek sahibi 
olmasında önemli katkılar sunmaktadır.  Engellilerin istihdamı sayesinde 
finansal güçlenme sayesinde dışa bağımlılığın azalmasının yanı sıra, üretim 
ile toplumsal fayda sağlanması ve psikolojik iyileşme ile artan sosyallik gibi 
faktörler yoluyla toplumsal barışın artması mümkün olabilmektedir.
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Engellilerin eğitimi konusunda,  özel eğitmenlere, araç-gereç teminine 
ve eğitim alabileceği mekanlara ulaştırılmasında yerel yönetimlerin desteği 
oldukça önemlidir. Belediyeler, örgün eğitim veren resmi kurumlara devam 
eden engelli öğrencilerin erişimi için indirimli yada ücretsiz toplu taşıma ve 
yardımcı cihazların temini destek hizmetleri sunmaktadır.  Bu konuda alınacak 
tedbirler ve sunulacak olan hizmetler, engelli bireylerin kendi kapasitelerini 
kullanabilmeleri, topluma faydalı bireyler olarak güçlenmeleri ve insan onuruna 
yaraşır işlerde çalışabilmeleri için istihdama hazırlık süreçlerinde yönlendiricidir. 

Geçim kaynaklarına ulaşabilmek, engellilerin bağımsız ve iyi yaşam 
koşullarında, kimseye ihtiyaç duymadan yaşayabilmeleri için bir zorunluluktur. 
Geçim kaynaklarına erişim, engellilerin ekonominin gelişmesine katkı vermesi, 
vergi veren bireyler olmaları ve sosyal yardımların miktarının düşmesi anlamına 
da gelmektedir. 

Belediyeler ileri yaşlardaki engelli bireyler için mesleki eğitim ve beceri 
kursları da açma konusunda yetkilidir. Meslek ve beceri kazandırma kursları 
toplumun çalışamayan veya çalıştığı halde bir meslek veya sanatı öğrenmek 
isteyen kesimlere hizmet vermektedir. Bu kurslar engelli bireylerin temel 
düzeydeki eğitim ihtiyacını karşılamada da yardımcı olmaktadır. Çünkü resmi 
örgün eğitim düzeyindeki müfredat engelli olmayan öğrencilerin eğitim 
hayatını planlamaya odaklandığından engelli öğrenciler eğitim hayatına 
yeterince dahil olamamaktadır. 

Mesleki ve beceri kazandıran kurslara katılan engelliler çalışma yaşamına 
üretken bir şekilde katılmaya hazırlanırlar ve bu kursların ruhsal açıdan 
iyileşmeye olumlu katkısı olmaktadır. İşgücüne katılım sayesinde edinilen 
gelir, aile hayatlarına katkı sağlamaktadır; ayrıca sosyal dışlanmayı önleyerek 
toplumsal entegrasyonu desteklemektedir. 

Engellilerin istihdamına yönelik dünya çapında farklı sistemler 
uygulanmaktadır: Kota sistemi, korumalı işyerleri, işverenlerin zorunlu/
zorunluluk olmadan engelli istihdamı, kooperatif ya da evden çalışma, yalnızca 
engellilerin istihdam edildiği işyerlerinde istihdam. Türkiye’de ise engellilerin 
çalışma hayatına katılımına bakıldığında, kota sistemi ve korumalı işyerleri 
uygulamalarının yanı sıra çok az sayıda yalnızca engelli istihdamı ile çalışan 
işyerleri dikkat çekmektedir. İşverenler açısından, engelli bireylerin işyerlerine 
mekânsal ulaşımlarının zorlukları yanında, işyerlerinin ve üretim sistemlerinin 
engelli dostu olmaması kaygıları ön plandadır. Bu sorunlar, engelli bireylerin iş 
hayatına devam edebilirliğini azaltmaktadır. 
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Ulaşımda Erişilebilirlik

Ulaşım, kentsel politikalarının planlanmasında oldukça için önemli bir 
alandır. Ulaşımda erişilebilirlik, kent içerisindeki bir noktadan bir diğer noktaya 
her bireyin hiçbir engele takılmadan ulaşabilmesi anlamına gelmektedir. 
Erişilebilir ulaşım, bağımsız yaşamanın temelini oluşturmaktadır. Mekanlar 
arası erişilebilir, hızlı, kolay ve rahat ulaşım hizmetlerinin sağlanması günlük 
eğitim, istihdam ve sosyalleşme gibi tüm faaliyetlerin yürütülebilmesine katkı 
sağlar. Engelli olsun ya da olmasın tüm bireyler, kent içinde erişilebilir ve 
bağımsız yolculuk etme hakkına sahiptir. Ulaşımda erişilebilirliğin izlenmesi 
için hareketlilik ihtiyaçlarının ve yoğunlukların belirlenmesi, kent içi ulaşımda 
güvenliğin öncelenmesi gerekmektedir. Yapılan yolculukların fiziksel hasar 
vermeden gerçekleşmesi ve kent içindeki noktalar arası hareketliliğin 
tam erişilebilir olması için tüm yolculuk zincirinin engelsiz hale getirilmesi 
gerekmektedir. 
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2002 Türkiye Özürlüler Araştırması sonuçlarına göre günlük yaşamda 
karşılaşılan sorunlara ilişkin soruya cevap veren ortopedik engellilerden 
yaşadığı yerde engeline uygun toplu taşıma hizmeti bulunduğunu söyleyen 
engellilerin oranı yalnızca % 4’tür. Şehir içi ulaşım hizmetlerinden engellilerin 
refakatçileri ile ücretsiz veya indirimli olarak yararlanmaları, engellilerin 
günlük yaşamlarındaki temel hizmetlerini görebilmeleri için ücretsiz servis 
araçları sağlanması ve engellilerin kullanımına uygun taksi hizmeti sunulması 
gerekmektedir. 

Toplu taşıma kalitesinin yetersizliği ve erişimdeki sorunlar özel araç 
kullanımının artmasına ve sonuç olarak da trafik yoğunluğuna ve çevresel 
kirlenmeye neden olmaktadır. Toplu taşıma araçları, özel arabalar, yayalar 
ve bisikletliler gibi tüm seyahat edenlerin hareket kabiliyetini ve dolaşım 
özgürlüğünü kısıtlamayan, birbiriyle uyumlu bir düzen kurulmalıdır. Evrensel 
tasarım felsefesi de engellilik-ulaşım ve kentsel mekan bağlantısı kurarak 
engelli bireylerin toplumun aktif özneleri olmalarını öngörmektedir.
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Toplu taşıma araçlarında ve ulaşım zincirinde aşa-
ğıdaki düzenlemelerin yapılması sayesinde engellilerin 
kullanım kolaylığı sağlanabilir:

Araçta yumuşak sürüş ve frenleme sistemi bulun-
malı, seyahatin hasarsız ve güvenli olması için tüm teknik 
tedbirler alınmalıdır

Araca biniş kolay ve engelsiz olmalıdır
Aracın kapısı yeterli genişlikte olmalıdır ve uygun 

yükseklikte rampa ile giriş yapılabilmelidir
Görsel ve işitsel bilgilendirmelerle otobüs güzer-

gâhı ve duraklar hakkında yolcular bilgilendirilmelidir
Tekerlekli sandalye kullanıcılarını için özel teker-

lekli sandalye alanı ayrılmalıdır
Ayakta duran yolcular için tutunma ve dayanma 

yerleri ergonomik olmalıdır
Tutunma barları üzerinde Braille alfabesi ile bilgi-

lendirme ve yönlendirme yapılmalıdır.
Yer seviyesine yakın araçlar kullanılmalıdır
Tüm durak noktalarında sesli, yazılı ve Braille alfa-

besi ile bilgilendirmeler yapılmalıdır. 
Ulaşım zincirinde a çalışan personele engelliliğe 

dair bilinçlendirme ve eğitim çalışmaları verilmelidir. 
Ulaşım zincirinin aksadığı noktalar arasında engel-

li bireylerin özel ihtiyaçlarına göre tasarlanmış araçların 
kullanılması sağlanmalıdır.
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Kent içi ulaşım ile ilgili düzenlemeler ve yolların güvenliği gibi konular 
Belediye Kanunu, Büyükşehir Belediyesi Kanunu ve Kent İçi Yollar Hakkında 
İçişleri Bakanlığı Genelgesi ile düzenlenmiştir. Erişilebilirlik Hakkında Genelge 
ise yolların erişilebilirliğinin sağlanması ile yol yapımında engelli vatandaşların 
bulunduğu yerlere öncelik verilmesinin sağlanmasına yoğunlaşmaktadır. 
5378 sayılı Kanun ile aynı zamanda belediyelere toplu taşıma hizmetlerini 
kanunun yürürlüğe girdiği 2005 tarihinden itibaren yedi yıl içinde satın 
alacakları, kiralayacakları veya denetimlerinde bulunan toplu taşıma 
araçlarının Türk Standartları Enstitüsü’nün ilgili standartlarına uyularak 
engellilerin erişebilirliğine uygun hale getirme zorunluluğu getirmiştir. Şehir içi 
toplu ulaşımda kullanılan otobüs durak yerlerinde ve otobüslerde engellilerin 
iniş ve binişlerini kolaylaştıracak fiziksel şartların sağlanması, otobüslerin 
içindeki bilgilendirme sağlayan sesli ve görsel uyarı sistemlerinin eklenmesi 
gerekliliği hükme bağlanmıştır. Ancak aradan geçen uzun süreye rağmen bu 
düzenlemeler büyük ölçüde yapılmamıştır. 
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Erişilebilir Kent Ödülleri (Access City Awards)

Avrupa Komisyonu, engellilerin ulaşım ve sosyal alanlardan eşit bir 
şekilde yararlanma ve özgürce seyahat edebilmeleri yönündeki farkındalığı 
arttırmak için nüfusu 50.000 ve üzerinde olan Avrupa Birliği (AB) üyesi 
ülkelerdeki şehirlerin engelli bireyler için ulaşılabilir olmasını teşvik etmek 
amacıyla 2011 yılından bu yana her yıl “Erişilebilir Kent Ödülü” (Access City 
Award) yarışması düzenlemektedir.

Erişilebilir kent ödülüne sahip engelli dostu şehirler, hem sakinlerine 
hem de yerli ve yabancı ziyaretçilere engelsiz bir yaşam imkânı sunmanın 
gururunu yaşamaktadır. Erişilebilir Kent Ödülü yarışmasına AB üyesi 
ülkelerden onlarca kent birincilik ödülüne sahip olmak için başvurmaktadır. 
Başvuruda bulunan kentler, jüri üyeleri tarafından çeşitli denetimlere tabi 
tutulmakta, vatandaşlara sundukları erişilebilirlik hizmetleri incelenmektedir. 
Ön elemeyi geçen kentler final listesine alınmaktadır.

Söz konusu ödül, Avrupa’da şu alanlarda en iyi erişime sahip kentlere 
verilmektedir: 

1-Yapılı Çevre ve Kamu Alanları 
2- Ulaşım Altyapısı 
3- İletişim ve Bilgi Teknolojileri
4- Kamu Servis ve Hizmetleri
Yaşadığımız çağda engelli bireylerin kent hayatına dahil olmasını 

desteklemek ve erişilebilir şehirler inşa etmek tüm devletlerin ortak 
politikasıdır. Şehrin yönetiminde yetkinliği olan kişiler, sorumlu oldukları 
kentleri erişilebilir hale getirdiklerinde yarışmada birinci olmaya layık 
görülmektedirler. 2011 yılında yapılan ilk yarışmada İspanya’nın Avila şehri 
Erişilebilir Kent Ödülü’nü almaya hak kazanırken, 2021 yılında yapılan son 
yarışmada  İsveç’in Jönköping kenti ödüle layık görülmüştür. Böylece 
İsveç, bu yarışmada üç şehri ile ödül alan tek ülke olurken, erişilebilir kent 
konusunda önemli yatırımlar yapan bir devlet olduğunu da ispatlamıştır.
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Jönköping Şehir Görüntüsü

İsveç’in güneyinde bulunan Jönköping şehri engelli gruplarıyla yakın 
işbirliği içinde çalışarak hem yeni hem de eski bölgelerinde engelli erişimini 
sürekli olarak iyileştirmektedir. Jönköping, erişilebilirliği geliştirmek için 
kullanıcılarla birlikte çalışan ve sürekli yenilikler üreten kurumlar için de yerel 
bir ödül sistemi oluşturulmuştur. Şehrin değişim ve erişilebilirlik taahhüdü 
sürdürülebilir kılınarak tüm engelli bireylerin ve bu düzenlemelere ihtiyaç 
duyan kişilerin yaşam kalitesini iyileştirmiştir ve topluma eşit bir şekilde 
katılmalarını sağlamıştır.

Not: Bu bilgiler https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1141
web sitesinden alınmıştır. Erişilebilir Kent Ödülleri hakkında daha fazla bilgi 
bu sitede bulunabilir. 
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GÜNLÜK HAYATTA KARŞILAŞILAN 
AYRIMCILIKLAR 

Sosyal ve mekânsal eşitsizliklerin giderildiği bir kent, sürdürülebilir 
kent olarak adlandırılmaktadır. Farklı yaş, cinsiyet ve sosyal geçmişlerden 
gelen kişiler açısından kapsayıcıdır ve engellilerin sosyal, ekonomik ve 
kültürel olarak gelişmesine katkı sunmaktadır. Sosyal adaleti ve eşitliği 
sağlamaya yönelik planlamalar, kentsel tasarım ve mimarlık alanlarında 
erişilebilir bir yaklaşımı benimsemek, sağlıklı bir fiziksel çevre ve dolaşım 
imkanı vererek engelli bireylerin uğradığı ayrımcılığı azaltacak ve bağımsız 
yaşama doğru bir gelişim sağlayacaktır. 

Engellilere yönelik ayrımcılık farklı mecralarda karşımıza çıkmaktadır. 
Engelliler yönelik “yardım ve acıma” ağırlıklı tutum ve davranışlar hak 
merkezli olmaktan uzaktır ve üstü örtülü bir ayrımcılık ve eşit olmayan bir 
zemin hazırlar. 2010 yılında ÖZİDA tarafından yaptırılan “Özürlülüğe Dayalı 
Ayrımcılığın Ölçülmesi Araştırması”  sonuçlarına göre dernek üyesi örneklem 
grubunun %80’i BM Engelli Hakları Sözleşmesi hakkında fikir sahibi değildir; 
%71.3’ü özürlülüğe dayalı ayrımcılıkla ilgili mevzuatı bilmemektedir. Engelli 
bireylerin ve ailelerinin de hak odaklı toplumsal ilişkiler konusunda daha 
fazla bilgilendirilmeye ihtiyaçları vardır. 
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Engelli bireyler sosyal hayatlarında gösterdikleri tutumlar konusunda, 
kamusal alanlara ve imkanlara erişmede, istihdam fırsatlarına erişimde, aile 
kurmada ve yararlandıkları sosyal yardımlar gibi pek çok konuda ayrımcılık 
yaşamaktadırlar. Engelli bireyler arasında da engel tipine ve toplumsal 
cinsiyet eşitsizliğinden kaynaklı pratiklere göre de farklı ayrımcılıklar 
uygulandığı görülmektedir. 

Engellilerin ulaşım, bilgiye erişim, iletişim, afetlerde müdahalelerde 
yaşanan eksiklikler gibi pek çok nedenden dolayı yaşadıkları maduniyet 
nedeniyle yoksulluk yaşama ihtimalleri artmakta ve ayrımcılık algısı nedeniyle 
toplumsal dışlanma riski ile karşı karşıya kalmaktadırlar. Engellilerin sosyal 
alanlarda da  ayrıştırılarak ve üstü örtülü bir şekilde de olsa dışlanarak 
ayrımcılık yapılmaktadır. “Engelliler parkı”, “engelliler ormanı”, “engelliler 
otobüsü”, “engellilere özel tatil yerleri”, “otizm kafe”, “engelli plajı”, 
“engelliler lokali”, “engelliler kütüphanesi” gibi uygulamalar da esasında 
engellilerin toplumun diğer bireylerinden ayrı alanlara yönlendirilmesine ve 
kamusal alanda görünmez kılınmalarına neden olmaktadır. Tüm kamusal 
alanların tasarım yoluyla herkesin kullanımına açılması yoluyla toplumsal 
uzlaşma ve kaynaşma sağlanabilir. 
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KAPSAYICI KENTTE SOSYALLEŞME VE 
BAĞIMSIZ YAŞAM

Kent yaşamı insan topluluklarının sosyalleşebilmesi için çok sayıda 
imkanlar sunmaktadır. Ancak sosyal alanlara  erişim konusunda yapılan 
hatalar engelli bireyler için aşılması gereken bariyerlere dönüşerek sosyal 
anlamda geride bırakılmalarına yol açar. Sosyal hayata tam ve etkin katılım 
ancak evrensel tasarım modelleriyle yapılan titiz çalışmalar ve kurumlar 
arası diyalog ve işbirliği ile mümkündür.  Erişilebilirlik yaklaşımına göre 
engelliler başkalarına ihtiyaç duymadan evlerinden çıkabilmeleri, gitmek 
istedikleri yere rahatça ulaşabilmeleri, sosyal alanları tüm bireylerin eşit 
koşullarda kullanabilmesi ve kentin imkanlarından toplumsal kaynaşma 
yoluyla faydalanabilmeleri gerekmektedir. 
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Engelli bireylerin kent yaşamında sosyal, ekonomik ve politik tüm alanlara 
dahil olabilmeleri, doğrudan onların bağımsız hareketlilik olanaklarıyla ilintilidir. 
Kentsel yaşamda aktif rol oynamak, kentin karar alma mekanizmalarında ve 
kültürel alanlarında görünür olabilmek de dezavantajlı koşullardan arınmayı 
gerektirir. Ancak özellikle gelişmekte olan ülkelerde sosyal devlet anlayışındaki 
yetersizlikler nedeniyle, engelli bireyler en temel ihtiyaçlarını karşılamaya 
odaklanarak sosyalleşme imkanlarında mahrum kalmaktadırlar. 

Engellilerin bağımsız yaşamını destekleyecek, başkalarının yardımına 
gerek duymadan kent yaşamına bütünleşmelerine ve kentin karar alma 
mekanizmalarına katılabilmelerine olanak sağlayan tasarım arayışlarına ve 
uygulamalarına gereksinim vardır. Sosyal, kültürel, dinlenme, eğlence ve sportif 
faaliyetlere katılım toplumsal barışın en temel unsurlarındandır. Bu konuda otel ve 
pansiyon gibi konaklama yerlerinin yanı sıra, hobi ve boş zaman değerlendirme 
faaliyetlerinin gerçekleştirildiği mekanlar, spor tesislerinin, yüzme havuzlarının ve 
kültür merkezlerinin de engelli ihtiyaçlarına göre yeniden imarı ve denetlenmesi 
pek çok engelli bireyin hayatını etkileyecek güce sahiptir. Bu anlayış çerçevesinde, 
kenti oluşturan konut yerleşme alanları, kentsel çalışma alanları (yönetim, kamu 
kuruluşları, kentsel ve bölgesel iş merkezleri vb.), yeşil alan, kentsel sosyal altyapı 
(eğitim, sağlık, kültürel tesis, dini tesis) arasındaki bağlantı güçlü ulaşım ağları 
ile sağlanarak toplumun hiçbir öznesi unutulmadan herkese yönelik tasarım 
gerçekleştirilmelidir; ülke, bölge ölçeğinden başlanarak kente inen planlar 
yapılmalı ve planlar arasındaki uyum unutulmamalıdır. Özellikle Kent Konseyi 
Engelli Meclisi ile sivil toplum kuruluşları sportif, kültürel ve sanatsal faaliyetlerin 
kapsayıcılığı konusunda destekleyici ve bilgilendirici bir tutum içinde olmalıdır. 

2002 Türkiye Özürlüler Araştırması sonuçlarına göre günlük 
yaşamda karşılaşılan sorunlara ilişkin soruya cevap veren ortopedik 
engellilerden,

%32’si fiziksel çevre düzenlemeleri olmadığından sokağa 
çıkamadıklarını, 

%28’i kamuya açık bina ve alanlara giremediklerini, 
%50’si toplu taşıma araçlarına binmekte güçlük çektiklerini
%29’u da sosyal ve kültürel etkinliklere katılamadıklarını
belirtmişlerdir. 
Aynı araştırmaya göre,
Engellilerin yaklaşık % 68’i günlük aktivitelerini yerine getirirken 

bir başkasına tam bağımlıdır, 
%46’sı ve günlük aktivitelerini yerine getirirken bir başkasına 

yarı bağımlıdır,
kendi başına bağımsız günlük aktivitelerini yapabilenlerin de 

%24’ü işyerinin fiziki koşullarının uygun olmadığını belirtmiştir.
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EKLER
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EKLER

Taahhüt 1

Erişilebilir İş Yerleri ve Tesisler Öz Değerlendirme Şablonu

Taahhüt 1:
Belediye binamız ve tesislerimiz tüm engelliler için erişilebilir durumdadır.

0    Hayır, hiç

1     Nadiren / özel amaçlı (ad hoc)

2    Bazen / bazıları için kısmen

3    Her zaman/sürekli olarak herkes için

1. Personel, binalar ve tesisler için ulusal 
ve uluslararası erişilebilirlik standartları ve 
gereksinimleri konusunda bilgili ve kendinden 
emin mi?

2. Belediye binaları ve konumları engelli 
kişiler tarafından desteklenen bir erişilebilirlik 
denetimine göre mi seçilmiş?

3. Ofis ve işyeri kira kontratlarınız erişilebilirlik 
değişiklikleri yapmanıza müsaade ediyor mu?

4. Erişilebilirlik standartları devam ettirilip, zaman 
içerisinde farklı personel ve kullanıcıların geri 
bildirimlerine göre güncelleniyor mu?

5. Düzenli erişilebilirlik denetimleri yapılması ve 
erişilebilirlik özelliklerinin sürdürülmesi için tahsis 
edilen bir bütçeniz var mı?

ŞARTNAMEDEKİ TANIMLAMA
VE STANDARTLAR

Not 
1-3

(0’dan 3’e kadar)
Yorum

Değerlendirme (not) şeması: Lütfen derecelendirmenizin 
nedenini belirtmek için yorum 
bölümünü kullanın. Lütfen 
düşüncelerinizi veya fikirlerinizi 
yorum bölümüne yazınız. 
Erişilebilirlik boşluklarını veya 
nasıl değişiklik yapılacağına 
dair fikirlerinizi yazabilirsiniz.
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6. Erişilebilirlik denetimleri ya da değişiklikleri 
yapılmadan önce engelli bireylere ve 
erişilebilirlik uzmanlarına danışıldı mı?

7. İşyerindeki erişilebilirlik ve güvenliği 
geliştirecek aksiyonları, tavsiyeleri ve engelleri 
tanımlamak için erişilebilirlik denetimleri 
gerçekleştirildi mi?

8. Engellilerden ve erişilebilirlik uzmanlarından 
oluşan denetim ekipleri tüm engellilik 
gereksinimlerini göz önüne alan erişilebilir ve 
katılımcı yaklaşımlar kullanıyorlar mı?

9. Denetim ekipleri, çeşitli engelli bireyler 
de dahil olmak üzere çok sayıda kullanıcının 
(örneğin; personel, ziyaretçiler, müşteriler) 
görüşlerine başvuruyor mu?

10. Denetim bulguları ve tavsiyeler, 
sonuçlandırmadan önce geri bildirim ve 
doğrulama için, yerel dillerde ve erişilebilir 
formatlarda ortaklarla ve engelli bireylerle  
paylaşılıyor mu?

11. Denetimcilerin bulguları ve tavsiyeleri, 
gelecek programlar ve stratejiler hakkında 
bilgilendirmek için sürekli olarak personel ve 
ortaklarla paylaşılıyor mu?

ERİŞİLEBİLİRLİK DENETİMİ
Not 
1-3

(0’dan 3’e kadar)
Yorum
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12. Üst yönetim, işyerinde erişilebilirlik 
için, gerektiğinde yeniden yerleştirmenin 
sorumluluğunu almayı da içerecek şekilde, 
mevzuat, standartlar ve prosedürlere uyumu 
sağlıyor mu?

13. Erişilebilirliğin mümkün olmadığı durumlarda 
kuruluş, talep edildiğinde tüm engelli personel, 
stajyerler ve gönüllüler için kabul edilebilir bir 
uyarlama sağlama sorumluluğunu alıyor mu?

14. Tüm işyeri ortamı ve düzenlemeleri, 
personelin ve engelli kullanıcıların güvenlik 
gereksinimlerini sağlama almak amacıyla düzenli 
olarak gözden geçiriliyor ve gereksinimler 
karşılanıyor mu? 

15. Engelli bireyler için alarm sistemleri, ekipman 
ve bireysel acil durum planları dahil olmak üzere 
erişilebilir tahliye prosedürleri ve sistemleri var 
mı?

16. Beklenmedik durum planları (acil durum 
planları), acil bir durumda erişilebilirliği ve makul 
bir uyarlamayı destekleyecek fonları içeriyor 
mu?

17. İş yerlerinin ve binaların sürekli erişilebilirliğini 
sağlamak için çeşitli personel, ziyaretçiler ve 
müşterilerden geri bildirim toplanıyor mu?
18. Üst düzey yöneticiler, işyerlerine ve tesislere 
erişilebilirlik konusunda gelen şikayetleri 
inceleyip harekete geçiyor mu?

KALİTE VE UYGUNLUĞUN 
İZLENMESİ VE SÜRDÜRÜLMESİ

Not 
1-3

(0’dan 3’e kadar)
Yorum
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Taahhüt 2

Taahhüt 2:
Sistemler ve teknolojiler de dahil olmak üzere bilgi ve iletişimimiz, tüm engelli 
kişilerin erişimine açıktır.

Erişilebilir Teknolojiler Öz Değerlendirme Şablonu

Lütfen derecelendirmenizin 
nedenini belirtmek için yorum 
bölümünü kullanın. Lütfen 
düşüncelerinizi veya fikirlerinizi 
yorum bölümüne yazınız. 
Erişilebilirlik boşluklarını veya 
nasıl değişiklik yapılacağına 
dair fikirlerinizi yazabilirsiniz.

Değerlendirme (not) şeması:

1. Personel, dijital erişilebilirlik ve veri koruma ile 
ilgili ulusal ve uluslararası standartlar konusunda 
bilgili ve kendinden emin mi?

2. Geliştirilen tüm içerik; alternatif biçimler, 
altyazı, sesli betimleme, çeviri, sade dil için kopya 
düzenleme vb. gibi ilgili erişilebilirlik standartlarına 
ve en iyi uygulamalara uygun mu?

3. Personel, sosyal medya da dahil olmak üzere 
dijital içerik hazırlarken ve yayınlarken hem 
erişilebilirliği hem de güvenliği dikkate alıyor mu?

4. Dijital sistemlerin ve içeriğin erişilebilirlik 
standartlarına uygunluğunu ve bakımını 
sağlamak için ayrılmış bir bütçeniz var mı?

5. Üretilen tüm materyaller, olumsuz klişeleri 
veya damgalamayı pekiştirmeyen saygılı ve 
uygun bir dil kullanıyor mu?

6. Dijital içerik, yayımlama öncesinde personel 
ve engelli bireylerle istişare yoluyla geliştirilip 
doğrulanıyor mu?

7. Personel, erişilebilirlik denetleyicilerini kullanma 
ve raporlar, sunumlar, sosyal medya gönderileri, 
bloglar vb. için erişilebilir dijital içerik üretme 
konusunda kendine güveniyor mu?

İÇERİK GELİŞTİRME Not 
0-3

Yorum

0    Hayır, hiç

1     Nadiren / özel amaçlı (ad hoc)

2    Bazen / bazıları için kısmen

3    Her zaman/sürekli olarak herkes için
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Taahhüt 2

8. Kuruluş, engelliler tarafından seçildiği şekilde 
erişilebilir teknolojinin, iletişim araçlarının ve 
biçimlerin kullanımını kolaylaştırıyor mu?

9. Erişilebilir bir dijital altyapının yokluğunda, 
insanların bilgiye diğerleriyle eşit koşullarda 
erişmesi için alternatif seçenekler var mı?

10. Yardımcı teknolojileri talep edecek sistemler 
mevcut mu ve personele bu teknolojinin nasıl 
kullanılacağı konusunda ilgili eğitim veriliyor mu?

11. Sosyal medya (Facebook, Twitter, Instagram, 
YouTube vb.) üzerinden yapılan bilgilendirme ve 
iletişim alternatif metin, sesli açıklama ve altyazıyı 
içeriyor mu?

12. Engelli bireyler ve erişilebilirlik profesyonelleri 
tarafından standartlarla uyumu sağlayacak, 
internet siteleri ile çevrimiçi içeriğin erişilebilirliğini 
ve güvenliğini geliştirecek erişilebilirlik denetimleri 
yapılıyor mu?

13. Personel; görseller, videolar, anlatılar, 
tanıklıklar ve vaka çalışmaları dahil olmak üzere 
iletişim ve pazarlama materyallerinde kişisel 
verileri kullanmak için ücretsiz, önceden ve 
bilgilendirilmiş onay alıyor mu?

14. Dijital içerik ve sistemlerin erişilebilirlik 
standartlarını karşılamasını sağlamak için çeşitli 
personel, ziyaretçiler ve müşterilerden geri 
bildirim toplanıyor mu?

15. Üst düzey yöneticiler, dijital içerik ile siteler 
ve sistemlerin erişilebilirliği hakkında gelen 
şikayetleri inceliyor ve bunlara göre hareket 
ediyor mu?

İLETİŞİM ARAÇLARI

KALİTE VE UYGUNLUĞUN
İZLENMESİ VE SÜRDÜRÜLMESİ

Not 
0-3

Not 
0-3

Yorum

Yorum
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Taahhüt 3

Taahhüt 3:
Mal, hizmet ve tesis tedarikimiz, erişilebilirlik kriterleri ve standartlarının 
dikkate alınmasını içerir.

Kapsayıcı Tedarik Öz Değerlendirme Şablonu

0    Hayır, hiç

1     Nadiren / özel amaçlı (ad hoc)

2    Bazen / bazıları için kısmen

3    Her zaman/sürekli olarak herkes için

Lütfen derecelendirmenizin 
nedenini belirtmek için yorum 
bölümünü kullanın. Lütfen 
düşüncelerinizi veya fikirlerinizi 
yorum bölümüne yazınız. 
Erişilebilirlik boşluklarını veya 
nasıl değişiklik yapılacağına 
dair fikirlerinizi yazabilirsiniz.

Değerlendirme (not) şeması:

1. Personel; satın alma ile ilgili yasal gereklilikler ve 
ilgili ulusal ve uluslararası erişilebilirlik standartları 
konusunda bilgili ve kendinden emin mi?

2.Tüm mal, ürün ve hizmet ihaleleri, çeşitli engelli 
bireyleri de içeren son kullanıcılarla istişareler de 
dahil olmak üzere ihtiyaç değerlendirmelerine 
dayalı mı? 

3. Acil durumlarda hızlı takip edilenler de dahil 
olmak üzere tüm ihale talepleri (iş tanımları, 
metraj cetvelleri, hizmet sözleşmeleri vb.), 
sözleşme gereği ilgili ISO/ulusal erişilebilirlik 
standartlarını belirtiyor mu?

4. Erişilebilirlik standartlarının bakımı ve kullanıcı 
testi, sözleşme teslimatına ve garanti sürelerine 
dahil edilmiş mi?

5. İhale teklifleri verilmeden önce engelli bireylere 
ve erişilebilirlik profesyonellerine danışılıyor mu?

ÖZELLİKLER (TEKNİK ŞARTLAR)
VE STANDARTLAR

Not 
0-3

Yorum

6. İhale duyuruları erişilebilir olup geleneksel 
satış yerlerinin ötesine (özellikle danışmanlar, 
tasarımcılar çevirmenler vb. hizmet sözleşmeleri 
için) ulaşıyor mu?

İHALE SÜRECİ
Not 
0-3

Yorum
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Taahhüt 3

7. Mal, ürün ve hizmet tedarikçilerinin 
değerlendirmeleri; erişilebilirlik, eşitlik, çevresel 
sorumluluk ve etik kaynak kullanımı konularında 
ilgili akreditasyon ve deneyimi kanıtlayabilenleri 
destekliyor mu?

8. Mallar, ürünler ve hizmetler için yapılan 
tekliflerin değerlendirmeleri; sorumlu kaynak 
bulma dahil olmak üzere erişilebilirlik, çevresel ve 
etik hususlar hakkında belirli kriterler içeriyor mu?

9. Seçim panelleri, herhangi bir çıkar çatışmasını 
beyan eden şeffaf süreçler ile ilgili uzmanlığa ve 
deneyime sahip çok çeşitli kişileri içeriyor mu?

10. Tedarikçi referansları, numuneler ve 
prototipler; kalite, erişilebilirlik standartlarına 
uygunluk ve kullanıcı memnuniyeti açısından 
kontrol ediliyor mu?

11. Personel ve son kullanıcılar, çıktıların kalitesini 
ve uygunluğunu sözleşmede yer alan nihai 
ödemelerden önce test ediyor ve onaylıyor mu?

ÖZELLİKLER (TEKNİK ŞARTLAR)
VE STANDARTLAR

Not 
0-3

Yorum

12. Tüm ihale süreçlerinden öğrenilenler tutarlı bir 
şekilde belgeleniyor ve gelecekteki satın almaları 
bilgilendirmek için kullanılıyor mu?

13. Malların, ürünlerin ve hizmetlerin alımını 
ve memnuniyeti ölçmek için çok çeşitli 
kullanıcılardan geri bildirim toplanıyor mu?

14. Yıllık bütçeler, tedarik edilen tüm mal, ürün ve 
hizmetlerin güvenlik ve erişilebilirlik özelliklerinin 
sürdürülmesi için fon sağlıyor mu?

15. Satın alma sözleşmeleri ulusal ve uluslararası 
erişilebilirlik standartları ve mevzuat ile güncel 
tutuluyor mu?

16. Üst düzey yöneticiler, kuruluşunuz tarafından 
tedarik edilen mal, ürün ve hizmetlerin güvenliği 
ve erişilebilirliği hakkında alınan şikayetleri 
inceliyor ve bunlara göre hareket ediyor mu?

KALİTE VE UYGUNLUĞUN
İZLENMESİ VE SÜRDÜRÜLMESİ

Not 
0-3

Yorum
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Taahhüt 4

Taahhüt 4:
Kapasite geliştirme, bilgi yönetimi ve öğrenme sistemleri, herkesin eşit 
ölçüde katkıda bulunabilmesi ve yararlanabilmesi için kapsayıcı ve erişilebilir 
olacak şekilde tasarlanır ve desteklenir.

Eğitim ve Kapasite Geliştirme Öz Değerlendirme Şablonu

0    Hayır, hiç

1     Nadiren / özel amaçlı (ad hoc)

2    Bazen / bazıları için kısmen

3    Her zaman/sürekli olarak herkes için

Lütfen derecelendirmenizin 
nedenini belirtmek için yorum 
bölümünü kullanın. Lütfen 
düşüncelerinizi veya fikirlerinizi 
yorum bölümüne yazınız. 
Erişilebilirlik boşluklarını veya 
nasıl değişiklik yapılacağına 
dair fikirlerinizi yazabilirsiniz.

Değerlendirme (not) şeması:

1. Kapasite geliştirme ve eğitim programlarınızı, 
tercih edilen yöntemler, zamanlamalar ve yerler 
de dahil olmak üzere, öğrenme ihtiyaçları ve 
beklentileri konusunda personel/katılımcılarla 
istişareye dayalı olarak mı tasarlıyorsunuz?

2. Kapasite geliştirme ve eğitim programlarınızın 
sistemlerde, uygulamalarda ve tutumlarda 
değişiklik yaratmaya yönelik net hedefleri var mı?

3. Kapasite geliştirme ve eğitim programlarınızın 
içeriği ve metodolojisi, herkesin anlamlı bir 
şekilde katılabilmesi için farklı öğrenici stilleri ve 
tercihlerine hitap eden kapsayıcı kolaylaştırma 
teknikleri kullanılarak tamamen erişilebilir mi?

4. Kapasite geliştirme ve eğitim programlarınız, 
kriz zamanlarında uyum sağlayabilmek de dahil 
olmak üzere, esnek ve farklı bağlamlara ve 
öğrenicilere yanıt verecek şekilde tasarlandı mı?

5. Erişilebilir ve kapsayıcı kapasite geliştirme ve 
eğitim programları (erişilebilir ulaşım maliyetleri, 
işaret dili tercümanları, altyazı, destek personeli, 
küçük çocukların ebeveynleri için kreş desteği 
vb.) sağlamak için ayrılmış bir bütçeniz var mı?

KAPSAYICI KAPASİTE GELİŞTİRME VE 
EĞİTİM PROGRAMLARI TASARLAMA Yorum

Not 
1-3

(0’dan 3’e kadar)
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Taahhüt 4

6. Tüm katılımcıların öğrendiklerini ve önerilerini 
paylaşmaları için erişilebilir ve kullanıcı dostu 
değerlendirme ve geri bildirim mekanizmalarınız var mı?

7. Bölüm müdürleri ve üst yönetim, anlamlı sürekli 
öğrenme ve mesleki gelişim fırsatlarına erişim sağlamak 
için özellikle kadınlar ve yeterince temsil edilmeyen 
gruplardan olanlar olmak üzere tüm personeli aktif 
olarak destekliyor mu?

8. Tüm personelin kendi öğrenmeleri için kişisel 
sorumluluk alma ve çalışmalarının bir parçası olarak dahil 
olma ve erişilebilirliği ilerletme konusunda kendinden 
emin ve proaktif olduğu bir kültür var mı?

9. Tüm personele akran değişimi, işbaşı eğitimi, akredite 
eğitim, ücretli izinler vb. gibi sürekli mesleki gelişim 
fırsatları sağlamak için uygun bir bütçe ayrıldı mı?

10. Tüm personele, kendi uygulamalarındakiler de dahil 
olmak üzere, bilinçsiz önyargıları öğrenme, tanıma ve 
bunlara karşı çıkma fırsatları veriliyor mu?

11. Yönetim, kurumsal öğrenme ve gelişmeye yönelik 
yenilikçi uygulama ve stratejileri teşvik etmek 
için kapasite geliştirme ve eğitim programlarının 
incelemelerine ve bağımsız değerlendirmelerinin 
bulgularına göre hareket ediyor mu?

12. Tüm personelin öğrenmeyi paylaşma, deneyim 
ve kaynak alışverişinde bulunma ve en son mesleki 
gelişmelerden haberdar olma fırsatları var mı? (Bunlar, 
dahili bir uygulama topluluğu veya diğer kuruluşlar veya 
ağlar aracılığıyla olabilir)

13. Uygulama topluluklarının gelişimini resmi olarak 
destekleyecek bir bütçe var mı? (Bu, belirlenmiş bir 
bilgi ve bilgi yönetimi koordinatörüne, erişilebilir bir 
çevrimiçi platforma, değişim programlarına ve öğrenme 
etkinliklerine vb. sahip olmayı içerebilir.)

MENTORLUK (DANIŞMANLIK/REHBERLİK)
VE DEVAM EDEN PROFESYONEL GELİŞİM

ÖĞRENMENİN YAYGINLAŞTIRILMASI VE 
UYGULAMA TOPLULUKLARI GELİŞTİRİLMESİ

Yorum

Yorum

Not 
1-3

(0’dan 3’e kadar)

Not 
1-3

(0’dan 3’e kadar)
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Taahhüt 5

Taahhüt 5:
Programlarımız ve hizmetlerimiz ayrımcı olmayıp yaş, cinsiyet, inanç, etnik 
köken veya diğer herhangi bir kimlik özelliği gözetilmeksizin topluluklarındaki 
tüm engelli bireyler için erişilebilirdir.

Eşitlik ve Ayrımcılık Yapmama Öz Değerlendirme Şablonu

0    Hayır, hiç

1     Nadiren / özel amaçlı (ad hoc)

2    Bazen / bazıları için kısmen

3    Her zaman/sürekli olarak herkes için

Lütfen derecelendirmenizin 
nedenini belirtmek için yorum 
bölümünü kullanın. Lütfen 
düşüncelerinizi veya fikirlerinizi 
yorum bölümüne yazınız. 
Erişilebilirlik boşluklarını veya 
nasıl değişiklik yapılacağına 
dair fikirlerinizi yazabilirsiniz.

Değerlendirme (not) şeması:

1. Kurumsal politikalar, standartlar ve prosedürler, 
insan haklarına dayalı bir yaklaşım ile uyumlu 
olarak eşitlik ve ayrımcılık yapmamayı ele alıyor 
mu?

2. Liderlik ve üst yönetim; tüm programların, 
sistemlerin ve uygulamaların eşitlik ve ayrımcılık 
yapmama ilkelerine uymasını sağlamak 
için bilinçsiz önyargıları tanıma ve ele alma 
konusunda yeterince eğitimli mi?

3. Engelli kişiler, özellikle yetersiz temsil edilen 
gruplardan olanlar, üst düzey karar alma ve 
yönetişim pozisyonlarında temsil ediliyor mu?

4. Tüm program sistemleri ve prosedürleri 
tamamen erişilebilir ve evrensel tasarım ilkelerine 
uygun mu?

5. Program yöneticileri, ilk planlamadan 
değerlendirmeye kadar proje döngüsünün her 
aşamasında çok çeşitli engelli kişilerin ve onları 
temsil eden kuruluşların aktif katılımını gözetiyor 
ve sağlama alıyor mu?

PROGRAM YÖNETİMİ VE YÖNETİŞİM Yorum
Not 
1-3

(0’dan 3’e kadar)
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Taahhüt 5

6. Durum analizleri (hızlı ihtiyaç değerlendirmeleri, 
afet sonrası değerlendirmeler vb. dahil) yetersiz 
temsil edilen grupları tespit ediyor ve engellilik ve 
cinsiyete ilişkin sosyal rolleri, ilişkileri, normları ve 
eşitsizlikleri analiz ediyor mu?

7. Yetersiz temsil edildiği belirlenmiş gruplar, 
programların planlanması ve uygulanmasına aktif 
olarak katılıyor mu?

8. Engellilik ve toplumsal cinsiyet eşitliğine ilişkin 
durumsal analizlerden elde edilen bulgular, 
programları bilgilendirmek ve insani müdahaleler 
de dahil olmak üzere değişimi ölçmek üzere 
göstergeleri tanımlamak için kullanılıyor mu?

9. Tasarım, insan hakları temelli bir yaklaşım 
doğrultusunda eşitlik ve ayrımcılık yapmama 
konusunu ele almak için bütçesi ayrılmış belirli 
önlemler içeriyor mu?

10. Programlar ve hizmetler; erişilebilirlik, 
kullanılabilirlik, satın alınabilirlik, kabul edilebilirlik 
ve kaliteyi ele almak için kapsamlı bir şekilde 
tasarlanmış ve uygulanıyor mu?

11. Tüm engelli bireylerin karşı karşıya kaldığı 
tutumlara, damgalamaya, klişelere ve ayrımcılığa 
meydan okuyan bütçelenmiş faaliyetler var mı?

12. Bütçeler, ayrımcılık yapılmamasını sağlamak 
için erişilebilirlik, katılımcı süreçler, makul 
uyarlama ve diğer özel önlemleri sağlıyor mu? 
(ör. dil tercümanları, çocuk bakımı yardımı, çeviri, 
erişilebilir ulaşım, dijital erişilebilirlik, Kolay Okuma 
ve Braille belgeleri vb.)

13. Programlar, çalışmanızdan hiç kimsenin zarar 
görmemesi için olası riskleri tanımlıyor, izliyor ve 
azaltıyor mu?

TASARIM, PLANLAMA VE UYGULAMA Yorum
Not 
1-3

(0’dan 3’e kadar)
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Taahhüt 5

14. Bilgi ve geri bildirim mekanizmaları, yerel diller 
de dahil olmak üzere bir dizi erişilebilir formatta 
sağlanıyor mu?

15. İzleme ve değerlendirme faaliyetleri, farklı 
seslerin duyulmasını sağlamak için gerektiğinde 
ayrı alanlar da dahil olmak üzere herkesin eşit 
katılımı için güvenli ve erişilebilir alanlar yaratıyor 
mu?

16. Ayrıştırılmış veriler; katılım, kendini tanımlama, 
şeffaflık, mahremiyet ve hesap verebilirlik gibi 
OHCHR ilkelerine uygun olarak tutarlı bir şekilde 
toplanıyor ve analiz ediliyor mu?

17. Değerlendirme ekipleri, farklı deneyimlere 
sahip engelli bireyler de dahil olmak üzere yerel 
uzmanlığı kullanıyor mu?

18. Değerlendirme ekipleri, çocuklar da dahil 
olmak üzere çeşitli ve yeterli temsil edilmeyen 
seslerin duyulmasını sağlayan yerel dil kullanımını 
da içeren katılımcı süreçler kullanıyor mu?

19. Değerlendirmelerin ilk bulguları ve 
tavsiyeleri, sonuçlandırmadan önce geri bildirim 
ve doğrulama sağlamak için topluluklar ve 
kullanıcılarla erişilebilir formatlarda ve yerel 
dillerde paylaşılıyor mu?

20. Değerlendirmelerden elde edilen eşitlik 
ve ayrımcılık yapmama üzerine öğrenilenler, 
gelecekteki program ve stratejileri bilgilendirmek 
için tutarlı bir şekilde kullanılıyor mu?

21. Hesap verebilirliği sağlamak için 
programlardan öğrenilenler; topluluk, ulusal 
ve uluslararası düzeylerde ortaklarla erişilebilir 
formatlarda ve dillerde paylaşılıyor mu?

22. Üst düzey yöneticiler, gündeme getirilen, 
makul uyarlamanın reddi de dahil olmak üzere, 
rapor edilen tüm ayrımcılık olaylarında harekete 
geçiyor mu?

İZLEME, DEĞERLENDİRME, HESAP 
VEREBİLİRLİK VE ÖĞRENME

Yorum
Not 
1-3

(0’dan 3’e kadar)
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Taahhüt 6

Taahhüt 6:
Toplantılarımız ve etkinliklerimiz, çevrimiçi ve yüz yüze, tüm engelli bireylerin 
erişimine açıktır.

Kapsayıcı Toplantılar ve Etkinlikler
Öz Değerlendirme Şablonu

0    Hayır, hiç

1     Nadiren / özel amaçlı (ad hoc)

2    Bazen / bazıları için kısmen

3    Her zaman/sürekli olarak herkes için

Lütfen derecelendirmenizin 
nedenini belirtmek için yorum 
bölümünü kullanın. Lütfen 
düşüncelerinizi veya fikirlerinizi 
yorum bölümüne yazınız. 
Erişilebilirlik boşluklarını veya 
nasıl değişiklik yapılacağına 
dair fikirlerinizi yazabilirsiniz.

Değerlendirme (not) şeması:

1. Erişilebilir, yüksek kaliteli hizmetler sağlama 
konusunda kanıtlanmış bir sicile sahip, toplantılar 
ve etkinlikler için güncel bir tedarikçi rehberiniz 
var mı? (ör. mekanlar, oteller, taksiler, altyazı, 
çevirmenler vb.)

2. Toplantılarınızın ve etkinliklerinizin ne kadar 
kapsayıcı olduğunu izleyebilmek için bilerek 
katılımcılar hakkında ayrıştırılmış veriler topluyor 
musunuz?

3. Bütçeler, tüm toplantı ve etkinliklerinizde 
erişilebilirlik, makul uyarlama ve diğer özel 
önlemleri sağlıyor mu?

4. Etkinlik öncesi kayıt formlarınız, katılımcılara 
erişilebilirlik ve katılma gereksinimlerini soruyor 
mu ve bunların karşılandığından emin olmak için 
mevcut sistemleriniz var mı?

5. Toplantılarınızı ve etkinliklerinizi planlarken 
kapsayıcı, güvenli ve iyi bir ortam sağlamak için 
toplumsal cinsiyet, kültürel, dini ve güvenlikle ilgili 
hususları dikkate alıyor musunuz?

TOPLANTI ETKİNLİĞİ
HAZIRLAMA VE PLANLAMA Yorum

Not 
1-3

(0’dan 3’e kadar)
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Taahhüt 6

6. Katılımı artırmak ve çevre üzerindeki etkiyi 
azaltmak için etkinliklerinize ve toplantılarınıza 
uzaktan, çevrimiçi katılım sunuyor musunuz?
Çevre? (ör. canlı yayın, çevirmeli erişim, web 
konferansı vb.)

7. Personel, herkesin eşit katılımını sağlamak 
için tüm toplantı ve etkinliklerde kapsayıcı 
kolaylaştırma yöntemlerini ve uygulamalarını 
kullanacağından emin mi?

8. Toplantı ve etkinliklerde kullanılan tüm bilgi ve 
iletişim, tüm katılımcıların etkin bir şekilde katkıda 
bulunabilmesini sağlamak için çeşitli erişilebilir  
formatlarda sağlanıyor mu?

9. Toplantılar ve etkinlikler, herkesin eşit katılımı 
için güvenli alanlar yaratıyor mu? Daha az temsil 
edilen grupların sesini artırmak için gerektiğinde 
ayrı alanlara sahip mi?

10. Tüm toplantı ve etkinliklerden önce güvenlik 
ve tahliye prosedürlerine ilişkin erişilebilir 
yönlendirmeler yapılıyor mu?

11. Toplantılarınızın ve etkinliklerinizin tüm 
katılımcılar, özellikle de yeterince temsil 
edilmeyen gruplar için ne kadar erişilebilir 
olduğunu sürekli olarak izlemek için çeşitli geri 
bildirim mekanizmalarınız var mı?

12. Geri bildirim ve değerlendirme formlarınızdan 
elde edilen veriler, ilerlemeyi izlemek ve katılıma 
yönelik ele alınması gereken engelleri belirlemek 
için analiz ediliyor mu?

13. Etkinlik planlaması ve dağıtımından 
öğrenilenler, gelecekteki etkinlikleri ve toplantıları 
iyileştirmek ve desteklemek için belgeleniyor ve 
paylaşılıyor mu?

14. Liderlik ve yöneticiler, toplantı ve etkinliklerde 
kapsayıcı uygulama modelliyor mu? Erişilemeyen 
veya özel toplantı ve etkinliklerle ilgili şikayetler 
üzerine mi hareket ediyor?

ETKİNLİKLERİN VE
TOPLANTILARIN İDARESİ

GERİ BİLDİRİM, ÖĞRENME
VE UYUMLULUK

Yorum

Yorum

Not 
1-3

(0’dan 3’e kadar)

Not 
1-3

(0’dan 3’e kadar)
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Taahhüt 7

Taahhüt 7:
İş yerlerimiz, gerektiğinde engelli çalışanlar için makul uyarlamalar 
sağlayarak, tüm personelin başarısını destekleyen kapsayıcı ve erişilebilir bir 
ortamı teşvik eder.

Kapsayıcı İstihdam Öz Değerlendirme Şablonu

0    Hayır, hiç

1     Nadiren / özel amaçlı (ad hoc)

2    Bazen / bazıları için kısmen

3    Her zaman/sürekli olarak herkes için

Lütfen derecelendirmenizin 
nedenini belirtmek için yorum 
bölümünü kullanın. Lütfen 
düşüncelerinizi veya fikirlerinizi 
yorum bölümüne yazınız. 
Erişilebilirlik boşluklarını veya 
nasıl değişiklik yapılacağına 
dair fikirlerinizi yazabilirsiniz.

Değerlendirme (not) şeması:

1. Kuruluşunuz aktif olarak engellileri ve diğer 
yeterince temsil edilmeyen gruplardan kişileri 
çekmeye dikkat ediyor mu?

2. Reklamdan mülakata ve geri bildirime kadar 
tamamen kapsayıcı ve erişilebilir bir işe alım 
süreci var mı?

3. İş için asgari kriterleri karşılayan tüm engelli 
adaylar mülakata çağırılıyor mu?

4. Tüm başvuranların yeteneklerini 
gösterebilmeleri için makul uyarlamalarla birlikte 
dinamik bir dizi görev ve işe alım süreci kullanıyor 
musunuz?

5. İşe alım panelleri, geleneksel önyargıların 
pekiştirilmemesi için çeşitlilik gösteriyor mu?

6. Öğrenmelerini ve özgüvenlerini desteklemekte 
başarılı olamayan tüm engelli adaylar için yapıcı 
geri bildirim sağlıyor musunuz?

İŞE ALIM Yorum
Not 
1-3

(0’dan 3’e kadar)
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Taahhüt 7

7. Tüm engelli personel için makul uyarlamaların 
değerlendirilmesi ve sağlanması amacıyla resmi, 
düzenli olarak gözden geçirilen mevcut bir 
sistem var mı?

8. Personel, gönüllüler ve stajyerler, günlük 
işlerinde engellilik eşitliğini nasıl ele alacakları 
konusunda engellilerle düzenli eğitim ve rehberlik 
fırsatlarına sahipler mi?

9. Yöneticiler ve diğer yönetim personelleri, 
herhangi bir eşitsizliği ve ayrımcılığı belirlemek ve 
ele almak için personel terfileri, maaş skalaları ile 
ilgili verileri izliyor ve denetliyor mu?

10. Engelli çalışanlar ve yeterince temsil 
edilmeyen diğer gruplar, diğer çalışanlarla eşit bir 
şekilde toplu pazarlık ve karar alma süreçlerine 
katılmak için personel konseylerine, komitelere 
ve sendikalara katılabiliyor mu?

11. İşe dönüşü desteklemek ve sağlıklı bir iş-
yaşam dengesini sürdürmek için etkili önlemler 
de dahil olmak üzere, hasta olan veya işe düzenli 
olarak gelmeyen personeli izlemek, yönetmek ve 
desteklemek için sistemler mevcut mu?

12. Tüm personeli, stajyerleri ve gönüllüleri 
dinlemek ve bunlara yanıt vermek için çeşitli 
erişilebilir, bireysel ve toplu geri bildirim 
mekanizmalarını proaktif olarak kullanıyor 
musunuz?

13. Yöneticiler işyeri güç dinamiklerine duyarlı 
mı ve engelli, kadın, etnik azınlıklar veya diğer 
marjinal gruplardan oluşan personelin olumsuz 
sonuçlardan korkmadan endişelerini dile getirme 
konusunda kendinden emin olmalarını sağlamak 
için sorumluluk alıyor mu?

14. Liderler ve yöneticiler, personel, müşteriler 
ve ortaklar tarafından ortaya atılan her türlü 
suistimal, istismar, şiddet, zorbalık, taciz, 
dolandırıcılık vb. konuları ele almak için gizli, 
güvenli, erişilebilir ve etkili bir şikayet sisteminin 
mevcut olmasını sağlıyor mu?

TUTMA – PERSONELİN BAŞARILI OLMASI 
İÇİN SAĞLIKLI ORTAMLAR YARATMAK Yorum

Not 
1-3

(0’dan 3’e kadar)
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Taahhüt 7

15. Liderlik ve yönetim, kapsayıcı istihdam 
konusundaki yasal yükümlülükleri ve bu 
standartların işyerinde nasıl uygulanacağı ve 
karşılanacağı konusunda bilgili ve kendinden 
emin mi?

16. Kuruluşunuz, özellikle az temsil edilen 
gruplardan olanlar olmak üzere, çeşitli engelli 
gençler için staj ve gönüllü fırsatları sağlıyor mu?

17. Liderlik ve yönetim, tüm personelin 
bunlara eşit olarak erişebilmesini ve bunlardan 
yararlanabilmesini sağlamak için mesleki gelişim 
ve eğitim fırsatları için bütçelerin kullanımını izliyor 
mu? 
(Bu, makul uyarlama ve özel önlemler için tahsis 
edilen bütçenin kullanımının izlenmesini içerir).

18. Engellilerin ve yeterince temsil edilmeyen 
gruplardan kişilerin mesleki gelişimlerini 
desteklemek için işbaşı eğitimi, değişim ve ücretli 
izinler gibi fırsatları teşvik etmek ve sağlamak için 
diğer kuruluşlar ve ağlarla aktif olarak çalışıyor 
musunuz?

19. Personel, kapsayıcı istihdam uygulamaları 
konusunda bilgi alışverişi yapmak, öğrenmek 
ve hesap verebilirliği artırmak için departmanlar 
arasında ve/veya engelliler dahil diğer 
kuruluşlarla aktif bir uygulama topluluğuna 
katılıyor mu?

20. Liderlik ve yönetim, bilinçsiz önyargıları ele 
almak ve engelliler ve yeterince temsil edilmeyen 
diğer gruplardan insanlar için mesleki gelişim 
fırsatlarının önündeki engelleri kaldırmak için 
bağımsız İK incelemelerinin bulgularına göre 
hareket ediyor mu?

İSTİHDAM İÇİN KAPSAYICI
YOLLAR YARATMAK Yorum

Not 
1-3

(0’dan 3’e kadar)
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