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Değerli Okurlarımız,

Ülkemizde yaşayan tüm vatandaşlarımız gibi
engelli vatandaşlarımızın da sahip oldukları

Engelli bireylerin sosyal uyum konusunda

temel hak ve hürriyetlerden en iyi şekilde

yaşadıkları güçlükler, özellikle Türkiye

yararlanmaları, yaşam standartlarının

gibi gelişmekte olan ülkelerde önemli bir

yükselmesi ve sosyal yaşama katılımları

sorun olarak devam etmektedir. Engelli

konusunda sadece devletimize değil bizlere

bireyler, bir taraftan sahip oldukları engelle

de önemli görevler düşmektedir. Kendilerine

yaşama mücadelesi verirken, diğer taraftan

inanıldığı ve fırsat verildiği takdirde, engel

yaşadıkları çevreye sosyal uyum sağlamaya

tanımadan herkes kadar başarılı ve üretken

çalışmaktadırlar.

olabildiklerini spordan sanata, edebiyattan
siyasete, eğitimden çalışma hayatına
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Bu iki yönlü güçlüğü, engelli birey çoğu

kadar her alanda kanıtlamışlardır. Engelli

zaman sahip olduğu özel olanaklarıyla

vatandaşlarımızın bu denli önemli başarılara

yenmeye çalışmaktadır. Ya da özel olanaklara

imza atmaları dayanışma ve uzlaşı ruhuyla

sahip olmadığı için güçlüklerle başa

yaşamın her alanında desteklenmeleri halinde

çıkamamaktadır.

her şeyin üstesinden gelebileceklerinin
göstergesidir.

Toplumsal yaşamda dezavantajlı grup
olarak anılırken diğer yandan hayatta kalma

1992 yılında Birleşmiş Milletler ’in 3 Aralık

mücadelesi içindedirler. Gerek iş yaşamında

gününü Dünya Engelliler Günü olarak kabul

gerek sosyal yaşantılarında en güç sorunlarla

etmekte olup, Bu sayımızda Aile ve Sosyal

başa çıkmak zorunda kalmaktadırlar.

Politikalar Bakanlığı, Dernekler, Belediyeler

Toplumun anlayış ve ayrıcalık göstermeleri

ve Vakıflar bünyesinde yürütülen sosyal

gereken sosyal hayatta daha fazla

hizmet uygulamaları aile ve çocuk, kadın,

anlayışsızlık ve mağduriyet yaşamaları

yaşlı ve engelli hizmetleri odağında ele

bizlerin de birer engelli adayı olabileceğimizi

alınacaktır.

maalesef unutturmaktadır.
Bu vesile ile yayında emeği geçen Ajans
Engelli vatandaşlarımıza karşı duyarlılık ve

personeline de çalışmaya katkı sağlayanlara

farkındalığın arttırılması amacıyla Birleşmiş

da teşekkür ederim.

Milletlere üye 156 ülke ile birlikte 10-16
Mayıs tarihlerini engelliler haftası olarak
kutlamaktayız.

DOĞAKA YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI
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Değerli Okurlarımız,

Öncelikle, ahlaki ve vicdani bir görev olarak,
toplumumuzu, engelli bireylere karşı
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Bültenimizin yirmi üçüncü sayısı ile

bulundukları önyargılardan arındırmak

karşınızdayız. Bu sayımızı, engelliliğin

gerekmektedir. Bunun yanı sıra, engellilerin

dünyada, toplumlar üzerindeki etkilerini

yaşam kalitelerini yükseltmek adına eğitim,

anlamamızı sağlayan bir çok araştırma, rapor

işgücü, sağlık, erişilebilirlik gibi birçok

ve istatistiki veri çalışması yapılan engelsiz

konuda olumsuzluklar giderilmeli ve

yaşam konusuna ayırmak istedik.

kendilerine pozitif ayrımcılık uygulanmalıdır.

Günümüz yaşam koşullarında, dezavantajlı

Engelli insanlarımızın işgücüne katılmalarını

gruplar arasında yer alan engelli

teşvik edici düzenlemeler, onların da üretimde

vatandaşlarımızın karşılaştığı sorunlara

bir pay sahibi olmalarını temin edecek yapıcı

dikkat çekmek amacıyla bu önemli konuda

bir katkıda bulunacaktır. Kaliteli eğitime eşit

farkındalık sağlamanın toplumun eşitlikçi

şartlarda erişmeleri de, muhakkak ki, hayat

anlayışla gelişimi açısından önemli olduğunu

standartlarını yükseltip yaşama sevinçlerini

düşünmekteyiz.

arttıracaktır. Ayrıca, sağlık hizmetlerinden
kolayca faydalanabilmeleri için yapılacak

Toplumsal yaşama katılımın önündeki

iyileştirme çalışmalarına önem verilmelidir.

engelleri kaldırmak ve her bireye aynı

Bu sayımızın amacı, engelli

adalet duygusu ile yaklaşarak sahip olduğu

vatandaşlarımızın, sosyal, kültürel ve

potansiyeli ortaya çıkarmak için yeterli

ekonomik yaşama entegrasyonunun

kaynak ve uzmanlığı yönlendirmenin engelli

sağlanması amacıyla, yetkili kurumların

vatandaşlarımız için ne denli kıymetli

yenilikçi yaklaşımlar doğrultusunda

olduğunu belirtmek isteriz. Gerek kurumumuz

çalışmalar yaparak, bu önemli konuya dikkat

nezdinde, gerekse yerel paydaşlarımız ve

çekip, engelleri aşarak ve farkındalığı da

merkezi otoritenin elbirliği ve güç birliği

arttırmayı sağlayacağını umar, yepyeni bir

içinde, engelleri hep birlikte aşmaya gönül

sayımızda sizlerle farklı konularda görüşmeyi

verdiğimizi ve var olan tüm gücümüzle destek

temenni ederiz.

için engelli vatandaşlarımızın yanlarında
olduğumuzu belirtmenin gücüne yürekten
inanmaktayız.

DOĞAKA GENEL SEKRETERLİĞİ
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“ENGELSİZ YAŞAM”
Genel Değerlendirmesi
Tüm dünyada olduğu gibi, ülkemizde

benimsenen Uluslararası İşlevsellik, Engellilik

de engelli bireyler toplumun önemli bir

ve Sağlık Sınıflandırması (ICF) engelliliği

bölümünü oluşturmaktadır. Son rakamlar,

sakatlık, faaliyet sınırlılığı ve katılım kısıtlılığı

ülkemizde toplam nüfusun %12’sine yakını

için şemsiye bir terim olarak kullanmaktadır.

engelli olduğu belirtilmektedir. Bu da

Engellilik, (beyin felci, Down sendromu,

demektir ki; Türkiye’de yaklaşık her 6 kişiden

depresyon ve benzeri) sağlık sorunları olan

biri kısıtlayıcı engelliliğe sahiptir. Toplumun,

bireylerin (negatif tavırlar, erişilemeyen

böylesi yüksek bir oranda içinde barındırdığı

ulaşım ve kamu binaları, sınırlı sosyal

bu bireylerimiz de, elbette, tüm diğer

destek gibi) kişisel ve çevresel faktörlerle

bireylerle eşit haklara sahip olmalıdırlar.

etkileşimlerinde ortaya çıkan olumsuz
durumları ifade eder.
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2006 yılında benimsenen Engellilerin
Haklarına İlişkin Birleşmiş Milletler

Çevre, engelli vatandaşlarımıza sosyal çevre

Sözleşmesi’nin (CRPD) amacı, “tüm engelli

eğitim, istihdam, sağlık ve sosyal katılım

insanların temel özgürlüklerden ve bütün

konularında engeller oluşturmaktadır.

insan haklarından tam ve eşit bir şekilde

Örneğin, öğretmenlerin, okul yöneticilerinin,

faydalanmasını teşvik etmek, sağlamak,

diğer çocukların ve hatta aile üyelerininin

korumak ve insan olmaktan ileri gelen

tavırları engelli çocukların özel eğitim

haysiyetlerine yönelik saygıyı arttırmaktır”.

kurumları dışındaki okullarda kapsanmasını

Bu, dünya çapında engelliliğe yönelik

etkilemektedir.

anlayışta ve verilen tepkilerde büyük bir
değişimi ifade etmektedir.

İşverenlerin engelli insanların engelli
olmayanlara göre daha az verimli olduğuna

Dünya engellilik raporu engelli insanların

dair yanlış kanıları ve çalışma yaşamında

yaşamlarını geliştirme ve CRPD’nin

engellerin kaldırılmasını sağlayan mevcut

uygulanmasını kolaylaştırma amacıyla,

düzenlemeler konusundaki cehalet, istihdam

engelliliğe dair mevcut en iyi bilimsel bilgileri

fırsatlarını sınırlamaktadır

bir araya getirmektedir. Raporun amacı

Birçok mekan (kamusal kullanıma açık alanlar

şudur: • Mevcut en iyi bulgulara dayanarak,

ve binalar dahil), ulaşım sistemi ve bilgi

hükümetlere ve sivil topluma engelliliğin

edinme herkes için erişilebilir değildir. Engelli

önemi ve engelliliğe yönelik tepkilere dair

bir insanın iş arama konusunda cesaretinin

etraflıca bir analiz sunmak. • Ulusal ve

kırılmasının veya sağlık hizmetlerinden

uluslararası eylem tavsiyelerinde bulunmak.

mahrum kalmasının en sık görülen nedeni

Bu raporun kavramsal çerçevesi olarak

ulaşıma erişememektir.

Engellilik tanımı ve sınıflandırmasındaki

1. Görmede zorluk çekiyor musunuz?

yeni yaklaşımla beraber Nüfus ve Konut

(Gözlük veya lens kullanıyor olsanız dahi)

Araştırmasında engellilik; tıbbi yaklaşımdan
(organ kaybı, işlev bozuklukları)

2. Duymada zorluk çekiyor musunuz? (İşitme
cihazı/implant kullanıyor olsanız dahi)

ziyade fonksiyonlardaki sınırlılıklara
odaklanmaktadır. Araştırmada engellilik;

3. Konuşmada (konuşma bozukluğu, tutukluk,

görme, duyma, konuşma, yaşıtlarına göre

kekemelik gibi nedenlerden dolayı) zorluk

öğrenme/basit dört işlem yapma, hatırlama/

çekiyor musunuz?

dikkatini toplama alanlarıyla hareket güçlüğü
(yürüme, taşıma, tutma ve merdiven inip
çıkma) alanlarında tanımlanmıştır. Araştırma

4. Yürümede, merdiven çıkmada veya inmede
zorluk çekiyor musunuz?

kapsamında bu alanlardan en az birinde çok

5. Birşeyler taşımada veya tutmada zorluk

zorlandığını veya hiç yapamadığını belirten

çekiyor musunuz?

kişiler en az bir engeli olan nüfus kapsamına
alınmıştır.

6. Yaşıtlarınıza göre öğrenmede, basit dört
işlem yapmada, hatırlama veya dikkatinizi

Nüfus ve Konut Araştırmasında bireylere 6

toplamada zorluk çekiyor musunuz?

farklı engellilik durumuna ilişkin aşağıdaki
sorular yöneltilmiştir:

NÜFUS ORANI (%)

ERKEK (%)

KADIN (%)

Tüm Yaş Grupları

6,9

5,9

7,9

3-9

2,3

2,5

2,1

10-14

2,1

2,4

1,8

15-19

2,3

2,6

2,0

20-24

2,7

3,4

2,0

25-29

2,6

3,0

2,3

30-34

3,2

3,4

3,0

35-39

4,0

4,0

4,1

40-44

5,1

4,7

5,6

45-49

6,9

5,9

7,8

50-54

8,8

7,1

10,7

60-64

16,5

12,3

20,4

65-69

23,0

26,3

36,3

70-74

31,9

26,3

36,3

75+

46,5

40,9

50,3

Genel nüfus içinde yaş grubu ve cinsiyete göre en az bir engeli olan nüfus (2011)
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ENGELLİ BİREY

Nüfus ve Konut Araştırması sonuçlarına göre, en az bir engeli olan (3 ve daha yukarı yaş)
nüfusun oranı %6,9 (4.876.000 kişi)’dur. Erkeklerde %5,9 olan bu oran kadınlarda %7,9’dur.
Yaş grubu arttıkça en az bir engeli olan nüfus oranının artma eğiliminde olduğu görülmektedir.
35-39 yaş grubundan itibaren en az bir engeli olan kadınların oranı erkeklerden yüksektir.
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Yaş grubu ve cinsiyete göre en az bir engeli olan nüfus oranı

%
0

1

2

Konuşmada zorluk yaşayanlar

6

0,7
0,8
0,6
2,4

3,3
4,1
3,2

Bir şeyler taşımada / tutmada zorluk yaşayanlar

Engel grubu ve cinsiyete göre engelli nüfus oranı

5

1,1
1,1
1,2

Yürümede, merdiven çıkmada / inmede zorluk
yaşayanlar

Yaşıtlarına göre öğrenmede / basit dört işlem yapmada /
hatırlamada, dikkatini toplamada...

4

1,4
1,3
1,5

Görmede zorluk yaşayanlar

İşitmede zorluk yaşayanlar

3

2
1,6

4,1
5,1

Toplam
Erkek

2,4

Kadın

(1)

Engelli nüfus oranı hesaplanırken; ilgili faaliyeti yaparken çok zorlandığını veya bu
faaliyeti hiç yapamadığını beyan edenlerin toplam nüfus içindeki payı esas alınmıştır.

(2)

Görmeye yardımcı araç kullananlardan bu araçları kullanmalarına rağmen 		
görmede çok zorlandığını belirtilenler ile hiç görmediğini belirtenler dahildir.

(3)

İşitmeye yardımcı araç kullanmalarına rağmen işitmede çok zorlandığını belirtenler
ile hiç duymadığını belirtenler dahildir.

(4)

3 ve daha yukarı yaştaki nüfusu kapsamaktadır. Engel gruplarına göre 			
engelli nüfus oranları incelendiğinde bir şeyler taşımada /tutmada zorluk 		
yaşayanlar ile yürümede, merdiven çıkmada / inmede zorluk yaşayanların 		
oranları diğer gruplara göre daha yüksektir.

TOPLAM
NÜFUS
ORANI
(%)

ERKEK
(%)

KADIN
(%)

Görmede Zorluk
Yaşayanlar(2)

1,4

1,3

1,5

1.039.000

478.000

561.000

İşitme Zorluk Yaşayanlar(3)

1,1

1,1

1,2

836,000

406,000

429,000

Konuşmada Zorluk

0,7

0,8

0,6

507,000

278,000

229,000

Yüremede, merdiven
çıkmada/inmede zorluk

3,3

2,4

4,1

2,133,000

861,000

1,452,000

Birşeyler taşımada /
tutmada zorluk
yaşayanlar(4)

4,1

3,2

5,1

2,923,000

1,136,000

1,787,00

Yaşıtlara Göre Öğrenmede/
basit dört işlem yapmada/
hatırlamada dikkatini
toplamada zorluk

2,0

1,6

2,4

1,412,000

565,000

847,000

TOPLAM ERKEK KİŞİ
(Kişi Sayısı)
SAYISI

KADIN KİŞİ
SAYISI
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Genel nüfus içinde engel grubuna göre engelli nüfus
Engelli çalıştırmakla yükümlü 50+ işyeri sayısı

4857 sayılı İş Kanununun 30’uncu Maddesi
kapsamında; “İşverenler, elli veya daha fazla işçi
çalıştırdıkları özel sektör işyerlerinde yüzde üç
engelli; kamu işyerlerinde ise yüzde dört engelli
bireyi meslek, beden ve ruhi durumlarına uygun
işlerde çalıştırmakla yükümlüdürler.”
Türkiye İş Kurumu verilerine göre engelli
çalıştırmakla yükümlü 50+ işyeri sayısı ile kamu
kurumlarında ve özel sektörde engelli kotasında
işçi olarak istihdam edilen bireylerin yıllara göre
dağılımları aşağıdaki tablolarda yer almaktadır.
Engelli bireyleri çalıştırmakla yükümlü işyeri
sayısı 2002 yılı itibariyle kamuda 1.609, özel
sektörde 8.121 iken 2020 yılı Nisan sonu itibariyle
bu sayı kamuda 1.142, özel sektörde ise 13.882’dir
KAYNAKÇA: https://www.ailevecalisma.gov.tr/eyhgm/sayfalar/
istatistikler/engelli-ve-yasli-istatistik-bulteni/

YILLAR
2020 (Nisan)
2019

Kamu
1.142
1.320

Özel
13.882
18.029

2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002

1.352
782
806
844
809
890
979
1.004
1.084
1.096
1.126
1.613
1.507
1.567
1.674
1.593
1.609

17.826
19.957
18.332
17.144
17.144
17.773
16.980
15.118
14.511
12.847
13.268
17.864
13.593
11.517
10.145
8.427
8.121

D O Ğ A K A B Ü LT E N

ENGEL GRUBU

Analiz
Selen DOĞAN
Türkiye Engelliler Meclisine Doğru
Projesi İletişim Sorumlusu
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Engelliler Konfederasyonu yaklaşık üç yıl

örgütlerinin dağınık yapısı zaman içinde

önce, Avrupa Birliği’nin mali desteğiyle

tekrarlara ve zaman kayıplarına neden oldu

“Aktif Yurttaşlık Hakkımızdır: Türkiye

ve hak savunuculuğu refleksini zayıflattı.

Engelliler Meclisine Doğru” projesini başlattı.

Örgütler sürdürülebilirliklerini sağlamak ve

Türkiye’de engelli haklarının iyileştirilmesi

kitlelerinin ihtiyaçlarına ve beklentilerine

ve geliştirilmesi için verilen mücadelenin

yönelik kapsamlı çalışmalar yürütebilmek

daha kolektif olması, yerel gündemi gözden

için projeler yapmaya başladılar. Bu süreçle

kaçırmadan ve uluslararası insan hakları

birlikte gelen profesyonelleşme sivil

belgelerine dayanarak yürütülmesi ve

toplum örgütlerinde engelli insan kaynağı

hem araçlarının hem de argümanlarının

geliştirilmesine bir parça katkıda bulunduğu

çeşitlenmesi hedefiyle hayata geçirilmiş bir ağ

gibi, hak savunucularını mücadele alanından

kurma çalışması.

biraz uzaklaştırdı. Diğer yandan yeni aktivizm
biçimleriyle, yeni medyayla, yeni baskı
araçlarıyla da tanıştı engelliler. Bu hareketli
ortamda zaman zaman ortak paydada
buluşup haklarını arayan engelliler, bazen de
ayrışmaya kadar giden tartışmaların içinde
kendilerini buldular; işbirliği ve dayanışma
ruhunun yerini rekabete ve çatışmaya

Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü’ne

bıraktığı birçok örnek ortaya çıktı. Her biri

göre Türkiye’de 1397 engelli derneği var. Vakıf

kendi alanında önemli işler yapan engelli

veya kooperatif tüzel kişiliğine sahip olan

örgütleri kendi kulvarlarında ilerlemekle

veya inisiyatif, grup vb. yapıları da katarsak

birlikte, ortak bir amaca yönelip etkin baskı

1500 civarında örgüt engelli konularında

gücü oluşturmakta yetersiz kalıyordu.

faaliyet gösteriyor.

Bununla birlikte özellikle metropollerin
dışındaki kentlerde faaliyet gösteren engelli

Bu girişimin arka planında uzun yıllara

örgütlerinin maddi sıkıntılar yaşaması, hatta

yayılmış çalışmalar ve fikir alışverişleri var.

varlığını sürdürecek desteği bulamadığı

Bu fikir Engelliler Konfederasyonu’nun

için kapatılmak zorunda kalması engelli

2016’da İstanbul’da düzenlediği ve tüm

hareketinde güç kaybına neden oldu. Ayakta

engel gruplarını temsilen 80 aktivistin

kalabilmek için direnenler, parasal kaynaklara

katıldığı bir çalıştayda ortaya çıktı… 2000’li

erişme şansları olsa bile beşeri sermayeleri

yıllarla birlikte sayıları hızla artan engelli

bulunmadığı için, yani insan kaynağı

yaratamadıklarından, kitleyi temsil edecek

temelli bir bakış açısıyla yapılması gerektiğine

güce erişmekte zorlandılar… Çalıştayda bütün

işaret ediyor. Engelliliğin hayırseverliğin

bunlara çözüm olarak Türkiye Engelliler

değil, insan haklarının konusu olduğunu

Meclisinin kurulması gündeme getirildi. Bu

tüm topluma anlatmaya çalışıyor. Eşitliğin,

kararın yaşama geçirilebilmesi için hazırlanan

bağımsız yaşamın, kapsayıcılığın tüm

proje Avrupa Birliği tarafından desteklendi.

politikalarda, ürün ve hizmetlerde karşılığını
görebileceğimiz, ayrımcılık ve şiddetten uzak,

Her hak mücadelesi, kazanımlarını korumak

kişi onurunu gözeten bir yaşam için sesimizi

ve ilerletmek zorundadır. Engelli örgütleri

yükseltmemiz gerektiğine işaret ediyor. Hak

de savunuculuk evreninin bir bileşeni olarak

ihlallerine karşı ortak stratejiler geliştirmek

uzun yıllara dayalı mücadele becerisini

ve aynı zamanda, engellilerin başarılarını,

geliştirme ihtiyacındaydı. Dağınık, iletişimsiz

yapabilirliklerini ve kazanımlarını görünür

ve etkileşimsiz olmamalı, güç birliği içerisinde

kılmak için bir rota öneriyor.

kamuoyu yaratmalıydı. Türkiye Engelliler
Meclisi fikri tam da buradan doğdu.

Engelliler Konfederasyonu, bu uzun yolun
ilk durağında 54 ilde Engelli Meclisleri
kurulmasını sağladı. Tüm bölgeler

arasında yapıcı bir diyalog ve etkin işbirliği

dahil toplam 737 engelli örgütü Türkiye

için bilgi ve deneyimlerin paylaşılacağı

Engelliler Meclisi’nin doğal bileşeni olarak

bir ortam yaratmak isteyen Engelliler

il meclislerinde yer aldı. Bugün önemli bir

Konfederasyonu, engelli örgütlerinin yerel

kazanım olarak gördüğümüz 54 İl Engelli

birikimlerini ulusal ve uluslararası alana

Meclisinde asıl kurucu unsur, illerdeki engelli

taşıyacak bir girişim olarak tüm illerde

örgütleri. Yani engelli konularında çalışan

İl Engelli Meclisleri olarak örgütlenmeyi

dernek, vakıf, kooperatif, platform ve ağlar.

öngören bu projeyi geliştirdi. Bu meclisler
nihayetinde geniş bir çatı oluşturacak ve

Kuruluş aşamasına Aile Çalışma ve Sosyal

politikalara yön verme gayretine -bu kez

Hizmetler İl Müdürlüklerinden uzmanlar,

kolektif ruhla- girişecekti. Nitekim, 54 ilde

üniversitelerin engelli birimleri, belediyeler,

yapılan toplantıların sonucunda bu illerin

barolar, İŞKUR, Diyanet gibi kurumlar

her birinde İl Engelliler Konfederasyonu’nun

da dahil oldu. Bu kurumların toplantılara

kolaylaştırıcılığında İl Engelli Meclisleri

katılımı, illerindeki engelli gündeminden daha

kuruldu.

çok haberdar olmalarını sağladı ve hareketin
aktörlerini daha yakından tanıyarak sivil
toplum örgütlerinin deneyimlerinden daha
çok yararlanmalarının yolunu açtı. Bu yönüyle
İl Engelli Meclisleri, kamu-sivil toplum
diyaloğunun iyi bir örneği oldu. İl genelinde
engellilerin ihtiyaçlarının, sorunlarının ve
taleplerinin görünür kılınması, savunuculuk
konularının ulusal düzeyde yasama ve
yürütmenin de gündemine taşınması,

Meclis biçiminde örgütlenmenin hiyerarşik

engelli hareketinin tüm bileşenleri arasında

olmayan, katılımcı, genişlemeye elverişli

kalıcı bir iletişimin sağlanması ve hakların

bir karakteri var. Üstelik farklı sesleri bir

iyileştirilmesi için baskı gücü oluşturulması

araya getiriyor ve tüm engel gruplarını

gibi birçok başlık altında güven ve özgüven

içeriyor. Türkiye Engelliler Meclisi de böyle

tazelendi.

yapılanıyor. Savunuculuğun ve iletişimin hak
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Tüm illerde faaliyet gösteren engelli örgütleri

Türkiye Engelliler Meclisi’nin yasal

omurilik felci, çocuk felci ve yürüme güçlüğü

dayanağı, Birleşmiş Milletler Engelli Hakları

olan kişiler… Kraniyolfasiyali olan (baş ve yüz

Sözleşmesi’dir. 2009 yılından beri ülkemizde

anomalileri) ve akondroplazili kişiler (cücelik)…

yürürlükte olan bu sözleşme engellilerin

Kekemelik, disleksi, spina bifida, diyabet,

insan haklarının korunması ve geliştirilmesi

kanser, talasemi, hemofili, lösemi, sistinozis,

açısından çok önemli bir uluslararası

çölyak, fenilketonüri, romatizma, albinizm,

bağlayıcı belgedir ve anayasamıza göre iç

epilepsi, şizofreni, bipolar kişilik bozukluğu,

hukukun da üzerindedir. Bağımsız yaşam ve

down sendromu, otizm, böbrek hastalıkları,

erişilebilirlik gibi engelli haklarının özünü

bağırsak hastalıkları, spinal muscüler atrofi

oluşturan kavramları esas alan, engellileri

(SMA), friedreich ataksisi, serebral palsi,

bir merhamet ve hayırseverlik konusu olarak

subakut sklerozan panensefalit (SSP),

değil, insan çeşitliliğinin bir parçası ve bir hak

mukopolisakkaridoz (MPS), multiple skleroz

öznesi olarak gören bir yaklaşımla politika

(MS), pulmoner hipertansiyon…

geliştirilmesi talebimizin dayandığı belgedir.

sa…

Kısa kı
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İl Engelli Meclislerinin bulunduğu iller:
Ankara, Adana, Adıyaman, Afyonkarahisar,

• İl Engelli Meclislerinin her biri özerk yapılar.

Ağrı, Amasya, Antalya, Artvin, Aydın, Balıkesir,

Hiçbiri Engelliler Konfederasyonu’nun

Batman, Bingöl, Bursa, Çanakkale, Çorum,

bir alt birimi veya şubesi değil. Engelliler

Denizli, Diyarbakır, Edirne, Elazığ, Eskişehir,

Konfederasyonu’nun hazırladığı yönergeye

Erzincan, Erzurum, Gaziantep, Giresun, Hatay,

uygun olarak işleyişi düzenliyorlar.

Isparta, İzmir, İstanbul Anadolu Yakası, İstanbul

Meclislerde 3 konfederasyon ve 19 federasyon
temsil ediliyor.

Avrupa Yakası), Kahramanmaraş, Karabük,
Kars, Kayseri, Kocaeli, Konya, Kütahya,
Manisa, Mersin, Muğla, Nevşehir, Niğde, Ordu,

Bağımsız dernekler, spor kulüpleri, vakıf ve

Osmaniye, Rize, Sakarya, Samsun, Sinop,

kooperatiflerin yanı sıra çatı örgütleri, şube ve

Şanlıurfa, Tekirdağ, Trabzon, Tunceli, Uşak,

temsilciliklerle 54 ilde 737 engelli örgütü meclis

Van, Zonguldak.

içerisinde yer alıyor.
İl Meclislerini oluşturan engelli örgütlerinin
87’si ilçelerde bulunuyor.
İl Engelli Meclislerinin kuruluş toplantılarına
17 büyükşehir belediyesi, 38 il ve ilçe belediyesi
katıldı.
Toplam 189 yürütme kurulu üyesinin 75’i kadın.
54 İl Engelli Meclisinin 15’inde başkan kadın.
Meclis yönetimlerinde kadınlar yüzde 39
oranında yer alıyor.
Kuruluş aşamasında 17 Kent Konseyi
meclislerde yer aldı.
Türkiye Engelliler Meclisi’nde şu engel
durumları temsil ediliyor:
Kör/az gören, sağır/işitme güçlüğü olan/
implantlı/işitme cihazı kullanan, tekerlekli
sandalye kullanıcısı, koltuk değneği kullanıcısı,

Analiz
Şule SEPİN İÇLİ
Türkiye Körler Federasyonu
Uluslararası İşlerden Sorumlu
Başkan Yardımcısı

ENGELLENEN YAŞAM

Engellilerin bağımsız yaşam koşullarını

Engelli olsun olmasın, proje üreten, kamu

değerlendirme yapmamız gerekir. Evde, iş

etkinlik yapan sivil toplum örgütleri ya da
kişiler çoğunlukla “engelsiz” başlığını taşıyan
isimler koyuyorlar. İlk bakışta farkındalık
yaratmak için yapılan bu başlığın kullanımı,
bir süre sonra anlamını yitiriyor. Aynı başlığı
kullanmak, taklit etmek ve konunun anlamını
saptırmak, dahası yaratıcılığı yok etmek bir
bakıma.
Engellilerin bağımsız olarak yaşamlarını
sürdürmelerine yakından bakmak istiyorsak,
önce kendimize ayna tutmamız gerekir.
Çocuklar yeterince bağımsız mı? Yoksa
yapmaları gerekenleri, onların yerine anababaları mı yapıyor? Beş yaşındaki bir çocuk
kendi başına uyuyamıyor ve giysilerini kendi
başına giyemiyorsa, bu çocuğun bağımsız
bir birey olduğundan söz edebilir miyiz?
Yanıtımız, “hayır” olacaktır. Kendimizi
geliştirdiğimizi sandığımız bu çağda,
giderek birbirimize bağımlı hale geliyoruz.
Bu durumdan doğal olarak engeliler de
etkileniyor. Nasıl mı? Engellilerle ilgili bir
uygulama geliştiriliyor, görüşleri alınmadan
sözüm ona iyileştirmeler yapılıyor.
Uygulamaya başlayınca, bir de bakıyorsunuz,
yapılanlar hiç işlevsel olmuyor, emek, zaman
ve para çöpe gidiyor.

yerinde, sokakta, çocukları, arkadaşlarıyla
ilişkilerinde gibi pek çok alanda gezinti
yapmamız gerekir. Bağımsız yaşam, bir
haktır. Eğer kişinin bağımsızlığını zedeleyici
davranışlarla karşı karşıya kalırsak, bağımsız
yaşam alanının ihlal edilmesine tanıklık
etmiş oluruz. Gelin sokakta olanlara yakından
bakalım.
Sokaklar uzun şerit halinde sarı çizgilerle
doldu. Vatandaş sanıyor ki engelliler özgürce
yolda yürüyorlar. Tablo dışarıdan böyle
görünebilir, fakat durum düşündüğünüz gibi
değil. Yurt dışında belirli noktalara konan sarı
çizgiler, bizde yolun tamamını kapladı. Oysa
merdiven, karşıdan karşıya geçme, otobüs
durakları gibi belirli noktaları anlamak için bu
yollar. Vatandaş bu çizgileri kayıtsız şartsız
kabul etti. Engellilerin bağımsız alanını işgal
etmeye başladı bazı yanlış davranışlarıyla.
Yolda kendinden emin, bastonuyla yürüyen
bir engelliyi gördü mü, “gelin gelin, burası
sizin yolunuz” diye ona sormadan sarı
çizginin üzerine çekiyor. Oysa kişinin gideceği
yer sağ taraftaysa, sarı çizgi de sol taraftaysa,
kişi vatandaşın yönlendirmesiyle, gideceği
yeri nasıl bulacak? Engelliler hep bu yoldan
yürümeli, yolunu ve gideceği yeri ancak böyle
bulabilir. Bu durumda bir diğerinin özgürlük
ve bağımsızlık alanına dalmış olmuyor
muyuz?
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spotu gibi engellilerle ilgili pek çok farklı

incelerken, farklı gruplara ayırarak

Yardımlaşmak, çok güzel bir işbirliği. Ancak

İki kısa olay, birçok konuyu anlamamıza

iki taraf da bundan memnunsa ve ihtiyaçlar

yetiyor. Üzerinde durup biraz düşünebilsek.

ve istekler anlaşılabilmişse. Görme engelli

Trafik ışıkları sesli değil. Şoförler baston görür

birey, nereye gideceğinden emin yürüyor.

görmez yol vermesi gerektiğini bilmiyor.

Yakınındaki vatandaş, “dosdoğru git, dur

Karayolları kanununda yer alan körler

düşersin, sağdan git” gibi yönlendirmelerde

için geçerli kanun maddesinden habersiz

bulunuyor. Sağı gösteren kişi, kendi sağını

şoförler. Bu durumda kendi başına rahatça

düşünerek yol gösterirken, düşünmüyor

hareket edebilecek bir görme engelli, ister

ki engelli bireyin solu oluyor. Sağa dönse,

istemez, daha çok insandan yardım talebinde

belki çukura düşecek. Bu durumda tepki alan

bulunuyor.

vatandaş, engellilerin iyilikten anlamadığını

DOĞU AKDENİZ KALKINMA AJANSI
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düşünerek başka bir engelliye yardım etmeye

Sokakta yaşanan olayları örneklerle

tövbe ediyor. Yani kendi yaptığı yanlışın

irdelemeye çalıştık. Toplu taşım araçlarında

farkında olmak istemiyor ve bireyin bağımsız

yaşananlar da apayrı bir yazı konusu olabilir.

hareket alanına girerek yardım edeceği yerde,

İnsanın, fırsat verildiğinde yapabileceklerini

ona engel oluyor. Peki ne yapmalı? Yardım

başkasından yardım almadan yapmasından

isteyince, yardım etmeli ya da yardıma

güzel daha ne olabilir ki? Vatandaştan

ihtiyacının olup olmadığı sorulmalı. Yardım

beklenen sadece biraz gözlem yapmak. İyi

istemediğinde de üzülmemelisiniz. Buradaki

bir gözlem yapabilirsek, karşımızdakini

durum, karşıdakinin yardıma ihtiyacının

daha iyi anlayabiliriz. Hem kendi tutum ve

olmadığını ve onun bağımsız hareketi olan bir

davranışlarımızı gözden geçirelim, hem de

birey olduğunu kavrayabilmek, reddedilme

gözlem yaparak farkındalığımızı arttıralım.

kaygısı yaşayıp bozulmak değil.

İnanın çok zor bir iş değil. Acıma duygusunu
bir yana bırakıp karşımızdakini birey olarak

Sarı çizgiler üzerine park edilen büyük market

kabul etmeye çalışırsak, çözüm anahtarı

arabaları, sakin sakin sarı çizgilerde yürüyen

elimizde olacaktır.

engellinin bu arabaya çarpıp bir yerini
yaralaması. Bu durumu izleyen araç sahibinin,
“kusura bakmayın, hemen çekeceğim arabayı.
Ne yapalım markete mal getirdik” diyerek
olayı hafife alması. Gerçekten trajikomik bir
durum.
Kışın yağış alan sarı çizgilerin üzerinde
yürüyen kişinin kayıp düşmesi ve bir
sakatlığın daha ortaya çıkması. Sonunda bir
başkasına bağımlı hale gelmek.

Analiz
Ali SANDIKÇI
Hatay Aile, Çalışma ve Sosyal
Hizmetler İl Müdürü

• Kurum Bakımı Hizmeti: İlimizde bulunan
engellilerimizin veya ailelerinin talepleri
doğrultusunda engelli vatandaşlarımızın engel,
yaş ve cinsiyet durumlarına göre uygun olan
resmi veya özel kuruluşlarımızda yatılı bakım
hizmeti verilmektedir. Kuruluşlarımıza kabul
için gerekli koşullar ve talep edilecek belgeler şu
şekildedir:
• Özel Bakım Merkezleri: İlimizde ruhsal,
zihinsel ve bedensel engellilere hizmet vermekte
olan üç özel bakım merkezimiz bulunmaktadır.
Engelliler Özel Bakım Merkezlerine ücretli veya
ücretsiz statüde yerleştirilmektedir. Merkezlere
ücretsiz olarak yerleştirilecek engelli bireyin tam
bağımlı ibareli engelli sağlık kurulu raporuna
sahip olması ve yaşadıkları hanede yapılan
gelir araştırması neticesinde kişi başına düşen
aylık gelirin bir aylık net asgari ücret tutarının
2/3’ünden (2020 yılı için 1402 TL) az olması
gerekmektedir. Merkezlere ücretli olarak
yerleştirilecek engelli bireyler için tam bağımlı
olma şartı aranmaz. Bu durumdaki engelliler için
engelli sağlık kurulu raporu istenir.
• Resmi Bakım Merkezleri: İlimizde zihinsel
engelli kadın vatandaşlarımıza hizmet vermekte
olan bir resmi bakım kuruluşu bulunmaktadır.
Resmi bakım kuruluşlarına yerleştirme
işlemlerinde engelli sağlık kurulu raporu talep
edilir. Ayrıca engelli 18 yaşın üstündeyse vasi
kararı, 18 yaşın altındaysa mahkemelerden
alınacak koruma altına alınması ve bir bakım
merkezine yerleştirilmesi kararı ile velayet

altında değilse vesayet altına alınması ve vasi
atanması kararı talep edilir.
•Engelli Evde Bakım Yardımı: Bakıma Muhtaç
Özürlülerin Tespiti ve Bakım Hizmeti Esaslarının
Belirlenmesine İlişkin Yönetmelik 30.07.2006
tarih ve Sayılı: 26244 Resmi Gazete ile
yürürlüğe girmiştir. Engelli evde bakım yardımı
iş ve işlemleri bu mevzuat doğrultusunda
yürütülmektedir.
Engelli evde bakım yardımı koşulları:
1- Engelli Sağlık Kurulu Raporu vermeye yetkili
hastanelerden alınacak olan engel oranı % 50
ve üzeri «Ağır Engel EVET» ibaresi yeterliyken,
20/02/2019 tarihli ve 30692 sayılı Resmi
Gazete’de yayımlanan Erişkinler İçin Engellilik
Değerlendirilmesi Hakkında Yönetmelik ile
‘’Ağır Engelli’’ ibaresi kaldırılmış ve yerine
‘’Tam Bağımlı’’ ibaresi getirilmiştir. Yine aynı
tarih ve sayılı yönetmelikte Çocuklar İçin Özel
Gereksinim Değerlendirmesinde ;
• Çok İleri Düzey (ÖGV)
-Belirgin Özel Gereksinimi Vardır(BÖGV)
-Özel Koşul Gereksinimi Vardır(ÖKGV) ibareleri
yer almaktadır. Bu ibarelerden herhangi birinin
bulunması durumunda bakıcı yardımı almak için
başvuru hakkı bulunmaktadır.
Not: 20.02.2019 tarihinden önce alınan raporlar
süresi bitimine kadar geçerli kabul edilerek
haklardan faydalanabilmektedir.
2- Her ne ad altında olursa olsun her türlü
gelirler toplamı esas alınmak suretiyle; hanede
kişi başına düşen ortalama aylık gelir tutarının,
bir aylık net asgari ücret tutarının 2/3’ünden
daha az (bu oran 2020 yılı için 1402 TL ) olması
gerekmektedir.
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MÜDÜRLÜĞÜMÜZCE ENGELLI
VATANDAŞLARA VERILEN
HIZMETLERIN TANITIMI
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Not: Her yıl ocak ayında muhtaçlık sınırı

ücret tutarının 2/3’ünden daha az olduğu

asgari ücret artışı oranında değişiklik

bakım raporu ile tespit edilenlerin müdürlük

göstermektedir.

onayı alınarak engelli evde bakım yardımı

3- Evde bakım ücretinden yararlanabilmek

bağlanmaktadır.

için engelli kişiye bakıcılık yapacak olan

Engelli evde bakım yardımından faydalanan

kişi ile engelli kişi arasında akrabalık bağı/

ailelerin hanesinde yılda bir defa denetim

kan bağı olması gerekmektedir. Akrabalık

yapılarak engellinin bakımını usule uygun

bağı olmayan kişiler bakıcı olarak kabul

yapılıp yapılmadığı kontrol edilerek bakıcılara

edilebilmesi için vasilik kararı şarttır.

rehberlik yapılmaktadır.

Akraba: Bu yönetmeliğin uygulanmasında,

Bakıcılar yapılan taahhüt sözleşmesi gereği

üveyler dahil olmak üzere bakıma muhtaç

engellinin hanesindeki yardım başladıktan

engellinin; eşi, çocukları ile çocuklarının

sonraki her türlü değişikliği 15 gün içinde

eşleri, ana ve babası ile bunların ana ve babası,

müdürlüğe bildirmekle yükümlüdür.

torunları ile torunlarının eşleri, kardeşleri ile

• Engelli Kimlik Kartı: Doğuştan veya

kardeşlerinin eşleri, kardeşlerinin çocukları

sonradan herhangi bir nedenle bedensel,

ile kardeş çocuklarının eşleri, eşinin ana ve

zihinsel veya ruhsal ve duygusal olarak

babası, eşinin kardeşleri, eşinin kardeşlerinin

engelli duruma düşen %40 ve üzeri engelli

eşleri ile çocukları, amcaları ve amcalarının

sağlık kurulu raporuna sahip engelli bireylere

eşleri, amca çocukları ile bunların eşleri,

müdürlüğümüzce verilmektedir.

halaları ile halalarının eşleri, hala çocukları ile

• Otizm Spektrum Bozukluğuna Sahip

bunların eşleri, dayıları ve dayılarının eşleri,

Bireylere Yönelik Ulusal Eylem Planının

dayı çocukları ile bunların eşleri, teyzeleri ve

Koordinasyonu ve Sekreteryası: Otizm

teyzelerinin eşleri, teyze çocukları ile bunların

Spektrum Bozukluğu Olan Bireylere

eşlerinden her birini ifade eder.

Yönelik Ulusal Eylem Planı’nın il düzeyinde

Not: Bir akraba, evde bakım hizmeti

izlenmesini kolaylaştırmak ve kurumlar arası

kapsamında bakıma muhtaç bir özürlüye veya

koordinasyonu sağlayarak kaynakları etkin

bakmakla yükümlü olunan bireyler arasındaki

kullanmak adına Valiliğimiz, Müdürlüğümüz,

aynı evde yaşayan bakıma muhtaç iki özürlüye

Çalışma ve İş Kurumu Müdürlüğü, İl Milli

bakım hizmeti verebilir.

Eğitim Müdürlüğü, İl Sağlık Müdürlüğü ve

Yukarda belirtilen ön koşulları taşıyan engelli

Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı ortaklığında

yakınları, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler il

6 ayda bir Otizim Eylem Planı İl İzleme

müdürlüğüne bağlı olarak çalışan Antakya,

ve Değerlendirme Kurulu Toplantıları

İskenderun, Dörtyol, Reyhanlı, Altınözü ve

düzenlenerek ilimizde Otizm Spektrum

Kırıkhan’da bulunan Sosyal Hizmet Merkezi

Bozukluğuna sahip bireyler ve aileleri ile ilgili

Müdürlüklerine başvuru yapabilmektedir.

faaliyetler planlanmaktadır. Faaliyetlerimiz

Başvuru sonucunda engellinin hanesinde,

kapsamında Antakya 15 Temmuz Milli

Engelli Evde Bakım Yardımı değerlendirme

İrade Parkında Otizmli Bireylerin sosyal

heyeti tarafından yapılan inceleme

hayata katılması ve toplumda farkındalık

ve tespitlerde, engellinin özürlülük

oluşturulması amacıyla Umut Kafe kurulmuş,

sınıflandırmasına göre tam bağımlı olduğu

İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün katkılarıyla

belgelendirilenlerden; günlük hayatın

okullarda Otizmli Bireylere ayrılan kontenjan

alışılmış, tekrar eden gereklerini önemli

sayısı arttırılmış, her yıl 2 Nisan Dünya

ölçüde yerine getirememesi nedeniyle

Otizm Farkındalık Gününde otizmli bireyler

hayatını başkasının yardımı ve bakımı

ve aileleriyle bir araya gelinerek farkındalık

olmadan devam ettiremeyecek derecede

yürüyüşleri ve sosyal etkinlikler düzenlenmiş,

düşkün olduğu, her ne ad altında olursa

şehrimizin görünür yerlerine afiş ve brandalar

olsun her türlü gelirleri toplamı esas alınmak

asılarak şehir merkezimiz otizmin farkındalık

suretiyle; hanede kişi başına düşen ortalama

rengi olan mavi renkle ışıklandırılmıştır.

aylık gelir tutarının, bir aylık net asgari

Analiz
Ahmet KİLİSLİ
Hatay Büyükşehir Belediye
Başkanlığı Sağlık ve Sosyal
Hizmetler Daire Başkanı

HATAY İLINDE YÜRÜTÜLEN
ENGELLI PROJELERI GENEL
TANITIMI

SPOR: İnsan sağlığının en önemli destekleyici

ERİŞİLEBİLİRLİK: Engelli vatandaşlarımızın,

biri fiziki gelişimdir, ardından ruhsal gelişim

erişilebilirliktir. Hala yönetmeliklere
rağmen engelli vatandaşlarımızın yaşam
hakkı olan erişilebilirlikte ciddi ilerleme
kaydedememekteyiz. Özellikle kaldırımlar,
yollar, ulaşım hizmetleri, kamu ve özel
sektör binaları, ibadethaneler, okullar, park,
bahçeler, sosyal alanlar, konser alanları,
eğlence alanları gibi toplumsal alanlar
erişilebilirliğe uygun değildir. İyi niyetle
bazı düzenlemeler yapılsa bile amaca tam
hizmet etmemektedir. Bu konuda sorumluluk
başta belediyelere, valiliğimize ve diğer
kamu kurum kuruluşları ve görevlilerine
düşmektedir. Çıkan yasa ve mükemmel
yönetmeliklere rağmen pratikte sorunlar hala
devam etmektedir.
Hatay ilinde yürütülen projelerin çoğu mesleki
eğitim üzerinedir. İstihdam projelerimizin
olması güzel projelerdir, olması da lazımdır.
Ancak istihdam ve mesleki eğitimin dışında
en önemli konu erişilebilirliktir. İlgili
yerlere erişim olmadıktan sonra her projede
aksamalar yaşanmaktadır.

gelişim için en önemli etmen spordur. Engelli
bireylerimizin en önemli handikaplarından
gelmektedir. Projelerimizde engellilerde spor
temelli ve konulu reaksiyonlu çalışmalarda
ilimizdeki engelli bireylerin hayatını olumlu
yönde idame etmelerini sağlar.
EĞİTİM: Eğitimde özellikle okulların
tüm engelli gruplarına (GÖRME, İŞİTME
ORTOPEDİK, ZİHİN ENGELLİ, OTİSTİK DOWN
SENDROMLU VS.) erişebilir olmalıdır. Sınıflar,
oyun alanları, tuvaletler bu alanda yapılacak
olan projelere önem arz etmektedir.
Engelli ailelerinin ve engellilere birebir
dokunan personellerin eğitimine önem
verilmeli, gerekir ise profesyonellerden
“Engelli Danışma Hizmeti” alınarak (projeler
içerisinde) yoğun bir çalışma yapılmalıdır.
İSTİHDAM: İstihdama yönelik projelere
ağırlık verilmeli, mesleki eğitimden sonra
ülkemizdeki iş gücü piyasasında aktif görev
alınabilmesi için işveren kuruluşlarıyla irtibat
halinde olup ortak projeler hazırlanmalıdır.
Yukarıda saydığımız konularda veya
değinemediğimiz konular içinde olması
koşuluyla; Kamu kurumları, belediyeler,
üniversiteler, İş ve İşçi Bulma Kurumu (İŞKUR), baro ve engelli aktivistlerin de içinde
olduğu “ÇALIŞTAYLAR” düzenlenmesi için
projeler hazırlanmalıdır.
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hamile, yaşlı vs. en temel sorunu

unsurlarından biri spordur. Fiziksel ve ruhsal

Analiz
Suna ZEYTUN
Hatay Engelsiz Yaşamı Sevenler
Derneği Basın Sözcüsü Gazeteci

DOĞU AKDENİZ KALKINMA AJANSI
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19 Ekim 2009 tarihinde kurulan ve 40 asıl

Bugün farkındalık yaratmak ve insanların

üyesi ile Hatay Engelsiz Yaşamı Sevenler

ne kadar duyarlı olup olmadıklarını görmek

Derneği 11 yıldır çeşitli alanlarda faaliyet

için AİLE ÇALIŞMA ve SOSYAL HİZMETLER

göstermektedir. 2013 yılında İŞKUR ve Aile

İL MÜDÜRLÜĞÜ, HATAY ENGELSİZ YAŞAMI

Çalışma ve Sosyal Politikalar Müdürlüğü

SEVENLER DERNEĞİ, MUSTAFA KEMAL

ile ortak işbirliği içerisinde 3 ayrı kurs

ÜNİVERSİTESİ ile ortak yapılan etkinliğin

gerçekleştirdik. Web tasarımı, çağrı merkezi

raporunu bakanlığa ve ilgili birimlere

ve dokuma olarak gerçekleştirdiğimiz kursta

yollayarak çözüm yolları bulunmasını

45 kişi eğitim almıştır.

amaçladık.

Kuruluşumuzdan bu yana eğitim kurumları

En büyük engel, engellenmektir.

ve STK’lar ile yapmış olduğumuz mavi kapak

Ne oldum değil, ne olacağım demeli.

kampanyasından elde ettiğimiz 75 adet
manuel sandalyeye ihtiyaç sahibine ulaştırdık.
Kuruluş yılımızdan bu yana geleneksel hale
getirdiğimiz ve her sene tekrarını yaptığımız 3
Aralık Dünya Engelliler Günü’nde farkındalık
yaratma amacıyla farklı etkinliklerden
sosyal etkinlik düzenledik ve oradan elde
ettiğimiz gelirle ihtiyaç sahiplerine sandalye,
baston, yürüteç, Walker hasta bezi ve ihtiyaç
sahiplerine ihtiyacına göre gıda paketleri ve
çeşitli ihtiyaçlarına cevap vermeye çalıştık.
Her sene Anneler Günü’nde Babalar Günü’nde
ve yaşlılar haftasında huzur evine ziyaret
düzenledik. Ramazan ayında sokak kültürüne
uygun halk sofrası düzenledik. Moral ve
motivasyon amaçlı çeşitli ilçelere ve illere
geziler düzenledik.

Engelsiz yaşam hepimizin elinde.

Analiz
Ayşe DÖNMEZ
Antakya Sağlıklı Yaşam Gençlik ve
Spor Kulübü Derneği Başkanı

TOPLUMSAL İHTİYAÇLARDA
GÖREV ALMAK

projelerle yeniden sahada olacak.

Uzun zamandır kamuoyunda farklı projelerle

dernek “her kesime hitap eden bir STK olmak

Kapak “projesi ile Hatay’ın tamamında
topladığı mavi kapaklarla birçok engelliye
umut olan dernek, sadece merkez ilçede değil
Hatay’ın birçok ilçesindeki engelli için umut
arayışında olmuştur.

ortaklığı yapmak için yoğun gayret gösteren
için çaba sarf ediyoruz” diyerek engellisinden
hastasına yolda kalmışından darda kalanına
kadar geniş yelpazeyi içine alan kesime hitap

İstihdam ağırlıklı projelere önem veriyoruz.
İnşallah en kısa sürede şu pandemi sürecinin
de sona ermesiyle tüm faaliyetlerimizi
yürürlüğe koyacağız.
Şimdiye kadar bireysel olarak 30’un üzerinde
tekerlekli sandalye dağıttık, bu faaliyetlerimiz
de sürecek.

Topladığı kapakları geri dönüşüme
göndererek elde edilen gelirlerle yüz
güldürülmüştür.
Faaliyetlerini bir STK çatısı altında yapmanın
daha faydalı olacağını ve çalışmalarının
daha geniş bir çevreyi kapsaması gerektiğini
düşünerek dernek çatısı altında işi yürütmek
için Antakya Sağlıklı Yaşam Gençlik ve Spor
Kulübü Derneği kurulmuştur.
Antakya’ da 7’den 77’ye kadar her yaşta ve her
kesimdeki insanın yaşam kalitesini arttırmak,
sağlık huzur ve mutluluğu ön plana çıkaracak
spor kültürünü yaygınlaştırmak amacı
ile kurulan dernek, ileriki günlerde farklı
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etmek istediklerini belirtmektedir.
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ön planda olarak “Umut Damlaları Mavi

İlde bulunan çeşitli STK’larla iş birliği ve proje

Analiz
Ali YÜCE
Kahramanmaraş İŞKUR İl Müdürü

Günümüzde engelli bireylerin toplumsal
yaşama tam ve eşit katılımları önem

• Mesleki deneyim kazanması için işbaşı eğitim
programı

arz etmektedir. İŞKUR olarak istihdam

• Korumalı işyeri hibe desteği

hususunda konuyla alakalı çeşitli çalışmalar

DOĞU AKDENİZ KALKINMA AJANSI
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yer almaktadır. Engelli bireylere yönelik

• İşe ve işyerine uyum proje desteği yer alır.

iş yaşamında temel farklılıkların ortadan

Ayrıca iş arayan vatandaşlara daha iyi hizmet

kaldırılması ile engelli bireylerin eşit şartlarda

sunmak amacıyla 2019 yılı Eylül ayında

katılması amacıyla engellinin bir işyerinde

kurum içerisinde yeni bir yapılanmaya

istihdam edilmesi, işe uyumunu, etkin ve

gidilmiştir. ‘‘Profil Temelli Danışmanlık

güvenli bir şekilde çalışmasını sağlayacak

Sistemi’’ adlandırılmasıyla oluşturulan

destek teknolojileri ile engelli rampası,

bu sistemle İş ve Meslek Danışmanlarımız

asansör, koridor genişliği, şerit çizgiler gibi

branşlaşma yoluna giderek profesyonel

fiziki şartların düzenlenmesi zorunlu hale

bir hizmet sağlayıcısı konumuna geçmiş

gelmiştir. Ayrıca işyerlerinde engellilerin

bulunulmaktadır. Bu kapsamda oluşturulan

vasıfsız görevlerde istihdam edilip iş

Engelli İş Koçluğu Birimi de engellilerin

yaşamının dışına itilmemesi, kişinin engel

istihdamı konusunda hem iş arayan engelli

ve eğitim durumuna uygun pozisyonlardaki

vatandaşlarımız hem de engelli açığı bulunan

işlerde çalışması gibi sosyal şartların

işverenlerimiz arasında köprü vazifesi

da sağlanmasına önem verilmektedir.

görerek engelli işgücünün daha hızlı, işlevsel

Kahramanmaraş Çalışma ve İş Kurumu

ve dinamik şekilde gerçekleşmesine katkı

Müdürlüğü olarak engellilere yönelik yapılan

sağlanmaktadır. Engelli İş Koçluğu biriminde

hizmetler arasında
• İş ve meslek danışmanlığı hizmeti,

4 İş ve Meslek Danışmanı görev almaktadır.

• Kamu veya özel sektörde işe yerleştirilme
imkanı,

kendilerine tanımlanan iş arayan engelli

• Toplum yararına programlara öncelikli
başvuru imkanı
• İşsizlik sigortası ödemesi(gerekli nitelikleri
sağlayanlara)

Bu birimde görev alan Engelli İş Koçları
danışanlarıyla birebir görüşme gerçekleştirip,
iş arayan bireysel profili çıkartarak
bireysel eylem planı hazırlamaktadırlar.
İl müdürlüğümüze 5664 engelli iş arayan
kayıtlı olup 2020 yılı içerisinde 2156 engelli
ile bireysel görüşme yapılmıştır. İş arayan

• Girişimcilik eğitimi sonrası kendi işini kurma
hibe desteği

engelli vatandaşlarla her hafta Perşembe

• Mesleki eğitim kursları ve rehabilitasyon
imkanı

Belediyesi Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Şube

günleri Kahramanmaraş Büyükşehir
Müdürlüğü’nde Engelli Görüşme Günleri

sahipleriyle sözleşme imzalanmıştır. İlimizde;

engelliler ile işverenler bir araya getirilmekte

hali hazırda 6 adet engellinin kendi işini

ve iş görüşmesi yapmaları sağlanmaktadır.

kurma projesi devam etmektedir. Yeni proje

2020 yılı il 8 ay içerisinde 279 engelli istihdam

başvuru döneminde ise il müdürlüğümüze

edilmiştir. Kayıtlarımızda toplam 2474 engelli

sunulan 6 adet engellinin kendi işini kurma

vatandaşımızı kamu ve özel sektör işyerlerinde

projesi değerlendirme aşamasındadır.

halen çalışmaya devam ettiği görülmektedir.

Kendi işinin patronu olmak isteyen engelli

Engellilerin işçi olarak istihdamı, 4857 sayılı

bireylerin hayallerine kavuşması için

İş Kanununun 30. maddesinde öngörülen kota

muazzam bir fırsat olan engellinin kendi işini

sistemi ile sağlanmaya çalışılmaktadır. Buna

kurma projelerinin ilimizde yaygınlaşması

göre; işverenler elli (tarım ve orman işlerinin

için, il müdürlüğümüzce her proje başvuru

yapıldığı işyerlerinde 51) veya daha fazla işçi

döneminde geniş katılımlı bilgilendirme

çalıştırdıkları özel sektör işyerlerinde %3,

seminerleri tertip edilmektedir.

kamu işyerlerinde ise %4 oranında engelli

Engelli vatandaşlarımız mesleki eğitim

işçiyi meslek, beden ve ruhi durumlarına

kurslarına ve İşbaşı Eğitim Programlarına(İEP)

uygun işlerde çalıştırmakla yükümlüdürler.

da katılabilmektedir. Kahramanmaraş İŞKUR

İşverenler çalıştırmakla yükümlü

olarak İşbaşı Eğitim Programı talebinde

oldukları engelli işçileri İŞKUR aracılığı ile

bulunan ve 10’dan fazla katılımcı alma hakkına

sağlamaktadırlar. Aynı sayılı Kanunun 30’uncu

sahip olan firmalara, katılımcı kontenjanları

maddesinde yapılan son düzenlemeye göre;

nispetinde belirlediğimiz sayıda engelliyi

Özel sektör işverenlerinin kontenjan dâhilinde

açılacak bu programa dahil etme zorunluluğu

veya kontenjan fazlası olarak ya da yükümlü

getirilmiştir. Bu uygulama ile birlikte birçok

olmadıkları halde engelli çalıştırmaları

engelli bireyin işgücü piyasasında kalıcı

durumunda işverenlerin bu şekilde

istihdama kavuşması sağlanmaktadır.

çalıştırdıkları her bir engelli için asgari ücret

Engelli vatandaşlarımıza Engelli İş Koçları

düzeyindeki sosyal güvenlik primi işveren

ve İş Kulübü ortak çalışmalarıyla; iş arama

paylarının tamamı hazinece karşılanmaktadır.

ve görüşme becerileri, özgeçmiş hazırlama,

Herhangi bir sebeple özel sektör veya kamu

mülakat teknikleri, iş görüşmelerinde kılık

işyerlerinde çalışmak istemeyen engellilere

kıyafet, beden dili, kişisel profil cümlesi

yönelik Girişimcilik Eğitim Programından

oluşturma, iş ve meslek hayatında izleyecekleri

sertifika alarak kendi işlerini kurmak isteyen

yol haritasını çizmelerini sağlayarak kendi

engelliler, KOSGEB Hibe Programlarına ve

istihdam edilebilirliğini artıracak eğitimler

özellikle de iş ve işlemleri Kurumumuzca

verilmiş olup eğitim sonunda katılımcılara

yürütülen Engellilerin Kendi İşini Kurma Hibe

sertifikaları sunulmuştur. Kendi istek

Projelerine başvuru yapmaları noktasında

ve kusuru dışında işini kaybeden engelli

yönlendirilmektedir. Engelli çalıştırmayan

vatandaşlarımıza son 3 yılda 600 gün primi

işverenlerden tahsil edilen idari ceza paraları

bulunduğunu ve son 120 günde iş akdinin

fonundan finanse edilmek üzere, engelli

devam ettiğini belgelemesi neticesinde en

bireyin işinin başında olmasını amaçlayan bu

az 6 ay en fazla 10 ay olmak üzere prim esas

destekten yararlanmak için en az

alınmak suretiyle 2020 yılı için en düşük 1168tl

%40 engelli raporu olan ve Girişimcilik Eğitim

en yüksek 2336tl işsizlik ödeneği verilmektedir.

Programından sertifika almış ve iş kuracağı

2020 yılında tüm dünyayı saran ve ülkemizde

alanda zorunlu olan ilgili mesleki belgelere

de etkisini gösteren pandemi nedeniyle kronik

sahip engellinin hazırlayacağı proje sonunda

rahatsızlığı bulunan engelliler işverenler

kurulan işletmeye azami 65.000,00TL

tarafınca ücretsiz izne ayrılmıştır.

kaynak tahsis edilmektedir. Bu bağlamda;
2015 yılından bu yana yetkili komisyon
tarafından uygun görülerek bütçe tahsisi
yapılan projelerden 11’i için engelli proje
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tertip edilmektedir. Bu çerçevede, işsiz

Analiz
Tuba GÖKÇEN
Kahramanmaraş Büyükşehir
Belediyesi Engelli ve Yaşlı
Hizmetleri Şube Müdürü
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ÖZEL GEREKSİNİMLİ VATANDAŞLARIMIZA

Şehir” olabilmek hedefiyle çalışmalarına

YÖNELİK HİZMETLERİMİZ

devam etmektedir.

Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Şube Müdürlüğü,

Özel gereksinimli vatandaşlarımızın yarınlara

toplumun özel gereksinimli bireyle uyumunu

daha güvenle bakmalarına katkı sağlamak

sağlamak, özel gereksinim konusuna

için çabalıyoruz. Bu bakış açısıyla özel

dikkatleri çekmek, vatandaşlarımız

gereksinimli vatandaşlarımızın istihdam

arasında farkındalığı arttırmak, özel

edilebilmelerine destek olmak için İşkur

gereksinimli bireylerin kendi ayakları

işbirliğinde işverenlerle vatandaşlarımızı

üzerinde durabilmelerine destek olup hem

buluşturarak arada köprü görevi

kendilerinin hem de ailelerinin yaşamlarını

yapılmaktadır.

kolaylaştırabilmek ve sosyal hayat içinde
daha fazla yer almalarını sağlamak amacıyla

Özel gereksinimli vatandaşlarımız ve

çalışmalar yürütmektedir.

ailelerine psikolojik ve sosyal danışmanlık,
rehberlik hizmetleri verilmekte olup ayrıca

Özel gereksinimli bireylerin her yere,

ailelerin özel gereksinimli bireylerle ilgili

her hizmete bağımsız ve güvenli olarak

konularda bilgilenmelerini, bilinçlenmelerini

ulaşabilmesi, sağlık ve eğitim hizmetlerinden

sağlayıcı, konferans, seminer, sempozyum

faydalanabilmesi, kamusal hizmetlerden

gibi etkinlikler düzenlenmekte ve

yararlanabilmesi için çevrede, ulaşımda,

düzenlenmesine öncülük edilmektedir.

bilgi ve iletişim teknolojilerinde erişilebilirlik

Sanat Atölyesinde özel gereksinimli

hizmetleri vermekteyiz.

vatandaşlarımıza; ebru, takı-tasarım, ahşap
boyama, geri dönüşüm, halk oyunları ve

Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Şube Müdürlüğü,

ritim kursu gibi kurslarla özel gereksinimli

özel gereksinimli vatandaşlarımızın, yardımcı

vatandaşlarımızın sosyalleşmelerinin yanı

ya da refakatçiye ihtiyaç duymaksızın

sıra mesleki beceri ve hobi kazanma olanağı

yaşamlarını kolaylaştırabilmeye yönelik

sunulmaktadır. Ayrıca Engelli Kamu Personeli

kamusal alanlardaki fiziki ve sosyal engellerin

Seçme Sınavı için hazırlık kurslarımız engel

(özellikle belediye, kamu kurumları hizmet

türlerine ve mezuniyet durumlarına göre

binaları ve sosyal etkinlik alanları olmak

farklı kategorilerde düzenlenmektedir.

üzere) kaldırılması, uygun mimari ile kentsel

Özel Tertibatlı Hizmet araçlarımız, kamusal

düzenlemelerin hayata geçirilmesi için her

alanlara erişim imkânı bulunmayan

türlü girişimin içinde yer almakta ve aynı

özel gereksinimli vatandaşlarımıza

zamanda “Özel Gereksinimli Birey Dostu

hizmet vermektedir. İhtiyaç duydukları

hızla ulaşabilmekteyiz. Çağrı merkezine

imkânlarıyla erişemeyen özel gereksinimli

bağlanan her bir yaşlı vatandaşımızın

vatandaşlarımıza medikal malzeme (akülü

bakım hizmetleri, ekiplerimiz tarafından

araç, manuel tekerlekli sandalye, özel

yerine getirilip vücut temizliği, el ve ayak

tertibatlı tekerlekli sandalye, beyaz baston)

bakımları, ağız bakımları ve ev temizlikleri

desteğinde bulunulmaktadır.

haftalık periyotlar ile yapılmaktadır. Yalnız

Evde berber hizmetimizle, evinden çıkmakta

yaşayan yaşlı vatandaşlarımızın yangın, gaz

zorlandığı için berbere gitmekte güçlük çeken

ve duman zehirlenmeleri, su taşması vb.

özel gereksinimli vatandaşlarımızın düzenli

gibi acil durumlarda acil servis, ambulans,

olarak saç ve sakal tıraşları yapılmaktadır.

polis ve itfaiye birimlerine haber verecek

Özel gereksinimli çocuklarımıza yönelik

akıllı sistemin kurulması ile yaşlılarımızın

Aslanbey Mesire Alanı’nda bulunan at

evlerinde güven ile yaşamalarını sağlanmaya

çiftliğinde düzenli olarak bu çocuklarımıza

çalışılmaktadır. Yaşlılara verilen el

atlarla terapi uygulanmaktadır. Pandeminin

butonlarına basmaları durumunda doğrudan

oluşturduğu stres ve kaygı sebebiyle engelli

çağrı merkezi ile irtibata geçerek burada

ve yaşlı vatandaşlarımızın süreci daha hızlı ve

görevli personeller tarafından ekiplerimiz

kolay atlatmasını sağlamak, ailenin birlik ve

ile iletişim kurabilmektedir. Ayrıca düzenli

beraberliğini korumak amacıyla psiko-sosyal

periyotlar halinde yapılacak ev ziyaretleri ile

destek hattı kurulmuştur. Bu destek hattı için

yaşlıların yalnızlık duygusundan kısmen de

psikolog ve sosyal çalışmacılardan oluşan bir

olsa uzaklaşmalarına yardımcı olunmaktadır.

ekip oluşturulmuştur.

Müdürlüğümüz, özel gereksinimli ve yaşlılara

Müdürlüğümüz tarafından farkındalığı

yönelik olarak; üniversiteler, özel kuruluşlar,

artırmak amacıyla kitap, dergi, broşür gibi

özel gereksinimli ve yaşlılara hizmet vermek

basılı, sesli ve görsel yayınlar hazırlanıp

amacıyla kurulmuş vakıf, dernek ve bunların

dağıtılmaktadır.

üst kuruluşları ve gönüllü gruplar ile işbirliği
halinde çalışır. Ayrıca müdürlüğümüz

Yaşlı Vatandaşlarımıza Yönelik Hizmetlerimiz

bünyesinde hizmet veren yaşlı dinlenme

Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Şube

salonlarımız, yaşlılarımızın aktif yaşlanma
sürecini yaşamaları, toplum içinde görünür

Müdürlüğümüz, Kahramanmaraş şehir

olmaları, karar alma süreçlerine dâhil

merkezinde ikamet eden 65 yaş ve üstü

olmaları, kendi yaş grubu ile sohbet etme

yalnız yaşayan yaşlı bireylerin evlerine

imkânı bularak hayata olan bağlılıklarının

kurulacak akıllı takip ve çağrı sistemleri ile

artması amacıyla yaşlılarımıza hizmet

çağrı merkezinde görevli personellerimiz

vermektedir. Şehrimizin 9 farklı yerinde

tarafından 7/24 yaşadıkları ortamlarda

bulunan yaşlı salonlarımızda hemşirelerimiz

uzaktan takip edilerek sağlıklı ve güvenli

de hizmet vermeye başlamıştır. Yaşlılarımızın

yaşam sürmelerinde destek olunmaktadır.

tansiyon kontrollerini, şeker ölçümlerini

YADES projesi kapsamında 65 yaş ve üstü

ve ağırlıklarını düzenli olarak takip eden

yalnız yaşayan erkek- kadın yaşlılarımıza

hemşirelerimiz aynı zamanda sağlıklı

sosyal alarm cihazı, öz bakım, sağlık

beslenme, ilk yardım uygulamaları gibi

kontrolü, fizyoterapi, (egzersiz,

her hafta farklı konularda yaşlılarımıza

rehabilitasyon), ev temizliği, sıcak yemek,

bilgilendirmeler yapmaktadır.

berber hizmetleri verilmektedir.

65 yaşını doldurmuş yaşlılarımız yaşlı

Akıllı sistem ile yaşlı vatandaşımızın

salonlarımızdan faydalanabilmekte, onlar için

tansiyonunu, nabzını ve kalp atışlarını, şeker

hazırladığımız kimlik kartlarını kullanarak

ölçümlerini uzaktan sağlanmakta ve tıbbi

hem salonlarımızı kullanmakta hem de berber

gereklilik durumunda sistem üzerinden

hizmetlerimizden faydalanmaktadırlar.

çağrı merkezi ekranından yetkililere
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medikal destek araçlarına kendi

Yaşlı ve Dinlenme Salonlarımız

ve kültürel faaliyetlerden uzak kalmasına

• Karacasu Yaşlı ve Dinlenme Salonu

neden olmaktadır. Bu proje ile amacımız

• Göksun Yaşlı ve Dinlenme Salonu

yetenekli yaşlı bireylerimizin tecrübelerini

• Namık Kemal Yaşlı ve Dinlenme Salonu

paylaşabileceği ve kuşaklara aktarabileceği

• Sütçü İmam Yaşlı ve Dinlenme Salonu

bir eğitim atölyesinin şehrimize

• Doğukent Yaşlı ve Dinlenme Salonu

kazandırılmasıdır.

• Barbaros Yaşlı ve Dinlenme Salonu
• Divanlı Yaşlı ve Dinlenme Salonu

∫ Göreneller İletişim ve Teknoloji Merkezi

• Şekerdere Yaşlı ve Dinlenme Salonu

Merkezimiz, insan hayatının vazgeçilmez bir

• Pirireis Yaşlı ve Dinlenme Salonu

parçası haline gelen bilişim teknolojisinden
görme engelli bireylerin de yararlanmalarına

Yapılması Planlanan Projelerimiz

olanak sağlamak amacıyla açılacaktır.
Görme engelli vatandaşlarımız, bu merkez
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∫ Engelli Araçları Tamir Bakım ve Onarım

sayesinde bilgiye, özgüvene, özgürlüğe

Atölyesi

ve iş yapabilirliğe kavuşacaklardır.

Atölye, Kahramanmaraş ilimizde

Üyelerini çağın gerisinde değil çağın içinde

bulunan ihtiyaç sahibi özel gereksinimli

yaşatmayı hedefleyen merkezimiz, görme

vatandaşlarımızın kullandıkları tekerlekli

engelli vatandaşlarımıza yönelik tüm

sandalye ve akülü araçların tamir ve bakımını

teknolojik gelişmeleri takip ederek onların

ücretsiz sağlayacaktır. Tamir ve bakım adı

kullanımlarına yönelik çalışmalar yapacaktır.

altında engelli araçlarına ihtiyaca göre yedek

Merkezimizde üyelerimizin teknolojideki

parça, akü, şarj, bakım işleri, elektrik işleri

gelişmeleri takip ederek toplumsal yaşamına,

ve tekerlek değişimi gibi uygulamalarda

eğitimine, gelişimlerine, mutlu bir birey

bulunacaktır. Şehrimizde yaşayan sosyo-

olarak çevreye duyarlı olmalarına, bilgiye

ekonomik yönden zayıf olan özel gereksinimli

ulaşmalarındaki engelleri kaldırarak

bireylerin kullanmış olduğu tekerlekli

maksimum verim almalarını sağlamalarına,

sandalye, akülü araç vb. medikal araçların

mesleki gelişimlerine teknolojik olarak

tamiri ve bakımı atölyemizde ücretsiz olarak

katkıda bulunmalarına, yer alacakları

sağlanacaktır.

platformdaki insanlarla bilgiye sahip olma ve
görme engelli ile teknoloji arasında farklılıklar

∫ Online Farkındalık Seminerleri

yaratıp kalıcı üstünlükler yaşamalarını

Pandemi dönemiyle yapılan kısıtlamalar

sağlamak hedeflenmektedir.

sonucunda okullar kapanmış çocuklar
vakitlerinin büyük bölümünü evde geçirmeye

∫ Aile Akademisi

başlamıştır. Evde geçirilen bu vaktin

Özel gereksinimli bireye sahip ailelere

değerlendirilmesine ilişkin olarak ağaç

alanında uzman kişiler tarafından

yaş iken eğilir felsefesiyle çocuk yaştaki

belediyemiz sosyal medya kanallarından

bireylerimize engelli bireylerle iletişim

çeşitli başlıklar altında eğitimler düzenlenerek

seminerleri vererek farkındalık duygusu

pandemi sürecini ailelerin daha kolay

aşılanacaktır.

atlatabilmesi ve farkındalıklarının arttırılması
amaçlanmaktadır.

∫ Tecrübe Zamanı
Yaşlı vatandaşlarımızın belli bir dönemden
sonra yaşlılığın vermiş olduğu durağanlık
sebebiyle işlevselliğini kaybetmesi ve buna
ek olarak sosyo-ekonomik problemlerin
meydana gelmesi onların bu dönemde sosyal

Analiz
Av. Doğan NURLUYOL
Türkiye Görme Engelliler Derneği
Genel Merkez Yönetim Kurulu Üyesi
ve Kahramanmaraş Orman Bölge
Müdürlüğü Avukatı

Ben bu yazı ile 1970 yılında İstanbul’da
kurulup, 1975 yılında Bakanlar Kurulu kararı
ile kamu yararına çalışma izni taşıyan dernek
niteliğini elde etmiş olan Türkiye Görme
Engelliler Derneği’nin, Kahramanmaraş Şubesi
Kurucusu ve 1995 yılından 2019 yılına kadar
şube başkanı ve halen Dernek Genel Merkez
Yönetim Kurulu üyeliği bulunan, derneğin
bağlı olduğu Türkiye Körler Federasyonu ile
Engelliler Konfederasyonu’nun yönetiminde
görev almış görme engelli bir avukat sıfatımla,
sivil toplum kuruluşlarının engelsiz hayata
ilişkin gücü ve önemini, bu görevleri yaparken
edindiğim tecrübeler çerçevesinde dilimin
döndüğünce ifade etmeye çalışacağım.
Engellilere hizmet maksadıyla kurulmuş
ve alanında etkili, köklü, ciddi ve kalıcı
faaliyetlerde bulunan sivil toplum kuruluşları,
engellilerin engelsiz bir hayata ulaşmalarında
kuvvetli destek ve katkı unsurudurlar.
Sözün burasında, bir konunun açıklığa
kavuşturulması gerektiğini düşünüyorum.
Çoğunlukla dernek, bazen de vakıf şeklinde
örgütlenen bu kuruluşlar zaman zaman,
“faydalı olmadıkları, engellileri istismar
ettikleri, yöneticilerinin bu kuruluşları kendi
menfaatleri için kullandıkları” yönünde ağır ve
acımasızca eleştirilmektedirler.

Elbette, bir meyve sepetinde nasıl ki göz
dolduran, güzel ve lezzetli meyveler
bulunduğu gibi, ağız tadını bozan, çürümüş
olanlar da çıkıyorsa, bu kuruluşlar arasında
da ne yazık ki verimsiz ve faydasızlarına da
rastlanmaktadır. O yüzden yukarıda (alanında
etkili, kökleşmiş, ciddi ve kalıcı faaliyette
bulunan kuruluşlar) tanımına yer verdim
ve yazımızın konusunu bu tür sivil toplum
kuruluşları oluşturmaktadır.
Sivil toplum kuruluşları, engellinin topluma
açılan cümle kapısıdır. Engelli bir kimse
derneğe gelip de, aynı engeli bulunan
birçok kişiyi bir arada görünce bu konuda
yalnız olmadığını anlayıp bir rahatlama
hissetmektedir. Onlarla bir arada bulunmanın
sağladığı huzur ile dertleşmeye başlayınca,
gerek aile içinde, gerekse günlük hayatta
benzer veya bire bir sıkıntılar yaşadığını,
bunlardan bir kısmının çözüm yollarının
bulunduğunu öğrenerek özgüven kazanmaya
başlar.
Çözülemeyen sorunları aşabilmenin yollarını
arama mücadelesine ortaklık ederek,
kendisinin de başlı başına bir fert olduğu
gerçeğinin farkına varır. Bütün bunlar engelsiz
yaşam için atılan önemli adımlardır.
Uzun yıllar görev yaptığım Türkiye Görme
Engelliler Derneği Kahramanmaraş Şube
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SİVİL TOPLUM KURULUŞLARININ
ENGELSİZ HAYAT İÇİN ÖNEMİ

başkanlığım sırasında, birçok görme engelli

öğrenenlerin manevi hazzına iştirak ettik.

arkadaşımızın kendisini bağımsız hissedip,

Yine görme engelliler için düzenlediğimiz,

engelsiz bir hayata ulaşma konusunda hem

sesli bilgisayar kursları sonunda verilen

kalıcı, hem de destekleyici önemli imkan ve

sertifikalar sayesinde, kamudaki personel

yetenekler kazanmalarına vesile olmaktan

alım sınavlarına başvuruda bulunup, başarı

dolayı duyduğum sevinci, ancak yaşayıp da

gösterenlerin iş sahibi olmak suretiyle

anlamak mümkündür. Engellileri engelsiz

yalnızca tüketen birey olmaktan çıkıp, aynı

hayata ulaştıran bu imkan ve yeteneklerden

zamanda üreten fertlerden olmalarını sevinç

bazılarını sizlerle paylaşmak isterim:

göz yaşlarıyla karşıladık.

“Ben derneğe gelmeden önce, benden başka
görme engelli yok sanıyordum. Dernekte

Eğitim çağı geçmiş olanların, sesli bilgisayar

sizlerle tanışıp yalnız olmadığımı anladım,

kullanma imkanından yararlanarak, eğitime

burası benim ikinci hatta birinci adresim

yönelip, bu sayede aldıkları ilk, orta ve yüksek

oldu” diyenlerin elde ettiği özgüveni

okul diplomalarını ibret ve neşeyle alkışladık.

gözlemleyip birlikte mutlu olduk.
Şu halde engellilere, engelsiz yaşamın
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İlk başlarda derneğe bir aile ferdinin

kurallarını örnekleriyle yaşatıp öğreten,

yardımıyla gelebilirken, görme engellinin

çoğu kez de gerekli kaynakları sağlayan ve

yolda yürümesini sağlayan bastonla

yukarıda niteliklerini belirttiğim sivil toplum

dernekte tanışıp, onu kullanmayı öğrenince,

kuruluşlarına destek olup sahip çıkarak,

bir başkasına bağımlı olmaktan kurtulup

engellileri bu kuruluşlarla buluşturmamız

derneğe tek başına gelmeyi başaranların

gerektiğini söylemek yanlış olmayacaktır.

bağımsızlığını beraber kutladık. Görme

Erişilebilir ve engelsiz bir yaşam dileğiyle…

engelliler için düzenlenen Kur-an kursu
sonunda, Braille yazı ile Kur-an okumayı

Analiz
Mustafa KÜÇÜKKÜRTÜL
Kahramanmaraş İl Engelli Meclis
Başkanı

Her 800 ila 900 doğumda bir oluşan fiziksel olarak
büyüme geriliği, karakteristik yüz görünümü,
hafif veya orta düzeyde zekasal öğrenme geriliğine
yol açan, +1 kromozom fazlası olan sevgi yumağı
varlıklarımız. Evet down sendromlu bireylerden
bahsediyorum. Down sendromu hastalık değil genetik
bir yapı farklılığıdır. Kalıtsal ya da ırsi değildir.
Sadece Türkiye’de yılda yaklaşık 1 milyon 200 bin
doğum olmakta ve tam sayı bilinmese de tahminen
bu doğumlardan 1500’ü down sendromu. Toplam
nüfus oranına bakıldığında yaklaşık 100 bin down
sendromlu birey olduğu tahmin ediliyor. Sayıları
100 bin olsa da etki alanı yaklaşık olarak minimum
500 bin civarındadır. Down sendromundan sadece
bireylerin kendisi değil bu yaşamın içinde olan
diğer aile bireyleri de etkilenmektedir. Doğumda
itibaren başlayan mücadele zorluk derecesi artarak
hayat boyu devam etmektedir. Mücadele bireyin
kendisi ile değil maalesef hayatın ve hayatın içinde
olan gerçeklerin kendisiyle de olmaktadır. İnsanlık
tarihinin başlangıcından beri var olan bu genetik
farklılık maalesef henüz toplumumuz tarafından çok
ta benimsenmiş değil. Günümüzde dahi hala down
sendromunun ne oluğunu bilmeyen ya da yanlış
bilen insanların olduğunu söylemek yanlış bir ifade
olmaz. Toplum içerisinde dışlanmışlık yaşayan bu
bireyler eğitimin evrensel bir hak olmasına rağmen
çoğu zaman eğitimlerini tamamlayamamaktadırlar.
Kendi çocuklarının iyi bir örnek olmasını sağlamaya
çalışmak yerine down sendromlu çocukların
kendi çocuklarına kötü örnek olduğunu düşünen
ebeveynlerle karşılaşmaktayız. Eğitimde karşılaşılan
tek sorun tabii ki bilinçsiz toplum bireyleri değil.
Down sendromlu bireylerin eğitimi doğumdan

itibaren başlamaktadır. Düşük kas tonusu (hipotoni)
sebebiyle ilk aylarından itibaren fizyoterapi, 6. ay
itibarı ile bireysel eğitimin de başlaması gerekirken
maalesef bu da çok mümkün olmamaktadır.
Bürokratik engeller büyük duvarlar örüyor eğitimin
önüne. Rapor bilmecesi… Standart olmayan rapor
sonuçları ve rapor süreleri down sendromlu bireye
sahip ailelerin çilesi olmaktan çıkmıyor. Hastalık
olmadığı için tedavisi de olmayan ve geçmeyecek
27

olan bu genetik farklılık raporlara aynı şekilde

yansımamakta 6-12-24 ay gibi süreli raporlarla hayat
içinde ayrı koşuşturmaca haline geliyor. Bu konuda
yapılan kanunlar da maalesef tam olarak ihtiyaca
cevap vermemektedir. Peki down sendromlu bir
çocuğa sahip olmak nasıl bir duygu? 9 ay heyecanla
beklediğiniz bebeğiniz dünyaya geldi ve siz onun
down sendromlu olduğunu öğrendiniz. Bir anda
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YAŞAMIN FARKLI YÜZÜ
EKSİKLİK Mİ, +1 FAZLALIK MI ?

geleceğiniz aklınıza geliyor. Bebeğinizin geleceği,
yaşayacağı zorluklar, çevrenin tutumu ve daha bir çok
endişeler. Ailelerin en büyük sorunlarından birisi de
gelecek kaygılarıdır. Ailenin ilk şoku atlatması bazen
kısa bazen de çok uzun sürebiliyor. Günler geçtikçe
geç gelen ilk adım, geç gelen ilk kelime, geç gelen
ilk el becerileri. Geç de olsa yaşanan bu duygular
geçmişte yaşanan zorlukları unutturuyor, geleceğin
endişeleri aklınızdan çıkmasa da yüzünüzü mutluluk
ifadesi kaplıyor. Belki her verdiğinizi tam olarak geri
alamıyorsunuz ama az da olsa aldığınız her karşılık
size dünyaları veriyor. Onlar bizim büyümeyen
bebeklerimiz. Hayat mücadelemizin kazanılmış
zaferleridir. “Yaşamın farklı yüzü” down sendromu,
insanın hayata bakış açısını değiştiriyor. Ve insanın
aklına şu soru geliyor, 47. kromozom bir eksiklik mi
yoksa +1 fazlalık mı?
Her gününüzün +1 mutlu geçmesi temennisiyle
saygılar sunarım.

Analiz
Ali ÇINAR
Kahramanmaraş Bedensel
Engelliler Yardımlaşma ve
Dayanışma Derneği Başkanı

Kahramanmaraş Bedensel Engelliler Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği
İLIMİZDE ENGELSİZ YAŞAM

mücadele etmekteyiz. Merkezi yönetimi

Kahramanmaraş Bedensel Engelliler

yerel yönetimleri ilgilendiren konuları

Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği
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kuruluş amacımız, öncelikle Türkiye

DOĞU AKDENİZ KALKINMA AJANSI

Cumhuriyeti yasalarına ve mevzuatlarına
uygun bir şekilde faaliyet yürütmek,
engellilerin yasal haklarını takip ederek
engellileri bilgilendirmek ve bilinçlendirmek,
engellilerin haklarını savunmak, sorunlarına
çözüm aramak; özellikle dilencilik, negatif
ayrımcılık gibi insan onuruna yakışmayan,
engelli ve engelliliğin suistimal edilmesine
şiddetle karşı çıkarak bu durumlarla
mücadele etmek. “Birimizin derdi hepimizin
derdidir, engelli de bu toplumun ferdidir”
düsturunu topluma empoze ederek, engellinin
de toplumda var olduğunu, topluma
kazandırılmasının önündeki engellerin
kaldırılarak, birbirimizin hak ve hukukuna
saygı göstererek kardeşçe yaşayabilmenin
mücadelesini vermekteyiz.
Tüm engellilerin genel sorunları olan;
özellikle topluma açık her alanda karşımıza
çıkan “erişilebilirlik” olmak üzere; mimari
engeller, toplu taşımadaki sorunlar, engelli
istihdamı sorunları, engellilerin eğitimi
ile ilgili sorunlar, ayrımcılık vb. engellileri
ve ailelerini ilgilendiren tüm sorunlarla

ilgilendiren konuları gerekli yazışmalarla,
ilimizde ilgili birimlere bildirerek ve
sorunların çözüme ulaşmasının takipçisi
olarak öncülük yapmayı görev edindik.
Devletimiz son on yılda engelli hakları
konusunda takdir edilir çalışmalar yaparak
bizleri mutlu etmiştir. Özellikle erişilebilir
bir Türkiye için erişilebilirlik kanunu ,
parasal haklar konusunda, engelli istihdamı
konusunda, engellilerin eğitimi vb konularda
önemli çalışmalar yaparak gerekli kanunları
hayata geçirdi. Engelliler olarak artık hayatın
her alanında varız ve imkan verildiğinde
birçok şeyi başarıyoruz. Geçmiş yıllardaki
imkansızları görmüş 25 yıllık engelli
olarak geldiğimiz bu noktada, başta Sayın
Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan
ve yöneticilerimize şükranlarımı sunuyor,
hepimiz için daha güzel bir Türkiye için
çalışmalarında başarılar diliyorum.
Derneğimizi, 2006 yılı Aralık ayında,
yaklaşık 30 arkadaşla kurduk şu an yaklaşık
400 engelli üyemize ve bize başvuran tüm
vatandaşlarımıza, yönetim kurulumuzla
beraber hizmet etmekteyiz. Bu bir farkındalık
mücadelesidir, ömrüm yettiği kadar

mücadelemi sürdüreceğim. Bu kararlı, içten ve

tasarım kursu” düzenledik.

samimi hizmetimiz neticesinde derneğimiz,

2013 yılında, il müftülüğümüz aracılığıyla

kurulduğu günden bu yana engellilerin,

derneğimizde 50 kişiye “Kur’an ve hadis

engelli yakınlarının ve vatandaşlarımızın

öğrenimi” kursu düzenledik.

uğrak yeri olmuş, sorunların istişare edildiği,

2013 yılında, 10 engelli kardeşimize

hoş muhabbetlerin edildiği, sevinç ve

istihdamlarında kolaylık sağlaması amacıyla,

üzüntülerimizi paylaştığımız sosyal mekan

derneğimiz bünyesinde İŞKUR destekli

haline gelmiştir.

“bilgisayar operatörlüğü kursu” düzenledik
ve kursiyerlerimiz sertifikalarını başarıyla

Derneğimiz, kurulduğu günden bu yana

aldılar.

devletimizin kurumlarıyla ve ulusal yardım
kuruluşlarıyla irtibat halinde olmuş ve engelli

2014 yılında, OFD, TESYEV, BEDD vb. ulusal

kardeşlerimizin ihtiyaçları olan konularda

yardım kuruluşları ve kurumlar aracılığıyla

aracılık yaparak, adeta köprü görevi görerek

18 ihtiyaç sahibi engelliye akülü tekerlekli

engellilerin ihtiyaçlarını gidermiştir.

sandalye, 30 ihtiyaç sahibi engelliye manuel
tekerlekli sandalye temin edilmiştir.
2015 yılında, 10 engelli kardeşimize

vatandaşımızın evlerinin inşa edilmesi,

istihdamlarında kolaylık sağlaması amacıyla,

ihtiyaçları olup temin edemedikleri araç ve

derneğimiz bünyesinde yine İŞKUR destekli

gereçlerin temin edilmesi, maddi manevi

“web tasarım kursu” verilmiş, kursiyerlerimiz

desteklerin sağlanmasına öncülük ettik ve

sertifikalarını başarıyla almıştır.

sonuçlandırdık.

2020 yılında, OFD, TESYEV, BEDD vb ulusal
yardım kuruluşları ve kurumlar aracılığıyla

Derneğimizde çeşitli kurslar düzenleyebilmek

birçok ihtiyaç sahibi engelli kardeşimize

için, Kahramanmaraş Ticaret Odası’ndan

akülü tekerlekli sandalye ve manuel tekerlekli

4 adet, Kahramanmaraş Büyükşehir

sandalye temin edilmiştir.

Belediyesi’nden 3 adet olmak üzere toplam
bilgisayar temin edilmiştir.

2020 yılında, engelli kardeşlerimizin
kendini geliştirmesi amacıyla “F klavye

2013 yılında, 20 engelli kardeşimize el

kursu” projemiz İŞKUR’a sunulmuş olup

becerilerini geliştirmesi, üreten olması,

onaylanması halinde, pandemi tedbirleri

üreterek bütçesine katkı sağlayabilmesi

kapsamında gerçekleştireceğiz.

amacıyla derneğimiz bünyesinde “takı
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Bu bağlamda; ihtiyaç sahibi birçok engelli

Analiz
Salih KALKAN
Osmaniye Vali Yardımcısı V.
ve SYDV Başkan Vekili

Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma

∫ %40 - %69 arası Engelli Aylığı; 18 yaşından

Vakıflarınca yürütülen;

büyük ve 65 yaşından küçük olan, aylıktan
faydalanamayacaklar arasında sayılmayan,

DOĞU AKDENİZ KALKINMA AJANSI
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01.07.1976 tarihli ve 2022 sayılı 65 Yaşını

hane içinde kişi başına düşen geliri asgari

Doldurmuş Muhtaç, Güçsüz ve Kimsesiz

ücretin aylık net tutarının 1/3’ünden az olan

Türk Vatandaşlarına Aylık Bağlanması

kişilere doğum tarihlerinin son iki rakamına

Hakkında Kanun kapsamındaki Engelli ve

göre her ayın 5 ile 10 arasında aylık

Yaşlı Aylıklarına ilişkin iş ve işlemler Aile,

567,97 – TL tutarında yapılmaktadır.

Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı
Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü ile
Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları
tarafından yürütülmektedir.
Sosyal güvenlik kuruluşlarının herhangi
birisinden her ne nam altında olursa olsun bir
gelir veya aylık hakkından yararlananlar ile
uzun vadeli sigorta kolları açısından zorunlu
olarak sigortalı olunması gereken bir işte

∫ %70 ve üzeri Engelli Aylığı; 18 yaşından
büyük olan, %70 ve üzeri engeli olan, aylıktan
faydalanamayacaklar arasında sayılmayan,
hane içinde kişi başına düşen geliri, asgari
ücretin aylık net tutarının 1/3’ünden az
alan kişilere doğum tarihlerinin son iki
rakamına göre her ayın 5 ile 10 arasında
851,95 – TL tutarında Engelli Aylığı yardımı
yapılmaktadır.

çalışanlar, nafaka bağlanmış veya nafaka

∫ 18 Yaş Altı Engelli Yakını Aylığı ise aynı

bağlanması mümkün olanlar veya

hanede ikamet etmek şartıyla fiilen bakımını

24/5/1983 tarihli ve 2828 sayılı Sosyal

gerçekleştirdiği, kendisine bakmakla

Hizmetler Kanunu hükümlerine göre

yükümlü bulunan 18 yaşından küçük, en

harçlık ödenenler hariç olmak kaydıyla,

az %40 ve üzeri engeli bulunan, aylıktan

Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları

faydalanamayacaklar arsında sayılmayan,

tarafından muhtaç olduğuna karar verilen

hane içinde kişi başına düşen geliri asgari

65 yaşını doldurmuş Türk vatandaşlarına,

ücretin aylık net tutarının 1/3’ünden az olan

muhtaçlık hali devam ettiği müddetçe aylık

kişilere doğum tarihlerinin son iki rakamına

gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile

göre her ayın 5 ile 10 arasında 567,97 – TL

çarpımından bulunacak tutarda aylık bağlanır.

tutarında Engelli Yakını Aylığı yardımı
yapılmaktadır.

Ayrıca Osmaniye Aile, Çalışma ve Sosyal

				

Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından
23.10.2007 tarih ve 26679 sayılı Yönetmelik
çerçevesinde SHÇEK Evde Bakım Yardımı; her
ne ad altında olursa olsun her türlü gelirler
toplamı esas alınmak suretiyle, hane içinde
kişi başına düşen ortalama aylık gelir tutarı,
asgarî ücretin aylık net tutarının 2/3’ünden
daha az olan bakıma ihtiyacı olan engellilere,
engellinin bakımına destek amacıyla verilen
sosyal yardımdır. İlimiz genelinde
2020 Ağustos ayında bakıma muhtaç hasta
sayısı 5063 (Osmaniye merkez, köyler
ve ilçeler dahil); Bakıcı sayısı 4827 kişi
(Osmaniye merkez, köyler ve ilçeler dahil)
olmak üzere kişi başına ödenen tutar
1.544,62 – TL’dir.Osmaniye ili genelinde
yardım yapılan kişi sayısı aşağıda yer
almaktadır. 					

7.858
Engelli Yakını Aylığı Alan Kişi Sayısı:

747
Evde Bakım Aylığı Alan Kişi Sayısı:

4.827
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Engelli Aylığı Alan Kişi Sayısı :

Uzman Görüşü
Aydın ALBAK
Osmaniye İl Milli Eğitim Müdürü

OSMANİYE İLİMİZDE ENGELSİZ YAŞAM

DOĞU AKDENİZ KALKINMA AJANSI

32

Normal gelişim gösteren bireylerden gelişimsel

• 30 öğrencimiz Özel Eğitim Anaokulu,

alanlarda farklılık gösteren öğrencilerimizin

• 90 öğrenci I. Kademe (ilkokul düzeyi),

bireysel programlarla alanında eğitim almış

• 60 öğrenci 2. Kademe (ortaokul düzeyi),

personelle gerçekleştirdiği eğitime özel eğitim

• 67 öğrenci 3. Kademe (Lise düzeyi)

denir.

• 70 öğrenci de Özel Eğitim Meslek Okulu
(Meslek Lisesi Düzeyi),

Peki, neden özel eğitim? Özel eğitime ihtiyaç

• 384 öğrenci Bilim Sanat Merkezinde

duyan bireylerin en az kısıtlayıcı ortamda

ve bünyesinde özel eğitim sınıfı bulunan

bağımsız yaşam becerilerini fırsat eşitliği

okullarda 160 öğrenci olmak üzere toplam

prensibiyle sunmak için özel eğitim süreci

861 öğrencimiz özel eğitim hizmetlerinden

yürütülmektedir.Bu kapsamda Osmaniye

yararlanmaktadır. Osmaniye ilimizde engelli

ilimizde tıbbi tanılamanın ardından Rehberlik

öğrencilere (özel eğitim gereksinimi olan)

Araştırma Merkezi aracılığıyla gerçekleştirilen

yönelik bir çok faaliyet yapılmaktadır;

eğitsel tanılama ile başlayan özel eğitim

“Eğlenerek Öğreniyorum” projesi

yolculuğumuz ana sınıfından mesleki

kapsamında her ay düzenli olarak özel

eğitime kadar farklı kademelerde kesintiye

eğitim okullarımızda öğrenci - öğretmen

uğramadan devam etmektedir. Eğitim

ve velilerimizin katılımıyla kazanımlar esas

öğretim faaliyetleri Milli Eğitim Bakanlığı

alınarak etkinlikler yapılmaktadır,

Özel Eğitim Ve Rehberlik Hizmetleri Genel

“Misafirim Öğretmenim, Misafirim

Müdürlüğü’nün belirlediği ders müfredatı

Arkadaşım” projesi ve “Misafir Ol Gel

kapsamındaki kazanımlar esas alınarak

Bana” projesi kapsamında veli ziyaretleri

gerçekleştirilmektedir. Farklı engel türlerine

gerçekleştirilerek öğrencilerin sosyo -

eğitim vermek amacıyla açılan kurumlarımız

ekonomik ve kültürel yapılan hakkında bilgi

Milli Eğitim Bakanlığı 2023 Vizyon Belgesi

edinerek eğitim ve rehberlik çalışmaları

kapsamında gerçekleştirilen okullar arası

öğrencilerimizin evinde de devam

işbirliği çerçevesindeki uygulamalarla

ettirilmektedir. “Bilimde Biz de Varız”

özel eğitim kalitesi arttırılmaya devam

ve “Benim de Bir Fikrim Var” projeleri

edilmektedir.Osmaniye ili bünyesinde

kapsamında 4006 TUBİTAK Bilim fuarı

bulunan 2 Rehberlik Araştırma Merkezi

etkinlikleri yapılmaktadır.

132.350 öğrenciye hizmet sunmaktadır.
2019-2020 Eğitim-Öğretim yılında 667 tam
zamanlı kaynaştırma öğrencimiz, 95 evde
eğitim alan öğrencimiz bulunmaktadır.

Analiz
Bilal TEKBIYIK
Elbistan İlçe Emniyet Müdürlüğü
Toplum Destekli Polislik Büro Amiri

BİR KAPAK BİR UMUT PROJESİ
Elbistan İlçe Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Büro Amirliği tarafından Emniyet
Teşkilatı olarak engelli vatandaşlarımızın her zaman yanlarında olduğumuzu hissettirebilmek
için tekerlekli sandalye alacak durumu olmayan bedensel engelli vatandaşlarımıza yönelik
10 Ekim 2019 yılında faaliyete geçirdiğimiz “Bir Kapak Bir Umut” projesi kapsamında
oluşturmalarını sağlamak üzere 20 okula proje kapsamında yaptırdığımız mavi kapak toplama
kutuları bırakılarak mavi kapakların toplanması sağlanmış ve toplanan kapaklarla 2 adet
tekerlekli sandalye temin edilerek ihtiyaç sahibi engelli vatandaşlarımıza verilmiştir. Bugün
itibari ile engelli vatandaşlarımıza yönelik yapmış olduğumuz “Bir Kapak Bir Umut” isimli
projemiz daha fazla engelli vatandaşımıza ulaşabilmek adına devam etmektedir.
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Elbistan’da eğitim ve öğretim gören öğrencilerimizin engelli vatandaşlarımıza karşı farkındalık

Analiz
Mimar Haydar AKTÜRK
Osmaniye Engelli Platformu
Başkanı

OSMANİYE’DE ENGELLİLİK
Bu toplum içerisinde yaşayan ve dezavantajlı
bireyler dediğimiz, genel anlamda “engelli”
olarak tanımlanan 15 milyona yakın
vatandaşımız var. Osmaniye’de ise 2002 genel
nüfus sayımında tespit edilmiş 9527 engelli
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birey var. Bugün bu sayının 15 bin civarında
olduğunu düşünüyoruz.Bu engellilerin sadece
2000 kadarı dernek çatısı altında örgütlenmiş
ya da rehabilitasyon merkezlerinden hizmet
alabilmektedir.

Bu amaçla platforma bağlı dernek üyeleri
ile, eğitim amaçlı konferanslar, paneller
düzenlenmiş; engellilerle ortak etkinlikler
yapılmış, diğer sivil toplum kuruluşları ve
Korkut Ata Üniversitesi ile ortak kampanyalar
düzenlenmiştir.Bu kapsamda toplumda
600 tekerlekli sandalye dağıtımı yapıldı,diğer
engelli gruplara cihaz ve malzeme yardımı
yapılmıştır.
Bu süreçte gördük ki; bazı engelliler haklarını
bilmiyor. Biliyorlarsa da bu konuda ne
yapacağını bilemiyorlar. Bu konuda çalışma
yapmak üzere Osmaniye Barosu ile ortak
hukuk masası oluşturduk.Engelli haklarını
analatan kitapçıklar çıkartıp dağıttık.
Çıkarılan yasa ve yönetmeliklerde tüm
engelliler çeşitli haklara kavuşmasına rağmen
sosyal hayata katılımdaki sıkıntılar devam
etmektedir.
Osmaniye şehir olarak engellilerin ulaşımına
hiç uygun olmamakla birlikte, yollar ve
kaldırımlar standartlarına uygun değil,

Osmaniye’deki engelli dernek ve kulüplerin
bir araya gelerek oluşturduğu Osmaniye
Engelliler Platformu (OSEP) yaklaşık
10 yıldır yaptığı etkinlikler de çalışmalarını
sürdürmektedir. 12 dernek ve sivil toplum
kuruluşunun bir araya gelerek oluşturduğu
platformun amacı; engellilerin yaşam
kalitesini arttırmak, toplumsal yaşama
katılmalarını sağlamak, istihdam sorunlarını
çözmek ve toplumu engellilik konusunda
bilinçlendirmektir.

engelsiz vatandaşın bile yürümede sıkıntı
çekeceği şekilde esnaf tarafından işgal
edilmiştir.Bu konuda çok sayıda başvuruya
rağmen belediyeden sonuç alıcı bir çalışma
yapılmamıştır.

01.07.2005 tarihinde çıkan 5378 sayılı özürlüler
kanununun geçici 2 ve 3. maddesinde, tüm
resmi ve özel binaların, fiziksel mekanlarla
yol ve kaldırımların 7 yıl içerisinde özürlülerin
kullanımına uygun hale getirilmesi gereği
belirtilmesine rağmen 6 yıldır bu konuda
herhangi bir çalışma yapılmamıştır. Eski bina
ve mekanlarda düzeltmeler yapılmadığı gibi
yeni yapılan bina ve alanlarda da engellilerin
ulaşımını kolaylaştıracak herhangi bir
uygulama göremiyoruz.

Engelli derneklerle ilgili kurumlar arasında
özellikle Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü
ve Belediye arasında iletişim problemleri
var. Bu kurumlar Engelliler yasasındaki
“Engellilere pozitif ayrım yapılacağı,
engellilerin yaşamını kolaylaştıracak
politikalar geliştirileceği, bu konuda gönüllü
kuruluşlarla ortak çalışma yapılacağı”
hükmüne rağmen yerel ve genel idarelerin
bazılarından yeterli destek alamamaktayız.

Engellilerin spor yapma olanağı kalmamıştır.
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5 yıl önce 2.ligde tekerlekli basketbol takımı,
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işitme engelli voleybol takımımız ve futbol
takımımız varken, destek olmadığı için
bu takımlarımız ligden çekilmek zorunda
kalmıştır.
Engelliler, eğitimden doğan haklarını
okullardaki ortam onlara uygun olmadığı için
kullanamamaktadır. Bunun sonucu olarak
engellilerin %35’i hiç okula gidememekte;

Toplumda engelli bilinci oluşmasına rağmen

üniversite mezunu oranı ise sadece binde 2’dir.

söylemler hala eyleme geçmiyor,destekler
sözde kalmakta,engellilerle fotoğraf çekmenin
ötesine geçmemektedir.
Oysa engelliler himaye değil eşitlik istiyor. Tüm
engelliler engellerle ilgili alınacak kararlarda
engelli sivil toplum kuruluşlarının söz ve karar
sahibi olmalarını bekliyor.
Engelli haklarının eksiksiz verildiği, yaşam

Kamu ve özel sektörün çalıştırmak zorunda

standartlarının yükseltildiği, toplumsal

olduğu engelliler için ayrılan kotalar boş

yaşama katılmalarının kolaylaştırıldığı bir

olduğu halde engellilerin istihdam sorunları

gelecek umuyoruz.

çözülememektedir. İşveren bu konuda engelsiz
engelli istiyor.

Uzman Görüşü
Figen GÖKŞEN TOK
DOĞAKA Kurumsal Koordinasyon
Birimi Başkanı

BÖLGESEL KALKINMADA “ENGELLERİ EL BİRLİĞIYLE AŞMAK”
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Tarih boyunca, eşit hak ve sorumluluklara

rağmen kabartma harflerden oluşan Braille

sahip, demokratik, laik ve insan haklarına

Alfabesini keşfeden ve bu sayede birçok

saygılı bir toplumda yaşama isteği ve

kitap yazarak görme engelli insanlara

felsefesi ile toplum içinde belirli grupların

ilham olan Louis Braille aslında tarihe adını

eşitsizliklerinin ortadan kaldırılabilmesi

altın harflerle yazdırarak hayatlarımızı

amacıyla toplumlar içindeki zenginliklerin

şekillendirmemizde rol model olabilmiştir.

değere dönüştürülerek kazanılması en önemli

Tarihten bir başka örnek sunmak gerekirse,

atılımlar arasında yer almıştır.

Abraham Lincoln yüz şeklinde yaşamış
olduğu Marfan Sendromu ile el ve ayaklarında

Yüzyıllardır insanların bedensel ve/veya

orantısızlık, gözlerinde bozukluk olmasına

zihinsel farklılıklarının hem kendilerini

rağmen, azimli karakteri ile Amerika

hem de toplumları nasıl ayrıcalıklı konuma

Birleşik Devletleri’nde eşsiz bir tarihe sahip,

getirebildiğini örnekleriyle sergilemek

ülkesinde köleliği kaldırarak unutulmaz

mümkündür.

başkanlar arasındaki yerini almıştır. Yine
kendi hayatında seslere yabancı olan işitme

Hayatımızda aslında engelleri olduğunu

engelli Ludwig Van Beethoven, müzik

düşündüğümüz birçok süper kahraman,

alanındaki meşhur eserleriyle duymadan da

hayatlarındaki engelleri aşarak adını altın

nice ölümsüz eserlere imza atılabileceğini

harflerle tarihe yazdırabilmiştir. Düşünün ki

kanıtlayan eşsiz bir müzik insanıdır ki işitme

Stephen Hawking’e 21 yaşında iken konulan

engelleri olmasına rağmen Dokuzuncu

ALS hastalığı tanısı olmasaydı belki de

Senfonisi’ni yazmakla kalmamış orkestrayı

bugünkü tanınırlığı hakkında bir bilgimiz

bile yönetmiştir.

olmayabilirdi. Motor nöronların zamanla
yüzde seksenini öldürerek sinir sistemini yok

“Dünyaya geldiğim anda,

eden ama zihinsel faaliyetlerine dokunmayan

Yürüdüm aynı zamanda,

bu hastalık, Hawking’i tekerlekli sandalyede

İki kapılı bir handa,

yaşamaya mahkûm bıraksa da, kuantum

Gidiyorum gündüz gece”dizeleriyle

fiziği ve kara deliklerle ilgili iddialarıyla

gönüllere taht kuran ünlü halk ozanımız Aşık

bugünün dünyasında yaşayan ve adından

Veysel ŞATIROĞLU’nu da var olan görme

en çok bahsedilen bilim adamları arasında

engelinden ziyade unutulmaz eserleriyle

yer almaktadır. Görme yetimizle hayatımızı

ölümsüzleştirdiğimizi bir kez daha hatırlatmak

şekillendirdiğimizi düşünsek de, henüz 3

isterim.

yaşında iken görme yetisini kaybetmesine

Şairin “Beni Hor Görme Kardeşim” şiirinde de

problemi nedeniyle kısıtlı çalışma imkanına

belirttiği üzere;

sahip engelli birey sayısı 35 milyon.

“Beni hor görme kardeşim,

∫ Dört engelliden ancak 1’i yardım alabiliyor.

Sen altınsın, ben tunç muyum?
Aynı vardan var olmuşuz,

∫ AB ülkelerinde ilkokuldan sonra okulu

Sen gümüşsün, ben sac mıyım?”

bırakan engelli oranı %25. Bu oran İsveç’te

dizelerinde de engelleri hep birlikte aşmaya

%11’ken, Türkiye’de %60.

okuru yönelttiğini görebilmekteyiz.
∫ AB’de engellilerin %29,9’u yoksulluk/sosyal
Dünyada 1 milyar engelli birey yaşıyor

dışlanmışlık riski altında, Türkiye’de bu oran
%77,1 dir.

Dünya genelinde Dünya Sağlık Teşkilatı
∫ Birleşmiş Milletler Kalkınma Programına

1 milyardan fazla engelli insanın bulunduğu

göre engellilerin %80’i gelişmekte olan

düşünülecek olunursa dünya nüfusunun

ülkelerde yaşıyor. (https://ey-der.com/

neredeyse onda birini engelli insanların

ana-sayfa/turkiye-ve-dunyada-engelliler/)

oluşturduğunu söylenebilir. Toplumsal

Türkiye’deki veriler dikkate alınırsa ise,

yaşama katılımın önündeki engelleri

sayısal verilerle tamamen ulaşılamadığı

kaldırmak ve engelli insanların sahip olduğu

değerlendirilse dahi yaklaşık 6,5 milyon

potansiyeli ortaya çıkarmak için yeterli

engelli vatandaşımızın bulunduğu tahmin

kaynak ve uzmanlığı bu konuya yönlendirmek

edilmektedir ki bu sayı ise toplumda her 10

ahlaki sorumluluğumuzdur. Sağlık,

kişiden birinin engelli olduğunu ve hatta

rehabilitasyon, destek, eğitim ve istihdama

geniş bir ailede hane halkında bir kişinin

erişimleri ve başarılı olmaları için onlara şans

engelli olduğunu göstermektedir ki ülkemizde

tanımalı ve ortam düzenlemesi yapmamız

azımsanamayacak kadar yoğunluğu bulunan

gerekmektedir.

engelli vatandaşlarımızın günlük hayat
içindeki engellerinin kendilerine engelsiz

∫ OECD-AB ve Türkiye verilerine göre, dünya

bir yaşam sunabilmek adına aşılmasının ne

nüfusunun yaklaşık %15’i engelli bireylerden

denli önemli ve hassas olduğunu gözler önüne

oluşuyor. Yani dünyada 1 milyar engelli var. Bu

sermektedir.

nedenle, dünyadaki “en büyük azınlık” olarak
nitelendiriliyorlar. Türkiye’de ise Ulusal

Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı’nın faaliyet

Engelli Veri Taban’ına göre engelli birey sayısı

göstermekte olduğu Hatay, Kahramanmaraş

1.559.222. (Ancak resmi olmayan rakamlara

ve Osmaniye illerimizde DOĞAKA olarak,

göre %13 düzeyinde, 9 milyon olduğu

vizyonumuz bölgesel kalkınmaya yön

söyleniyor) Bunların %27’si 0-21 yaş, %36’sı

vermekle başlarken, bölgemizde engelsiz

22-49 yaş, %37’si ise 50-64 yaş arasında…

yaşamın da ne denli önemli olduğunu

Yaşla birlikte engellilik oranı artıyor: OECD

gerçekleştirmekte olduğumuz proje ve

ülkelerinde 20-34 yaş arasındaki engelli birey

faaliyetler ile vurgulamaktayız. Ajansımızın

oranı %6. Bu oran 35-49 yaş arasında iki

bölgemizde engelli vatandaşların sosyal

katına çıkıyor. 50-64+ yaş arasında ise %24’ü

hayata uyumuna ilişkin yapılan bazı

buluyor.

çalışmalar ile sizleri tanıştırmak isteriz:

∫ Avrupa Birliği’nde 15-64 yaş arası temel
etkinlik problemi yaşayan engelli birey sayısı
44 milyonken, hayat boyu süren bir sağlık
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(WHO) tarafından yapılan araştırmalara göre,

1-Zihinsel Engelliler Eğitiliyor

2- Engelliler Üretiyor Projesi Basına
Tanıtıldı

DOĞU AKDENİZ KALKINMA AJANSI
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Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı(DOĞAKA)’nın

DOĞAKA tarafından mali destek verilen

Sosyal Kalkınma Mali Destek Programı

ve Hatay İl Sosyal Hizmetler Müdürlüğü

kapsamında desteklenen ve Zihin Engellileri

tarafından yürütülmekte olan “Engelliler

Yetiştirme ve Koruma Derneği (ZİREM)

Üretiyor” projesinin açılışı İl Sosyal Hizmetler

tarafından yürütülmekte olan “Zihinsel

Müdürlüğünde gerçekleştirilen bir basın

Engelliler Eğitim Projesi” kapsamında Hatay

duyurusuyla kamuoyuna duyurulmuştur. 6 ay

ilinde yaşayan dezavantajlı gruplardan olan

sürecek proje Proje kapsamında düzenlenecek

zihinsel engelli gençler eğitilmektedir. Bu

eğitimlerle 12 zihinsel engelli bireye meslek

eğitimlerin amacı zihinsel engelli gençlerin

edindirme amacıyla Halı Dokuma eğitimi

istihdam edilebilirliklerini artırmak suretiyle

verilecektir. Zihinsel Engellileri Yetiştirme ve

sürdürülebilir sosyo-ekonomik ve kültürel

Koruma Derneği binasında gerçekleştirilecek

kalkınmaya katkı sağlamaktır.

eğitimlerle zihinsel engelli bireylerin
yeteneklerini keşfetmeleri, el becerilerini
geliştirmeleri ve özgüvenlerini arttırmaları
hedeflenmektedir.
3- DOĞAKA Sosyal Destek Programı (SODES)
Kapsamında Engelli Çocuk Parkı Hizmete
Girdi

Proje kapsamında Hatay ilindeki 75 hafif
zihinsel engelli gence bilgisayar operatörlüğü
konusunda eğitim verilerek bu gençlerin
istihdam edilebilirliklerinin, ekonomik ve
sosyal hayata katılımlarının teşvik edilmesi
hedeflenmektedir. ZİREM tarafından
yürütülmekte olan projeye DOĞAKA,

İskenderun Belediyesi’nce, Doğu Akdeniz

60.787,50 TL mali destek katkısı sağlanmakta

Kalkınma Ajansı (DOĞAKA) Sosyal Destek

ve bölgemizdeki engellilerin toplumsal hayat

Programı (SODES) kapsamında yapılan engelli

içerisinde hak ettikleri şekilde yer almalarına

çocuk parkı düzenlenen törenle hizmete

destek olmaktadır.

açıldı. İskenderun Barıştepe Mahallesi’nde

yapılan engelli çocuk parkının açılış töreninde

engelli sporcu sayısındaki artışın, bu

konuşan Engelliler Üst Kurulu Başkanı ve

projelerin önemini ortaya koyduğunu söyledi.

İzmir Milletvekili Hülya Güven, öncelikle

Sporcuları “engelsiz yavrularımız” diye

engelliliği önleyici tedbirlerin alınması,

nitelendiren Kabakçı, şöyle konuştu: “Bu

engeli oluştuktan sonra da engellilerin engelli

projeyi Paralimpik Olimipiyatları’na giden

olmayanlarla birlikte yaşamasının sağlanması

yolda önemli bir çalışma olarak görüyoruz.

gerektiğini ifade etti.

Bugün Kahramanmaraş özellikle engelliler
konusunda en önemli şehirlerden biri.
Bunun gururunu yaşıyoruz. Olimpiyatlara
gönderdiğimiz sporcularımız bunun örneği.

Engellilerin evlerinde kapalı kalmamaları
için, belediyenin engellilerin yaşamını
kolaylaştırıcı diğer destek çalışmalarıyla
eksikliklerin ortadan kaldırıldığını
Buradaki çocuklarımızı bu projelerle

çalışmasından dolayı teşekkür etti. Herkesin

gerek olimpiyatlara hazırlama gerekse

potansiyel engelli olduğunu ve Türkiye’de

sosyal yaşamın içinde aktif kalmaları için

yaklaşık 7 milyon engellinin olduğuna dikkat

hazırlıyoruz. Bu tür projeleri gelecek yıllarda

çeken Belediye Başkanı Yusuf Hamit Civelek,

da artırarak devam ettireceğiz. ”Proje

engelli çocuk parkı yapımına desteklerinden

kapsamında 50 sporcunun 10 ay boyunca

dolayı, DOĞAKA yetkililerine teşekkür etti.

haftada 4 gün çalışmalar yapacağını dile

Cumhuriyet Halk Partisi Engelliler Üst Kurulu

getiren Kabakçı, “Burada uzman antrenörler

Üyesi Hakkı Erman Eranıl ise,

eşliğinde yapılacak bu çalışmalar inşallah

1,5 yıl önce kurulan Engelliler Üst Kurulunun

sonuç verecek. Bu çocuklarımızın hepsi hem

çalışmalarından bahsederek, “İnanıyorum

sportif anlamda hem de sosyal anlamda

ki bu parkı sadece engelliler değil, normal

yaşamlarını bir ileri seviyeye götürecekler.

çocuklar da paylaşacak, kardeşçe bir
arada oynayacaklar ve beraber yaşamayı
öğrenecekler” diye konuştu.
4-SODES’le Engel Tanımayan Bireyler
2013 yılı Sosyal Destek (SODES) Programı
kapsamında DOĞAKA tarafından desteklenen
-Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü
tarafından yürütülen “Yüzmeme engel olma

Başta Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı SODES

destek ol” SODES projesi kapsamında

ekibini ve bu işe gönül veren arkadaşlarımızı

50 engelli sporcuya malzeme yardımı yapıldı.

da kutluyor, başarılar diliyorum” dedi. Daha

Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü,

sonra Kabakçı, Gençlik Hizmetleri ve Spor

malzemelerin teslim edildiği törende yaptığı

İl Müdürlüğü Şube Müdürü Mustafa Arguz

konuşmada, Paralimpik Olimpiyatları’na

ve diğer ilgililer tarafından sporcuların

ve diğer organizasyonlara gönderdikleri

malzemeleri teslim edildi.
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belirten Güven, İskenderun Belediyesine

5-Kahramanmaraş Çağlayancerit’te

“Engelliler ile ilgili olarak yaptığımız

“Engelsiz Bir Yaşam İçin” Toplandılar

projeyle engellilerin daha sosyal bir hayat
yaşamalarını sağlayarak, bilgisayar, resim
ve müzik eğitimleriyle kendilerini ifade
etmelerini kolaylaştırmayı ve özgüven
duygularını geliştirmeyi amaçlıyoruz.“
diyerek konuşma yapması için mikrofonu
Küçük Mehmet YILDIZLI’ya verdi. Teşekkür
ederek konuşmasına başlayan Küçük Mehmet
YILDIZLI, “Engellilerin fırsat verildiğinde
çok iyi işler başarabildiğini biliyorum.” dedi.
Böyle bir proje gerçekleştirdiği için İlçe Milli
Eğitim Müdürlüğümüzü de kutluyorum

DOĞU AKDENİZ KALKINMA AJANSI
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Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı (DOĞAKA)

diyerek sözlerini sürdüren Küçük Mehmet

tarafından düzenlenen 2010 Yılı Sosyal

YILDIZLI devletimizin de engellilere yönelik

Kalkınma Mali Destek Programı çerçevesinde

çeşitli imkanlar sunduğunu, ilçemizin de bu

Çağlayancerit İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü

imkanlardan en geniş ölçüde yararlanmasına

tarafından hazırlanan “Engelsiz Bir

çalıştıklarını belediye olarak yaptıkları

Yaşam İçin” projesi kapsamında projeye

çalışmalarda engellilerin yararlanmasını

katılan engelliler ve aileleriyle birlikte

kolaylaştırdıklarını söyledi. Küçük Mehmet

yemekli toplantı düzenlendi. Çağlayancerit

YILDIZLI sözlerine toplantıda emeği geçen ve

Öğretmenevinde15 Mayıs 2011 Pazar günü

katılan herkese teşekkür ederek son verdi.

düzenlenen yemekli toplantıya proje
kapsamında bilgisayar, müzik, yağlı boya ve
ebru eğitimi alan engelliler, aileleri ile proje
ekibinin yanı sıra Çağlayancerit Belediye
Başkanı Küçük Mehmet YILDIZLI ve İlçe Milli
Eğitim Müdürü Ali ÖZTÜRK de katıldı.

Hazırlanan yemeklerin yenmesinin ardından
Ali ÖZTÜRK bir konuşma yaptı. Konuşmasına
projede emeği geçen herkese teşekkür ederek
başlayan ve hepiniz “hoş geldiniz!” diyen Ali
ÖZTÜRK, İlçe Kaymakamımız Ercan ÖTER’in
işleri dolayısıyla toplantıya katılamadığını,
her konuda olduğu gibi engelliler konusunda
da her zaman destek verdiğini dile getirdi.

6- Osmaniyeli Kursiyerler Engelli Ve Hasta

ve Hasta Bakımı Hizmetleri İletişim Merkezi

Bakımı Eğitimine Başladı

Türkiye İş Kurumu Osmaniye İl Müdürlüğü,
Osmaniye Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü,
Osmaniye İl Sağlık Müdürlüğü, Osmaniye
Milli Eğitim İl Müdürlüğü ve Osmaniye Yahya
Mazlum Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü’nün
de ortakları olduğu Proje 10 ay sürecektir.
Projenin eğitim faaliyetleri, teorik eğitim
sonrasında iştirakçi kuruluşlar olan Osmaniye
Özel Yeni Hayat Hastanesi ve Özel Osmaniye
Park Hastanesi’nde kursiyerlere uygulamalı

Osmaniye Anadolu Sağlık Meslek Lisesi

eğitim verilmesinin ardından sona ermiştir.

tarafından hazırlanan ve DOĞAKA tarafından
Görüldüğü üzere, Türkiye’de engellilik

Eğitimi” Projesi kapsamında eğitim alacak

konusunu görünmeyen hatta yok sayılan

40 işsiz kadın, Osmaniye Anadolu Sağlık

alanlardan biri olmaktan çıkarırken, engelli

Meslek Lisesi’nde eğitimlere başladı. Projenin

vatandaşlarımızın başta eğitim ve sağlık

uygulama yöntemleri doğrultusunda, İŞKUR

olmak üzere haklara erişimine destek

uzmanlarının katılımıyla oluşturulan bir

sağlamak bölgesel kalkınmaya katma değer

komisyon tarafından, İŞKUR’a kayıtlı işsiz

sağlayacak konular arasında yer almaktadır.

kadınlar arasından seçilen 40 kişi proje
kapsamında, Anadolu Sağlık Meslek Lisesi

Bugün sağlıktan eğitime, ulaşımdan

eğitimcileri tarafından, 2 grup halinde,

adalete kadar pek alanda engelli

ortalama 400 saatlik teorik ve uygulamalı

bireylerin ihtiyaçlarına yönelik haklarını

eğitim görecekler. Yaklaşık 1 ay sonra, aynı

kullanabilmeleri için daha etkin planlamalar

şartları taşıyan 20 kişilik bir grup daha aynı

yapılarak projeleri faaliyete geçirmek

konuda eğitim almaya başlayacak ve Proje

toplumsal sağduyumuzu sağlamak adına

bünyesinde toplam 60 işsiz kadının, ilde

büyük önem taşımaktadır.

ihtiyaç duyulan bu sektörde sertifikalı bakıcı
olması sağlanacaktır. İŞKUR tarafından
günlük harcırahları karşılanacak olan
kursiyerler kurs bitiminde, Engelli Bakımı
ve Hasta Bakımı sertifikaları almaya hak
kazanacaklardır. Proje Koordinatörü Mustafa
ERKEK ve Proje Mali-İdari Sekreteri Osman
ŞAHİN’in ifadelerine göre, yakın zamanda
başlayan bir uygulama ile Sağlık Bakanlığı,
Engelli ve Hasta Bakımı konularında,

Acıma ve sempati duyma yerine daha önemli

ihtiyaçlar doğrultusunda, sertifikalı

bir duygu olan empati kurarak, toplum

kişileri süreli sözleşmeli olarak istihdam

içindeki var oluşlarını güçlendirmeye gayret

etmeye başlamıştır. Bu doğrultuda, Proje

göstermek engelli vatandaşlarımıza yönelik

kapsamındaki kursu tamamlayan işsiz

asli görevlerimiz arasında yer almaktadır.

kadınların da, bu uygulama kapsamında
ihtiyaç duyulduğu takdirde, istihdam

Ve sözlerimizi tamamlarken, daha adil, eşit ve

edilmeleri gündeme gelebilecektir. Bunun

erişilebilir bir dünyayı el birliğiyle inşa etmek

yanı sıra Proje dahilinde Osmaniye Anadolu

ümidiyle hayatlarımızdaki engelleri birlik ve

Sağlık Meslek Lisesi bünyesinde bir Engelli

beraberlik ile aşmayı temenni ediyoruz.
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desteklenen “Engelli ve Hasta Bakımı

Uzman Görüşü
Buğrahan ASLAN
DOĞAKA İzleme ve Değerlendirme
Birimi Başkanı

DOĞAKA KOORDİNASYONUNDA DEZAVANTAJLI
GRUPLARA YÖNELİK GERÇEKLEŞTİRİLEN SODES
PROJELERİ TANITIMI

DOĞU AKDENİZ KALKINMA AJANSI
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DOĞAKA Dezavantajlı Gruplara Yönelik

Son dönemlerde engellilerin yaşam

Gerçekleştirilen SODES Projeleri tanıtımı

standartlarını geliştirici temelli üretilen

bölgemizde sosyal dezavantajlar ve bu sosyal

politika, program ve projelerden hareketle

dezavantajların yol açtığı sosyal eşitsizlikler

yapısal faaliyetlerde kullanılan yöntemler

ekonomi, sağlık, eğitim, sosyal güvenlik gibi

ve engellilere yönelik yapılan sosyal destek

pek çok alanda engellileri sınırlayıcı unsurlar

faaliyetleri hedef kitlenin hayata bakışı ve

oluşturmaktadır. Sosyal dışlanmaya tabi

algılarına olumlu etkiler yapmaktadır. Ancak,

dezavantajlı engelli nüfusumuzun toplam

bu alanda kamu, sivil toplum kuruluşları,

nüfus içindeki oranının yüksek olması

yerel yönetimler, meslek odaları, üniversiteler

bunun en belirgin göstergesidir. Ülkemiz

tarafından daha çok çalışmanın yapılması

ve bölgemizde engelliler başkalarına ve

gerektiği açıktır. Toplumda dezavantajlı

kurumlara bağımlı yaşamakta, kendileriyle

konumda veya yüksek engellilik riski altında

ilgili her türlü görev ve sorumluluğu

bulunan bireylerin sağlıklı yaşam ve spor

üstlenemedikleri bir gerçektir.

uygulamalarının teşvik edilmesi, etkin
iletişim ve farkındalık yaratacak sektörler ve

Engelliler sosyal yaşamdan soyutlanmakta,

iş kolları bazında işletmeler temelli istidam

engelsizlerle birlikte aynı ortamlarda

önündeki engelleri önleme mekanizmalarının

yaşayamamakta, becerilerine uygun istihdam

geliştirilmesine ihtiyaç bulunmaktadır.

alanlarına yönelememekte, çağımızın

Bu minvalde, engelli vatandaşlarımızın hayat

sunduğu mesleki bilgi ve yeterlilikleri

kalitesini yükseltmeye yönelik hayata geçen

edinememekte, bunun da ötesinde temel

ve Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı tarafından

ihtiyaçlarını karşılayamamaktadırlar.

desteklenen projelerden örnekler aşağıda

Bu durum da engellilere ilişkin sürekli

verilmiştir.

iyileştirme faaliyetlerinin tasarlanmasını ve
uygulanmasını zorunlu kılmaktadır.

Projenin Adı
Proje Referans
Numarası

Program
2012 Yılı Sosyal
Destek Programı

2012-31-0429

Medeniyetler
Şehri Antakya
Engelsiz
Basketbol Takımı
Projesi

Başvuru
Sahibinin Adı
Soyadı
Antakya Yaşama
Sevinci Spor
Kulübü Derneği

Proje Özeti
Proje ile 5 basketbol
sandalyesi alınmış, 20
engelliye 10 ay boyunca
basketbol kursu verilip
ve ayrıca basketbol
müsabakaları, geziler
düzenlenmiştir. Bu proje
engellilerin kendilerini
daha iyi ifade edebileceği
bir ortam yaratmıştır.

Program
2012 Yılı Sosyal
Destek Programı

Projenin Adı
Yaşam Parkı ve
Engelli Merkezi

Başvuru
Sahibinin Adı
Soyadı
Mızraklı Belediyesi

Proje Özeti
30 adet aydınlatma
direği, 15 adet çöp
kovası, 2 adet kamelya,
30 adet ağaç) ve hem
engelli hem de genel
oyun parkının yapılması
gerçekleştirilmiştir.
Proje ile fiziksel özürlü
bireylere müzik ve
kültür sanat kursları
verilmiştir. Kurslar
tamamlandıktan
sonra kursiyerlerin
katılımıyla mini
konser, sergi ve piknik
düzenlemesi yapılmış
ve proje kapanışı
gerçekleştirilmiştir.

D O Ğ A K A B Ü LT E N
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Program
2012 Yılı Sosyal
Destek Programı

Projenin Adı
“ENGEL-SİZ-İM”
PROJESİ

Başvuru
Sahibinin Adı
Soyadı
7 Ocak Engelliler
Spor Kulübü
Derneği

Proje Özeti
Fiziğine uygun spor
sandalyeler tedarik
edilmiştir. Bunun yanı
sıra müzikle ruhsal
terapi yapmak amacıyla
20 engelliye hafta da 2
gün 3’er saat bağlama
kursu verilerek fiziksel
ve ruhsal destek
verilmesi sağlanmıştır.

DOĞU AKDENİZ KALKINMA AJANSI
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Program
2013 Yılı Sosyal
Destek Programı

Projenin Adı
Yüzmeme Engel
Olma, Destek Ol!

Başvuru
Sahibinin Adı
Soyadı
Kahramanmaraş
Gençlik Hizmetleri
ve Spor İl
Müdürlüğü

Proje Özeti
Geliştirmelerine,
cesaretlerini
sergilemelerine,
başarılarının
mutluluğunu
yaşamalarına ve
toplum ile ilişkilerini
güçlendirmelerine
yardımcı olunmasıdır.

2013 Yılı Sosyal
Destek Programı

Projenin Adı
Görme Engelliler
İçin Büro Yönetimi
ve Sekreterlik Alanı
Yönetici Asistanı
Eğitim Projesi

Proje Özeti

Altınokta Körler
Derneği

Proje kapsamında 2.
10 ay
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Program

Başvuru
Sahibinin Adı
Soyadı

DOĞU AKDENİZ KALKINMA AJANSI

BAŞARILI

Projeler

46

Medeni̇ yetler Şehri̇ Antakya Engelsi̇ z
Basketbol Takımı Projesi
PROGRAM
BAŞVURU SAHİBİ
ADI:

2012 YILI SOSYAL DESTEK PROGRAMI
ANTAKYA YAŞAMA SEVİNCİ SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ

PROJE ADI:

MEDENİYETLER ŞEHRİ ANTAKYA ENGELSİZ BASKETBOL
TAKIMI PROJESİ

PROJE SÜRESİ:

10 Ay

PROJE BÜTÇESİ
20.000,00TL

DOĞU AKDENİZ KALKINMA
AJANSI DESTEK TUTARI
20.000,00TL

PROJENİN TOPLAM DESTEK
MİKTARININ YÜZDESİ
% 100

D O Ğ A K A B Ü LT E N
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Faaliyetlerinin Ayrıntılı Açıklaması
Projenin başlangıcında projenin sahibi olan kurum ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Aile ve Sosyal
Politikalar İl Müdürlüğü, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü, Antakya Belediyesi, Hatay
Valiliği, Sivil Toplum Kuruluşları temsilcileri üyelerine projenin sunumunu yapıp, bu kurum
temsilcileri ile hangi alanlarda işbirliği yapılacağı tartışılmıştır. Diğer yandan engellilere yönelik
olarak geniş katılımlı bilgilendirme toplantıları yapılarak engellilerin görüşleri alınmıştır.
Kulübün hali hazırda 10 adet Basketbol sandalyesi vardı. Proje ile 5 basketbol sandalyesi alınmıştır.
20 engelliye 10 ay boyunca basketbol kursu verilip ve ayrıca basketbol müsabakaları, geziler
düzenlenmiştir. Bu proje engellilerin kendilerini daha iyi ifade edebileceği bir ortam yaratmıştır.

Yaşam Parkı ve Engelli̇ Merkezi

PROGRAM
BAŞVURU SAHİBİ
ADI:
PROJE ADI:
PROJE SÜRESİ:
PROJE BÜTÇESİ
77.475,00TL

2012 YILI SOSYAL DESTEK PROGRAMI
MIZRAKLI BELEDİYESİ
YAŞAM PARKI VE ENGELLİ MERKEZİ
9 Ay
DOĞU AKDENİZ KALKINMA
AJANSI DESTEK TUTARI
77.475,00TL

PROJENİN TOPLAM DESTEK
MİKTARININ YÜZDESİ
% 100

DOĞU AKDENİZ KALKINMA AJANSI
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Faaliyetlerinin Ayrıntılı Açıklaması
Mızraklı beldesi içinde hali hazırda bulanan ve mülkiyeti belediye ait olan bir binanın ve 1000
metrekarelik alanın yaşam parkı ve engelli merkezi olarak düzenlenmesi yapılmıştır. Bu
çerçevede; proje ekibi ve proje ofisi kurulmuştur. Sosyal Yardımlaşma Vakfına kayıtlı 40 engelli
kursiyerin belirlenmesi yapılmıştır. Daha sonra var olan binanın tadilatı yapılmıştır ve satın
almalar gerçekleştirilmiştir. Engelsiz yaşam merkezi için iç donanım malzemeleri satın alınmıştır.
Satın almalar gerçekleştirildikten sonra engelsiz yaşam merkezi kurulmuştur. Yaşam parkı
için; alanın engellilere yönelik çevre düzenlenin (parke kaplama, rampaların yapılması, alanın
yeşillendirilmesi, 20 adet oturma bankı, 30 adet aydınlatma direği, 15 adet çöp kovası, 2 adet
kamelya, 30 adet ağaç) ve hem engelli hem de genel oyun parkının yapılması gerçekleştirilmiştir.
Yaşam parkı, ilçenin tamamına hitap edecek şekilde yapılmıştır. Engelsiz yaşam merkezi faaliyete
başladıktan sonra; 40 engelliye verilen müzik, kültür - sanat kursları için eğitimciler ve kurs
tarihleri belirlenmiştir. 3 ay arayla müzik ve kültür sanat kursları, fiziksel özürlü bireylere kurs
verişmiştir. Kurslar tamamlandıktan sonra kursiyerlerin katılımıyla mini konser, sergi ve piknik
düzenlemesi yapılmış ve proje kapanışı gerçekleştirilmiştir. Tüm satın almalar ve hizmet alımı
kamu ihale kanununa göre yapılmış ve yüklenici firmalara verilmiştir.

“ENGEL-SİZ-İM” Projesi

PROGRAM

2012 YILI SOSYAL DESTEK PROGRAMI

BAŞVURU SAHİBİ
ADI:

7 OCAK ENGELLİLER SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ

PROJE ADI:

"ENGEL-SİZ-İM" PROJESİ

PROJE SÜRESİ:

10 Ay

PROJE BÜTÇESİ
148.425,00-TL

DOĞU AKDENİZ KALKINMA
AJANSI DESTEK TUTARI
148.425,00-TL

PROJENİN TOPLAM DESTEK
MİKTARININ YÜZDESİ
% 100

D O Ğ A K A B Ü LT E N
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Proje Özeti
TÜİK verilerine göre yapılan araştırma sonucunda, Türkiye’nin 100 hanesinin 5,4’ünde 1,23 engelli
bir vatandaşa rastlanmaktadır. Türkiye’de ailesi ve/veya yakınları tarafından engelli (Bedensel,
Zihinsel, Görme ve İşitme) olarak tanımlanan yaklaşık 922.000 kişi olduğu saptanmıştır. 2002 yılı
nüfus sayımına göre Osmaniye ilinde yaşayan Engelli vatandaş sayısı 9527 kişidir. Bu rakamın %39
ortopedik engelli olup yaklaşık 3500 kişiye tekamül etmektedir. Spor zihnin ve bedenin iyileştiricisi
bir disiplin olarak fiziksel engelliler tarafından mutlak suretle yapılması gerekmektedir. Ülkemizde
fiziksel engellilerin sporla rehabilite edilmesi, ortaya çıkacak sağlık problemleri için bir önlem
alınması noktasında kullanılan yaygın bir yöntemdir.
Engelsizim projesinde 20 ortopedik engelliye 10’ar kişilik gruplar halinde hafta da 3 gün 2’şer saat
basketbol eğitimi verilerek geleceğin milli takım oyuncularını yetiştirmek ve kendi hayatlarını
spor yaparak kazananları amaçlanmıştır. Bunun için engellilerin fiziğine uygun spor sandalyeler
tedarik edilmiştir. Bunun yanı sıra müzikle ruhsal terapi yapmak amacıyla 20 engelliye hafta da 2
gün 3’er saat bağlama kursu verilerek fiziksel ve ruhsal destek verilmesi sağlanmıştır.

Yüzmeme Engel Olma, Destek Ol!
PROGRAM

2013 YILI SOSYAL DESTEK PROGRAMI

BAŞVURU SAHİBİ
ADI:

KAHRAMANMARAŞ GENÇLİK HİZMETLERİ VE SPOR İL
MÜDÜRLÜĞÜ

PROJE ADI:

YÜZMEME ENGEL OLMA, DESTEK OL!

PROJE BÜTÇESİ
69,000 TL

DOĞU AKDENİZ KALKINMA
AJANSI DESTEK TUTARI
69,000 TL

PROJENİN TOPLAM DESTEK
MİKTARININ YÜZDESİ
% 100

DOĞU AKDENİZ KALKINMA AJANSI
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Proje Özeti
Engelli bireylere de tıpkı sağlıklı kişiler gibi spor yapma imkânı sağlamayı hedefleyen
projenin amacı onların fizik kondisyonlarını, becerilerini ve yeteneklerini geliştirmelerine,
cesaretlerini sergilemelerine, başarılarının mutluluğunu yaşamalarına ve toplum ile ilişkilerini
güçlendirmelerine yardımcı olunmasıdır. Engelli olmaları sebebiyle toplumdan uzaklaşan ve
yeterince sosyalleşemeyen bireyler spor yoluyla kendilerine güven duymaya başlamış ve bu
yolla toplumla bütünleşmiştir. İlde bulunan fiziksel ve zihinsel engelli çocukların rehabilitasyon
sürecini hızlandırmak ve gelişimlerine katkı sağlamak amacı ile 100 genci “Yüzmeme Engel
Olma, Destek Ol” projesi kapsamında yüzme sporu ile tanıştırıldı. Bu çocuklar mevcut durumları
itibari ile sosyal dışlanmaya maruz kalabildikleri gibi günlük yaşamlarında da birçok faaliyetten
maalesef faydalanamamaktadırlar. Bu nedenle bu çocukları hem zihinsel hem de fiziksel
gelişimlerine büyük katkı sağlayan yüzme sporu ile tanıştırarak tedavi süreçlerini hızlandırmış ve
sosyal anlamda onlara güzel bir fırsat sunulmuştur.

Sporla Engelleri̇ Yıkın Mutluluk Yakın

PROGRAM

2013 YILI SOSYAL DESTEK PROGRAMI

BAŞVURU SAHİBİ
ADI:

MARAŞGÜCÜ SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ

PROJE ADI:

SPORLA ENGELLERİ YIKIN MUTLULUK YAKIN

PROJE BÜTÇESİ
61,000TL

DOĞU AKDENİZ KALKINMA
AJANSI DESTEK TUTARI
60,000TL

PROJENİN TOPLAM DESTEK
MİKTARININ YÜZDESİ
%98,36

D O Ğ A K A B Ü LT E N
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Proje Özeti
Proje ekibi 1 koordinatör ve 5 beden eğitiminden oluşan tertip komitesinden oluşmuştur. Kulüp
merkezi proje ofisi olarak kullanılmış ve herhangi bir kira bedeli vs istenmemiştir. Eğitimciler
antrenör belgesi bulunmaması halinde beden eğitimi öğretmenlerinden seçilmiştir. Kursiyerler
Dumlupınar tekke Nahırönü mevkileri öncelikli olarak ve daha sonra tüm şehri kapsayacak
şekilde belirlenmiştir. Kurs yerleri ihtiyaç duyulması halinde Gençlik Hizmetleri ve spor il
müdürlüğünce belirlenmiştir. (Batıpark Spor kompleksi)Kurs malzemeleri Gençlik Hizmetleri
ve Spor İl müdürlüğü ile birlikte ihale edildi. Kursların başlaması ve gelişimlerinin kaydedilmesi
safhası bu yönde yapıldı. Ağırlık futbol branşında olmak üzere diğer branşlara daha sonra
eşit şekilde kurs verildi. Toplam 250 öğrenciye kurs verildi. Şiir dinletisi kurstaki risk grubu
çocukların hazırladığı bir program oldu.4 branşta turnuva tertiplendi ve maksimum katılım
sağlandı. Proje Finalinde muhteşem bir şiir dinletisi ve ardından ödül töreni yapıldı ve fairplay ödülleri verildi. 12 Şubat Stadyumunda muhteşem bir yürüyüşle projedeki çocukların diğer
kulüplerine transferi ve lisans işlemleri aktarıldı.

Görme Engelli̇ ler İçi̇ n Büro Yöneti̇ mi̇ ve
Sekreterli̇ k Alanı Yöneti̇ ci̇ Asi̇ stanı Eği̇ timi
PROGRAM

2013 YILI SOSYAL DESTEK PROGRAMI

BAŞVURU SAHİBİ
ADI:

ALTINOKTA KÖRLER DERNEĞİ

PROJE ADI:

GÖRME ENGELLİLER İCİN BÜRO YÖNETİMİ VE SEKRETERLİK
ALANI YÖNETİCİ ASİSTANI EĞİTİM PROJESİ

PROJE BÜTÇESİ
90,000 TL

DOĞU AKDENİZ KALKINMA
AJANSI DESTEK TUTARI
90,000 TL

PROJENİN TOPLAM DESTEK
MİKTARININ YÜZDESİ
% 100

DOĞU AKDENİZ KALKINMA AJANSI
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Proje Özeti
Proje uygulanan büro yönetimi ve sekreterlik alanı yönetici asistanlığı kursu icin1 adet eğitimci
belirlenmiştir. Eğitim alan kursiyerler dernek başkanı ve eğitimci tarafından derneğe kayıtlı 200
üye arasından seçilmiştir. Büro yönetimi ve sekreterlik alanı yönetici asistanlık kursuna gelen
kursiyerlerin tamamı görme engelli oldukları için genel hizmetlerin yapılmasında sorunlar
yaşanmaktadır. Projede merkezin genel hizmetlerini yapacak, bir koordinatör yardımcısı olarak
tam zamanlı görevlendirilmiştir. Tanıtım faaliyetleri için merkezimizin içinde merkezimizin
girişinde sürekli asılı olan bir levha yer almıştır. Ayrıca bina içerisinde kırlangıç bayrak ve afiş
asılarak, derneğimize gelen ziyaretçilere tanıtım yapılmıştır. Projenin başında ve sonunda olmak
üzere iki adet toplantı yapıldı ve bu toplantılarda derneğe kayıtlı 200 kayıtlı üyenin, giymesi
için üzerinde Kalkınma Bakanlığı, SODES, DOĞAKA ve Altınokta Körler Derneği logolarının
yer aldığı tişört yaptırıldı. Projenin 2. ayından itibaren eğitimler başlatıldı. 10 ay süresince 20
kursiyere 10’ar kişilik iki devre halinde haftada 10 saat olmak üzere bir gruba 5 ay boyunca 200
ders saatinden iki gruba toplam 400 saat olarak büro yönetimi ve sekreterlik alanında yönetici
asistanlık kursu verildi.

DOĞAKA
SODES’le Engel Tanımayan Bireyler

Haberler

çocuklarımızın hepsi hem sportif anlamda hem
de sosyal anlamda yaşamlarını bir ileri seviyeye
götürecekler. Başta Doğu Akdeniz Kalkınma
Ajansı SODES ekibini ve bu işe gönül veren
arkadaşlarımızı da kutluyor, başarılar diliyorum”
dedi. Daha sonra Kabakçı, Gençlik Hizmetleri
ve Spor İl Müdürlüğü Şube Müdürü Mustafa
Arguz ve diğer ilgililer tarafından sporcuların
malzemeleri teslim edildi.

2013 yılı Sosyal Destek (SODES) Programı

Doğaka Sosyal Destek Programı
(SODES) Kapsamında Yapılan
Engelli Çocuk Parkı Hizmete Girdi

kapsamında DOĞAKA tarafından desteklenen
Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü tarafından
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yürütülen “Yüzmeme engel olma destek ol”

D O Ğ A K A B Ü LT E N

SODES projesi kapsamında 50 engelli sporcuya
malzeme yardımı yapıldı.
Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü,
malzemelerin teslim edildiği törende yaptığı
konuşmada, Paralimpik Olimpiyatları’na ve
diğer organizasyonlara gönderdikleri engelli
sporcu sayısındaki artışın, bu projelerin
önemini ortaya koyduğunu söyledi. Sporcuları
“engelsiz yavrularımız” diye nitelendiren
Kabakçı, şöyle konuştu: “Bu projeyi Paralimpik
Olimipiyatları’na giden yolda önemli bir çalışma
olarak görüyoruz. Bugün Kahramanmaraş
özellikle engelliler konusunda en önemli
şehirlerden biri. Bunun gururunu yaşıyoruz.
Olimpiyatlara gönderdiğimiz sporcularımız
bunun örneği. Buradaki çocuklarımızı bu
projelerle gerek olimpiyatlara hazırlama gerekse
sosyal yaşamın içinde aktif kalmaları için
hazırlıyoruz. Bu tür projeleri gelecek yıllarda da
artırarak devam ettireceğiz. ”Proje kapsamında
50 sporcunun 10 ay boyunca haftada 4 gün
çalışmalar yapacağını dile getiren Kabakçı,
“Burada uzman antrenörler eşliğinde yapılacak
bu çalışmalar inşallah sonuç verecek. Bu

İskenderun Belediyesi’nce, Doğu Akdeniz
Kalkınma Ajansı (DOĞAKA) Sosyal Destek
Programı (SODES) kapsamında yapılan engelli
çocuk parkı düzenlenen törenle hizmete açıldı.
İskenderun Barıştepe Mahallesi’nde yapılan
engelli çocuk parkının açılış töreninde konuşan
Engelliler Üst Kurulu Başkanı ve İzmir Milletvekili
Hülya Güven, öncelikle engelliliği önleyici
tedbirlerin alınması, engeli oluştuktan sonra
da engellilerin engelli olmayanlarla birlikte
yaşamasının sağlanması gerektiğini ifade etti.
Engellilerin evlerinde kapalı kalmamaları için,
Belediyenin engellilerin yaşamını kolaylaştırıcı
diğer destek çalışmalarıyla eksikliklerin ortadan
kaldırıldığını belirten Güven, İskenderun
Belediyesine çalışmasından dolayı teşekkür etti.

Herkesin potansiyel engelli olduğunu ve

kadın, Osmaniye Anadolu Sağlık Meslek

Türkiye’de yaklaşık 7 milyon engellinin

Lisesi’nde eğitimlere başladı.

olduğuna dikkat çeken Belediye Başkanı Yusuf

Projenin uygulama yöntemleri doğrultusunda,

Hamit Civelek, engelli çocuk parkı yapımına

İŞKUR uzmanlarının katılımıyla oluşturulan

desteklerinden dolayı, DOĞAKA yetkililerine

bir komisyon tarafından, İŞKUR’a kayıtlı

teşekkür etti.Cumhuriyet Halk Partisi Engelliler

işsiz kadınlar arasından seçilen 40 kişi proje

Üst Kurulu Üyesi Hakkı Erman Eranıl ise, 1,5

kapsamında, Anadolu Sağlık Meslek Lisesi

yıl önce kurulan Engelliler Üst Kurulunun

eğitimcileri tarafından, 2 grup halinde,

çalışmalarından bahsederek, “İnanıyorum ki bu

ortalama 400 saatlik teorik ve uygulamalı

parkı sadece engelliler değil, normal çocuklar da

eğitim görecekler. Yaklaşık 1 ay sonra, aynı

paylaşacak, kardeşçe bir arada oynayacaklar ve

şartları taşıyan 20 kişilik bir grup daha aynı

beraber yaşamayı öğrenecekler” diye konuştu.

konuda eğitim almaya başlayacak ve Proje
bünyesinde toplam 60 işsiz kadının, ilde
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Tören sonunda Belediye Başkanı Yusuf

ihtiyaç duyulan bu sektörde sertifikalı bakıcı

Hamit Civelek, Engelliler Üst Kurulu Başkanı

olması sağlanacaktır.İŞKUR tarafından günlük

ve İzmir Milletvekili Hülya Güven’e günün

harcırahları karşılanacak olan kursiyerler kurs

anısına plaket verdi. Törene Cumhuriyet Halk

bitiminde, Engelli Bakımı ve Hasta Bakımı

Partisi işçi ve memur sendikaları, emekliler

sertifikaları almaya hak kazanacaklardır.Proje

ve emek bürolarından sorumlu Genel Başkan

Koordinatörü Mustafa ERKEK ve Proje Mali-

Yardımcılığı bünyesinde oluşturulan Engelliler

İdari Sekreteri Osman ŞAHİN’in ifadelerine

Üst Kurulu Başkanı ve İzmir Milletvekili

göre, yakın zamanda başlayan bir uygulama

Hülya Güven, İskenderun Belediye Başkanı

ile Sağlık Bakanlığı, Engelli ve Hasta Bakımı

Yusuf Hamit Civelek, Cumhuriyet Halk

konularında, ihtiyaçlar doğrultusunda,

Partisi Engelliler Kurulu Üyesi Hakkı Erman

sertifikalı kişileri süreli sözleşmeli olarak

Eranıl, Engelliler Üst Kurulu Akdeniz Bölge

istihdam etmeye başlamıştır. Bu doğrultuda,

Temsilcisi Müslüm Duru, Cumhuriyet Halk

Proje kapsamındaki kursu tamamlayan işsiz

Partisi İskenderun İlçe Başkanı Süleyman Uyar,

kadınların da, bu uygulama kapsamında

belediye meclis üyeleri, muhtarlar, dernek,

ihtiyaç duyulduğu takdirde, istihdam edilmeleri

sivil toplum kuruluş temsilcileri ve vatandaşlar

gündeme gelebilecektir.

katıldı

Osmaniyeli Kursiyerler Engelli ve
Hasta Bakımı Eğitimine Başladı

Bunun yanı sıra proje dahilinde Osmaniye
Anadolu Sağlık Meslek Lisesi bünyesinde bir
Engelli ve Hasta Bakımı Hizmetleri İletişim
Merkezi Türkiye İş Kurumu Osmaniye İl
Müdürlüğü, Osmaniye Sosyal Hizmetler İl
Müdürlüğü, Osmaniye İl Sağlık Müdürlüğü,
Osmaniye Milli Eğitim İl Müdürlüğü ve
Osmaniye Yahya Mazlum Halk Eğitim Merkezi
Müdürlüğü’nün de ortakları olduğu Proje 10 ay
sürecektir.
Projenin eğitim faaliyetleri, teorik eğitim
sonrasında iştirakçi kuruluşlar olan Osmaniye
Özel Yeni Hayat Hastanesi ve Özel Osmaniye

Osmaniye Anadolu Sağlık Meslek Lisesi

Park Hastanesi’nde kursiyerlere uygulamalı

tarafından hazırlanan ve DOĞAKA tarafından

eğitim verilmesinin ardından sona erecektir.

desteklenen “Engelli ve Hasta Bakımı Eğitimi”
Projesi kapsamında eğitim alacak 40 işsiz

DOĞAKA Kahramanmaraş Yatırım
Destek Ofisi (YDO)

2013 yılı Sosyal Destek (SODES) Programı

Kahramanmaraş YDO Uzmanları Sosyal

kapsamında DOĞAKA tarafından desteklenen

Hizmetler İl Müdürlüğünü ziyaret etti.

Erzin Kadın Dayanışma Derneği tarafından

Kahramanmaraş Sosyal Hizmetler İl Müdürü

yürütülen “Bak Ben Yaptım” isimli projenin

Sayın Sadettin Yıldız ile gerçekleştirilen

açılış toplantısı Erzin’de gerçekleştirildi.

görüşmede Ajansın Faaliyetleri ve Destek

Toplantının açılış konuşmasını yapan

Mekanizmaları hakkında bilgilendirme yapıldı.

Erzin Dayanışma Derneği Başkanı Songül

Ayrıca yapılan görüşmede Kahramanmaraş

Karaosmanoğlu “Proje sayesinde engelli

ilinden yola çıkılarak TR63 Bölgesinin diğer

gençler topluma faydalı, kendine güvenen ve

illeri olan Hatay ve Osmaniye’yi de kapsayacak

proje sonunda iş hayatına atılabilecek gençler

“Engelliler Haritasının Çıkarılması” konulu

olarak yetişecek” şeklinde konuştu.

proje hazırlanmasına ilişkin YDO uzmanlarıyla
fikir alışverişinde bulunuldu.

Karaosmanoğlu’nun konuşmasının ardından
kürsüye geçen Erzin Kaymakamı İskender
Yönden ilçede proje bilincinin önemli ölçüde
oluştuğunu ve bu sayede toplumun dezavantajlı
kesimlerinin sosyal imkanlara daha rahat
ulaştığını, bununla beraber engelli bireylerin
hayata daha iyi tutunarak hayallerine
kavuştuğunu belirtti. Erzin içmelerinde
yürütülmekte olan “Şifa Yolu Engellerden
Arınıyor” isimli SODES projesinden de bahseden
Kaymakam Yönden proje sonunda Erzin
içmelerinin engelli bireylerin kullanımına daha
uygun hale geleceğini kaydetti.
Konuşmaların ardından Mustafa Kemal
Üniversitesi Eğitim Fakültesi Özel Eğitim
ABD Başkanı Yrd.Doç.Dr. Ayşegül Şükran Öz
özel eğitime ihtiyaç duyan engelli bireylerin
yaşam ve eğitiminde dikkat edilmesi gereken
hususlarla ilgili sunum gerçekleştirdi.Programa
davet edilen engelli aileleri ile yenilen öğle
yemeğinin ardından toplantı son erdi.
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DOĞAKA

DOĞAKA Güncel
Kurumsal Yayınlarımız

EKONOMİK GÖRÜNÜM RAPORLARI

SEKTÖR RAPORLARI

www.dogaka.gov.tr

T.C. Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı
Adres

: Haraparası Mah. Yavuz Sultan Selim Cad. 1. Tabakhane Sk. No: 20
Antakya / HATAY 31060

Telefon

: +90 (326) 225 14 15 (pbx 8 hat)

Faks

: +90 (326) 225 14 52

E-Posta

: bilgi@dogaka.gov.tr

DOĞAKA Yayınları
Bedelsizdir,
Satılamaz

Web Adresi : www.dogaka.gov.tr

Hatay Yatırım Destek Ofisi

Kahramanmaraş Yatırım Destek Ofisi

Osmaniye Yatırım Destek Ofisi

Adres

Adres

: Yenişehir Mah. 74.002 Sk. No:3
Dulkadiroğlu / KAHRAMANMARAŞ

Adres

Telefon

: +90 (344) 231 14 17 - 18

: Rauf Bey Mah. Adnan Menderes Bulvarı
9546 Sk. No:70 Osmaniye Ticaret ve
Sanayi Odası Binası Kat:3
Merkez/Osmaniye

Faks

: +90 (344) 231 14 18

Telefon

: +90 (328) 888 00 00

E-Posta

: kydo@dogaka.gov.tr

Faks

: +90 (328) 888 00 01

E-Posta

: oydo@dogaka.gov.tr

Telefon
Faks
E-Posta

: Haraparası Mah. Yavuz 		
Sultan Selim Cad.
1. Tabakhane Sk. No:20 		
Antakya / HATAY 31060
: +90 (326) 212 25 76
: +90 (326) 225 14 52
: hydo@dogaka.gov.tr

Web Adresi : www.hataydayatirim.com

Web Adresi : www.kahramanmarastayatirim.com

Web Adresi : www.osmaniyedeyatirim.com

