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Engelli Bireylerin;
•
•
•
•
•
•

Sağlık, eğitim ve sosyal hizmetlere
İstihdam olanaklarına
Kaliteli, kapsamlı kentsel hizmetlere (ulaşım, konut, güvenlik, vb)
Şiddete maruz kaldıkları takdirde haklarını güvence altına alacak mekanizmalara
Yerel yönetimlerin planlama ve karar süreçlerine katılımını ve erişimini sağlayarak
Engelli bireylerin bütün bireyler ile birlikte kentsel yaşamın tüm alanlarında eşit bir
biçimde yer almasını destekleyen kentlerdir.

Özetle, kentin sunduğu ekonomik, sosyal ve siyasi fırsatlardan kentte yaşayan engelli bireylerin
eşit bir biçimde yararlanabileceği kentlerdir.
Bu çalışmanın en büyük amacı gelişmiş ülkelerde yerel yönetim ve sivil toplum öncülüğünde
uygulanan kentsel planlama ve tasarım faaliyetlerine engellilerin dahil edilmesini sağlayacak
metotların paylaşımını, katılımcı kuruluşlar arasında diyalogların geliştirilmesini, Türkiye'yi
engelliler için daha yaşanılabilir, güvenli, yedisinden yetmişine herkese dost bir Türkiye'yi tüm
aktörlerle birlikte oluşturmaktır.
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Engellilerin politik yaşama katılması sorunu, Türkiye gibi engelli nüfusun belirli oranda olduğu bir
ülke için sürekli tartışmayı gerektiren bir konudur. Kent nüfusunun belirli bir kısmını oluşturmalarına
rağmen engelli bireyler, yerel karar alma süreçlerine tam ve eşit bir biçimde katılamamaktadırlar.
Oysaki engelli bireyler seçilmiş ve atanmış yerel yöneticilerin planlama ve yönetim sürecinde
danışmaları gereken doğal ortaklardır. Engelli bireylerin karar alma mekanizmalarında eşit temsil
talebi; anayasal bir haktır, demokrasinin vazgeçilmez unsurudur.
Şehir planlamaları yapılırken engelli bireylerin ihtiyaçları göz önünde bulundurulmamaktadır. Oysa
konut, güvenlik, ulaşım, eğitim ve sağlık gibi alanlarda alınan yerel kararlar engelli bireyleri
doğrudan etkilemekte hayatlarını kolaylaştırmakta veya zorlaştırmaktadır. Engelli bireyler
yerellerinde temsil edilmedikleri için bu kararları etkileyememektedirler. İyi aydınlatılmamış veya
erişilebilir olmayan sokaklar, engelli kullanımına uygun olmayan halk otobüsleri ve bu araçların
güvenli olmayışı engelli bireylerin en temel haklarından biri olan seyahat özgürlüğünü kullanmasını
engeller. Üstgeçitler ve yüksek kaldırımlar, kullanışsız sarı bantlar ile eğimi doğru hesaplanmamış
engelli rampaları engelli bireylerin kentin sokaklarını kullanımını zorlaştırır.
Kentlerin kültürel, spor ve dinlence olanaklarından da en az yararlanan gruplarından birini
yine engelli bireyler oluşturmaktadır.
Ayrıca, Engelli bireylerin şiddete uğradıklarında veya ayrımcılığa maruz kaldıklarında
sığınabilecekleri mekânlar, ilgililere ulaşabilecekleri acil destek hatları da yine kent yönetiminin
yaptığı planlarda göz ardı etmemesi gereken unsurlardandır.
Bu çalışma ile planlamasında, yönetiminde ve günlük yaşamında engelli bireylerin aktif
bir biçimde rol aldığı engelsiz kentler oluşturulmasına destek verilecektir.
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İYİ NİYET SÖZLEŞMESİ
Ben aşağıda imzası bulunan Kütahya Belediye Başkan Adayı olarak;
• Belediye başkan adayı olduğum kentte yerel paydaşların katılımıyla engelli koordinasyon
kurulunu oluşturmayı,
• Belediye meclisinde engelli politikaları komisyonunu kurmayı, engelli önerilerini meclis
gündemine getirerek bu önerileri stratejik planlarıma yansıtmayı,
• Başkan adayı olduğum belediyede engelli istihdamı ve engelli hakları birimi kurmayı,
• Belediyemizin ve belediye sınırlarında yapılması öngörülen engelli eylem planlarını yerel
paydaşlarımız (yerel kamu kurumları, yerel yönetimler, engelli örgütleri, engelli meclisleri,
üniversiteler, engelliler alanında çalışmalar yapan sivil toplum kuruluşları) ile birlikte hazırlamayı
ve uygulanmasını takip etmeyi,
• Bütçelerimizi engelli ihtiyaçlarına duyarlılık ilkesini göz önünde bulundurarak hazırlamayı,
• Engelliler alanında çalışan sivil toplum kuruluşları ile engellilerin konumlarını
güçlendirme konusunda işbirliği yapmayı,
• Engelli politikaları konusunda toplumu bilgilendirici çalışmalar yürütmeyi,
• Engelsiz kent kapsamında düzenlenecek faaliyetleri desteklemeyi, bu çerçevede sahip
olduğumuz her türlü fiziki ve sosyal imkânların bu kapsamda kullanılması ve bunların organize
edilmesinde personele gerekli kolaylığı sağlamayı,
• Engelsiz Yaşam Merkezi açmayı ve engelli bireyler ve gençler alanında çalışmalar yapan
sivil toplum kuruluşları ve öğrenci topluluklarına tahsis etmeyi,
Engelli dostu belediye başkanı olacağımı taahhüt ederim.
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KAMPANYA BİLDİRİSİ
Bizler, 2014 yılında Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı
bünyesinde kurularak engelli ve dezavantajlı bireylere yönelik olarak faaliyet göstermek için kurulduk.
2017-2018 yılında Türkiye’nin en iyi üniversite topluluğu seçilen EHAT 4000’i aşkın üyesi ile “
Engelsiz Bir Dünya Kurmak” vizyonu ile hareket etmekteyiz.
Bizler, engelli bireyleri sosyal hayata kazandırmayı kendisine ödev olarak edinmiş gönüllüleriz.
Bizler farklı görüş ve yaşam biçimlerini benimsemiş paylaşımcı, gönüllülük bilinciyle engelliler için
ortak hareket eden, ihtiyaç ve sorunları ortaya koyarak katılımcı ve uzlaşmacı çözüm üreten
yenilikçi, dinamik ve gelişimin savunucusu olan gençleriz.
Biz Engelsiz Hayat Topluluğu gönüllüleriyiz.
2014 yılından bu yana düzenlediğimiz sayısız yerel, ulusal ve hatta uluslararası etkinlikler ile engelli
haklarının savunuculuğunu ve onların sosyal hayata kazandırılması görevini üstlendik. Engelsiz
Hayat Topluluğu olarak bizler engelli bireylerin sosyalleşmesini, karar alma mekanizmalarına
katılımını arttırmayı, yerel ve ulusal politikalara engelli bireylerinde katılımını arttırmak ve erişebilir
şehirler
oluşturmak
gayesiyle
çalışmalarımıza
üniversitemizden
gönüllülerimizden,
paydaşlarımızdan ve engelli çocuklarımızın ailelerinden aldığımız güç ile yılmadan devam ediyoruz.
Engelli bireylerin demokratikleşme süreçlerine katılımını bir gereklilik olarak gören tüm siyasi
partilerin belediye başkan adaylarının ENGELSİZ KENT oluşturulması konusunda sorumluluk alması
gerekmektedir.
Homojen bir grup olmayan engelli bireylerin farklı ihtiyaç ve önceliklerine cevap verebilecek,
ENGELSİZ KENT ‘i destekleyen bütün ENGELLİ DOSTU BAŞKAN adaylarını iyi niyet sözleşmesini
imzalamaya çağırıyoruz.
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