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SEYİT TORUN
CHP Yerel Yönetimlerden 
Sorumlu Genel Başkan 
Yardımcısı ve  
Ordu Milletvekili

GÖZ GÖRE GÖRE 
HUKUKSUZLUK
Bizim belediyelerimize bin türlü iftira 
atan, tetikçi müfettişler göndererek 
iftiralarına delil arayan, yargı kararı 
olmadan Yalova Belediye Başkanı’nı 
görevden alan iktidar, hapis cezası alan 
belediye başkanları hakkında neden 
tek bir işlem yapmaz? Bu, partizanlık, 
hukuksuzluk, çürümüşlük değil de, 
nedir?  Sayfa.3

Av. MERVE NUR GÖK
SODEMSEN
Toplu İş Sözleşmesi Avukatı

TÜRK HUKUKUNDA 
MÜLTECİ VE GEÇİCİ 
KORUMA SAHİBİ STATÜSÜ 
Sayfa.26

“TÜRKİYE’DEKİ SOSYAL HİZMET 
POLİTİKALARI ENGELLİ BİREYLERİN 
HAKLARINI ÖN PLANDA TUTMUYOR”

Engelli bireyler için sosyal hizmet politikaları 
tasarlanırken ve uygulamalar gerçekleştirilirken odak, 
engelli bireylerin bağımsız yaşam hakkının tesis 
edilmesi ve bu hakkın tam anlamıyla kullanılabilmesi 
için gerekli destek mekanizmalarının oluşturulması 
olmalıdır. Bağımsız yaşam hakkı, engelli bireyler için 
çok önemli bir hak. Sayfa.4

İDİL SEDA AK       
Engelli Hakları Aktivisti  
Araştırmacı

Röportaj

BELEDİYELER 
ÇALIŞIYOR Sayfa.27

OĞUZ YANTEMUR
Kars-Susuz                                   

Belediye Başkanı

RUHAN ALAN
Tunceli-Pertek                                     

Belediye Başkanı

“İlçe halkının ihtiyaçları 
doğrultusunda hizmet

üretiyoruz”

“Pertek’i örnek bir ilçe     
yapmak istiyoruz”Haftanın Röportajları Sayfa.8

ENGELLİ BİREYLERİN HAKLARINI, ENGELLİ BİREYLERE YÖNELİK ÇALIŞMALARI VE SOSYAL 
HİZMET UYGULAMALARINI BAŞKANLARLA KONUŞTUK.

ÜLGÜR GÖKHAN
ÇANAKKALE

KADİR ALBAYRAK
TEKİRDAĞ

ÜMİT UYSAL
MURATPAŞA

ALPER TAŞDELEN
ÇANKAYA

ŞÜKRÜ GENÇ
SARIYER

TURGAY ERDEM
NİLÜFER

SELAHATTİN EKİCİOĞLU
KIRŞEHİR

ABDÜL BATUR
KONAK

“DEVLET YENİDEN 
YAPILANDIRILMALI”

GÜRSEL EROL    
CHP Elazığ Milletvekili                       
CHP PM Üyesi

Altı ayrı partinin bir araya gelerek 
Türkiye’nin başlıca sorunlarına çözüm 
bulmaya çalışması, demokrasi tarihimiz 
ve pratiğimiz için oldukça anlamlı. 
Siyaset, uzun süredir ülkenin en 
önemli meselelerini bile yan yana gelip 
konuşmaktan uzak bir görüntü sergiliyor. 
Buna rağmen altı parti yaklaşık dört 
aydır uyum içinde bir çalışma yürütüyor. 
Bu, çok kıymetli. Ülkenin toplum 
sözleşmesinin geniş kesimlerin temsiline 
dayalı bir temelde yapılması yalnızca bir 
usul meselesinden ibaret değildir. Bu 
nedenle yapılan çalışmayı önemsiyorum. 
Sayfa.2

Röportaj

ENGELLİ 
HAKLARIYLA 
İLGİLİ DÜNYADAN 
ÖRNEKLER
Sayfa.6
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“DEVLET YENİDEN YAPILANDIRILMALI” Röportaj

GÜRSEL EROL
CHP Elazığ Milletvekili

CHP PM Üyesi

Öncelikle sizi tanıyalım. Siyasete giriş 
motivasyonunuz neydi?
GÜRSEL EROL: Aile olarak Kurtuluş Savaşı’nın ve cumhuriyetin ilk 
günlerinden beri siyasetin içindeyiz. Dönem dönem aktif siyasette 
yer alan aile bireylerimiz oldu, ama tarihe iz bırakan ve siyasi 
çizgimizi belirleyen, ailemizin büyük dedesi Diyap Ağa’dır.

Diyap Ağa, meclisin ilk Dersim milletvekilidir. Yunan ordusu 
Polatlı sınırlarına gelince meclisin Ankara’dan Kayseri’ye taşınması 
görüşülürken söz almış ve tarihe iz bırakan konuşmasını yapmıştır. 
“Beyler, biz buraya ölmeye mi, kaçmaya mı geldik?” diye sorarak 
milli mücadele ruhuna katkı sunmuştur ve meclisin Ankara’da 
kalmasında rol oynamıştır. Meclis’te görev yaptığı süre boyunca 
Mustafa Kemal Atatürk’ün de en yakını ve güvendiği biri olarak 
bilinir. Biz de aile olarak Kurtuluş Savaşı’ndan günümüze kadar 
büyük dedemiz Diyap Ağa’nın yolunda, Atatürkçü, cumhuriyetçi ve 
devlet geleneğinden gelen bir çizgide siyasete devam ediyoruz.

Benim siyasete ilgim, 1980’li yıllarda babam SODEP Elazığ merkez 
ilçe başkanıyken başladı. 1991 yılında SHP Gençlik Kolları’nda 
kurucu genel başkanlık yaptım. 1992 yılında, 25 yaşında en 
genç (cumhuriyet tarihinin tüm siyasi partiler dahil) il başkanı 
olarak Elazığ İl Başkanlığı görevinde bulundum. 2015 yılında 
ön seçimle Tunceli’den milletvekili adayı oldum ve seçildim, 
Sadece bir dönem Tunceli milletvekilliği yapacağımı söylemiştim. 
Milletvekilliğim devam ederken daha önce il başkanlığı yaptığım 
Elazığ’dan adaylığımı dile getirdim. Siyaset, iddia işidir. Elazığ, 
12 Eylül sonrasında hiçbir sosyal demokrat partinin milletvekili 
çıkaramadığı, Türkiye’nin en milliyetçi ve muhafazakâr kenti. 
Tunceli’de diğer arkadaşlarımın önünü açmak ve 41 yıldır 
milletvekili çıkaramadığımız bir kentte iddia ortaya koymak temel 
amacımızdı. “Ülkenin en köklü partisinin milletvekili çıkaramadığı il 
olmamalı,” iddiamız beni 2018’de Elazığ adaylığına yöneltti. Haziran 
2018 seçimlerinde Elazığ’dan milletvekili seçildim. 41 yıl aradan 
sonra ilk kez CHP’den seçilen milletvekili oldum.

CHP’nin Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem 
Çalışma Grubu tarafından hazırlanan raporda 
yasama, yürütme ve yargı için öneriler yer 
alıyor. Bu öneriler doğrultusunda Türkiye’de 
demokrasinin ve yargı bağımsızlığının yeniden 
inşa edilmesi için sizce neler yapılmalı? 
Rapordaki önerilerin uzun vadede Türkiye 
siyasetine katkısı ne olacak?
GÜRSEL EROL: Altı ayrı partinin bir araya gelerek Türkiye’nin 
başlıca sorunlarına çözüm bulmaya çalışması, demokrasi tarihimiz 
ve pratiğimiz için oldukça anlamlı. Siyaset, uzun süredir ülkenin 
en önemli meselelerini bile yan yana gelip konuşmaktan uzak 
bir görüntü sergiliyor. Buna rağmen altı parti yaklaşık dört aydır 
uyum içinde bir çalışma yürütüyor. Bu, çok kıymetli. Ülkenin 
toplum sözleşmesinin geniş kesimlerin temsiline dayalı bir temelde 
yapılması yalnızca bir usul meselesinden ibaret değildir. Bu nedenle 
yapılan çalışmayı önemsiyorum.

Güçlendirilmiş parlamenter sistem, birilerinin bahsettiği gibi eskiye 
dönüş değil, öncelikle bunu vurgulamak istiyorum. Üzerinde 
çalışılan sistem, 12 Eylül darbe anayasasının parlamenter sistemin 
özüne tamamen aykırı şekilde iğdiş ettiği parlamenter sistem değil. 
Yeni, ülkemizin siyasi ve sosyal gerçekliğiyle uyumlu, dünyada 
ileri demokrasilerin uyguladığı bir model geliştirilmeye çalışılıyor. 
Türkiye’de anayasa tartışması hiçbir zaman bitmez. 1876’dan 
bugüne kadar oldukça eski ve köklü bir anayasal geçmişimiz 
var. Her dönem yeni anayasa tartışması yapılır. Ancak anayasa 
değişikliğinin bu kadar acil ve gerekli olduğu başka bir dönem 
yaşanmadı. Giderek derinleşen ekonomik sorunlar, siyasetten 
sosyal yaşama, eğitimden adalete kadar hayatın her ânını 
ilgilendiren konular krize dönüştü. Mevcut sistem, artık Türkiye’nin 
daha fazla yol alamayacağını gösteriyor. 

Ne siyasi ne toplumsal ne de tarihsel gerçekliğimizle uyuşan 
bu tuhaf sistem, ülkemizde yönetim krizine neden oluyor. 
Güçlendirilmiş parlamenter sistemle güçler ayrılığının tesis edildiği, 
güçlü kurumların yapılandırıldığı, TBMM’nin yürütmeyi denetim 
yetkisine sahip olduğu, Türkiye’nin sorunlarına karşı ortak aklın, 
uzlaşma kültürünün ve çoğulcu anlayışın hâkim kılındığı bir 
model söz konusu olacak.  Şu anki sistemle TBMM etkisiz kılındı, 
tek bir kişinin her şeyi kontrol ettiği bir anlayış egemen hâle 
geldi. Cumhurbaşkanı, çıkardığı kararnamelerle bir bakıma “2. 
Meclis” gibi yasa yapıyor. Cumhurbaşkanının partisinin TBMM’deki 
çoğunluğu nedeniyle çıkarılan yasalarla yasama neredeyse 
tamamen yürütmenin kontrolü altında. 

Bu durum, anayasada öngörülen kuvvetler ayrılığı ilkesini ortadan 
kaldırıyor, yasamayı ve yürütmeyi âdeta özdeşleştiriyor.

TBMM, Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en önemli kurumudur. 
Çünkü Türkiye’de hiçbir kurum yokken, TBMM vardı. Dolayısıyla 
bu yönetimin ve sistemin krizden çıkması için öncelikle böylesine 
önemli bir kurumu ayağa kaldırmamız gerekiyor. Yürütmenin 
denetlenmesi, demokrasinin ve hukuk devletinin vazgeçilmez 
ilkelerindendir. Bu nedenle millet iradesinin doğrudan yansıdığı 
TBMM’nin denetim ve denge görevini kusursuz şekilde yerine 
getirebilmesi sağlanmalıdır. 

Tarafsız ve bağımsız yargının tesisi için öncelikle HSK’nın TBMM 
tarafından seçilen yedi üyesinin seçiminde nitelikli çoğunluk 
aranmalıdır. Kurul üyeleri, bir siyasi parti tarafgirliğiyle değil, 
uzlaşıyla seçilmelidir. Benzer şekilde Anayasa Mahkemesi 
seçiminde de TBMM’de nitelikli çoğunluk aranmalıdır. Devletin 
yeniden yapılandırılması, öncelikli yapılması gereken işlerdendir. 
Devlette liyakat en önemli ölçüt olmalıdır. Bu nedenle kurumlarımızı 
ayağa kaldırmak için acil olarak insan kaynağı planlaması 
yapılmalıdır. Bir bakanlıktaki teşkilat yapısında bakandan sonra 
gelen en üst düzey yönetici, müsteşarlardı. Müsteşarlar, kamu 
deneyimine sahip, kurum kültürüne hâkim, mesleki yeterliliği olan 
üst düzey yöneticilerdi. Müsteşar ve müsteşar yardımcısı kadroları 
devletin yeniden yapılandırılması sürecinde tekrar açılmalıdır.
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Az önce söylediğim gibi bu, eski sisteme geri dönüş değil. 
Türkiye, eksik demokrasi anlayışıyla yetinemez. Dönem veya 
bizim koşullarımız gibi muğlak ifadeler de bu anlayışa gerekçe 
oluşturamaz. Bölgesinde ve dünyada çok önemli bir yere sahip, 
dinamik ve yetişmiş nüfusuyla dikkatleri üzerine toplayan bir ülke 
burası. Dolayısıyla bu ülkenin yurttaşlarına yapılacak en büyük 
haksızlık, eksik ve arızalı bir demokrasi anlayışı sunmaktır. Bu 
nedenle Türkiye’nin yeni bir anayasaya ihtiyacı var. Yeni anayasada 
farklılıkların birleştirici ve ortak noktaları esas alınmalıdır, anayasa 
yapım sürecine toplumun tüm kesimlerinin katılımı sağlanmalıdır. 
Herkesin varlığını güvence altına alan, toplumun tüm kesimlerinin 
ekonomik, sosyal ve kültürel beklentilerini karşılayan, bir arada 
yaşama idealini önceleyen, geçmişin ve şimdinin yaralarını saran, 
cumhuriyeti demokrasiyle taçlandırmayı amaçlayan yeni bir 
gelecek inşa edilmelidir. Ayrıca hazırlanan anayasa ivedilikle 
hayata geçirilmelidir. Hukuk devleti ilkesi, mevcut anayasanın 
amir hükmüdür. Ancak yaşadıklarımız ortada. Asıl olan, yargının 
ve idarenin bu tip metinleri çağdaş bir şekilde yorumlamasıdır. 
Siyasal ve toplumsal düzen ancak bu şekilde ilerleyebilir. Peki bunu 
sağlayacak olan nedir? Bu, demokrasiyi, uzlaşmayı, çoğulculuğu, 
hesap verebilirliği, insan hak ve özgürlüklerini içselleştirmiş siyasi 
anlayış sayesinde sağlanır. Yani dünyanın en ileri anayasa ve 
yasa metinlerine sahip olsanız da, bunları uygulayacak anlayışı 
yaratmayan, az önce saydığım temel demokratik niteliklere sahip 
olmayan siyasi anlayış nedeniyle sorunlar yaşanıyor. 

Bu nedenle altı farklı partinin böylesine önemli bir mesele için yan 
yana gelip aylardır çalışmasını değerli buluyorum. Önemli olan, 
toplumsal kamplaşma ve kutuplaşmayı ortadan kaldırmak için 
idari ya hukuki metinleri uygulayacak siyasi kültürün oluşabilmesi. 
Türkiye’yi bu ucube sistemden bir an önce kurtarmalıyız. 

Ancak siyasal sistemimizi demokratik hâle getirmeden 
hükümet şeklini demokratikleştirmenin pek kıymeti yok, bunu 
unutmamalıyız.

Unutulmamalıdır ki, siyasi partiler gelip geçicidir. Kalıcı olan, 
kurumlardır. Devletin kurumlarının, kadrolarının ve uygulamalarının 
çağdaş demokrasi ve hukukun üstünlüğü ilkesiyle yeniden 
yapılandırılması ve güçlü parlamenter sisteme dönüş, CHP 
iktidarında olacaktır. 

Katılımcı demokrasinin kazanımları açısından 
Siyasi Partiler Yasası’nda değişiklik yapılması 
gerekiyor mu?
GÜRSEL EROL: Siyasi Partiler Yasası, 12 Eylül darbesinin bir 
ürünüdür. Seçim sisteminin daha demokratik olması için Siyasi 
Partiler Yasası ve Seçim Yasası değiştirilmelidir. Halk iradesinin 
doğrudan sandığa yansıması ve Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’nun dile 
getirdiği gibi milletin temsilcilerini yine milletin kendisinin seçmesi 
için 1991 yılındaki seçimlerde uygulanan “tercihli oy” sistemi geri 
getirilmelidir. Bu sistemle seçmen hangi partiye oy verirse versin, 
herhangi bir partinin listesindeki milletvekiline işaret yöntemiyle 
oy verebilmelidir. Yine Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’nun ifade ettiği 
gibi, milletvekili sayısı düşürülmelidir. Milletvekili sayısını 450’den 
550’ye, daha sonra 600’e çıkarmanın hiçbir anlamı yok. Bunun 
yerine, yapılacak değişiklikle “Türkiye Milletvekilliği” getirilmelidir. 
Bu da seçilecek 100 milletvekilinin, partilerin aldıkları oy oranına 
göre dağıtılması ve bu dağıtıma ülke barajının uygulanmaması 
anlamına gelir. Daha açık ifadeyle, Türkiye’deki her farklı siyasi 
tercihin aldığı oya göre, baraja takılmadan TBMM’de temsil 
edilebilmesi demektir.

SEYİT TORUN
CHP Yerel Yönetimlerden 
Sorumlu Genel Başkan 
Yardımcısı ve  
Ordu Milletvekili

GÖZ GÖRE GÖRE 
HUKUKSUZLUK
Siyasi iktidarın yerel yönetimlere 
yönelik ayrımcı ve partizan 
politikalarına bu hafta bir kez 
daha şahit olduk. Ancak bu kez, 
hukuk da ayaklar altına alındı.

Şırnak 1. Ağır Ceza Mahkemesi, 
Adalet ve Kalkınma Partili Şırnak 
Uludere Belediye Başkanı ve 
Hilal Belde Belediye Başkanı 
hakkında 6 Ocak 2022’de 
ihaleye fesat karıştırmak ve 
rüşvet suçlarından üç ve altı yıl 
hapis cezası verdi. Mahkeme, 
kararların kesinleşmesini 
beklemeden söz konusu 
belediye başkanlarının görevden 
alınması için İçişleri Bakanlığı’na 
bilgi verilmesine karar verdi. 
Ancak aradan neredeyse 
25 gün geçmesine rağmen 
İçişleri Bakanlığı, ilgili belediye 
başkanları hakkında hiçbir işlem 
yapmadı.

Hâl böyleyken, hukuk 
devletlerinde görülemeyecek 
bir skandala şahit olduk. İhaleye 
fesat karıştırmak ve rüşvet 
suçlarından hapis cezası alan, 
mahkemenin İçişleri Bakanlığı’na 
“Görevden alın,” dediği belediye 
başkanları, İçişleri Bakanı 
Süleyman Soylu’yla görüştü. 
Bakan Soylu, gereğini yapmak 
yerine, hapis cezalı belediye 
başkanlarını makamında 
ağırlayarak poz verdi. Belediye 
başkanları da bu fotoğrafı sosyal 
medya hesaplarından paylaşarak 
Süleyman Soylu’ya övgüler 
sıraladı.

Şimdi sormak istiyoruz: Bizim 
belediyelerimize bin türlü 
iftira atan, tetikçi müfettişler 
göndererek iftiralarına delil 
arayan, yargı kararı olmadan 
Yalova Belediye Başkanı’nı 
görevden alan iktidar, hapis 
cezası alan belediye başkanları 
hakkında neden tek bir işlem 
yapmaz? Bu, partizanlık, 
hukuksuzluk, çürümüşlük değil 
de, nedir?

Konuyla ilgili olarak İçişleri 
Bakanı Süleyman Soylu’nun 
yanıtlaması istemiyle TBMM 
Başkanlığı’na bir soru önergesi 
verdik. Şu sorulara yanıt istedik:

• Şırnak 1. Ağır Ceza 
Mahkemesi’nin kararına 
istinaden ilgili belediye 
başkanları hakkında İçişleri 
Bakanlığı tarafından hangi 
işlemler yapılmıştır?

• Haklarında hapis cezası 
bulunan belediye başkanlarının 
görevden alınmamasının, 
mahkeme kararına ve 5393 
Sayılı Belediye Kanunu’na 
uyulmamasının gerekçesi 
nedir? İçişleri Bakanlığı, yargı 
kararlarının ve kanunların 
üzerinde midir?

• Haklarında hapis cezası 
bulunan belediye başkanları, 
24 Ocak 2022’de İçişleri Bakanı 
Süleyman Soylu’yu hangi amaçla 
ziyaret etmiştir? Görüşmede 
belediye başkanları hakkındaki 
yargı kararları gündeme gelmiş 
midir?

• Yalova Belediye Başkanı 
Vefa Salman, hakkında yargı 
kararı bulunmamasına rağmen 
görevden uzaklaştırılmışken, 
haklarında hapis cezaları 
bulunan belediye başkanlarının 
görevlerine devam etmesinin 
izahı ve somut gerekçesi nedir?

Bakalım, Süleyman Soylu 
sorularımıza yanıt verebilecek 
mi? O yanıt vermese de, biz 
bu hukuksuzluğun peşini 
bırakmayacağız.
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Bunları şöyle açabilirim:

Engelli bireylere ilişkin veri 
toplama: Türkiye’deki engelli 
nüfusa ilişkin en güncel verinin 
2011 yılında yapılan Türkiye 
Nüfus ve Konut Araştırması’na 
dayanması ve son 10 yılda 
veri üretilememesi önemli 
bir sorundur. Bireye en 
yakın noktada yer alan yerel 
yönetimlerin veri toplama 
meselesini önceleyerek kendi 
yerellerinde yaşayan engelli kişi 
sayısını belirlemesi ve ürettiği 
hizmetlerden engelli kişilerin 
ne oranda faydalandığını 
tespit etmesi gerekmektedir. 
Özellikle belediye bünyesinde 
bulunan engelli birimlerinin/
müdürlüklerin çalışmalarını 
veriye dayandırması, kendi 
bölgelerinde yaşayan 
engellilerin sayısı, engel 
durumları, ihtiyaçları, talepleri 
ve hizmetlere erişimi konusunda 
düzenli çalışmalar yürütmesi 
gereklidir. 

Kapsayıcı kent tasarım ve 
erişilebilirlik: Buna bir önceki 
soruda değindiğim için burada 
yeniden ayrıntılandırmıyorum.

“TÜRKİYE’DEKİ SOSYAL HİZMET 
POLİTİKALARI ENGELLİ BİREYLERİN 
HAKLARINI ÖN PLANDA TUTMUYOR”

Röportaj

İDİL SEDA AK
Engelli Hakları Aktivisti 

Araştırmacı

Türkiye’deki sosyal hizmet politikalarının içeriği 
engelli bireylerin haklarını ön planda tutuyor 
mu? Himayeci olmayan, engelli bireyleri toplumla 
bütünleştirmeyi hedefleyen sosyal hizmet 
politikaları sizce nasıl olmalı?
İDİL SEDA AK: Sorunuzu doğrudan yanıtlamak gerekirse, 
Türkiye’deki sosyal hizmet politikalarının engelli bireylerin 
haklarını ön planda tuttuğunu düşünmüyorum. Nedenlerini şöyle 
açıklayabilirim: 

Bana göre, engelli bireyler için sosyal hizmet politikaları 
tasarlanırken ve uygulamalar gerçekleştirilirken odak, engelli 
bireylerin bağımsız yaşam hakkının tesis edilmesi ve bu hakkın tam 
anlamıyla kullanılabilmesi için gerekli destek mekanizmalarının 
oluşturulması olmalıdır. Bağımsız yaşam hakkı, engelli bireyler için 
çok önemli bir hak. BM Engelli Hakları Sözleşmesi de bu konuda 
özel bir hak tanımlayarak (madde 19), bağımsız yaşamın önemini 
yeniden vurgulamıştır. “Peki bu hak neyi tesis etmeye çalışıyor?” diye 
soracak olursanız, bağımsız yaşam hakkı, engelli bireylerin kimseden 
destek almadan kendi kendine yaşamasını değil, tüm engelli 
bireylerin toplum içinde diğer bireylerle eşit koşullarda yaşama 
hakkına sahip olduğunu söyler ve kişinin kendi yaşamı hakkında 
bağımsız biçimde karar alabilmesinin önemini vurgular. Ancak 
ne yazık ki Türkiye’de engelli bireylerin bağımsız yaşamını teşvik 
edecek politika ve uygulamalar yerine daha çok bakım almalarına 
ve başkalarına bağımlı olmalarına neden olabilecek politika ve 
uygulamalar var. Örneğin, 2022 sayılı kanun çerçevesinde engelli 
bireylere verilen engelli aylığı hanehalkı geliri göz önüne alınarak 
bireye tahsis ediliyor. Yani hanehalkı geliriniz ne kadar düşükse, bu 
maaştan yararlanma olanağınız artıyor. Oysaki gelişmiş ülkelerde 
bu gibi madde destekler ailenin gelirinden bağımsız olarak engelli 
bireyi güçlendirmek için farklı biçim ve miktarlarda doğrudan engelli 
bireyin kendisine sağlanıyor. Yine bağımsız yaşamın en önemli 
unsurlarından biri, kişisel asistan desteği. Ancak Türkiye’de engelli 
bir kişi olarak kendinize bir kişisel asistan tutmak isterseniz, bunu 
sizin finanse etmeniz gerekiyor, devlet bu gibi destekler için maddi 
yardımda bulunmuyor ya da bu hizmeti kendisi sağlamıyor. Ayrıca 
bu hizmeti kendiniz finanse edebilseniz bile kişisel asistan desteği 
sunan kamu kurumları ya da özel iştirakler de yok. Özetle, kamu 
hizmetleri engelli bireyin bağımsız yaşamını destekleyecek politikalar 
ve hizmetler üretmelidir. 

Kent hakkı ve kentli hakları bağlamında 
düşünüldüğünde kentlerin, mekânların, kentsel 
alanların ve hizmetlerin engelli bireylerin erişim 
hakkına uygun olması için neler yapılmalı? Mevcut 
hizmetler ve çalışmalar yeterli mi?
İDİL SEDA AK: 1960’lı yıllarda Henri Lefebvre tarafından ortaya atılan 
“kent (şehir) hakkı” kavramı, Türkçeye “Şehir Hakkı” adıyla çevrilen 
kitapla gündeme gelmiştir. “Kent hakkı” kavramı, kentteki ortak mal 
ve hizmetlere kentlilerin eşit bir şekilde erişebilmesini, bunlardan 
yararlanabilmesini ifade eder. Fakat bundan da ötesi, kentlilerin kenti 
kendi ihtiyaçlarına göre dönüştürme, yeniden düzenleme haklarından 
söz eder. Bu bağlamda düşünüldüğünde, engelli bireylerin hem 
kentin hizmet ve olanaklarına erişebilmesi hem de kentle ilgili karar 
mekanizmalarına dahil olabilmesi gereklidir. Kent hakkı, her geçen 
gün üzerinde düşünülmesi gereken bir konu hâline geliyor. Çünkü 
dünya nüfusunun yarısından fazlası kentlerde yaşıyor ve kentlere göç 
etme eğiliminin devam etmesi bekleniyor.

Kenti engelli birey açısından düşündüğümüzde ise, engellilerin 
bağımsız yaşamını destekleyecek, kent yaşamıyla kolaylıkla 
bütünleşmelerine ve kentin karar alma mekanizmalarına 
katılabilmelerine olanak sağlayan tasarım arayışlarına ve 
uygulamalarına gereksinim var. Bu anlayış çerçevesinde, kenti 
oluşturan konut yerleşme alanları, kentsel çalışma alanları (yönetim, 
kamu kuruluşları, kentsel ve bölgesel iş merkezleri vb.), yeşil alan, 
kentsel sosyal altyapı (eğitim, sağlık, kültürel tesis, dinî tesis) 
arasındaki bağlantı güçlü ulaşım ağlarıyla sağlanarak toplumun 
hiçbir öznesi unutulmadan tüm insanlara yönelik tasarım yapılmalıdır. 
Ülke, bölge ölçeğinden başlanarak kente inen planlar yapılmalı ve 
planlar arasındaki uyum unutulmamalıdır. 

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

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

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

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

• Açık alanlarda olduğu kadar yapı içlerinde de engelli bireylerin 
kullanımları göz önüne alınarak planlama yapılmalıdır.

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

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

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

• Engellilere yönelik olarak yapılması gereken düzenlemelerin 
mevzuat ve standartlara uygun olması konusunda karşılaşılan 
aksaklıklar, yerel yönetimlerin bu konudaki yetki ve sorumlulukları, 
mevcut mevzuat ve standartlar konusunda yerel yönetimlerin 
bilgi, teknik ve mali açıdan yeterliliği, bu konudaki denetim 
sistemi hususlarında Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Engelli 
ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü’yle işbirliği yapılmalıdır. 
Temel hedef, yeni yapılacak alanlar açısından, “engelsiz fiziksel 
çevreler oluşturmak”, mevcut çevrelerin “niteliğini iyileştirmek” ve 
“erişilebilirliğini artırmak”tır.

Bunların ötesinde, günlük yaşamımdan örnek verecek olursam, ben 
İstanbul’da yaşıyorum. İstanbul, çok büyük, çok kalabalık ve çok 
hızlı bir kent. Sizden beklenen, bu akışa ayak uydurmanız. Örneğin, 
biraz yavaş yürüyorsanız ve çok kalabalık bir yerde yürümeye 
çalışıyorsanız birçok kişinin laf atmasına maruz kalabiliyorsunuz ya 
da tekerlekli sandalyeyle otobüse binmeye çalışıyorsanız ya şoförün 
ya da yolcuların pek de hoş olmayan tavırlarıyla mücadele etmek 
zorunda kalıyorsunuz. Ancak bunlarla mücadele etmek için her gün 
aynı enerjide olamayabilirsiniz ki, ben de olamıyorum, diğer insanlar 
da olamıyor, zaten bu nedenle içe kapanma eğilimi gösterebiliyorlar. 

Oysaki sizi, sizden önce düşünen haklar ve uygulamalar olsa bunların 
çoğuyla uğraşmak zorunda kalmazsınız. Otobüs şoförü durakta 
tekerlekli sandalyeli bir yolcu gördüğünde onu otobüse almamak 
gibi bir seçeneği olduğunu asla düşünmez ve gerekeni yapar. Bunları 
sağlayabilmek için ihtiyaç analizinin çok iyi yapılması, hizmetlerin 
çok iyi planlanması ve denetlenmesi gerekli. Bu gibi hizmetler kişisel 
inisiyatiflerle değil, yasal sorumluluklarla ilerlemeli. 

Engelli bireyler için yerel hizmetlerin kapsamlı, 
erişilebilir olması, ekonomik, sosyal, kültürel 
imkânların yaratılması ve her birinin etkin yurttaş 
olarak görülmesi amacıyla neler yapılmalı? Bu 
doğrultuda yerel yönetimlerin rolü sizce nedir, 
yerel yönetimler hangi inisiyatifleri almalı?
İDİL SEDA AK: Kentlerimizin yaşanabilir mekânlar olması için kentli 
haklarının karşılanması gerekmektedir. Bu da ancak kentlerimizin 
doğru yönetilmesiyle ve tüm insanların kentsel gereksinimlerini 
karşılayan planlamayla mümkündür. Verimli bir planlama yapabilmek 
için şu bileşenlere ihtiyaç vardır:

• Engelli bireylere ilişkin veri toplama

• Kapsayıcı kent tasarımı ve erişilebilirlik

• Kapsayıcı ulaşım

• Kapsayıcı iletişim

• Kentsel kararlara katılım

İDİL SEDA AK
Boğaziçi Üniversitesi’ni bitirdi. 
Yüksek lisansını ODTÜ’de 
tamamladı. Çalışma alanları; 
engelli bireylerin eğitim hakkı, 
engelli kadın hakları, engelli 
çocuk hakları, engelli bireyin 
bağımsız yaşam hakkı, engelli 
bireylerin yasa önünde eşitliği, 
çocuk hakları, BM insan hakları 
mekanizmalarıdır. 
AB Türkiye Delegasyonu ETKİNİZ 
ve Sivil Düşün Programları’nda 
engellilik uzmanı olarak 
çalışmaktadır. Engelli Kadın 
Derneği’nde (ENGKAD), 
Toplumsal Haklar ve Araştırmalar 
Derneği’nde (TOHAD) yönetim 
kurulu üyesidir. Engelsiz Filmler 
Festivali danışma kurulu üyesidir. 
Hâlen SENED Derneği’nde 
engellilik danışmanı olarak 
görev yapmaktadır. Boğaziçi 
Üniversitesi’nde yarı zamanlı 
öğretim görevlisidir.
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haklarını öğrenmeleri, şiddet 
gördüklerinde başvurabilecekleri 
yerler hakkında bilgi sahibi 
olmaları şarttır. Bu hem şiddeti 
tanıma ve normalleştirmemeleri 
için hem de şiddetle 
karşılaştıklarında uğradıkları 
şiddeti bildirebilmek ve şiddet 
ortamını terk edebilmeleri için 
gereklidir. 

Kamuoyu farkındalık çalışmaları, 
şiddet olasılığının tespit 
edilebilmesi ve önlenebilmesi 
için oldukça önemlidir. 
Şiddete uğrayan kişinin 
yardım alabilmesi için de 
çok önemli bir seçenektir. 
Özellikle bazı engellilik hâlleri 
düşünüldüğünde üçüncü 
kişilerin (şahitlerin) farkındalığı 
ve bildirimi hayati önem taşır. 
Örneğin, şiddete uğrayan 
ancak ne yapması gerektiğini 
bilemeyen bir zihinsel engelli 
kişi için duruma şahit olan 
üçüncü kişilerin kolluk kuvvetine 
bildirim yapması, o engelli 
kişinin uğradığı şiddetin ortaya 
çıkabilmesi ve şiddet ortamını 
terk edebilmesi için tek yol 
olabilir. Bu nedenle farkındalık 
çalışmalarının farklı kitlelere 
(öğretmenler, esnaf vb.), çeşitli 
biçimlerde (bilgilendirme 
broşürleri, yüz yüze eğitimler, 
kamu spotları, dizi ve filmlere 
yerleştirme vb) düzenli olarak 
yapılması gereklidir. 

Son yıllarda haklar ve hukuki 
düzenlemeler bakımından 
önemli gelişmeler olsa da, 
uygulamaları hâlâ kapsayıcı 
bir yaklaşımla ele almadığımızı 
düşünüyorum. Engelli hakları 
alanında savunu yaparken hep 
şunu söylüyorum: Engellik 
konusunun da aynı toplumsal 
cinsiyet konusu gibi ana 
akımlaştırılması gerekiyor. Bu 
ne demek? Bu, planladığımız 
ve yaptığımız her faaliyete, 
hizmete, yapılı çevreye engellilik 
bakış açısını da dahil etmeliyiz. 
Örneğin, kadınların kullanımı 
için tasarlanan bir belediye 
hizmetinin engelli kadınlar 
tarafından da kullanılacağı 
akıldan çıkarılmadan bu 
hizmet tasarlanmalı. Ancak 
çoğu zaman uygulamalarda 
durumun böyle olmadığını 
görüyoruz, engelli bireyler 
sadece engelliler için hazırlanmış 
hizmetlerden yararlanabiliyor, 
kamuoyu için oluşturulmuş 
birçok hizmetten ve yapılı 
çevreden faydalanamıyor. Hâl 
böyle olunca, engelli bireylerin 
iyiliği gözetilerek yapılmış olan 
bir hizmet bile ayrımcılığa ve 
istismara yol açabiliyor.

Kapsayıcı ulaşım: Engelli bireylerin ulaşımı, engelsiz bireylerle 
aynı toplu taşıma aracını kullanma esasına dayanmalıdır. Ancak 
yalnız otobüs ya da metro değil, gerektiğinde engellilere yönelik 
tasarlanmış daha küçük ulaşım araçları seçilerek, düzenli ya da 
talebe bağlı seferler konulması düşünülebilir. 

Yerel yönetimlerin denetimindeki tüm toplu taşıma ve şehiriçi 
servis araçlarının engellilere yardımcı araç ve gereçleriyle rahatlıkla 
erişebilecekleri biçimde donatılması ve araçla durak ve kaldırım 
yüzeyleri arasındaki kot farklılıklarının giderilmesi gerekmektedir.

Yerel yönetimler, özel durumdaki engellilerin taşınması için özel 
donanımlı araçlar hazırlamalı ve bunları hizmete sunmalıdır.

Eğitimli rehber köpek kullanan görme engellilerin günlük 
zorunluluklarını giderebilmesi için gerekli düzenlemeler yapılmalıdır. 
Rehber köpeklerin toplu taşıma araçlarına binmesine izin verilmelidir. 

Ulaşım araçlarının içi engelliler için sesli uyarıcılarla desteklenmeli, 
altgeçitler ve üstgeçitler erişilebilir hâle getirilmelidir. Işıklı yaya 
geçitlerinde engelli, yaşlı ve çocuk hızı düşünülerek geçiş süresi 
belirlenmelidir. 

Düzenli kent içi kaza istatistikleri toplanmalı, bu doğrultuda tehlikeli 
kavşaklar güvenlikli hâle getirilerek trafik kazaları nedeniyle 
oluşabilecek engellilik durumlarını önleyici tedbirler alınmalıdır. 

Kapsayıcı iletişim: Engelli bireylerle iletişim kurmak için kullanılacak 
dilin de hak temelli bir anlayışta olması gerekir. Bunun için “özürlü”, 
“mağdur”, “muzdarip”, “malul”, “hasta” ya da “tekerlekli sandalyeye 
bağlı/ mahkûm” gibi ifadelerden kaçınılmalıdır. 

Kahramanlaştırma ya da mağdurlaştırma söyleminden 
vazgeçilmelidir. “Engeline rağmen başardı” ya da engelli bireyin 
yaşamını dramatize eden ifadeler kullanmak, engelli bireylerin 
toplumsal yaşama tam ve etkin katılımı önündeki engellerin 
görmezden gelinmesine neden oluyor, engelliliği bireysel bir sorun 
hâline getiriyor, engelli olmayı bir çeşitlilik değil, aşılması gereken 
bir sorun olarak ortaya koyuyor. Engelli bireyleri tek ve homojen 
bir grup gibi göstermekten kaçınılmalıdır. Farklı engel türüne sahip 
kişilerin sorunları ve ihtiyaçları farklıdır. Öte yandan, engellilik hâlleri 
arasında hiyerarşi kuran söylemlerden de kesinlikle kaçınılmalıdır.  

Hizmetler üretilirken engelli bireylere de hizmet edecek biçimde 
iletişim çalışmaları yapılmalıdır. Erişilebilirlik ihtiyaçları bütçeye 
dahil edilmeli, duyurular erişilebilir biçimde yapılmalı, kamuya açık 
etkinlikler erişilebilir mekânlarda yapılmalı, belediye hizmetlerini 
sunan personel, engelli bireyler ve onların ihtiyaçları konusunda 
eğitilmelidir. 

Kentsel kararlara katılım: Engelli bireyler bugün hâlâ kamusal 
yaşama katılımlarının önünde önemli tutumsal, fiziksel, yasal, 
ekonomik, toplumsal ve iletişimsel engellerle karşı karşıya 
kalmaktadır ve katılım hakkından eşit ve etkin biçimde 
yararlanamamaktadır. Bu durum, yerel yönetimlerdeki karar alma 
süreçlerini ve temsiliyetlerini de etkilemektedir. Türkiye’deki tüm 
belediyelerde engelli belediye başkanı sayısı sadece 1 kişidir 
(2019 yerel seçim sonuçları baz alınmıştır). Belediyelerin yönetim 
kadrolarında engelli kişilerin yer alması ve kentsel kararlara katılması, 
engelli bireylerin katılım hakkını tesis etmek için önemli bir unsurdur.

Kent Konseyi Engelliler Meclisi de engelli bireyler tarafından kurulan 
ve kentteki engelli haklarını önceleyen bir birim olarak çalışabilir. 
Ayrıca kadın ve çocuk meclisleri de engelli kadın ve engelli çocukları 
bünyelerine dahil ederek çeşitlilik ve temsiliyet açısından önemli 
bir alan açmış olurlar. Yine belediye faaliyetlerinin engelli bireyleri 
de kapsayıcı biçimde sunulabilmesi için belediye bünyesinde 
“Engelli Danışma Kurulu” kurulabilir. Kurul, belediye hizmetlerini ve 
faaliyetlerini değerlendirerek görüş, talep ve önerilerini paylaşabilir. 

Türkiye’nin ekonomik koşulları nedeniyle derin 
yoksulluk yaşayan toplumsal sınıfların başında 
engelliler geliyor. Engelli yoksulluğuyla mücadelede 
sivil toplum ve yerel yönetim işbirliği neden 
önemli? Engelli bireylerin istihdamını artırmak için 
uzun vadeli çözüm önerileri sizce nasıl olmalı?
İDİL SEDA AK: Engelli yoksulluğuyla mücadelede sivil toplum ve 
yerel yönetim işbirliği çok önemli ve  gerekli. Sivil toplum kuruluşları 
sürekli sahada yer aldıkları ve hedef kitleleri olan kişilerle sıcak 
temasta oldukları için kişilerin ihtiyaçlarını kolaylıkla tespit edebilir 
ve hızlıca çözüm üretebilirler. Ancak gerek insan kaynakları gerek 
finansal kapasiteleri bu çözümleri uzun vadede sistematik biçimde 
sürdürmelerini engelleyebilir. 

Çözümlerin kalıcı olabilmesi ve hatta bir hizmete dönüşebilmesi için 
yerel yönetim ve sivil toplum işbirliği şarttır.

Engelli yoksulluğu maalesef çok yüksek düzeyde. Devlet tarafından 
engellilere sağlanan maddi destekler de oldukça düşük. 2010 yılında 
yapılan Özürlülerin Sorun ve Beklentileri Araştırması’nın sonuçlarına 
göre, engelli bireylerin %85.7’si sosyal yardım ve desteklerin 
artırılmasını istiyor. Özellikle çalışmayacak durumda olan engelli 
bireyler için bu destek hayati önem taşımaktadır.

Öte yandan, yoksullukla mücadelede önemli bir unsur, istihdam 
oranlarının nitelikli biçimde artırılmasıdır. 

Türkiye’de engellilerin işçi olarak istihdamı, 4857 sayılı İş 
Kanunu’nun 30. maddesinde öngörülen kota sistemiyle sağlanmaya 
çalışılmaktadır. Bu madde kapsamında 50 veya daha fazla işçi (tarım 
ve orman işletmelerinde 51 veya daha fazla) çalıştıran özel sektör 
işyerleri %3 engelli, kamu işyerleri %4 engelli işçiyi meslek, beden 
ve ruhsal durumlarına uygun işlerde çalıştırmakla yükümlüdürler. 
Bu kota kapsamında çalıştırılacak kişilerin engel türü bakımından 
herhangi bir kısıtlılık bulunmamaktadır. Sadece kişinin engel oranının 
%40 ve üzerinde olması ve bunun da bir devlet hastanesinden 
alınmış engelli sağlık kurulu raporuyla ispatlanması gerekiyor. Ancak 
yine uygulamaya baktığımızda, işverenlerin “engelsiz engelliler” 
aradığını sıklıkla görürüz. İşverenler çoğunlukla şöyle profillerdeki 
engelli bireyleri istihdam etmeyi arzuluyorlar: Engelli raporu olsun, 
ama en az engelsiz bireyler kadar iş performansı çıkartabilsin, ek 
düzenlemelere gerek duymasın, engellilik hâli çok görünür olmasın, 
prezantabl olsun vb. Ne yazık ki, bu da hiç gerçekçi olmuyor. Diğer 
bir sorun da, engelli bireylerin sadece bu kota kapsamında işe 
alınması. Yine kota kapsamında açılan iş pozisyonlarının çoğu zaman 
mavi yaka işler olduğunu tespit ediyoruz. Bu durum, nitelikli kişilerin 
de bu pozisyonlarda işe girmeye zorlanmalarına sebep oluyor. Bu, 
kişiler engelli oldukları için vasıflarının değersizleştirilmesi anlamına 
gelir. 

Bu sorunların önüne geçebilmek için engelli kişilerin nitelikli 
akademik ve/veya mesleki eğitime ulaşmaları sağlanmalı, iş 
olanakları engelli kişileri kapsayacak şekilde genişletilmeli, kota 
uygulamaları denetlenmeli, ihtiyaç duyan engelli kişilere işyerinde 
iş koçu desteği verilmeli ve işyerleri makul düzenlemelerle engelli 
çalışanların ihtiyaçlarına uygun hâle getirilmelidir. 

Dünyadaki örnekleriyle Türkiye’dekileri 
karşılaştırdığınızda engelli bireylerin istismara 
uğrama, şiddete, ayrımcılığa ve adaletsizliğe 
maruz kalma ihtimalini ortadan kaldıracak yasalar 
ve hukuki düzenlemeler nasıl yapılandırılmalı?
İDİL SEDA AK: Bu, geniş kapsamlı bir soru, ama üyesi olduğum 
iki dernekte de (Engelli Kadın Derneği’yle Toplumsal Haklar ve 
Araştırmalar Derneği) engelli bireylere yönelik şiddet, hak izleme ve 
raporlama çalışmaları yapıyoruz. Bu çalışmaların sonuçlarını ve bizim 
önerilerimizi paylaşayım. 

Engelli bireyler, özellikle engelli kadınlar çok ciddi biçimde şiddete 
maruz kalıyor, ancak çoğu zaman yaşadıkları bu şiddet çevresel 
koşullar nedeniyle görünür olamıyor. Kadınlar şiddete uğradıklarında 
ihbar hatlarına kolaylıkla ulaşamıyor, çünkü ya ihbar hatlarını 
bilmiyorlar ya da erişim sorunlarıyla karşılaşıyorlar. Şiddet önleme 
ve izleme merkezlerinde (ŞÖNİM) çalışan uzmanlar engelli kadınlar 
konusunda deneyimli değil, bu merkezlerde işaret dili bilen personel 
görev almıyor. En trajik durum ise, engelli kadınlar, Aile ve Sosyal 
Hizmetler Bakanlığı’nın sığınaklarına (bakanlık, konukevi ya da 
sığınma evi diyor) yerleştirilmiyor, onun yerine rehabilitasyon 
merkezlerine yerleştiriliyorlar. Bu durum oldukça tehlikeli, çünkü 
sığınaklar gizli, rehabilitasyon merkezleriyse halka açık. Bu da sizin 
ifşa olmanıza ve yerinizin saldırganınız tarafından kolayca tespit 
edilmesine sebep olabilir. 

Engelli bireylerin yatılı olarak kaldığı çeşitli kurumlar (bakım ve 
rehabilitasyon merkezleri, yatılı okullar, yetimhaneler, hapishaneler 
vb.) ne yazık ki şiddet üretebilen mekânlar. Bu mekânlarda şiddeti 
engellemek, şiddet vakalarının hızlıca tespit edilmesini sağlamak, 
personelin ve engelli bireylerin ihtiyaçlarını belirlemek, bu ihtiyaçları 
etkin şekilde karşılamak için bu kurumların, sivil ve bağımsız kişilerin 
denetimine açılması gereklidir. 

Dünya genelinde engellilik alanında savunu yapan birçok sivil toplum 
kuruluşu, BM Engelli Hakları Sözleşmesi’nin 16. ve 33. maddesi 
paralelinde bu kurumların sivil denetime açılması gerektiği yönünde 
çağrılarda bulunur. 

Tüm bunların yanı sıra engelli bireylerin kendi hakları ve şiddetten 
korunma mekanizmaları hakkında bilgi sahibi olması, şiddetle 
mücadelede temel bir gerekliliktir. Bu nedenle kişilerin şiddet 
konusunda her fırsatta çeşitli biçimlerde bilgilendirilmesi, 
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ENGELLİ HAKLARIYLA İLGİLİ DÜNYADAN ÖRNEKLER

Avrupa Engellilik Stratejisi 2010-2020
Avrupa Komisyonu, 15 Kasım 2010’da “Avrupa Engellilik Stratejisi 
2010-2020: Engelli Kişiler İçin Engelsiz Bir Avrupa’ya” adıyla 
bir taahhüt bildirisi sundu. Stratejinin amacı, engellilerin tüm 
haklarını kullanabilmesi, topluma ve Avrupa ekonomisine 
katılabilmesidir. Amaç, engellerin ortadan kaldırılmasıdır. Bu 
amaçla sekiz öncelik alanı belirlenmiştir:

1. Erişilebilirlik

2. Katılım

3. Eşitlik

4. İstihdam

5. Genel ve mesleki eğitim

6. Sosyal koruma

7. Sağlık

8. Dış eylem

Erişilebilirliği Teşvik Etmek İçin AB Önlemleri
Engelli kişilerin hava, demiryolu, gemi ve otobüs seyahatlerindeki 
haklarını güçlendiren yolcu düzenlemeleri kabul edilmiştir. Kamu 
kurumlarının web sitelerinin ve cep telefonu uygulamalarının 
erişilebilirliğine ilişkin “Web Erişilebilirlik Yönergesi” 2016 yılında 
kabul edilmiştir. Avusturya’nın AB başkanlığı sırasında ürün ve 
hizmetlerin erişilebilirliğiyle ilgili gerekliliklere ilişkin yönerge 
müzakereleri Kasım 2018’de başarıyla sonuçlandı. Avrupa 
Erişilebilirlik Yasası’yla ürün ve hizmetlerin erişilebilir kullanımı 
için tek tip düzenlemeler oluşturuldu. 

BM Engelli Hakları Sözleşmesinin AB 
Tarafından Onaylanması
AB, 26 Kasım 2009 tarihli konsey kararına dayanarak BM Engelli 
Hakları Sözleşmesi’ni onayladı. Sözleşme, 23 Ocak 2011’de 
yürürlüğe girdi. Avrupa Komisyonu, sözleşmenin uygulanması 
amacıyla üye devletlerle işbirliği içinde çalışıyor. Sosyal İşler 
Bakanlığı, engellilerle ilgili konuların koordinasyonundan sorumlu 
ve kendi faaliyet alanında engelliler için önemli girişimler başlattı. 
Amaç, istihdama katılımın ve engelliler için eşitliğin sağlanması. 
Bu çalışmada “Engelli İstihdam Yasası”, “Federal Engellilik Yasası” 
ve “Engelli Eşitliği Yasası” olmak üzere üç yasa söz konusu.

Günlük Yaşamda Ayrımcılığın Yasaklanması: 
Ayrımcılık Durumunda Yasal Prosedürler
Federal Engelli Eşitliği Yasası, ayrımcılığı yasaklamıştır. Yasa, iki 
alanda etkilidir. Vergi hukukunda, pasaport ve kayıt işlemlerinde, 
ceza hukuku ve medeni hukukta, okul sisteminde, kamuya açık 
mal ve hizmetlere erişimde engellilere yönelik ayrımcılık yasaktır.

Yasal koruma: Uzlaşma sağlanamazsa, mahkemede yasal işlem 
başlatılabilir.

Tazminat/tazminat: Mahkeme, ayrımcılık yapıldığını tespit 
ederse, tazminat talep edebilir. 

Toplu dava: Engellilerin genel çıkarları kalıcı olarak zarar görürse, Avusturya Ulusal Engelliler 
Konseyi, ombudsman ve mağdurların haklarını savunan dernek tarafından toplu dava açılabilir. 

https://www.eud.eu/eu-institutions/european-commission/european-disability-strategy/

https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1137

https://ec.europa.eu/social/main.
jsp?langId=en&catId=89&furtherNews=yes&newsId=9835#:~:text=The%20European%20
Commission%20has%20published,an%20equal%20basis%20with%20others.

AVUSTURYA
https://www.sozialministerium.at/en.html

Avusturya, AB’den önce, 2008 yılında BM Engelli Hakları Sözleşmesi’ni imzalayan ilk ülkelerden biri.

Resmî verilere göre, toplam nüfusun yaklaşık %30’u en az bir engelden muzdarip. Her 7 kişiden biri 
düzenli olarak yardıma ihtiyaç duyuyor ve her 10 kişiden biri günlük destek alıyor.

BM Engellilerin Haklarına İlişkin Sözleşme: (Engelli Hakları Sözleşmesi, BM CPRD), imzacı 
devletlerin engelli kişilerin haklarını geliştirmeyi, korumayı ve garanti altına almayı taahhüt ettiği 
uluslararası bir anlaşmadır. Bu anlaşmaya göre, imzacı devletler raporlar aracılığıyla izlenir. 

BM Engelli Hakları Sözleşmesi, 26 Ekim 2008’den beri Avusturya’da yürürlüktedir. Avusturya’nın 
sözleşmeye ek olarak imzaladığı  protokollerinden biri, engelliler veya psiko-sosyal sorunlar için 
uzun süreli konaklama tesisleri ve engelliler için gündüz merkezleri (şiddeti önleme mekanizması) 
gibi engellilere yönelik tüm kurum ve programları etkin bir şekilde izler. Ombudsman Ofisi 
tarafından İnsan Hakları Komitesi kurulmuştur.   

BM Engellilerin Haklarına İlişkin Sözleşme’nin Avusturya’da 
Uygulanması 
BM CRPD’nin 33. maddesine göre BM Engellilerin Haklarına İlişkin Sözleşme’nin ulusal düzeyde 
uygulanması ve izlenmesi için daha fazla sayıda devlet “odak noktası” oluşturulması, çeşitli 
alanlarda ve düzeylerde tedbir alınmasını kolaylaştırmak amacıyla tasarlanmış devlet koordinasyon 
mekanizmasının oluşturulması veya tanımlanması gerekmektedir. Ayrıca sözleşmenin uygulanması 
teşvik edilmeli, korumak ve izlemek için bağımsız bir mekanizma oluşturulmalıdır. Engellilik 
politikasının mümkün olduğu kadar çok insanın yararlanacağı koşulları yaratması önemlidir. 

Erişilebilirlik
Birçok kişi erişilebilirliği yalnızca inşaat ve teknoloji alanlarıyla ilişkilendirir. Ancak erişilebilirlik, 
tekerlekli sandalye rampaları yapmaktan daha fazlasıdır. Erişilebilirlik, herkesin binalara ve diğer 
yapılara, ulaşım araçlarına, teknik cihazlara, bilgi işlem sistemlerine ve modern yaşamın tasarlanmış 
diğer alanlarına zorluk yaşamadan ve diğerlerinden yardım almadan erişebilmesidir. 

Sosyal İşler Bakanlığı
Avusturya’da federal hükümetin odak noktası, Sosyal İşler Bakanlığı’dır. BM Engelli Hakları 
Sözleşmesi’nin 33. maddesi uyarınca kentler kendi odak noktalarını oluşturmuştur. BM CRPD’nin 
uygulanmasına ilişkin koordinasyon çalışmaları Sosyal İşler Bakanlığı aracılığıyla yürütülmektedir. 
Sivil toplumun katılımına dikkat edilir. Aralık 2008’’den bu yana İzleme Komitesi bulunmaktadır. 
Kentler ayrıca kendi sorumluluk alanları için izleme komiteleri oluşturmuştur. Sosyal İşler Bakanlığı, 
halka açık etkinlikleri planlarken ve yürütürken erişilebilirliğe önem vermektedir.

1 Ocak 2006’da yürürlüğe giren Federal Engelliler Eşitliği Yasası, engellilerin kendi tesislerine 
engelsiz erişimini kolaylaştırmak için gerekli önlemlerin alınması için federal hükümeti yükümlü 
kılar. Yasanın amacı, engellilerin topluma eşit katılımıdır. Engellilerin mal ve hizmetlere erişimini 
kolaylaştırmayı amaçlamaktadır. Sosyal İşler Bakanlığı tarafından kullanılan binalar büyük ölçüde 
erişilebilirdir ve engelliler tarafından kullanılabilir. Binalar, kapsamlı erişilebilirlik etkinlikleri de içerir. 
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Bilgiye engelsiz erişim de engelliler için önemli bir husustur. 
Örneğin, broşürler ve bilgi materyalleri, kolay okunan 
versiyonlar veya işaret dili videoları gibi erişilebilir formatlarda 
sunulmaktadır. Bu nedenle Sosyal İşler Bakanlığı, BM Engelli 
Hakları Sözleşmesi, engellilerin eşitliğine ilişkin mevzuat ve Ulusal 
Engellilik Eylem Planı hakkında kolay okunabilen versiyonlar 
sunmaktadır.

AB direktifi nedeniyle kamuya açık web sitelerinin kullanıcılar için 
erişilebilir olacak şekilde tasarlanması gerekmektedir. Bu amaçla 
Web Erişilebilirlik Yasası (Web-Zugänglichkeits-Gesetz) federal 
düzeyde yürürlüğe girmiştir. Bu yasa, engelli kişilere özellikle 
halka açık web sitelerinin sınırsız kullanım hakkını vermek 
için tasarlanmıştır. Sosyal İşler Bakanlığı’nın web sitesi, Web 
Erişilebilirlik Yasası’nın gerektirdiği şekilde erişilebilir bilgi sağlar.

Erişilebilir İşletmeler Kampanyası 
Sosyal İşler Bakanlığı, şirketleri erişilebilirlik konusunda teşvik 
etmek için “Erişilebilir İşletmeler Kampanyası” başlatmıştır. 
Erişilebilirlikle ilgili çalışmaları dahilinde şirketlere yatırım 
maliyetinin %25’i oranında sübvansiyon verilir. 

Engellilerin İstihdamı
Engellilerin ana akımlaştırılmasına paralel olarak, engelli insanlar 
temel olarak genel işgücü piyasası politikasının sunduğu tüm 
önlemlere ve aynı zamanda ilgili desteğe erişebilir. Bununla 
birlikte, işyerinde veya bir kişinin işgücü piyasasına girme yolunda 
özel bir desteğe duyulan ihtiyaç, yaşamdaki özel durumlardan, 
kişinin yaşından ve yaşam seyrinden ve belirli sınırlama 
biçimlerinden veya engellilik ve diğer arka plan durumlarının 
örtüşmesinden kaynaklanır. bu da istihdama entegrasyonu 
zorlaştırabilir.

Parlamento tarafından Ekim 2017’de kabul edilen katılım paketi 
biçiminde, çalışma yaşamına katılımın güçlendirilmesi ve 
engellilere yönelik mevcut programların daha da geliştirilmesi ve 
sürdürülmesi, engellilik politikasının odak noktası olmaya devam 
etmektedir.

Engellileri çalıştırma yükümlülüğü ve telafi edici vergi 
İstihdam yükümlülüğü:  Engelli İstihdam Yasası’na göre Avusturya’da 25 veya daha fazla çalışanı 
olan tüm işletmeler, hak sahibi statüsüne sahip (kayıtlı) bir engelli kişiyi işe almakla yükümlüdür. 
Örneğin, 100 kişi istihdam eden bir şirket, kayıtlı dört engelliyi çalıştırmak zorundadır. Engellilerin 
istihdamıyla ilgili olarak işverenler yerel yönetim vergisinden, Aile Yüklerini Denkleştirme Fonu’na 
yapılan ödemelerden, Ticaret Odası ücretinden ve Viyana’da yeraltı sistemini finanse etmek için 
vergiden muaftır.

Tazminat vergisi:  Engelli çalıştırma yükümlülüğünün yerine getirilmemesi veya tam olarak yerine 
getirilmemesi durumunda işveren, doldurulmayan zorunlu posta ve ay başına telafi edici vergi 
ödemek zorundadır.

Mesleki Yardım Ağı (NEBA): Mesleki Yardım Ağı (NEBA), engellilere ve dışlanma riski altındaki 
gençlere işgücü piyasasında bir şans veriyor. NEBA, mesleki yardım hizmetleriyle (gençlik koçluğu, 
üretim okulları, mesleki eğitim yardımı, iş yardımı ve iş koçluğu), engelliler için farklılaştırılmış 
destek sisteminin markasını, sübvansiyon ortamının ve sübvansiyonların çekirdeğini oluşturur. 
Avrupa Sosyal Fonu’nun desteğiyle ve birçok kuruluşla işbirliğiyle engellilerin çalışma yaşamına 
katılması için katkı sağlanır.

İşe Hazırlık Modülü: Sosyal girişimler, engelliler için eğitim yerleri sağlamaktadır. 2015 sonbaharında 
yeni bir odak noktası oluşturuldu: Sosyal girişimler çıraklığı. Bu uygulama engellilere beceri 
edinmeleri için düşük eşikli fırsat sunulmakla kalmaz, aynı zamanda yüksek kaliteli mesleki eğitime 
erişim sağlar. Eğitimin amacı, katılımcıların çıraklık sınavını geçmesi, işe yerleştirilmesi ve genel 
işgücü piyasasına sürdürülebilir bir şekilde entegre olmasıdır.

https://disabilityinsider.com/country/austria/

ALMANYA 

https://private.disabilityin.org/global/germany/#:~:text=Employers%20can%20apply%20for%20
compensation,with%20disabilities%20in%20the%20workforce.&text=However%2C%20even%20
this%20fact%20does%20not%20warrant%20the%20question%20about%20disability.

Almanya’da yaklaşık 280.000 kişiyi istihdam eden, “ağır” engelli kişiler için yaklaşık 700 korumalı 
atölye bulunmaktadır. Almanya, ulusal hükümet korumalı atölye düzenlemelerini “kişi merkezli” 
bir yaklaşıma dönüştürdü. Bu kapsamda katılımcıların kapasitesinin ve destek ihtiyaçlarının 
bireysel olarak değerlendirilmesi gerekiyor. Aynı zamanda Atölye Konseyleri oluşturuldu. Hükümet, 
korumalı atölyeyi yalnızca açık işgücü piyasasına geçiş yapabilecek iş sahipleri için geçici olarak 
değerlendiriyor. Korunaklı atölyeler dışında çalışamayacak nüfusun var olduğu düşünülüyor. 
Almanya’nın sosyal hizmetler alt sisteminde engelli gençler için mesleki eğitim merkezleri, 
yetişkinler için yeniden eğitim merkezleri ve diğer engelliler için entegrasyon merkezleri yer alıyor.

Alman Federal İstihdam Ajansı (BAG-UB): (Bundesarbeitsgemeinschaft für Unterstützte 
Beschäftigung eV ): BAG UB, 1994 yılında kuruldu. Ajans, engelliler için “Yardımlı İstihdam” 
uygulamasının yaygınlaştırılması amacıyla kampanya yürütüyor. BAG UB, destekli istihdam ilkeleri 
bağlamında tüm paydaşların çıkarlarını temsil ediyor: Engelliler, onların destekçileri, (entegrasyon) 
uzman hizmetleri, okullar vs.

Engelliler, Bethel-Stiftungsbereich proWerk v. Bodelschwingh Vakıfları Beytel’in atölyelerinde 
eğitim, istihdam ve rehabilitasyon olanağı buluyor. Entegrasyon şirketleri ve entegrasyon uzman 
hizmetleri, dezavantajlı kişileri genel iş piyasasına sunuyor. Uzun süreli işsizler, atölyelerdeki mesleki 
eğitim çalışmalarına katılabiliyor. Özel bir rehabilitasyon kliniği ve mesleki eğitim merkeziyle 
Bethel, epilepsi hastalarına da yardımcı oluyor. Mesleki Eğitim Merkezi, epilepsili gençlerin eğitimi 
konusunda uzmanlaşmış tek merkez. 

Dialogue Social Enterprise, dünya çapındaki sergiler, çalıştaylar ve etkinlikler aracılığıyla “engelli, 
dezavantajlı ve yaşlı insanların” sosyal içermesini teşvik etmeye odaklanıyor. Özellikle görme ve 
işitme engellilerin ekonomik koşullarına dikkat çekiliyor. Katılımcılar, empatiyi geliştirmek için kör 
veya sağır insanların deneyimlerini paylaşıyor. 

Nationaler Aktionsplan 
Behinderung 2012–2020
Strategie der österreichischen Bundesregierung  
zur Umsetzung der UN-Behindertenrechtskonvention

Inklusion als Menschenrecht und Auftrag
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“ENGELLERİN KALDIRILMASI İÇİN 
KALICI ÇÖZÜMLER BULUNMALI”
Dezavantajlı toplumsal gruplar içinde yer alan 
engelli bireylere yönelik çalışmalarınızdan 
bahseder misiniz? Belediyenizin Engelli Hizmet 
Birimi var mı? Varsa, birimin faaliyetleri 
nelerdir?   
KADİR ALBAYRAK: Sosyal belediyecilik anlayışımızın gereği olarak 
dezavantajlı gruplara yönelik çalışmalar yürütüyoruz. Bu çalışmalar 
arasında engelli bireyler için hayata geçirdiğimiz projeler de yer 
alıyor. Belediyemizde, Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı’nın 
bünyesinde Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Şube Müdürlüğü bulunuyor. 

Engelli bireylerin yaşam standartlarını yükseltmek için evde 
temizlik hizmeti sunuyoruz. 2016 yılı Mayıs ayından bu yana 
sürdürdüğümüz evde temizlik hizmeti kapsamında kendi 
ihtiyacını karşılayamayan, yalnız yaşayan, kimsesiz, bakıma 
muhtaç, ekonomik şartları ve beden gücü yetersiz engelli ve yaşlı 
vatandaşların evlerini ve eşyalarını temizliyoruz.

2022-2024 yılları arasında kırsal kesimde engelli ve yaşlı 
vatandaşlara berberlik ve kuaförlük hizmetini, medikal malzeme 
tamir atölyesini, Erişilebilir Yaşam Merkezi’ni ve Yaşlı Gündüz 
Dinlenme Evi’ni hayata geçirmeyi planlıyoruz.

Avrupa Kentsel Şartı’na göre engelli bireylerin 
en önemli haklarından biri, erişim hakkı. 
Kentsel alanları/mekânları düzenlerken ve 
hizmetleri planlarken engelli bireylerin erişim 
hakkını göz önünde tutuyor musunuz? Engelli 
bireylerin hayatını kolaylaştırmak için erişilebilir 
ve sürdürülebilir hangi hizmetleri hayata 
geçirdiniz?
KADİR ALBAYRAK: Engelli ve yaşlı bireylerin toplumsal hayata 
katılmasını sağlamak ve hayat standartlarını yükseltmek için iki 
adet engelli ve yaşlı hizmet aracıyla hizmet veriyoruz. Engelli 
bireyler, 153 numaralı hat üzerinden talepte bulunabiliyor, gitmek 
istedikleri yeri ve saati belirtip (üç gün öncesinden) randevu 
alabiliyor, engelli ve yaşlı hizmet aracından yararlanabiliyor. 
Edirne’deki ve İstanbul’daki hastanelerde tedavileri süren 
vatandaşların ulaşımlarını da sağlıyoruz.

Engellerinden dolayı kent yaşamına katılmakta güçlük çeken 
engelli bireyler için akülü sandalye şarj istasyonu ve erişilebilir 
WC’ler kurduk. Çorlu, Kapaklı, Malkara, Saray, Şarköy ve 
Süleymanpaşa ilçelerinde dokuz tane erişilebilir WC’yi hizmete 
sunduk. Ayrıca Kapaklı, Saray ve Şarköy ilçelerinde üç adet akülü 
sandalye şarj istasyonu kurduk. Toplu ulaşımda hizmet veren 
araçların tamamı engelsizdir. Engelli bireyler, toplu ulaşımdan ve 
otopark hizmetlerinden ücretsiz yararlanıyor.

Engelli bireyler için sosyal hizmet politikalarınızı 
oluştururken dikkat ettiğiniz unsurlar nelerdir? 
Bu kapsamda ayrı bir bütçe oluşturdunuz mu? 
Belediyenizde engelli bireyleri istihdam ediyor 
musunuz?
KADİR ALBAYRAK: Tekirdağ sınırlarında yaşayan engelli, hasta, 
yaşlı ve bakıma muhtaç vatandaşlara yönelik sosyal yardımlar 
kapsamında hizmet modellerimiz mevcut. Sosyal Yardımlar 
Şube Müdürlüğü aracılığıyla engelli ve yaşlı vatandaşlara akülü 
tekerlekli ve manuel tekerlekli sandalye ulaştırıyoruz. Yatağa 
bağımlı hastalara da ihtiyaçları ve talepleri doğrultusunda havalı 
motorlu hasta yatakları temin ediyoruz. Vatandaşlar, Alo 153’e 
başvuru yaptığında kayıt oluşturuluyor. Sistemimize iletilen 
talepler, sosyal hizmet uzmanları tarafından inceleniyor. Talepte 
bulunan vatandaşların ikamet ettiği adreslere gidiliyor, yüz 
yüze görüşme yapılıyor ve durumları inceleniyor. İhtiyaç sahibi 
oldukları tespit edilen vatandaşlardan sağlık raporları (doktorları 
tarafından onaylanmış) isteniyor. Daha sonra, değerlendirme kurul 
toplantısında görüşülmek üzere kurul raporları hazırlanıyor. Engelli 
bireylere yönelik bu hizmet modelimiz için 2022 yılında Sosyal 
Hizmetler Dairesi Başkanlığı bünyesinde ayni ve nakdi yardımlarda 
kullanılmak üzere 7.606.000 TL bütçe ayrıldı.

Ayrıca belediyemizin farklı birimlerinde çok sayıda engelli bireyi 
istihdam ediyoruz. Engellilerin önündeki engelleri kaldırmaya ve 
fırsat eşitliğini sağlamaya yönelik çalışmalarımız devam ediyor.

Engelli bireyleri her 
açıdan toplumla 
bütünleştirmek ve 
ayrımcılıktan korumak 
için STK’larla, gönüllü 
kuruluşlarla işbirliği 
yapıyor musunuz? 
Toplumla bütünleştirici 
çalışmaları 
yaygınlaştırmak için 
yerel yönetimlerin 
alacağı inisiyatifler 
sizce nelerdir?
KADİR ALBAYRAK: Katılımcı 
demokrasi ve birlikte yönetme 
anlayışımız doğrultusunda 
sivil toplum kuruluşlarıyla 
işbirliği yapıyoruz, derneklere 
ve vakıflara destek veriyoruz, 
engelli bireyler için birleştirici 
ve bütünleştirici faaliyetler 
gerçekleştiriyoruz.

Özel günlerde engellilere 
yönelik etkinlikler ve 
organizasyonlar düzenliyoruz. 
Bu kapsamda “Engelsiz Yaşam 
Pikniği”, “+1 Farkla Koşuyoruz 
Down Etkinliği”, “Otizm 
Farkındalık Etkinliği”, “Zihinsel 
Engelliler Spor Şenliği”, “Stand-
up Gösterisi”, “Dünya Engelliler 
Günü Yemeği” ve “Erişilebilirlik 
Eğitimleri” düzenledik.

Engelliliğin yalnızca engelli 
bireyleri ve ailelerini değil, 
toplumun tamamını ilgilendiren 
konu olduğu gerçeğinden 
hareketle yerel yönetimler, 
hayatın her alanında engellerin 
kaldırılması amacıyla kalıcı 
çözümler bulmak için sosyal 
projelere öncülük etmelidir.

KADİR   
ALBAYRAK

Tekirdağ Büyükşehir 
Belediye Başkanı

Engelli Hakları
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“ENGELLERİ ORTADAN KALDIRACAK 
ÇALIŞMALAR YAPIYORUZ”
Dezavantajlı toplumsal gruplar içinde yer alan 
engelli bireylere yönelik çalışmalarınızdan 
bahseder misiniz? Belediyenizin Engelli Hizmet 
Birimi var mı? Varsa, birimin faaliyetleri 
nelerdir?   
ÜLGÜR GÖKHAN: Engelli bireylere yönelik çalışmalarımızı 
uzun yıllardır titizlikle sürdürüyoruz. Amacımız, engelli bireyleri 
toplumun diğer kesimlerinden ayrıştırmayan, herkesin birlikte 
hareket edebilmesine olanak tanıyan hizmetler sunmak. Toplumsal 
açıdan en büyük problem, engelli bireyleri görmezden gelmek, 
onlara destek olmamak ve empati yapmamak. Hâlbuki bireysel 
farklılıkların aramızda uçurum olmamalı, birbirimizle diyalog 
kurmanın yolları aranmalı. Engelli bireyler için konforlu bir kent 
oluşturmak, sosyal hayatta bir arada olmak ve onlara her konuda 
destek vermek için çalışmalarımıza devam edeceğiz. Engelli 
bireylere yönelik hizmetlerimiz, belediyemiz bünyesindeki Sağlık 
İşleri Müdürlüğü ve Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü tarafından 
yürütülüyor. Engelli bireylere ulaşım, araç-gereç, eğitim, yemek, 
evde temizlik, kuaför/berber hizmeti veriyoruz. Ayrıca çevre 
düzenlemeleri yapıyoruz. Belediyemizin diğer birimleri de engelli 
bireylere yönelik çalışmalarına devam ediyor.

Avrupa Kentsel Şartı’na göre engelli bireylerin 
en önemli haklarından biri, erişim hakkı. 
Kentsel alanları/mekânları düzenlerken ve 
hizmetleri planlarken engelli bireylerin erişim 
hakkını göz önünde tutuyor musunuz? Engelli 
bireylerin hayatını kolaylaştırmak için erişilebilir 
ve sürdürülebilir hangi hizmetleri hayata 
geçirdiniz?
ÜLGÜR GÖKHAN: “Akıllı Kent” çalışmaları ve çevre düzenlemeleri 
yapıyoruz. Her engel durumunu düşünerek kent içi yaya ulaşımını 
düzenliyoruz ve yeniliyoruz. Toplu taşıma araçlarımız bütün engel 
grupları için uygundur. Otobüslerde rampa sistemi kullanıyoruz. 
Otobüslerin içinde sesli ve görsel duyuru sistemleri yer alıyor. 
Otobüs duraklarında da sesli ve görsel uyarı sistemleri bulunuyor. 
Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü ve Sosyal Destek Hizmetleri 
Müdürlüğü, toplu taşıma araçlarını kullanamayacak durumda olan 
engelli vatandaşlara özel araçla ulaşım imkânı sağlıyor. Sosyal 
Destek Hizmetleri Müdürlüğü, özel gereksinimi olan çocukları 
evlerinden alıyor, okullarına ulaştırıyor. Toplu taşıma araçlarının 
engelli bireylerin kullanımına uygun hâle getirilmesine yönelik 
çalışmalarımıza uzun süre önce başladık. Engelli bireylerin 
herkesle bir arada hareket edebilmesine önem verdik. Ayrıca 
sağlık hizmetleri, sosyal etkinlik ve alışveriş için servis hizmetimiz 
de var. Belediyemizin hizmet binalarında, evlerin girişinde, kamu 
binalarında rampa sisteminin ve asansörlerin düzenlenmesi için 
gerekli çalışmaları da yapıyoruz. Belediyemiz bünyesindeki İmar 
ve Şehircilik Müdürlüğü, inşaat projelerinin Planlı Alanlar İmar 
Yönetmeliği’nde belirlenen TS 9111 standardına uygunluğunu 
denetliyor.

Bina girişlerindeki rampa ve merdivenlerin kenar koruması, 
genişliği, sahanlığı, korkuluk, küpeşte ve kaplama malzemeleri, 
engelli bireylerin rahat hareket edebilmesi için düzenleniyor, gerekli 
tedbirler alınıyor, belirlenen büyüklükte ve sayıda olmasına dikkat 
ediliyor. Ayrıca erişilebilirlik standardına uygun engelli tuvaleti 
yapılması vb. hususlara da dikkat ediyoruz. Amacımız, engelli 
bireylerin hayatlarını sürdürülebilir kılmak.

Engelli bireyler için sosyal hizmet politikalarınızı 
oluştururken dikkat ettiğiniz unsurlar nelerdir? 
Bu kapsamda ayrı bir bütçe oluşturdunuz mu? 
Belediyenizde engelli bireyleri istihdam ediyor 
musunuz?
ÜLGÜR GÖKHAN: Öncelikle engelli bireylerin ihtiyaç duyduğu 
hizmetleri tespit ediyoruz. Yaptığımız çalışmalara ek olarak 
belediyemizin imkânları doğrultusunda bireysel ihtiyaçları 
da karşılıyoruz. Sağlık İşleri ve Sosyal Destek Hizmetleri 
Müdürlüğü’nün engelli bireylere yönelik çalışmalar için bütçesi 
var. İhtiyaçlar kapsamında bu bütçeleri kullanıyoruz. İş Kanunu’na 
göre hareket ediyoruz, işin niteliğine ve engel durumuna göre 
çalıştırabileceğimiz kadar engelli personel istihdam ediyoruz. 

Engelli bireyleri her açıdan toplumla 
bütünleştirmek ve ayrımcılıktan korumak için 
STK’larla, gönüllü kuruluşlarla işbirliği yapıyor 
musunuz? Toplumla bütünleştirici çalışmaları 
yaygınlaştırmak için yerel yönetimlerin alacağı 
inisiyatifler sizce nelerdir?
ÜLGÜR GÖKHAN: STK’larla, Kent Konseyi Engelliler Meclisi’yle 
işbirliği yapıyoruz. İhtiyaçları doğrultusunda STK’lara destek 
oluyoruz. Kent Konseyi Engelliler Meclisi, ulaşılabilirlik konusunda 
aktif olarak çalışıyor. 

Onlarla işbirliği yaparak 
sorunları tespit ediyoruz ve 
sorunlara hemen müdahale 
ediyoruz. Ayrıca sosyal ve 
sportif etkinlikler düzenliyoruz, 
özel eğitim sınıflarına destek 
veriyoruz, engelli dernekleriyle 
buluşmalar gerçekleştiriyoruz. 
Engelli bireyler için kentin 
her alanının ulaşılabilir olması 
oldukça önemli. Kentteki yeşil 
alanları ve parkları bu amaçla 
düzenliyoruz. Bu konuda destek 
birimlerimiz de var. Sosyal 
Destek Hizmetleri Müdürlüğü 
bünyesindeki Sosyal Yaşam 
Evleri aracılığıyla her mahallede 
atölye çalışmaları yapılıyor. 
Farklı alanlardaki bu atölyelerle 
ulaşılabilirliği destekliyoruz. 
Yasalar çerçevesinde 
inisiyatifler alıyoruz. Engelleri 
ortadan kaldıracak her çalışma 
bizim için değerli.

ÜLGÜR     
GÖKHAN

Çanakkale 
Belediye Başkanı

Engelli Hakları
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“SOSYAL HİZMET POLİTİKALARINI 
ORTAK AKILLA OLUŞTURUYORUZ”
Dezavantajlı toplumsal gruplar içinde yer alan 
engelli bireylere yönelik çalışmalarınızdan 
bahseder misiniz? Belediyenizin Engelli Hizmet 
Birimi var mı? Varsa, birimin faaliyetleri 
nelerdir?   
SELAHATTİN EKİCİOĞLU: Göreve gelmeden önce Kırşehir’deki 
dezavantajlı gruplara yönelik projelerimizi planladık. Ahi Evran 
Mahallesi’nde, Kent Park’ın kenarında 250 ada 18 parselde 
bulunan alana engelli vatandaşların birlikte zaman geçireceği, 
sosyalleşebileceği Engelsiz Yaşam Merkezi inşa ettik. Engelsiz 
Yaşam Merkezi’nin çevresinde peyzaj çalışması yaptık. Merkezin 
çevresine engelli vatandaşların kullanabileceği spor aletleri 
yerleştirdik. Bu sayede engelli vatandaşlar, spor yapabilecekleri bir 
alana kavuştu.

3 Aralık 2021 tarihinde Kervansaray Engelsiz Yaşam Rehabilitasyon 
ve Gündüz Bakım Merkezi’ni açtık. Amacımız, engelleri ortadan 
kaldırmak ve engelli vatandaşların sosyal hayatına katkı sunmak. 
Kervansaray Engelsiz Yaşam Rehabilitasyon ve Gündüz Bakım 
Merkezi’ndeki çalışmalarımızı tamamlamanın mutluluğunu 
yaşıyoruz. Merkezimizde engelli vatandaşların birlikte zaman 
geçireceği farklı alanlardaki (beden eğitimi, el işi, resim, ahşap 
boyama, müzik ve bilgisayar kursu) projelerimizle önemli bir 
ihtiyacı karşılıyoruz. Engelli vatandaşlar için projeler üretmeye 
devam edeceğiz.

Avrupa Kentsel Şartı’na göre engelli bireylerin 
en önemli haklarından biri, erişim hakkı. 
Kentsel alanları/mekânları düzenlerken ve 
hizmetleri planlarken engelli bireylerin erişim 
hakkını göz önünde tutuyor musunuz? Engelli 
bireylerin hayatını kolaylaştırmak için erişilebilir 
ve sürdürülebilir hangi hizmetleri hayata 
geçirdiniz?
SELAHATTİN EKİCİOĞLU: Kervansaray Engelsiz Yaşam 
Rehabilitasyon ve Gündüz Bakım Merkezi ve “Engelleri Sevgiyle 
Aşıyoruz” sloganıyla hayata geçirdiğimiz “Engelli Transfer Aracı”, 
engelli vatandaşlara hizmet vermeye devam ediyor. “Engelsiz 
Taksi” uygulamasıyla ulaşımda sıkıntı yaşayan engelli vatandaşlara 
hizmet veriyoruz. Kentteki ulaşım ağını planlarken her bireyin 500 
metre yürüme mesafesinde ulaşabileceği alanları göz önünde 
tutarak çalışma yaptık. Dezavantajlı gruplar için “Akıllı Durak” 
hizmeti de veriyoruz. Engelli vatandaşlara yönelik araç filomuz var. 
Ayrıca akıllı duraklar, bisiklet ve hissedilebilir yollar da mevcut. Bu 
uygulamalara yenilerini de ekliyoruz.

“Hayata Engel Yok” sloganıyla hizmet aracımızı da faaliyette 
geçirdik. Böylelikle engelli vatandaşlar için önemli bir hizmeti 
daha başlattık. Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı (SOGEP) 
kapsamında “Kırköy Kampüsü-Kırşehir’de Dezavantajlı Gruplara 
‘Umut’ Doğuyor” projesinde son aşamaya geldik. 

Sosyal, ekonomik ve fiziksel engeller, sağlık problemleri ve coğrafi 
etmenler nedeniyle dezavantajlı durumda olan kadın, yaşlı ve 
engelli bireylerin toplumsal yaşamın her alanına katılmasını 
hedeflediğimiz projede yapı çalışmaları sürüyor. İnşaat aşamasında 
büyük ilerleme kaydettiğimiz bu projeyi genişleteceğiz, alan içinde 
idari bina şeklinde köy konağı, amfi tiyatro, restoran, çay evi, tandır, 
sera, çok amaçlı salon, solucan ve mantar çadırı, küçükbaş ve 
büyükbaş hayvan ağılları oluşturacağız. 

Engelli bireyler için sosyal hizmet politikalarınızı 
oluştururken dikkat ettiğiniz unsurlar nelerdir? 
Bu kapsamda ayrı bir bütçe oluşturdunuz mu? 
Belediyenizde engelli bireyleri istihdam ediyor 
musunuz?
SELAHATTİN EKİCİOĞLU: Engelli bireyler için sosyal hizmet 
politikaları oluştururken onlarla istişarede bulunuyoruz, onların 
istek ve beklentilerini dikkate alıyoruz, projelere ortak akılla imza 
atıyoruz. 

Böylelikle engelli bireyler, 
projelerimizin her aşamasında 
bizimle birlikte oluyor, 
yapılan çalışmaları da 
sahipleniyorlar. Engelli bireyler 
için yapacağımız çalışmalar 
için bütçe oluşturuyoruz. 
Belediyemizde engelli bireyleri 
istihdam ediyoruz. 

Engelli bireyleri her 
açıdan toplumla 
bütünleştirmek ve 
ayrımcılıktan korumak 
için STK’larla, gönüllü 
kuruluşlarla işbirliği 
yapıyor musunuz? 
Toplumla bütünleştirici 
çalışmaları 
yaygınlaştırmak için 
yerel yönetimlerin 
alacağı inisiyatifler 
sizce nelerdir?
SELAHATTİN EKİCİOĞLU: 
Kentteki tüm paydaşlarımızla 
işbirliği ve toplantılar yapıyoruz, 
engelli bireylerin toplumla 
bütünleşmesine katkıda 
bulunuyoruz. Bir kentte yaşayan 
herkesin, o kentin kültürel 
ve tarihsel birikimi olduğuna 
inanıyoruz. Engelli bireylerin 
yaşadığı sorunlara çözüm 
bulmak için yerel yönetimler 
ve tüm kurumlar ortak 
hareket etmeli, bilgilendirme 
ve bilinçlendirme faaliyetleri 
yapılmalı. Önceliğimiz, 
Kırşehir’de yaşayan engelli 
vatandaşların yaşam 
standardını yükseltmek ve 
kent içinde hareket alanlarını 
genişletmek. Bu anlayışla 
çalışmalarımıza devam 
ediyoruz.

SELAHATTİN 
EKİCİOĞLU

Kırşehir 
Belediye Başkanı

Engelli Hakları
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Dezavantajlı toplumsal gruplar içinde yer alan 
engelli bireylere yönelik çalışmalarınızdan 
bahseder misiniz? Belediyenizin Engelli Hizmet 
Birimi var mı? Varsa, birimin faaliyetleri 
nelerdir?   
ALPER TAŞDELEN: Belediyemizin Sosyal Yardım İşleri 
Müdürlüğü’nün bünyesindeki “Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Bürosu”, 
engelli bireylere ve ailelerine yönelik hizmetleri hayata geçiriyor 
ve çalışmalar yapıyor. Engelli bireylerin toplumsal yaşama dahil 
edilmesi ve fırsatlardan eşit koşullarda yararlanması için sosyal 
rehabilitasyon hizmeti veriyoruz, istihdam olanakları yaratıyoruz, 
kültürel ve sanatsal etkinliklerle spor etkinlikleri düzenliyoruz. 
Belediyemizin diğer birimleri de engelli bireyler için yapılan 
çalışmalara katkıda bulunuyor.  Engelli ve Yaşlı Hizmetleri 
Bürosu, engelli bireylerin sahip olduğu haklarla ilgili bilgilendirme 
çalışmaları da yapıyor. Ayrıca engelli bireylere ve ailelerine 
psiko-sosyal destek veriyoruz, onların diğer kurumlarla ilişkilerini 
koordine ediyoruz, onlara hayatın her alanında danışmanlık desteği 
de veriyoruz.

Avrupa Kentsel Şartı’na göre engelli bireylerin 
en önemli haklarından biri, erişim hakkı. 
Kentsel alanları/mekânları düzenlerken ve 
hizmetleri planlarken engelli bireylerin erişim 
hakkını göz önünde tutuyor musunuz? Engelli 
bireylerin hayatını kolaylaştırmak için erişilebilir 
ve sürdürülebilir hangi hizmetleri hayata 
geçirdiniz?
ALPER TAŞDELEN: Yerel yönetimlerin temel sorumluluklarından 
biri, kentsel alanları herkesin yaşam koşullarına uygun hâle 
getirmektir. Kentlerde sağlıklı ve yaşanabilir bir ortam, kentte 
yaşayan tüm gruplara eşit ve adil hizmet vermekle oluşturulabilir. 
Hızla değişen ve gelişen kentlerde yaşayan her yaş grubunun, 
engelli/engelsiz tüm bireylerin kentsel alanlara ve mekânlara 
erişebilmesi, sosyal yaşama katılabilmesi ve bu mekânları 
kullanabilmesi oldukça önemlidir. Ne yazık ki, kentsel koşullar ve 
tasarımlar toplumdaki her bireye eşit fırsatlar sunmuyor. Toplumun 
azımsanmayacak bir kesimini oluşturan engelli bireyler, günlük 
hayatta karşılaştıkları engeller ve kentsel mekândaki eksiklikler 
nedeniyle daha da kısıtlanıyor ve toplumsal yaşamın gerisinde 
kalıyor. Oysaki eşit ve adil olmak, sosyal açıdan sürdürülebilirlik 
sağlamak için erişilebilirliğin herkesi kapsaması gerekiyor.

Bireyin, toplumsal yaşamın insanlara sunduğu hizmetlerden 
ve olanaklardan yararlanabilmesi ve toplumsal yaşama 
katılabilmesi, mekânlara bağımsız olarak erişebilmesi ve bu 
mekânları kullanabilmesiyle mümkündür. Ülkemizde engelli 
bireylerin erişim hakkıyla ilgili birçok yasal ve idari düzenlemeler 
yapılsa da, sorunların devam ettiğiniz görüyoruz. Erişebilirliğin 
sağlanması, engelli bireylerin ve ailelerinin özgürleşmesi açısından 
vazgeçilemez bir gerekliliktir. Belediyemizin, başkanlık hizmet 
binamızın, ek hizmet binalarımızın ve tüm hizmet mekânlarımızın 
engelli bireyler için erişilebilir olmasına özen gösteriyoruz.

Engelli bireylerin ve ailelerinin hayatını kolaylaştırmak için evde 
bakım hizmeti veriyoruz, sağlık hizmetlerinde, hasta nakil ve ev 
temizliği çalışmalarında engelli bireylere öncelik tanıyoruz. Aşık 
Veysel Engelsiz Yaşam Merkezi, özel sektörde yüksek maliyetlerle 
sürdürülen hizmetlere ücretsiz ulaşılmasını sağlıyor.  

“KENTSEL ALANLAR HER TOPLUMSAL 
KESİMİN YAŞAM KOŞULLARINA 
UYGUN OLMALI”

Engelli bireyler için sosyal hizmet politikalarınızı 
oluştururken dikkat ettiğiniz unsurlar nelerdir? 
Bu kapsamda ayrı bir bütçe oluşturdunuz mu? 
Belediyenizde engelli bireyleri istihdam ediyor 
musunuz?
ALPER TAŞDELEN: Engelli bireylerle ilgili çalışmalarımızın 
odağında engelli bireylerin toplumsal yaşama katılması yer 
alıyor. Engelli bireylerin ve ailelerinin gereksinim duyduğu 
hizmetler için toplumdaki diğer bireylerin eğitilmesi ve bu konuda 
farkındalık geliştirilmesi gerekiyor. Engelli bireyler için yaptığımız, 
yapacağımız çalışmalar için bütçemiz var. Belediyemizde engelli 
bireyleri istihdam ediyoruz, yasal kotanın dışında toplu istihdam 
olanağı da yaratıyoruz. Örneğin, belediyemize ait Çengel Kafe’de 
çalışanların tümü engelli bireylerden oluşuyor. Fakat pandemi 
nedeniyle onların sağlığını düşünerek bir süre ara verdik. 

Engelli bireyleri her açıdan toplumla 
bütünleştirmek ve ayrımcılıktan korumak için 
STK’larla, gönüllü kuruluşlarla işbirliği yapıyor 
musunuz? Toplumla bütünleştirici çalışmaları 
yaygınlaştırmak için yerel yönetimlerin alacağı 
inisiyatifler sizce nelerdir?
ALPER TAŞDELEN: Engelli bireylerin güçlü ve bağımsız olması 
bizim için çok önemli. Engelli bireyler ve aileleri için yürüttüğümüz 
çalışmalarda STK’larla, Çankaya Kent Konseyi Engelli Meclisi 
bileşenleriyle işbirliği yapıyoruz. Toplumla bütünleştirici 
çalışmaların amacı, bireyleri ve toplulukları engelli çalışmalarının 
içine dahil etmek, gönüllü ve destekleyici olmalarını sağlamaktır. 
Çünkü kabul ve entegrasyon, farkındalık eğitiminin yaratacağı 
etkiden daha büyüktür. 

Homojen bir yapıda engelli 
çalışmaları yapmak yerine 
her toplumsal kesimi dahil 
ettiğimiz çalışmalar yapıyoruz, 
hizmetler üretiyoruz. Empati 
yoluyla bütünleştirmenin, 
sosyal kabulün, dayanışmanın 
ve sosyal destek sistemlerinin 
daha etkili olacağına inanıyoruz. 
Gündüz bakımevinde ve 
oyun evlerinde kaynaştırma 
programları, engelli bireylere 
yönelik farkındalık eğitimleri 
düzenliyoruz. Engelli/engelsiz 
bireylerin bir arada çalışması 
için olanak yaratıyoruz. 
“Engelsiz Dershane” hizmetiyle 
engelsiz gençlerin gönüllü 
olarak görme engelli bireyler 
için öğretmenlik yapmasını 
sağlıyoruz. “Sesli Kütüphane” 
uygulamasıyla engelli bireyler 
için kitaplar seslendiriliyor. 
Engelli bireyler için etkili ve 
etkin hizmetler üretmeye, 
çalışmalar yapmaya devam 
edeceğiz.

ALPER      
TAŞDELEN
Ankara-Çankaya 
Belediye Başkanı

Engelli Hakları
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Dezavantajlı toplumsal gruplar içinde yer alan 
engelli bireylere yönelik çalışmalarınızdan 
bahseder misiniz? Belediyenizin Engelli Hizmet 
Birimi var mı? Varsa, birimin faaliyetleri 
nelerdir?   
TURGAY ERDEM: Engelli bireylerin hayatını kolaylaştıracak 
ve sosyal hayatın içinde daha fazla yer almasını sağlayacak 
çalışmalar yapıyoruz. Nilüfer Belediyesi Sosyal Destek Hizmetleri 
Müdürlüğü bünyesinde oluşturduğumuz Engelliler Hizmet 
Birimi, engelli bireylere yönelik çalışmalar yürütüyor. Bu yöndeki 
hizmetlerimize 2000 yılında Engelliler Masası’nı kurarak başladık 
ve çalışmalarımızın etki alanını genişlettik. Bizim Ev Engelliler 
Sosyal Destek Yaşam Merkezi, Bizim Bahçe ve Tekerlekli Sandalye 
Tamir Evi’yle daha geniş kesimlere ulaşmaya başladık.

Engelli bireylere yönelik çalışmalarımız ve konuya bakış açımız, 
engelli bireylere hizmet verme zorunluluğun ötesinde. 2011 
yılında Engelliler Hizmet Birimi’ne bağlı olarak hizmet vermeye 
başlayan Bizim Ev Engelliler Sosyal Yaşam Destek Merkezi, engelli 
vatandaşların sosyal hayatta yaşadığı dezavantajları ortadan 
kaldırmayı, engelliliğe dair toplumsal farkındalık oluşturmayı, 
engelli bireylerin ve yakınlarının bağımsız ve verimli zaman 
geçirmesini hedefliyor. Bizim Ev’de düzenlenen çeşitli atölye 
ve etkinlikler aracılığıyla engelli vatandaşlara sosyal yaşama 
katılma imkânı sunuluyor. Engelliler Sosyal Yaşam Destek Merkezi, 
gönüllü çalışmalarıyla engelli ve engelsiz bireylerin bir arada 
üretim yapabileceği ve sosyalleşebileceği bir ortam sağlıyor. 
Bizim Ev Engelliler Sosyal Yaşam Destek Merkezi bünyesinde 
engelli bireylere ve yakınlarına psikolojik destek ve dört adet 
liftli araçla engelsiz ulaşım hizmeti veriliyor, engel gruplarına 
göre düzenlenmiş atölye çalışmaları yapılıyor, bağımsız hareket 
atölyeleri düzenleniyor, engelli hakları konusunda bilgilendirme ve 
yönlendirme hizmeti sunuluyor ve yıl içinde düzenli olarak sosyal 
aktiviteler düzenleniyor. 

Nilüfer Belediyesi Engelliler Hizmet Birimi’ne bağlı olarak 
çalışmalarını yürüten bir diğer merkez de Bizim Bahçe Engelsiz 
Sosyal Yaşam Merkezi. Bizim Bahçe Engelsiz Sosyal Yaşam Merkezi, 
2016 yılında Alaaddinbey Mahallesi’ndeki hobi bahçeleri alanının 
içinde, 4.643 metrekarelik alanda hayata geçirildi. Merkezde yedi 
adet ahşap ev, sosyal tesis, açık-kapalı spor alanları, yürüyüş 
yolları, çocuk parkı, sağlıklı yürüyüş yolu yer alıyor. Bizim Bahçe 
Engelsiz Sosyal Yaşam Merkezi, engelli bireylere ve yakınlarına 
ücretsiz tatil hizmeti veriyor. Engellilerin yılda dört defa ve en fazla 
yedi gün kullanabildiği Bizim Bahçe Engelsiz Sosyal Yaşam Merkezi, 
engelli bireylerin ve yakınlarının turizm sektöründe karşılaştığı 
kısıtlamalara karşı çözüm bulmak amacıyla geliştirildi. 

Tekerlekli Sandalye Tamir Evi, 2015 yılında Engelliler Hizmet 
Birimi’ne bağlı olarak kuruldu. Tekerlekli Sandalye Tamir Evi’nde 
ortopedik engelli bireylerin en temel hakları arasında yer alan 
ulaşımı kolaylaştırmak için manuel ya da akülü sandalyelerin 
bakım-onarım işlemleri ücretsiz yapılıyor. Bursa’nın tüm ilçelerine 
hizmet götüren Tekerlekli Sandalye Tamir Evi, mobil aracıyla talep 
sahiplerinin evlerine gidiyor, tekerlekli sandalye tamir işlemini 
yerinde veya hizmet binasındaki atölyede gerçekleştiriyor. Akülü 
sandalye kullanıcıları için ilçemizde 13 farklı noktada akü şarj dolum 
istasyonları da bulunuyor.

“HAK TEMELLİ BELEDİYECİLİK 
ANLAYIŞINI BENİMSİYORUZ”

Avrupa Kentsel Şartı’na göre engelli bireylerin 
en önemli haklarından biri, erişim hakkı. 
Kentsel alanları/mekânları düzenlerken ve 
hizmetleri planlarken engelli bireylerin erişim 
hakkını göz önünde tutuyor musunuz? Engelli 
bireylerin hayatını kolaylaştırmak için erişilebilir 
ve sürdürülebilir hangi hizmetleri hayata 
geçirdiniz?
TURGAY ERDEM: Kentsel mekânların tasarımında eşitliğin ilk 
koşulu, evrensel tasarım ilkeleriyle herkes için erişilebilir alanlar 
oluşturmaktır. Bu bakış açısıyla ilçemizi erişilebilir hâle getiriyoruz 
ve herkes için eşit fırsatların yaratıldığı bir ilçe tasarlıyoruz.

Ulaşımın kesintiye uğramaması için destekleyici projeler de 
yapıyoruz. “Engelsiz Ulaşım” hizmetimiz dahilinde engelli bireyler, 
belediyemizin ilgili biriminden randevu alarak ilçe içinde gitmek 
istediklere yere lifli araçlarımız aracılığıyla rahat bir şekilde 
gidebiliyor. 

Tekerlekli sandalyesi arızalanan ortopedik engelli bireyler, yerinde 
tamir hizmetinden faydalanabiliyor. Akülü sandalye kullanıcıları, 
araçlarının şarjı azaldığında ilçenin işlek noktalarına yerleştirilen 
akülü sandalye şarj dolum istasyonlarından faydalanabiliyor. Bu 
çalışmalarla erişim hakkını destekliyoruz.

Engelli bireyler için sosyal hizmet politikalarınızı 
oluştururken dikkat ettiğiniz unsurlar nelerdir? 
Bu kapsamda ayrı bir bütçe oluşturdunuz mu? 
Belediyenizde engelli bireyleri istihdam ediyor 
musunuz?
TURGAY ERDEM: Stratejik planımızda, “Toplumsal Gelişim” 
amacının altında “Nilüfer’de Gelir Eşitsizliğine, Engelliliğe, 
Yaşa, Cinsiyet Kimliği ve Cinsel Yönelime Dayalı Ayrımcılığın ve 
Sosyal Risk Altındaki Grupların Karşılaştığı Fırsat Eşitsizliklerinin 
Azaltılması, Bir Arada ve Eşit Yaşam Kültürünün Güçlendirilmesi” 
ifadesi yer alıyor.  Bu hedef kapsamında Engelliler Hizmet Birimi’nin 
bütçesini oluşturduk. Bu sayede dezavantajlı gruplara yönelik 
çalışmalar üreten birimlerin bütçesini aynı hedefte birleştirdik.

Engelli bireyleri her 
açıdan toplumla 
bütünleştirmek ve 
ayrımcılıktan korumak 
için STK’larla, gönüllü 
kuruluşlarla işbirliği 
yapıyor musunuz? 
Toplumla bütünleştirici 
çalışmaları 
yaygınlaştırmak için 
yerel yönetimlerin 
alacağı inisiyatifler 
sizce nelerdir?
TURGAY ERDEM: STK’larla 
işbirliği yaparak düzenlediğimiz 
etkinliklerle, atölyelerle hem 
engelli bireylere yönelik 
hizmetler sunuyoruz hem de 
toplumda engelliliğe bakış 
açısına etki edecek, insan 
haklarını destekleyecek 
çalışmalar yapıyoruz. Hak 
temelli belediyecilik anlayışını 
benimsiyoruz. Bu doğrultuda 
bugüne kadar STK’larla birçok 
çalışma yaptık. Amacımız, 
engelli bireyleri sadece kendi 
alanlarına hapseden anlayıştan 
uzaklaşmayı ve toplumsal 
bütünleşmeyi hedefleyen, 
engelli bireyleri sosyal yaşamın 
bir öznesi olarak destekleyen 
çalışmalar yapmak. Yerel 
yönetimlerin, vermekle yükümlü 
olduğu veya vatandaşların yerel 
yönetimlerden beklediği hizmet 
alanlarının ötesine geçmesi 
gerekiyor. Engelli bireylerin 
yaşadıkları sorunlara çözüm 
üretilmesi için yerel yönetimler 
temel hizmetlerin ötesine 
geçecek planlamalar yapmalı. 
Engelli bireylerin belediyelerde 
söz sahibi olması, taleplerini 
kurumlara direkt iletebildiği 
mecraların oluşturulması ve 
desteklenmesi gerekiyor.

TURGAY         
ERDEM
Bursa-Nilüfer 

Belediye Başkanı

Engelli Hakları
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“ENGELLİ BİREYLER İÇİN ERİŞİLEBİLİR 
HİZMETLER ÜRETİYORUZ”
Dezavantajlı toplumsal gruplar içinde yer alan 
engelli bireylere yönelik çalışmalarınızdan 
bahseder misiniz? Belediyenizin Engelli Hizmet 
Birimi var mı? Varsa, birimin faaliyetleri 
nelerdir?  
ÜMİT UYSAL: Herkesin birbirini anladığı, insanların “Burada 
yaşamaktan mutluyum,” dediği bir ilçe oluşturmak için çalışıyoruz. 
Bu anlayışla engelli bireyler için erişilebilir hizmetler üretmeye 
çaba sarf ediyoruz. Belediyemiz bünyesindeki Turunç Masa, 
özellikle pozitif ayrımcılık gerektiren durumlarda oldukça hassas. 
Turunç Masa’ya 444 80 07 numaralı hat üzerinden 7/24 ulaşılabilir. 
Amacımız, ilçemizde dayanışmayı pekiştirmek. Bu nedenle engelli 
bireylere yönelik hizmetlere hassasiyetle yaklaşıyoruz. Sosyal 
Yardım İşleri, Halkla İlişkiler, Etüt Proje, Fen İşleri, Park ve Bahçeler 
Müdürlükleri başta olmak üzere belediyemizin bütün birimleri bu 
bakış açısıyla çalışmaya devam ediyor. 

Avrupa Kentsel Şartı’na göre engelli bireylerin 
en önemli haklarından biri, erişim hakkı. 
Kentsel alanları/mekânları düzenlerken ve 
hizmetleri planlarken engelli bireylerin erişim 
hakkını göz önünde tutuyor musunuz? Engelli 
bireylerin hayatını kolaylaştırmak için erişilebilir 
ve sürdürülebilir hangi hizmetleri hayata 
geçirdiniz?
ÜMİT UYSAL: Engelli vatandaşların ilçeye erişim konusunda sorun 
yaşadığının farkındayız. “Engelsiz Taksi” uygulamasıyla 7/24 
esasına dayanarak ilçemizde yaşayan engelli vatandaşların sosyal 
hayata katılmasını kolaylaştırmayı amaçlıyoruz. “Engelsiz Taksi”, 
nakil için de kullanılıyor, engelli vatandaşlar hastaneye, kamu 
kurum ve kuruluşlarına ulaştırılıyor. “Engelsiz Taksi” aracılığıyla 
toplamda 3.884 kez nakil işlemi yaptık.

Adalya Vakfı Engelsiz Kafe Yaşam ve Spor Alanı’nda farklı engel 
gruplarındaki vatandaşlar için sanatsal ve sportif etkinlikler 
düzenleniyor. Alanda “Engelsiz Kafe” ve spor alanları da yer 
alıyor, engelli vatandaşların ailelerine de hizmet veriliyor. Merkez 
bünyesinde yer alan “Engelsiz Kafe” sayesinde istihdam imkânı 
sağladığımız engelli vatandaşların yaşamsal ve toplumsal 
gereksinimlerini kendi başlarına karşılayabilecek düzeye ulaşması, 
özgüven duyguları geliştirilmesi amaçlanıyor. Down sendromu, 
otizm, mental retardasyon, serebral palsi, özgül öğrenme güçlüğü 
ve hiperaktivite gibi birçok engel tanısı bulunan farklı yaş 
gruplarındaki vatandaşlara hafta içi her gün eğitimler veriliyor. 
Engelsiz Yaşam Merkezi’nde engelli bireylerin hizmet verdiği iki 
kafe yer alıyor. 

Engelli vatandaşların ulaşımda karşılaştığı sorunları gidermek 
ve erişilebilir bir ilçe olmak için ilçemizin kaldırımlarını yeniden 
düzenledik. Özellikle görme engelli vatandaşlar için kaldırımlara 
kılavuz iz ve uyarıcı yüzey döşemeleri yerleştirdik. Bedensel 
engelli vatandaşlar için kaldırımların genişliğini düzenledik, engelli 
rampaları yaptık.

25 Kasım 2019 tarihinde E-KPSS hazırlık kursu başlattık. Pandemi 
sebebiyle kurs uzaktan eğitimle devam ediyor. Kursta Türkçe, 
matematik, tarih, coğrafya ve vatandaşlık bilgisi dersleri veriliyor. 

Ramazan Savaş Otistik Çocuklar Uygulama Okulu’na oyuncak 
kütüphanesi, teknoloji sınıfı, trafik park kurulması için destek 
verdik. Altı Nokta Körler Derneği’ne bilgisayar odası için katkı 
sunduk. Ayrıca sosyo-ekonomik açıdan zor durumda olan engelli 
vatandaşlara ve ailelerine düzenli olarak gıda yardımı da yapıyoruz. 

Engelli bireyler için sosyal hizmet politikalarınızı 
oluştururken dikkat ettiğiniz unsurlar nelerdir? 
Bu kapsamda ayrı bir bütçe oluşturdunuz mu? 
Belediyenizde engelli bireyleri istihdam ediyor 
musunuz?
ÜMİT UYSAL: Sosyal hizmet politikalarımızı oluştururken 
kapsayıcılığı ön planda tutuyoruz. Esas olan, ihtiyaçlar 
doğrultusunda sunulan hizmetlerin kapsayıcı olması. 

ÜMİT                
UYSAL

Antalya-Muratpaşa 
Belediye Başkanı

Engelli Hakları

Sürdürülebilir, ihtiyaçlara 
karşılık veren, herkese uygun 
hizmet üreten yerel yönetim 
anlayışını hayata geçirdik. 
Bedensel farklılıklarından dolayı 
hiç kimsenin eve hapsolmasına, 
toplumsal hayatın dışında 
kalmasına razı olmadık, 
olmayacağız. Belediyemizin 
her biriminde engelli bireyleri 
istihdam ediyoruz. Farklı 
statülerde 96 engelli çalışma 
arkadaşımız var.

Engelli bireyleri her 
açıdan toplumla 
bütünleştirmek ve 
ayrımcılıktan korumak 
için STK’larla, gönüllü 
kuruluşlarla işbirliği 
yapıyor musunuz? 
Toplumla bütünleştirici 
çalışmaları 
yaygınlaştırmak için 
yerel yönetimlerin 
alacağı inisiyatifler 
sizce nelerdir?
ÜMİT UYSAL: Abdullah 
Sevimçok Sivil Toplum 
ve İnovasyon Merkezi’nin 
yerleşkesinde 132 STK’ya 
ev sahipliği yapıyoruz. Bu 
STK’ların altı tanesi, engelli 
vatandaşlara hizmet vermeyi 
amaçlıyor. Abdullah Sevimçok 
Sivil Toplum ve İnovasyon 
Merkezi’nde oluşturulan 
çalışma gruplarından “Engelsiz 
Yaşam” üyesi olan bu dernekler, 
engelli vatandaşların yaşadığı 
sorunlar için farkındalık 
yaratacak çalışmalar yapıyor, 
etkinliklerde buluşuyor. Engelli 
bireylerin her açıdan toplumla 
entegre olmasını sağlamak ve 
ayrımcılığın önüne geçmek için 
Antalya’daki 23 sivil toplum 
kuruluşuyla ortak hareket 
ediyoruz. Belirli aralıklarla bir 
araya gelerek sorunlara karşı 
çözüm üretmeye çalışıyoruz.
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“ENGELLİ BİREYLER İÇİN YAPACAĞIMIZ 
ÇALIŞMALARA ÖNCELİK VERİYORUZ”
Dezavantajlı toplumsal gruplar içinde yer alan 
engelli bireylere yönelik çalışmalarınızdan 
bahseder misiniz? Belediyenizin Engelli Hizmet 
Birimi var mı? Varsa, birimin faaliyetleri 
nelerdir?   
ABDÜL BATUR: Belediyemiz bünyesinde Engelli Hizmet Birimi 
kurduk. İlçemizde yaşayan engelli vatandaşlarla iletişimimizi 
güçlendirmek istedik. Birbirimize rahatça ulaşmak, engelli 
vatandaşların ihtiyaçlarını ve taleplerini tarafımıza kolaylıkla 
iletmesini sağlamak için “İletişim Hattı” oluşturduk. Engelli Hizmet 
Birimi, engelli vatandaşlar ve belediyemiz arasındaki en güçlü bağ.

Avrupa Kentsel Şartı’na göre engelli bireylerin 
en önemli haklarından biri, erişim hakkı. 
Kentsel alanları/mekânları düzenlerken ve 
hizmetleri planlarken engelli bireylerin erişim 
hakkını göz önünde tutuyor musunuz? Engelli 
bireylerin hayatını kolaylaştırmak için erişilebilir 
ve sürdürülebilir hangi hizmetleri hayata 
geçirdiniz?
ABDÜL BATUR: Engelsiz Yaşam Köyü kurduk. Engelsiz Yaşam 
Köyü’ne Engelli Bireyleri Koruma ve Eğitim Vakfı’yla birlikte hayat 
verdik. Engelli Bireyleri Koruma ve Eğitim Vakfı’nın, Eşrefpaşa 
Hastanesi’nin arka tarafında, “Alman Kulesi Evleri” denilen bölgede 
atıl durumda kalan bazı binalarını ayağa kaldırarak bu köyü kurduk. 
Engelsiz Yaşam Köyü’nde zihinsel engelli çocuklara ve ailelerine 
hizmet sunuyoruz. Onları yaşama bağlamak için tüm gücümüzle 
çalışıyoruz. Konak’ta önemli bir hizmet açığını kapattığımıza 
inanıyoruz.

Engelsiz Yaşam Köyü, 3-18 yaş arasında 300 zihinsel engelli çocuğa 
özel eğitim verebilme kapasitesine sahip. İzmir Kalkınma Ajansı’yla 
yapılan proje kapsamında ağaç evlerde farklı branşlarda eğitim 
çalışmaları ve atölyeler düzenleniyor. Engelsiz Yaşam Köyü’nün 
bünyesindeki bir bina da Halk Eğitim Müdürlüğü’ne kayıtlı ileri yaş 
ve engelli vatandaşların eğitimi için tahsis edildi. Engelsiz Yaşam 
Köyü’nde özel çocuklar için bir oyun parkı da yer alıyor, Roman 
vatandaşların 3-6 yaş grubu çocukları için 40 öğrenci kapasiteli iki 
adet okul öncesi eğitim merkezi de bulunuyor.

Engelsiz Yaşam Köyü, Türkiye’nin örnek projelerinden biridir. Ben 
de sık sık Engelsiz Yaşam Köyü’ne giderek çalışmaları inceliyorum, 
çocuklarla, ailelerle bir araya geliyorum. Engelsiz Yaşam Köyü’nün 
Konak’a, yani İzmir’in kalbine yazdığı mucizelere tanık olmak 
gerçekten tarif edilemez bir duygu. Bir belediye başkanının ilçesine 
sunabileceği en güzel, gurur duyabileceği hizmetlerden biri. Bu 
mucizelerden ikisini sizinle de paylaşmak isterim: Annesinin 18 
aylıkken getirdiği Down sendromlu minik Ege, merkezimizde 
yapılan tedavi sayesinde önce emeklemeyi öğrendi, ilk adımlarını 
da tesisimizde attı. Down sendromlu iki yaşındaki Rabia da Konak 
Belediyesi Engelsiz Yaşam Köyü’ne ilk geldiğinde tek başına 
yürümekte zorluk çekiyordu, oyunlara katılmak istemiyordu. 
İnsanlarla iletişimi de oldukça zayıftı. Rabia, bireysel özel eğitim 
ve fizyoterapi sayesinde tek başına yürüyebilen ve diğer insanlarla 
iletişimi kuvvetlene, mutlu bir çocuk oldu. Tesislerimizde mucizeler 
yaratmaya devam edeceğiz.   

Türkiye Görme Özürlüler Kitaplığı Derneği’yle de işbirliği yapıyoruz. 
“Bir Kitap Bir Dünya” projesini hayata geçirdik. Derneğin İzmir’de 
2004 yılında açtığı Türkiye’nin ilk ve en büyük görme engelliler 
kitaplığına Braille alfabesiyle basılmış yeni kitaplar kazandırdık. 
Gücümüz yettiğince derneğe destek olmaya devam edeceğiz. 

Engelli bireyler için sosyal hizmet politikalarınızı 
oluştururken dikkat ettiğiniz unsurlar nelerdir? 
Bu kapsamda ayrı bir bütçe oluşturdunuz mu? 
Belediyenizde engelli bireyleri istihdam ediyor 
musunuz?
ABDÜL BATUR: Dezavantajlı gruplar için yapacağımız her 
çalışmaya bütçe ayırdık, ayırmaya da devam edeceğiz. Bu bütçe, 
bizim için her zaman öncelikli olacak. Belediyemizde engelli 
personel de istihdam ediyoruz.

Engelli bireyleri her 
açıdan toplumla 
bütünleştirmek ve 
ayrımcılıktan korumak 
için STK’larla, gönüllü 
kuruluşlarla işbirliği 
yapıyor musunuz? 
Toplumla bütünleştirici 
çalışmaları 
yaygınlaştırmak için 
yerel yönetimlerin 
alacağı inisiyatifler 
sizce nelerdir?
ABDÜL BATUR: Sadece engelli 
vatandaşlara hizmet götürmek 
amacıyla değil, yaptığımız 
bütün çalışmalarda STK’larla 
işbirliğine önem veriyoruz. 
“Birlikte Konak Çok Daha Güzel 
Olacak” sloganıyla ilçemizi 
kentin tüm paydaşlarıyla 
yönetmek için çabalıyoruz, 
her kesimin görüş ve 
önerilerine önem veriyoruz, bu 
doğrultuda çalışıyoruz. Konak 
Belediyesi’nin kapıları sonuna 
kadar herkese açık. Amacımız, 
ilçemize hizmet etmek.

ABDÜL            
BATUR
İzmir-Konak 

Belediye Başkanı

Engelli Hakları
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Dezavantajlı toplumsal gruplar içinde yer alan 
engelli bireylere yönelik çalışmalarınızdan 
bahseder misiniz? Belediyenizin Engelli Hizmet 
Birimi var mı? Varsa, birimin faaliyetleri 
nelerdir?   

ŞÜKRÜ GENÇ: Engelli bireylere yönelik hizmetlere önem veriyoruz. 
2009 yılından bu yana “Engelsiz Sarıyer” hedefiyle çalışmalar 
yürütüyoruz. Engelli bireylerin rahat hareket edebileceği alanlar 
oluşturuyoruz. Bir toplantıda engelli bir vatandaşımız, “Bizim için 
ayrı bir park yapmayın, mevcut parkları bizim de kullanabileceğimiz 
duruma getirin,” demişti. Bu talep, çalışmalarımızın çıkış noktası 
oldu. Engelli bireyleri ayrıştırmak yerine onları toplumsal yaşama 
dahil eden projeler geliştirdik. Engelli vatandaşlara yönelik 
hizmetlerin tek bir merkezden yönetilmesi ve çalışmaların bütüncül 
olması için Engelli Koordinasyon Merkezi’ni (SEKOM) kurduk. 

Akülü ve manuel sandalye desteği veriyoruz, sandalyelerin bakım-
onarım işlemlerini yapıyoruz. Danışma ve yönlendirme, berber ve 
kuaför, hasta yatağı, yaz kampı ve erişilebilirlik hizmetlerinin yanı 
sıra spor faaliyetlerini de sürdürüyoruz. “Engelleri Sporla Aşıyoruz” 
sloganıyla spor tesislerimizde ücretsiz yüzme eğitimi, fiziksel 
aktive, aerobik ve yoga dersleri veriyoruz. Ayrıca engelli çocukların 
tedavisini “atla terapi” (hipoterapi) yöntemiyle destekliyoruz, onları 
ilk kez atlarla buluşturmanın mutluluğunu yaşıyoruz.

Koç Üniversitesi işbirliği ve İstanbul Kalkınma Ajansı’nın desteğiyle 
Engelli Çocuk ve Ailelerine Destek Merkezi (EÇADEM) kurduk. 
EÇADEM’de çocuklar için psikolojik danışmanlık hizmeti veriliyor, 
özel gün kutlamaları, mutfak etkinlikleri ve spor faaliyetleri 
yapılıyor, ritim, drama, el sanatları, halk oyunları, piyano, arp, 
dans dersleri, sosyal aktiviteler ve yaz kampı düzenleniyor. Aileler 
için psikolojik danışmanlık hizmeti ve eğitimler veriliyor, sosyal 
aktiviteler, yaz kampı, anneler günü ve kadınlar günü kutlaması 
etkinlikleri düzenleniyor ve sanatsal çalışmalar yapılıyor. Kardeşlere 
yönelik olarak psikolojik danışmanlık hizmeti ve dersler için eğitim 
desteği veriliyor, sosyal aktiviteler ve yaz kampı düzenleniyor.

Ayrıca zihinsel engelli gençler tarafından yönetilen “Down Town 
Event Cafe” de belediye hizmet binasının içinde yer alıyor. 
Çocuklara ve gençlere destek olan çalışmalarla onlara farklı 
olmadıklarını hissettiriyoruz. 

Avrupa Kentsel Şartı’na göre engelli bireylerin 
en önemli haklarından biri, erişim hakkı. 
Kentsel alanları/mekânları düzenlerken ve 
hizmetleri planlarken engelli bireylerin erişim 
hakkını göz önünde tutuyor musunuz? Engelli 
bireylerin hayatını kolaylaştırmak için erişilebilir 
ve sürdürülebilir hangi hizmetleri hayata 
geçirdiniz?
ŞÜKRÜ GENÇ: Engelli vatandaşların hizmetlere erişmesi bizim için 
çok önemli. Bu nedenle yaptığımız her çalışmada engelli bireylerin 
erişim hakkını gözetiyoruz. Bu kapsamda 2015 yılında inşa ettiğimiz 
Yaşar Kemal Kültür Merkezi’ni ve 2017 yılında açtığımız belediye 
ana hizmet binasını engelli erişimine uygun olarak tasarladık. 
Aynı zamanda zihinsel engelli çocukların eğitim gördüğü 
EÇADEM’i yeniden tasarladık ve yeni yerine taşıdık. Özellikle ortak 
kullanım alanlarını, caddeleri, sokakları ve Sarıyer’in tamamını 
engelli erişimine uygun hâle getiriyoruz. Engelli Koordinasyon 
Merkezi’yle birlikte akülü ve manuel sandalye desteği veriyoruz 
ve sandalyelerin bakım-onarım işlemlerini de yapıyoruz. Ayrıca 
akülü araç şarj istasyonlarıyla ilçemizin beş ayrı noktasında hizmet 
veriyoruz.

“ENGELLİ BİREYLERİN ERİŞİM 
HAKKINI GÖZETİYORUZ”

Engelli bireyler için sosyal hizmet politikalarınızı 
oluştururken dikkat ettiğiniz unsurlar nelerdir? 
Bu kapsamda ayrı bir bütçe oluşturdunuz mu? 
Belediyenizde engelli bireyleri istihdam ediyor 
musunuz?
ŞÜKRÜ GENÇ: 2009 yılında göreve geldiğimizde ilçemizdeki 
engelli vatandaşlarla belediye personelinin katıldığı büyük bir 
toplantı düzenledik. Bu konuda da eğitimi ön plana çıkardık. Çünkü 
engelli bireylerin nelere ihtiyacı olduğunu kendilerinden daha 
iyi hiç kimse bilemez. Bu toplantı doğrultusunda bir yol haritası 
belirledik, çalışmalarımızı bu doğrultuda yürüttük. Aynı anlayışla 
çalışmalarımıza devam ediyoruz. Toplamda 69 engelli vatandaşı 
istihdam ediyoruz. 

Engelli bireyleri her 
açıdan toplumla 
bütünleştirmek ve 
ayrımcılıktan korumak 
için STK’larla, gönüllü 
kuruluşlarla işbirliği 
yapıyor musunuz? 
Toplumla bütünleştirici 
çalışmaları 
yaygınlaştırmak için 
yerel yönetimlerin 
alacağı inisiyatifler 
sizce nelerdir?
ŞÜKRÜ GENÇ: Paydaşlarımızla 
işbirliği yapıyoruz. 
EÇADEM’den bahsetmiştim. 
Koç Üniversitesi’yle güzel 
işlere imza atıyoruz. Her yıl 
3 Aralık Dünya Engelliler 
Günü’nde farkındalık etkinlikleri 
düzenliyoruz. Örneğin, “Medya 
ve Engellilik Sempozyumu” 
gerçekleştirdik. Sempozyuma 
akademisyenler ve medya 
sektöründen önemli isimler 
katıldı.  Engelli Çocuk ve 
Ailelerine Destek Merkezi’ndeki 
çocuklarla Koç Üniversitesi 
öğrencilerini sık sık bir araya 
getiriyoruz ve etkinlikler 
düzenliyoruz. Hep söylediğim 
gibi: Yaşam birlikte güzel.

ŞÜKRÜ             
GENÇ

İstanbul-Sarıyer 
Belediye Başkanı

Engelli Hakları
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BELEDİYELERDEN 
HABERLER
HİZMET
Mezitli Belediyesi, “Ali Bilgiç Parkı” ve “Fikriye Atılgan 
Taziye Evi” açıldı.

Mezitli Belediyesi tarafından bir hayırseverin desteğiyle yaptırılan 
“Ali Bilgiç Parkı” ve “Fikriye Atılgan Taziye Evi”, düzenlenen 
törenle açıldı. Törende hayırsever bir vatandaş, Mezitli Belediye 
Başkanı Neşet Tarhan’a kendisinin de taziye evi yaptırmak 
istediğini söyledi. Törene CHP Mersin Milletvekili Alpay Antmen, 
belediye meclis üyeleri, mahalle muhtarları ve vatandaşlar katıldı. 
Törende ilk konuşmayı yapan hayırsever Nejdet Atılgan, toplumda 
hoşgörünün giderek yok olduğunu vurguladı. Deniz Mahallesi’nin 
muhtarı Aziz Aydoğdu, Başkan Neşet Tarhan’a ve hayırseverlere 
teşekkür etti.

Ödemiş Belediyesi, ilçedeki yeşil alan oranını artırdı.

2021 yılında 7.500 metrekarelik yeşil alan ilçeye kazandırıldı. 
İlçedeki toplam yeşil alan miktarı 346.600 metrekareye ulaştı. 
Üretimi ve üreticiyi destekleyen Ödemiş Belediyesi, ilçenin 
çehresini yeşil alanlarla güzelleştiriyor. Ödemiş Belediyesi Park ve 
Bahçeler Müdürlüğü tarafından sürdürülen çalışmalar kapsamında 
2021 yılında altı yeni park yapıldı. 2019 Nisan ayından bu yana 
düzenlenen park sayısı 23’e ulaştı. İlçedeki iki parkta peyzaj 
düzenleme çalışmaları devam ediyor.

Aydın Büyükşehir Belediyesi, yapı malzemeleri 
laboratuvarı kurdu.

Fen İşleri Dairesi Başkanlığı bünyesinde il genelindeki inşaat 
projelerinde kullanılan malzemelerin ulusal/uluslararası 
standartlara uygunluğunu kontrol etmek amacıyla yapı 
malzemeleri laboratuvarı kuruldu. Beton, çelik ve yapı 
malzemeleriyle ilgili deneylerin yapıldığı laboratuvarda riskli 
binalarda betonarme sistemlerinin tahribatsız muayenesi, karot 
numuneleriyle beton dayanım sınıflarının belirlenmesi, donatı 
tespit (röntgen) cihazıyla taşıyıcı sistemin çelik donatı yapısı ve 
binaların Türkiye Bina ve Deprem Yönetmeliği’ne göre taşıyıcı 
sistem analiz deneyleri de yapılıyor. Yapı malzemeleri laboratuvarı 
sürekli geliştiriliyor. Laboratuvara sismometre, 24 kanallı bir 
sismik cihaz ve 60 elektrotlu rezistivite ve tomografi sistemi 
eklendi. İnşaat çalışmalarının tasarımı bu cihazlarla yapılan 
ölçümlere göre tasarlanıyor. 

Beylikdüzü Belediyesi, İstanbul genelinde etkisini gösteren yoğun kar yağışının ardından 
kriz masası oluşturdu. 

Beylikdüzü Belediyesi ekipleri, olumsuz hava koşullarının etkisini azaltmak için gece-gündüz 
demeden çalışmalarını sürdürdü. Karla mücadele kapsamında Beylikdüzü Afet ve Acil Durum 
Yönetim Merkezi’nde kriz masası oluşturuldu. 70 araç ve 300 personelle tuzlama ve kar küreme 
çalışması yapıldı. Kar yağışının ve soğuğun etkili olmasıyla birlikte besleme çalışmalarını 
yoğunlaştıran Veteriner İşleri Müdürlüğü de sokak hayvanları için kapsamlı bir çalışma yürütüyor. 
Öte yandan, vatandaşların içini ısıtacak bir çalışmaya imza atan Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü, 
belirlenen noktalarda vatandaşlara sıcak çorba ve ekmek ikram ediyor.

Mersin Büyükşehir Belediyesi, 13 ilçede 113 okulda öğrencilere süt ulaştırıyor.

“Süt Senin Gurur Mersin’in” projesi kapsamında minik öğrencilere süt desteği veriliyor. Büyükşehir 
Belediyesi Tarımsal ve Veteriner Hizmetleri Dairesi’yle Sosyal Hizmetler Dairesi’nin koordinesinde 
yürütülen çalışmayla öğrencilere düzenli olarak süt ulaştırılıyor. Kent genelinde dezavantajlı 
bölgelerdeki 113 ilkokula toplam 1 milyon 500 bin adet süt ulaştırılması hedefleniyor. Proje 2019 
yılında başladı. Sağlıklı ve hijyenik koşullarda üretilen sütler, belediyenin kimyasal ve biyolojik 
analizleriyle test ediliyor. Dağıtılan sütün tadını beğendiklerini söyleyen öğrenciler, Başkan Vahap 
Seçer’e teşekkür etti.

Kırşehir Belediyesi, Bobcat kar temizleme aracıyla yolları temizledi.

Tipi ve kar yağışı nedeniyle kent merkezinde trafiğin ve sosyal yaşamın aksamaması için hızlı ve 
etkili çalışmalar yapıldı. Fen İşleri ve Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafından oluşturulan karla mücadele 
ekiplerine diğer birimlerden ekipler takviye edildi. Ekipler, yol açma çalışmalarıyla trafik akışını 
rahatlattı. Buzlanan yollarda tuzlama çalışması yapıldı.
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Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, kırsal mahallelerde 
mahalle sakinleriyle ve muhtarlarla buluştu. 

Başkan Çetin Akın, kırsal mahalle ziyaretlerine devam ediyor. 
Aşağıbozkır, Yukarıbozkır, Dağyeniköy, Güney, Kurudere, 
Akçapınar, Temrek, Yakuplar, İzzettin, Baktırlı, Sivrice, Çıkrıkçı, 
Ayvacık, Hacıisalar, Kuşlar, Karaköy ve Kabaçınar Mahalleleri’ni 
ziyaret eden Başkan Akın, muhtarların ve mahalle sakinlerinin 
taleplerini ve sorunlarını dinledi, yapılması planlanan çalışmalar 
hakkında değerlendirmelerde bulundu. Başkan Çetin Akın’a 
Başkan Yardımcısı Evren Erbaş, Park ve Bahçeler Müdürü Önder 
Pala ve Muhtarlık İşleri Müdürü Aydın Lenger eşlik etti. Kırsal 
mahalle ziyaretleri hakkında açıklamada bulunan Başkan Çetin 
Akın, “İnsan odaklı belediyecilik anlayışımız devam edecek,” dedi.

Menteşe Belediyesi ekipleri, kar yağışı sonrasında oluşan 
buzlanmaya karşı üç gün boyunca 7/24 çalıştı. 

Belediye ekipleri, yoğun kar yağışı nedeniyle kırsalda ve 
merkezde saha çalışmalarını aralıksız sürdürdü. Başkan Bahattin 
Gümüş, ana arterlerin yanı sıra ara yollarda da yol açma, tuzlama 
ve buzlanmaya yönelik çalışmaların devam ettiğini belirtti. Son 
24 saatte yapılan çalışmalar hakkında açıklama yapan Başkan 
Gümüş, “Yoğun kar yağışı ve soğuk hava nedeniyle oluşan 
buzlanmaya karşı mücadeleye 7/24 anlayışıyla devam ediyoruz. 
Ekiplerimiz, yol açma, kar küreme ve tuzlama çalışmalarını etkin 
bir şekilde sürdürüyor. Çalışmalar kapsamında ilçe genelinde 300 
kilometre alanda tuzlama çalışması yapıldı,” dedi.

DAYANIŞMA
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, 
Başkent Kart sahibi sosyal yardım alan 240.792 aileye her ay birer 
kilo et desteği verileceğini açıkladı.

Ankara’da “insan odaklı” ve “toplum sağlığı” odaklı sosyal 
belediyecilik örneklerini her geçen gün yaygınlaştıran Başkan 
Mansur Yavaş, sosyal medya hesapları üzerinden duyuru yaptı. 
Başkent Kart’a 1 kilo et bedeli karşılığı her ay 100 TL destek 
yatırılacak. Konuyla ilgili olarak vatandaşlara bilgi mesajı 
gönderildi. Yüklenen destek tutarı sadece et alışverişinde 
kullanılabilecek. Başkan Mansur Yavaş, “Başkent Kart’a 
her ay düzenli olarak yatırılacak 100 TL’lik et desteğiyle 
alışverişlerinizi mahallenizdeki kasaplardan ya da marketlerden 
yapabilirsiniz. Bu destek tutarı sadece et ürünleri alışverişinde 
kullanılabilecektir,” dedi.

Efes Selçuk Belediyesi, “Kara Kış Halk Dayanışması” başarıya ulaştı.

Kendi ürettiği buğdaydan elde ettiği ekmekleri vatandaşlarla paylaşan Efes Selçuk Belediyesi’ne 
halktan destek geldi. Efes Tarlası’nda üretilen buğdaydan elde edilen unla 10.000 ekmek üretildi. 
Belediye, vatandaşlardan gelen talepler üzerine önemli bir dayanışmaya aracılık etti. www.
ekmekpaylas.com üzerinden Kara Kış Halk Dayanışması köprüsü oluşturuldu. Bu sayede ihtiyaç 
sahibi vatandaşlara kış sonuna kadar yetecek oranda ekmeğin tutarı elde edildi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi ekipleri evsiz vatandaşlar için sahada.

Dört gezici ekip, İzmir’de soğuk hava nedeniyle barınma olanağı bulunmayan vatandaşlar için 
24 saat sahada çalışmaya devam ediyor. Müyesser Turfan Geçici Erkek Konukevi’nde ve belediye 
tarafından evsizlere açılan otellerde 1.131 vatandaşa konaklama imkânı sunuldu. Evsiz vatandaşların 
yemek, barınma, kişisel bakım ve giyim ihtiyaçları karşılanıyor. Tedavi gerektiren durumlarda 
Eşrefpaşa Hastanesi’yle koordineli çalışılıyor. Başkan Tunç Soyer, soğuk hava koşullarının devam 
ettiğini belirterek, “Çevrenizdeki evsiz hemşerilerimize yardımcı olmamız için 444 40 35 Hemşeri 
İletişim Merkezi’ni arayabilirsiniz,” dedi.

Menderes Belediyesi, “Giyim Bankası” projesiyle sosyal belediyecilik çalışmalarına devam 
ediyor. 

Giyim Bankası, açıldığı günden bu yana 229 vatandaşa hizmet verdi. Vatandaşlar, kullanmadıkları 
ikinci el veya yeni kıyafetleri Giyim Bankası’na bırakıyor. Kıyafetler yıkanıyor ve kullanıma hazır hâle 
getiriliyor. Giyim Bankası’na açıldığı günden bu yana kurumsal veya bireysel 191 bağışçı tarafından 
yeni ya da ikinci el giysi, ayakkabı, battaniye, yorgan, yastık ve ev eşyası gibi birçok ürün bağışlandı. 
Vatandaşlar uygulamadan memnun. Başkan Mustafa Kayalar, insan odaklı sosyal projelerin devam 
edeceğini belirtti. 
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Odunpazarı Belediyesi, Eskişehir Barosu’nun talebi 
üzerine Eskişehir L Tipi Cezaevi’nde kalan ihtiyaç sahibi kadın 
mahkûmlara hijyen paketi gönderdi. 

Halk Market tarafından gönderilen hijyen paketleri, Eskişehir 
Barosu tarafından cezaevine ulaştırıldı. Eskişehir L Tipi Kapalı 
Ceza İnfaz Kurumu’nda kalan 100 ihtiyaç sahibi kadın mahkûm, 
cezaevinden hijyen malzemeleri talep etti. Talep, cezaevi 
tarafından Eskişehir Barosu’na ve Odunpazarı Belediyesi’ne 
bildirildi. Başkan Kazım Kurt’un talimatıyla harekete geçen 
Halk Market, el sabunu, hijyenik kadın pedi, şampuan ve çocuk 
bezinden oluşan hijyen paketleri hazırladı. Hijyen paketleri, 
çocuklar için hazırlanan sürpriz paketlerle birlikte Halk Market 
yetkilileri tarafından Eskişehir Barosu’na teslim edildi.

Balçova Belediyesi, ihtiyaç sahibi vatandaşlara destek 
olmaya devam ediyor.

Ekonomik kriz koşullarında ihtiyaç sahibi vatandaşlara eğitim, 
yakacak, yemek ve sağlık hizmetleri desteği veriliyor. Pandemi 
döneminin ardından ekonomik kriz, yaşam koşullarını ağırlaştırdı. 
Bu nedenle Balçova Belediyesi, ihtiyaç sahibi ailelere yönelik 
desteğini artırdı. Belediye bütçesinin önemli bir bölümü sosyal 
yardım çalışmalarına aktarılıyor. Bu kapsamda belediyenin rutin 
işleri dışında kalan yatırımları yavaşlatıldı. Başkan Fatma Çalkaya, 
yapılan yardımlarla ilgili belediye meclis üyelerini de bilgilendirdi

Aydın Büyükşehir Belediyesi, soğuk kış sabahlarını 
sıcak çorbayla ısıtıyor.

Aydın Büyükşehir Belediyesi, insan odaklı belediyecilik 
anlayışıyla çalışmalarına devam ediyor. Belediyenin 
yemekhanelerinde hazırlanan binlerce kişilik çorba, kentin 
farklı noktalarındaki ikram duraklarında her sabah vatandaşlara 
ikram ediliyor. Tek kullanımlık karton bardaklarda servis 
edilen çorba, vatandaşlardan tam not alıyor. Başkan Özlem 
Çerçioğlu, “Vatandaşlara destek olmak için elimizden gelen her 
şeyi yapıyoruz. Yoksulluk gittikçe derinleşiyor. Çorba ikramımızı 
sabah erken saatlerde yapıyoruz. Güne karanlıkta başlayan 
vatandaşlara sıcak bir merhaba diyoruz. Vatandaşların her zaman 
yanında olduk ve olmaya devam edeceğiz,” dedi.

Kırşehir Belediyesi, Kervansaray Engelsiz Yaşam Rehabilitasyon ve Gündüz Bakım 
Merkezi’nde eğitim alan öğrenciler için sembolik karne töreni düzenlendi. 

Yarıyıl tatili nedeniyle Kervansaray Engelsiz Yaşam Rehabilitasyon ve Gündüz Bakım Merkezi’nde 
tören düzenlendi. Törene Belediye Başkan Yardımcısı Nuri Araz ve Halk Eğitim Müdürü Ahmet Yeğin 
katıldı. 35 öğrenciye “Başarı Belgesi” verildi. Yarıyıl tatilinin ardından merkezdeki eğitimler devam 
edecek. İstanbul’daki bir toplantı nedeniyle Başkan Selahattin Ekicioğlu törene katılamadı. 

Muğla Büyükşehir Belediyesi, “Kırsaldaki Çınarlar” projesiyle vatandaşlara evlerinde 
hizmet veriyor. 

65 yaş ve üstü vatandaşların yaşam koşullarının iyileştirilmesi amacıyla 2017 yılında “Kırsaldaki 
Çınarlar” projesi hayata geçirildi. Proje kapsamında yaşlılara, sosyal, teknik ve fiziksel destek 
sağlanıyor. Sağlık ekipleri de 13 ilçede vatandaşların yanında oluyor. Ekipler tarafından düşmeyi 
önleme ve tehlikelerden uzaklaştırma faaliyetleri de yapılıyor. Yalnız yaşayan yaşlılara ev temizliği ve 
öz bakım hizmetleri de veriliyor.

Kartal Belediyesi, vatandaşlara sıcak çorba ve çay ikramında bulundu.

Soğuk hava nedeniyle günlük hayatına devam etmekte zorlanan vatandaşlara sıcak çorba ve 
çay ikramı yapılıyor. Kartal Belediyesi ekipleri, mobil ikram aracıyla sıcak çorba ve çay dağıtıyor. 
Vatandaşlar, belediyenin çorba ve çay ikramından memnun. Başkan Gökhan Yüksel, karla mücadele 
çalışmalarına devam ettiklerini belirtti. Zor günlerde vatandaşları yalnız bırakmayacaklarını ifade 
etti.
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EĞİTİM
Edremit Belediyesi Halk Eğitim Merkezi bünyesinde 
çalışmalarını sürdüren “Keçe Aksesuarları Yapımı” kursunun 
dönem sonu sergisi Ayşe Sıdıka Erke Etnografya Müzesi’nde 
açıldı.

“Keçe Aksesuarları Yapımı” kursunda bir dönem boyunca üretilen 
ürünler sergileniyor. Kursun dönem sonu sergisi Ayşe Sıdıka Erke 
Etnografya Müzesi’nde açıldı. Sergi açılışına Edremit Kaymakamı 
Ahmet Odabaş, Edremit Belediye Başkan Vekili Metin Aktaş, İlçe 
Milli Eğitim Müdürü Yakup Özbek, Edremit Halk Eğitim Merkezi 
Müdürü Mustafa Duran katıldı. Edremit Kaymakamı Ahmet 
Odabaş, usta öğreticileri ve kursiyerleri tebrik etti. Sergi 29 Ocak 
Cumartesi gününe kadar açık olacak.

Adana Büyükşehir Belediyesi, Adana Eğitim ve 
Öğretimi Destekleme Kurs Merkezleri’ni açıyor.

Kuruköprü ve Karataş’ta Eğitim ve Öğretimi Destekleme Kurs 
Merkezleri açılıyor. Adana Büyükşehir Belediyesi Gençlik 
ve Spor Hizmetleri Daire Başkanlığı bünyesinde açılacak 
kurs merkezlerinde deneyimli öğretmenler eşliğinde 8. sınıf 
öğrencilerine LGS, 12. sınıf ve mezun öğrencilere YKS hazırlık 
dersleri verilecek. Karataş ilçesinde 25’er kişilik 4 sınıf, 
Kuruköprü’de 20’şer kişilik 16 sınıf açılacak. Eğitim merkezlerine 
ön kayıtlar başladı. Ön kayıt yaptırmak isteyen vatandaşlar, 
0322 458 03 37 numaralı telefonu arayarak bilgi alabiliyor. 
Merkezlere www.adana.bel.tr adresinden başvuru yapılabiliyor.

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, “Sanat Meslek 
Eğitim Kursları” için ikinci dönem kayıtları başladı. 

ESMEK, yeni dönemde hem online hem de yüz yüze eğitime 
devam edecek. Kayıtların başladığı ESMEK’te vatandaşlık, meslek 
edindirme ve kişisel gelişim eğitimleri başta olmak üzere toplam 
110’un üzerinde farklı branşta eğitim veriliyor. 24 Ocak-4 Şubat 
tarihleri arasında kayıtlar devam edecek. Online kurslar için 
esmek.eskisehir.bel.tr web sitesi üzerinden, yüz yüze kurslar 
için merkeze giderek kayıt yaptırılabilecek. Ücretsiz kurslar 
hem merkezde hem de kırsal ilçelerde devam edecek.  Kurslar 
tamamlandığında kursiyerlere katılım belgesi de verilecek. 11 
ayrı merkezde verilecek eğitimler hakkında bilgi almak isteyen 
vatandaşlar, 0222 220 76 88 ve 0222 220 76 99 numaralı hatlar 
üzerinden yetkililere ulaşabilecek.

Beylikdüzü Belediyesi, Anne ve Çocuk Merkezi’nin temeli atıldı.

Kadınlar ve çocuklar için fırsat eşitliğini temel hizmet ilkesi olarak kabul eden Beylikdüzü Belediyesi, 
Anne ve Çocuk Merkezi’yle beş yeni kreşin temelini attı. Beylikdüzü’nde bir ilk olan ve toplamda 
1.100 metrekare alana sahip Yakuplu Anne ve Çocuk Merkezi’nde anne-çocuk atölye ve aktivite 
salonu, eğitim-seminer alanı, sosyal danışmanlık birimi, çocuk parkı ve tematik bahçe yer alacak. 
İnşa edileceği alanın topografik yapısıyla uyumlu olarak iki katlı tasarlanan yapının üst katına üç 
derslikli kreş yapılacak. Merkezde kadınlar için farklı konularda eğitimler düzenlenecek. Kadınların 
sosyal ve ekonomik hayata katılması sağlanacak. 

Menderes Belediyesi, “Kitap Bankası” aracılığıyla kitap almakta zorlanan çocuklarla kitap 
bağışçıları arasında köprü oluyor.  

Başkan Mustafa Kayalar, “Hayata geçirdiğimiz Kitap Bankası Projesi’yle ilçemizde okumayan 
çocuk kalmayacak,” dedi. Proje kapsamında bağışçılar ve kitap almak isteyen vatandaşlar, Merkez 
Kütüphanesi’yle Görece Kütüphanesi’ne bağışta bulunabilecek. Talep eden vatandaşlar da bu 
kütüphanelerden kitaplarını alabilecek. Kitap fiyatlarındaki artışa dikkat çeken Başkan Kayalar, “Ne 
yazık ki, maddi durumu elverişli olmayan ailelerin çocukları test ve çalışma kitabına ulaşmakta zorluk 
yaşıyor. Çocukların yanında olmak amacıyla böyle bir projeyi hayata geçirdik,” diye konuştu.

Tepebaşı Belediyesi, üniversite sınavına girecek gençler için ücretsiz hazırlık kursları 
düzenliyor.

Tepebaşı Belediyesi, gençleri her alanda desteklemeye devam ediyor. 2 Eylül Gençlik Merkezi’nde 
üniversiteye hazırlık kursları için kayıtlar başladı. Kurslar, matematik, Türkçe ve edebiyat dersleri 
için düzenlenecek ve ücretsiz olacak. Üniversite sınavına hazırlanan gençlerin katılabileceği 
kurslar hakkında bilgi almak isteyenler, 0 (222) 322 98 48 numaralı hattan yetkililere ulaşabiliyor.                  
2 Eylül Gençlik Merkezi, Sütlüce Mahallesi, İstiklal Caddesi numara 148’te hizmet veriyor.
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TARIM-HAYVANCILIK, 
ÜRETİCİYE DESTEK
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, 
seçim öncesi verdiği sözlerden birini daha olan hayata geçirdi. 

Başkentte “sözleşmeli üreticilik modeli” uygulanacak. ANFA 
Genel Müdürlüğü, başkentli üreticilerden 7 milyon 750 bin adet 
çiçek aldı. Üreticilerle garantili sözleşme yapıldı. İstihdama katkı 
sağlayan üretim modeli kapsamında 2022 yılında satın alınacak 
18 milyon adet yeni çiçek başkentin bulvarlarını ve caddelerini 
süsleyecek. “Benim en büyük hayalim Ankaralı üreticiyi zengin 
etmek,” diyen Mansur Yavaş, çiçek üreticilerine sözleşmeli 
üreticilik modeliyle destek oldu. Park, bahçe ve refüjleri süsleyen 
yazlık ve kışlık çiçek ihtiyacı sözleşmeli üretim modeliyle 
karşılanacak

Çanakkale Belediyesi, yerel kalkınma modeli 
kapsamındaki çalışmalarına devam ediyor.

Çanakkale Belediyesi, yerel kalkınma projeleriyle kırsal üretime 
ve kooperatifleşmeye önem veriyor. 2021 yılında “Tohum Sandığı” 
çalışmaları kapsamında toplamda 53.000 adet fide, 19.000 
adet tohum paketi vatandaşlara ulaştırıldı. Konuyla ilgili fuarlar, 
eğitim, tanıtım ve bilgilendirme toplantısı yapıldı. Yerel tohum 
analizleri tamamlandı. İyi tarım uygulamalarıyla “Tohum Sandığı” 
çalışmalarına yeni bir boyut kazandırıldı. Sürdürülebilir temiz 
tarım ve gıda tedariki için adımlar atıldı.

Antalya Büyükşehir Belediyesi, “Dijital Takip Sistemi” 
kurdu.

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Akıllı Tarım Projesi’ni 
yaygınlaştırıyor. Antalyalı üreticilerin zirai don kâbusu “Dijital 
Tarım” uygulamalarıyla sona erecek. “Dijital Tarımsal Takip 
Amaçlı Kablosuz İzleme Sistemi”, sera ve meyve bahçelerine 
ücretsiz kuruluyor. Üreticiler seralarını cep telefonları aracılığıyla 
izleyebiliyor. Bu sayede üreticilerin girdi maliyetlerini düşürmek 
ve tarım arazilerinde verimliliği artırmak hedefleniyor. Akıllı tarım 
uygulamaları, Kumlucalı üreticilerin yüzünü güldürdü. 

Konyaaltı Belediyesi, “Doğa Dostu Yakıt Briket Projesi” kapsamında park ve bahçe budama 
atıklarından elde ettiği briket yakıtları serada üretim yapan vatandaşlara ücretsiz dağıtıyor. 

Konyaaltı Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü tarafından ilçe sınırlarında düzenli olarak 
toplanan park ve bahçe atıkları, ön parçalama, kurutma, öğütme ve presleme işlemlerine tabi 
tutularak biyobrikete dönüştürülüyor. Budama atıklarının geri dönüşümünden sıfır maliyetle elde 
edilen biyobriket, bölgede yaşayan ve seracılık yapan çiftçilere ücretsiz dağıtılıyor. Başkan Semih 
Esen, “Belediyemiz bünyesinde kurduğumuz geri dönüşüm merkezinde yaptığımız işlemlerle 
hazır hâle getirdiğimiz briketleri, belediyemizi arayarak talep eden vatandaşlara dağıtıyoruz. Bu 
çalışmayla hem çevreyi düzenliyoruz hem de vatandaşların ekonomisine katkıda bulunuyoruz. Bu 
proje kapsamında geçen yıl toplam 128 bin 400 kilogram yakacağı vatandaşlara ulaştırdık,” dedi.

KÜLTÜR-SANAT
Edremit Belediyesi, yarıyıl tatiline giren çocuklar için tiyatro gösterisi düzenledi.

“Sihirli Kente Yolculuk” adlı çocuk tiyatrosu, Şükrü Tunar Kültür Merkezi’nde sahnelendi. Tiyatro 
oyunu, yarıyıl tatiline giren çocuklara hediye edildi. Oyunun yönetmenliğini Tuğba Keskin yaptı. 
Öyküsü L. F. Baum’a ait olan oyun, çocuklar ve aileleri tarafından ilgiyle izlendi. Başkan Selman 
Hasan Arslan, “Çocukların sömestr tatilinde aileleriyle birlikte keyifli vakit geçirmesi için onları 
tiyatroyla buluşturduk. Çocuklara armağan ettiğimiz, eğlenceli ve bir o kadar da eğitici olan oyunu 
sahneye koyan tiyatro sanatçılarına teşekkür ediyorum,” diye konuştu.

Esenyurt Belediyesi, “Edebiyat ve Sanat Festivali” düzenledi.

İlçe tarihinde ilk defa düzenlenen Esenyurt Edebiyat ve Sanat Festivali’yle Türkiye’nin önde gelen 
sanatçı, şair, oyuncu ve yazarları ağırlandı. Edebiyat ve sanat alanında Türkiye’nin önde gelen 
isimlerinin katıldığı festival, İstanbullu sanat ve edebiyatseverleri Esenyurt’ta bir araya getirdi. 
Esenyurt Edebiyat ve Sanat Festivali, birbirinden farklı etkinliklerle sona erdi. Vatandaşlar, festivale 
yoğun ilgi gösterdi. Çocuklar için bilim ve sanat atölyeleri düzenlendi.
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İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin Opera İzmir’i, 
cumhuriyetin ikinci yüzyılında İzmir’i taçlandıracak.

Başkan Tunç Soyer, Mavişehir’de yapımı devam eden İzmir 
Opera Binası’ndaki çalışmaları yerinde inceledi. 429 milyon 
TL’lik yatırımla 25.000 metrekarelik alan üzerinde inşa edilen ve 
projesi ulusal yarışmayla belirlenen İzmir Opera Binası, opera 
sanatına özel ilk yapı olacak. Opera binasının yaklaşık %50’lik 
kısmı tamamlandı. Sahne mekaniği dizayn çalışmalarında sona 
gelindi. Başkan Tunç Soyer, “Opera İzmir, kentin kültür-sanat 
üretimine katkıda bulunacak,” dedi. Binlerce yıllık tarihinde 
sanatın her dalında kalıcı eserler üreten, önemli bir kültür-sanat 
kenti olan İzmir’in belediye başkanı olmaktan gurur duyduğunu 
ifade eden Soyer, “Opera İzmir’i 2023 gibi önemli bir tarihte kente 
kazandıracağımız için heyecan duyuyorum,” dedi.

Mezitli Belediyesi Kültür Merkezi, kadına yönelik şiddete 
dikkat çeken özel bir oyuna ev sahipliği yaptı.

Seyhan Belediyesi Şehir Tiyatrosu tarafından sahnelenen “Kadın 
Giderse” adlı oyun, kadına yönelik şiddeti ve şiddetin toplumsal 
yansımalarını anlatıyor. Oyuna yoğun ilgi gösterildi. Seyhan 
Belediyesi Şehir Tiyatrosu’nun oyuncuları, kadına yönelik şiddete 
dikkat çekmeye çalıştı. “Kadın Giderse”, Özgecan Aslan, Emine 
Bulut, Güldünya Tören gibi öldürülen kadınların hikâyelerini 
çarpıcı bir şekilde anlatıyor.

Gemlik Belediyesi, Uğur Mumcu ve Gaffar Okkan için 
anma etkinlikleri düzenlendi.

Gemlik Belediyesi ve Gemlik Kent Konseyi Gençlik Meclisi 
işbirliğiyle “Gazeteci Uğur Mumcu ve Şehit Emniyet Müdürü 
Gaffar Okkan Anma Programı” düzenlendi. Programa, Gemlik 
Kent Konseyi Başkanı Gürhan Çetinkaya ve yürütme kurulu 
üyeleri, CHP Gemlik Gençlik Kolu Başkanı Ümit Balta, sivil toplum 
kuruluşu temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Programın 
sunuculuğunu Gençlik Meclisi üyesi Çağla Kurt yaptı. Açılış 
konuşmasını yapan Kurt, Uğur Mumcu ve Gaffar Okkan hakkında 
bilgi verdi. Gençlik Meclisi Başkanı Deniz Gül ve Gemlik Kent 
Konseyi Başkanı Gürhan Çetinkaya konuşma yaptı. Konuşmaların 
ardından Uğur Mumcu ve Gaffar Okkan için hazırlanan belgeseller 
izlendi. 

Tepebaşı Belediyesi ve Tarih Vakfı işbirliğiyle “Tarih Konuşmaları” düzenlendi.

Tarih Konuşmaları’nın 17.’si “Türkiye’de Kadın Hareketi Tarihi” söyleşisiyle online devam etti. 
Tepebaşı Belediyesi ve Tarih Vakfı işbirliğiyle düzenlenen Tarih Konuşmaları’nın amacı, tarih 
bilincini yükseltmek. Tarihe ilgi duyan vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği etkinlik, pandemi 
nedeniyle nedeniyle online yapıldı. “Türkiye’de Kadın Hareketi Tarihi” başlıklı Tarih Konuşmaları’nın 
moderatörlüğünü Prof. Dr. Serap Suğur yaptı. Etkinliğin konuğu ise, Prof. Dr. Gülhan Erkaya 
Balsoy’du. 

SPOR
Bayraklı Belediyesi, sporda başarı kazanmaya devam ediyor.

Bayraklı Belediyesi sportif başarılarını, yeni spor tesisleriyle taçlandırmayı hedefliyor, Nafiz Gürman 
Mahallesi’nde yapımı tamamlanan futbol sahası amatör sporcuların kullanımına açılacak. Nafiz 
Gürman Mahallesi’nde, spora gönül geren çocukların ve gençlerin talepleri doğrultusunda yapımı 
tamamlanan 49 metre uzunluğunda ve 27 metre genişliğindeki futbol sahası, bölgenin sportif 
ihtiyaçlarını karşılayacak. İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan sahanın 
etrafında 120 kişilik tribün, duş ve tuvalet alanları da yer alacak.

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi, spor kulüplerine desteğini sürdürüyor.

Ekonomik açıdan zor günler geçiren ve Tekirdağ’ı 2021-2022 sezonunda amatör futbol branşında 
temsil eden spor kulüplerine nakdi yardım yapıldı. Bölgesel Amatör Lig’de mücadele eden Tekirdağ 
Spor, Çerkezköy 1911 Spor ve Kapaklı Spor’a 150’şer bin TL, Süper Amatör Lig’de mücadele eden 14 
takıma da 50’şer bin TL olmak üzere toplam 700 bin TL nakdi destek verildi. Süleymanpaşa ilçesinde 
düzenlenen programda konuşma yapan Başkan Kadir Albayrak, “Sporun ve sporcunun destekçisi 
olmaya devam edeceğiz,” dedi. Amatör Spor Kulüpleri Başkanı Mehmet Kaya ve birçok spor kulübü 
tarafından Başkan Kadir Albayrak’a plaket takdim edildi.
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Fethiye Belediyesi’nin ve Muğla İl Milli Eğitim 
Müdürlüğü’nün katkılarıyla Saran Holding tarafından yapımı 
tamamlanan Atatürk Spor Salonu düzenlenen törenle hizmete 
açıldı.

Türkiye’nin çeşitli illerinde kullanıma sunduğu spor salonlarına 
bir yenisini ekleyen Saran Holding, 22. spor salonunu Fethiye’de 
açtı. Açılış törenine Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca, 
Saran Holding Yönetim Kurulu Başkanı Sadettin Saran, Hentbol 
Federasyonu Başkanı Uğur Kılıç, Muğla İl Milli Eğitim Müdürü 
Vekili Hasan Arslan, yazar Ertuğrul Özkök, eski milli basketbolcu 
Levent Topsakal, eski milletvekilleri, ilçe protokolü, sivil toplum 
örgütlerinin temsilcileri, meclis üyeleri, siyasi parti temsilcileri, 
eğitimciler, öğrenciler ve çok sayıda vatandaş katıldı. Eldirek 
Mahallesi’ndeki Liseler Yerleşkesi’ne, 571.05 metrekare alan içine 
yapılan Atatürk Spor Salonu, bölgede bulunan sekiz okuldaki 
yaklaşık 4.000 öğrenciye, spor etkinliklerine, amatör spor 
kulüplerine ev sahipliği yapacak. Çelik konstrüksiyonla yapılan 
spor salonunda 56 metrekare tribün, kadın-erkek soyunma 
odası da yer alıyor. Spor salonunun çevresinde peyzaj ve altyapı 
çalışmaları da yapıldı.

ETKİNLİK
Akhisar Belediyesi, çocuklar için şenlik düzenledi. 

Yarıyıl tatiline başlayan çocuklara karne hediyesi olarak şenlik 
düzenlendi. Geveze Kukla Çilli’de Gülüşelim, Muhteşem ve Çilli 
adlı gösteriler çocuklarla buluştu. Akhisar Belediyesi Halkla 
İlişkiler Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, çocuklara balon ve patlamış 
mısır dağıttı. Üç seans devam eden ücretsiz etkinliklerde çocuklar 
unutulmaz bir gün yaşadı. Veliler de Başkan Besim Dutlulu’ya 
teşekkür etti.

Kartal Belediyesi, Uğur Mumcu’yu anma koşusu düzenledi.

Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü, Uğur Mumcu’yu anma 
koşusu düzenledi. Koşuya yüzlerce sporcu katıldı. Bu yıl 11.’si 
düzenlenen ve 500’den fazla sporcunun katıldığı yarış, Uğur 
Mumcu Kültür Merkezi’nin önünde başladı. Yoğun kar yağışı altına 
gerçekleşen yarışta ekipler, trafik tedbirleri aldı. Beş kilometrelik 
parkuru büyükler genel erkeklerde Abdullah Tuğluk birinci, Halil 
Yaşin ikinci, Mestan Turhan üçüncü tamamladı. Koşunun ödül 
töreni Uğur Mumcu Kültür Merkezi’nde yapıldı.

Borçka Belediyesi, “Ulusal Fotoğraf Yarışması” düzenledi.

Ulusal Fotoğraf Yarışması’na katılan fotoğrafçılar yüzlerce fotoğraf çekti. Bu yıl ilk kez düzenlenen 
fotoğraf yarışmasına 500 fotoğraf gönderildi. Sekiz kişiden oluşan jüri, yedi saatlik toplantı 
sonrasında kararını verdi. Toplantıda birinci, ikinci ve üçüncü, 10 mansiyon ve 50 sergileme fotoğrafı 
belirlendi. Başkan Ercan Orhan, “Bu yıl ilkini düzenlediğimiz fotoğraf yarışmasına beklediğimizin 
üstünde bir katılım oldu. Düzenlediğimiz fotoğraf yarışmasına ulusal çapta 500 fotoğrafın gelmesi, 
ilçemizin tanıtımı, bilinirliği için bize umut ve cesaret verdi,” dedi. Birincilik ödülünü Zafer Güngüt 
“Borçka Mereta Yayla”, ikincilik ödülünü Aygül Öztürk “Bal Dede”, üçüncülük ödülünü Meral 
Yeşilçiçek “Yaylada Yaşam” fotoğrafıyla aldı.

Bayraklı Belediyesi, “Sadece Kadın-Asla Yalnız Yürümeyeceksin” adlı tiyatro oyununu 
izleyicilerle buluşturdu.

“Sadece Kadın-Asla Yalnız Yürümeyeceksin” adlı oyun, kadına yönelik şiddete dikkat çekmek ve 
farkındalık yaratmak amacıyla sahnelendi. Oyunu Gözde Dinçer ve Yavuz Kağan Gültekin yazdı. 
Pınar Koyuncu, Banu Güngör İnal, Merve Nur Türkan, Burçak Bilgili ve Murat İnal’ın rol aldığı 
oyun, Tepekule Kongre ve Kültür Merkezi-Anadolu Salonu’nda sahnelendi. Başkan Serdar Sandal, 
oyunculara çiçek ve plaket takdim etti.

Beşiktaş Belediyesi, yarıyıl tatilinde “Sömestir Çocuk Festivali” ve “Oyun Atölyeleri” 
düzenliyor.

Yarıyıl tatili için hem öğrencilere hem yetişkinlere yönelik etkinlik programı hazırlandı. Akatlar Kültür 
Merkezi’nde tiyatro gösterimlerinden planetaryuma, bilim ve resim atölyelerinden karikatür çizimine 
kadar birçok farklı etkinlik gerçekleştirilecek. 6-12 yaş arasındaki çocuklar atölye ve etkinliklerden 
ücretsiz yararlanacak. Çocuklar yarıyıl tatilinde hem eğlenecek hem de keyifli atölyelerle öğrenmeye 
devam edecek. Festival süresince düzenlenen tüm etkinlik ve atölyelerde maske ve sosyal mesafe 
kurallarına dikkat edilecek.
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi, yarıyıl tatiline giren 
öğrenciler için birbirinden renkli programlar düzenledi.

7-13 yaş arasındaki öğrenciler için Hidayet Türkoğlu Spor 
Kompleksi’nde “Karneni Getir Aquaparkta Kay” etkinliği 
düzenlenecek. Etkinlikte çocuklar, kapalı havuzda havuz keyfi 
yaşayacak. Silivrikapı Buz Pisti’ndeki “Karneni Getir Buzda Kay” 
etkinliğine 7-17 yaş arası öğrenciler katılabilecek. Her iki etkinliğin 
kayıtları online.spor.istanbul adresi üzerinden yapılabiliyor. 
Yarıyıl tatili boyunca tiyatro oyunları, konserler ve çeşitli atölye 
çalışmaları çocuklarla buluşacak. Etkinlikler kapsamında eğitici ve 
öğretici çalışmalar da yapılacak. 

Beşiktaş Belediyesi,  Ataol Behramoğlu’nu ağırladı.

Beşiktaş’ta yazar, düşünür ve gazetecilerin okurlarla bir araya 
geldiği Kitap Kafe Söyleşileri, Beşiktaş sahildeki Beltaş Kafe’de 
devam ediyor. Beşiktaş Belediyesi’nin düzenlediği etkinlikte bu 
hafta şair, yazar ve düşünür Ataol Behramoğlu, kitapseverlerle 
bir araya geldi. Soğuk ve yağışlı havaya rağmen yoğun ilgiyle 
karşılanan etkinliğe Başkan Rıza Akpolat da katıldı. Başkan 
Akpolat, söyleşi sonrasında Tema Vakfı’na Ataol Behramoğlu 
adına bağışlanan fidan plaketini kendisine takdim etti.

Akhisar Belediyesi, Uğur Mumcu’yu anma etkinliği 
düzenledi.

Etkinliğe tiyatro ve sinema oyuncuları Levent Üzümcü’yle Orhan 
Aydın katıldı. Düzenlenen söyleşinin moderatörlüğünü Levent 
Üzümcü yaptı. Orhan Aydın, Uğur Mumcu’yla anılarını anlattı. 
Uğur Mumcu’nun yazılarının günümüzde geçerli olduğuna 
dikkat çeken Levent Üzümcü, Uğur Mumcu’nun ve fikirlerinin 
hâlâ yaşadığını ve yaşamaya devam edeceğini ifade etti. Başkan 
Besim Dutlulu, “Türkiye’nin daha güzel günler göreceğine dair 
umudum her geçen gün artıyor. Uğur Mumcu’yu ve fikirlerini 
konuştuğumuz bu söyleşide aramızda genç yüzler görüyorum. 
Bu güzel gece için Levent Üzümcü’ye ve Orhan Aydın’a teşekkür 
ediyorum,” dedi. 

Çiğli Belediyesi,  “Oyuncak Kütüphanesi” açıldı.

Çocukların sosyalleşmesi ve eğlenceli vakit geçirmesi amacıyla Kaklıç Mahallesi’nde projelendirilen 
Çiğli Belediyesi Oyuncak Kütüphanesi açıldı. Kütüphane, 1.000 adet oyuncakla hizmet verecek. 
Kütüphanenin raflarına kısa süre içinde hikâye kitapları da eklenecek. Kütüphane, Çiğli 
Belediyesi’nin öncülüğünde, Çiğli Rotary Kulübü’nün katkısıyla oluşturuldu. Başkan Utku Gümrükçü, 
“Kütüphanelerin daha fazla çocuğa ulaşabilmesi için kentimizin tüm paydaşlarını dayanışma içinde 
olmaya davet ediyorum,” dedi.

Bayraklı Belediyesi, Demokrat Kadınlar Derneği’nin ev kadınlarına yönelik düzenlediği 
dayanışma etkinliğine ev sahipliği yaptı.

Bayraklı Belediyesi Havuz Düğün Salonu’nda düzenlenen kahvaltıya Bayraklı Belediye Başkanı 
Serdar Sandal’ın yanı sıra TBMM Kâtip Üyesi ve CHP İzmir Milletvekili Sevda Erdan Kılıç, CHP İl 
Başkanı Deniz Yücel, CHP Bayraklı İlçe Başkanı Necati Şahin, il ve ilçe yöneticileri, Demokrat Kadınlar 
Sosyal Yardım Derneği Başkanı Fatma Uğuz, dernek üyeleri ve kadınlar katıldı. Etkinlikte kadınlara 
karanfil dağıtıldı. Konuşmaların ardından hatıra fotoğrafları çektirildi. Başkan Serdar Sandal, 
“Kadınların temel sorunlarını çözmek, sosyal yaşama katılmalarını sağlamak öncelikli görevimiz,” 
dedi.

ÇEVRE
Antalya Büyükşehir Belediyesi, 1 milyon TL’lik fidanı toprakla buluşturacak.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, ağaçlandırma çalışmaları ve yeni yeşil alanların 
oluşturulması için Türk Eğitim Derneği’yle işbirliği protokolü imzaladı. Protokol kapsamında 1 
milyon TL’lik fidan toprakla buluşacak. İmza töreninde konuşan Başkan Muhittin Böcek, Manavgat 
yangınında Türkiye’nin farklı kesimlerinden destek gördüklerine dikkat çekti. TED Genel Başkanı 
Selçuk Pehlivanoğlu, yaşamı yeniden yeşertmek için bir adım attıklarını belirtti. İmzalanan protokolle 
TED,  Antalya Büyükşehir Belediyesi’ne 1 milyon TL bağışta bulundu.
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Çiğli Belediyesi, İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi ve İzmir 
Ekolojik Denge Derneği işbirliğiyle yürütülen “Yaşasın Gediz, 
Temiz Su Temiz Gıda” projesi için dijital altyapı oluşturuldu.

Vodafone Business’in teknoloji destekçisi olarak yer aldığı proje 
kapsamında Sasalı ve Kaklıç bölgelerinde çalışmalar başlatıldı. 
Gediz Nehri’ni besleyen 16 kol ve 17.500 kilometrelik alanda 
tarımsal sulama yapan çiftçiler için nehir ve çevre ekosistemini 
korumak amacıyla “Tarımsal Amaçlı Tahmin ve Erken Uyarı 
İstasyonları” ve “Çevrimiçi Su Kalitesi Takip İstasyonları” kuruldu. 
Gediz Havzası’nda kurulan istasyonlardaki sensörler ve uydu takip 
sistemleri aracılığıyla meteorolojik veriler, toprak ve su verileri 
dijital ortamda anlık olarak toplanacak. Zararlı kamerası sayesinde 
bitkilerde oluşabilecek hastalıklar tespit edilebilecek.

Bandırma Belediyesi, enerji verimliliği ve kayıp-kaçak 
profillerinin izlenmesi için İstanbul Enerji A.Ş.’yle işbirliği yaparak 
detaylı etüt çalışması gerçekleştirdi.

Enerji verimliliğinin en üst seviyede sağlanması için yapılan 
çalışmalar kapsamında belediye ana hizmet binasında enerji 
tüketen sistemlerin ölçümü yapıldı. Enerji verimliliğini izlemek ve 
artırmak için kayıp-kaçak profilleri kontrol edildi. Ayrıca tasarruf 
potansiyelinin belirlenmesi ve gerekli tedbirlerin alınması için 
teknik analizler yapıldı. İstanbul Enerji A.Ş. tarafından yapılan 
detaylı enerji etüdü çalışmasıyla enerji tasarruf potansiyeli, enerji 
atıkları, sera gazı emisyonları belirlendi. Bu çalışmayla enerji 
kaybının önlenmesi ve teknik konularda ekonomik tedbirlerin 
alınması için ön çalışma tamamlandı.

Mersin Büyükşehir Belediyesi, MESKİ’nin atık su 
arıtma tesislerinde arıtılan sular 7/24 izleniyor.

“Sürekli Atık Su İzleme Sistemi” bulunan atık su arıtma tesisleri 
sayesinde tesislerde arıtılan su deşarj parametreleri, Çevre, 
Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından online olarak 
7/24 izleniyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı 
tarafından yürürlüğe konulan 2012/24 sayılı genelgeye göre, 
debisi 10.000 metreküp/gün ve üzerinde olan atık su arıtma 
tesislerinin çıkışlarına gerçek zamanlı uzaktan atık su izleme 
istasyonları kurulması zorunluydu. 16 Temmuz 2019 tarih ve 
30833 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Sürekli Atık Su 
İzleme Sistemi” tebliğiyle bu debinin limiti 5.000 metreküp/
gün’e düşürüldü. MESKİ Genel Müdürlüğü, “Sürekli Atıksu 
İzleme Sistemi” sayısını yeni tebliğ uyarınca 3 milyon 69 bin TL 
tutarındaki yatırımla 6 adet daha artırarak toplamda 11’e çıkardı.

SOKAK HAYVANLARINA DESTEK
Bandırma Belediyesi, sokak hayvanlarına yönelik çalışmalarına devam ediyor.

Bandırma Belediyesi, soğuk hava koşullarından ve kar yağışından etkilenen sokak hayvanlarını 
unutmuyor. Belirlenen besleme noktalarına günlük periyotlarla bol miktarda mama bırakılıyor. Mama 
dağıtımı, ekipler tarafından düzenli olarak kontrol ediliyor. Sokak hayvanlarının soğuk havadan ve 
kar yağışından zarar görmemesi için mama dağıtımı devam edecek.

Gemlik Belediyesi, soğuk hava ve kar yağışı nedeniyle sokak hayvanlarına mama takviyesi 
yaptı.

Gemlik Belediyesi ekipleri, sokak hayvanlarının kar yağışından ve soğuk havadan sokaktaki 
etkilenmemesi için yoğun çaba gösterdi. Bir yandan ana yollarda tuzlama ve kar küreme çalışmaları 
yapılırken, bir yandan da sokak hayvanlarına yönelik çalışmalar devam etti. İlçe genelindeki mama 
odaklarının bakımını yapan Gemlik Belediyesi Sağlık İşleri ekipleri, mama odaklarına mama takviyesi 
yaptı. Gemlik’te boş mama odağı kalmadı. 

Muğla Büyükşehir Belediyesi, kar yağışından etkilenen sokak hayvanlarını unutmadı.

Muğla genelinde etkili olan kar yağışı, sokak hayvanlarını olumsuz etkiledi. Sokakta yaşayan 
hayvanlar için yıl boyunca aralıksız mama desteğine devam eden Muğla Büyükşehir Belediyesi, kış 
aylarında bu desteği artırdı. Zorlu kış şartlarında beslenme imkânları azalan sokak hayvanlarının 
imdadına yetişen Muğla Büyükşehir Belediyesi ekipleri, park, bahçe ve boş arazilere yüzlerce 
kilogram mama bırakıyor. Özellikle köpek ve kedi popülasyonunun fazla olduğu noktalara mama ve 
su bırakan ekipler, zorlu kış şartlarının etkili olduğu günlerde mama odaklarını her gün birkaç defa 
doldurarak sokak hayvanlarının aç ve susuz kalmasını engelliyor.
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Bozüyük Belediyesi Zabıta Müdürlüğü Veterinerlik 
Hizmetleri birimi, sokak hayvanlarını besleme çalışmalarına 
devam ediyor.

Ağır kış şartları nedeniyle özellikle kırsal alanlardaki sahipsiz 
sokak hayvanları yaşam mücadelesi veriyor. Sokak hayvanlarının 
soğuk havadan zarar görmemesi için ilçe genelindeki mama 
odaklarına Bozüyük Belediyesi ekipleri tarafından düzenli olarak 
mama takviyesi yapılıyor. Ayrıca kırsal alanlara terk edilmiş sokak 
hayvanları için bol miktarda mama bırakılıyor. Ekipler, sokak 
hayvanları için çalışmaya devam edeceklerini belirtti.

ULAŞIM
İstanbul Büyükşehir Belediyesi, 7.421 personel ve 
1.582 araçla sahada kar mücadelesi verdi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, megakent 
İstanbul’da etkili olan kar yağışıyla mücadeleyi AKOM’da izledi. 
Kentin ana arterlerindeki trafik akışını canlı olarak kameralardan 
izleyen İmamoğlu, çalışmalarla ilgili bilgi aldı. İstanbul Büyükşehir 
Belediyesi’nin 7.421 personel ve 1.582 araçla sahada mücadele 
verdiğini aktaran İmamoğlu, uyarıları dikkate alarak trafiğe 
çıkmayan İstanbullulara teşekkür etti. Sokakta yaşadığını 
tespit ettikleri 1.385 vatandaşı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi 
konaklama alanlarında ve otellerde ağırladıklarını aktaran Ekrem 
İmamoğlu, sokak canlıları için de 500 farklı noktada, 2.000 tonun 
üzerinde mama dağıtımı yaptıkları bilgisini paylaştı. Başkan 
Ekrem İmamoğlu, mesai arkadaşlarına telsizden seslenerek 
başarılar diledi.

Maltepe Belediyesi ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi, 
Maltepe’de 40 yılı aşkın süredir devam eden meydan ve trafik 
sorunuyla ilgili harekete geçti.

“Maltepe Meydan Yayalaştırma ve Tünel Projesi” için 
çalışmalar başladı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından 
gerçekleştirilecek çalışmalar kapsamında Bağdat Caddesi’yle 
Maltepe merkez bölgesinde 600 metrelik tünel aracılığıyla trafik 
yeraltına alınacak. Maltepe bu sayede 18.000 metrekarelik yeni 
ve modern bir meydana kavuşacak. Yeni meydan, yayalara açık 
olacak.

Çaycuma Belediyesi, karla mücadelesine devam ediyor.

Çaycuma Belediyesi, 24 saat karla mücadele ediyor. Belediyenin 7/24 karla mücadele etmesi, ilçede 
hayatın aksamadan sürmesini sağlıyor. Kar küreme, temizleme, tuzlama çalışmaları ve solüsyon 
uygulaması sonucunda özellikle ana arterlerde, hastane yolunda ve önemli güzergâhlarda sorun 
yaşanmıyor. İlgili tüm kamu kurumlarıyla da koordineli şekilde çalışılıyor. Bu süreçte sokak hayvanları 
da unutulmuyor. Başkan Bülent Kantarcı, sosyal medya hesabından açıklama yaptı. “Sokak 
hayvanları için büyük risk taşıyan bu havada çalışmalarımızı seferberliğe dönüştürdük,” dedi. 

Hatay Büyükşehir Belediyesi, kentin 15 ilçesinde olumsuz hava koşullarıyla mücadeleye 
devam ediyor.

Kenti etkisi altına alan yağışlara karşı yol açma ve düzenleme, karla mücadele ve kurtarma 
çalışmaları yapılıyor. AKOM’dan gelen ihbarlar değerlendiriliyor. Ekipler, yağışların etkili olduğu 18-
24 Ocak tarihleri arasında 62 iş makinesi, onlarca araç ve personelle Hatay halkının yanında oldu. 
Antakya, İskenderun, Belen ve Hassa başta olmak üzere toplamda 14 ilçede kar yağışı ve aşırı yağışla 
mücadele eden ekipler, 515 vakaya müdahale etti. Ağıl çökmesi, yol kapanması, yolda mahsur kalma, 
dere taşması ve meskenlerde su baskını gibi birçok vakaya müdahale edildi. 515 vakanın 437’sinde 
kar yağışının neden olduğu olumsuzluklar bertaraf edildi. 

Adana Büyükşehir Belediyesi, Adana’nın kuzey ilçelerinde yoğun kar yağışının ulaşımı 
aksatmaması için 7/24 çalışıyor.

Son günlerde etkisini artıran soğuk hava ve kar yağışı nedeniyle Feke, Tufanbeyli, Saimbeyli, 
Aladağ, Kozan, Karaisalı (Kızıldağ) ve Pozantı ilçelerinde kar kalınlığı yaklaşık 1 metreye ulaştı. 
Adana Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım Bakım ve Onarım Daire Başkanlığı ekipleriyle ASKİ, ana 
hatlarda ve köy yollarında çalışmalarına devam etti. Ulaşımın kesintiye uğramaması için Pozantı’da 2, 
Saimbeyli’de 4, Tufanbeyli’de 5, Aladağ’da 10, Feke’de 5, Kozan’da 6 ve Karaisalı Kızıldağ Yaylası’nda 
1 iş makinesiyle çalışmalar yapıldı.
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Göç, ekonomik, siyasi ve toplumsal sebeplerle gerçekleşen bir iltica 
hareketi olarak tanımlanmaktadır. Türk hukukunda “yabancı” kavramı, 
hiçbir devlet vatandaşlığına sahip olmayan vatansızları, göçmenleri, 
mültecileri, ikincil koruma sahiplerini, uluslararası koruma sahiplerini, geçici 
koruma statüsündekileri, birden fazla vatandaşlığa sahip olan yabancıları 
kapsamaktadır.

Son dönemde ülkemize yoğun olarak göç eden Suriyeliler, halk arasında 
“mülteci” olarak değerlendirilse de, Türkiye hukuken mülteci statüsünü Avrupa 
ülkelerinden gelen kişilerle sınırlandırmıştır. Kitlesel göç nedeniyle Suriyeliler 
mülteci statüsünde sayılmamaktadır. Buna bağlı olarak kendilerine sağlanan 
haklar ve tabi oldukları kurallar farklılık göstermektedir.

Hukukumuzda yabancılara tanınan diğer bir statü de şartlı mülteciliktir. Bu 
kapsamda Avrupa ülkeleri dışındaki bir olay neticesinde Türkiye’ye iltica 
edilmesi gerekmektedir. Şartlı mültecileri diğer mültecilerden ayıran en önemli 
detay, mülteci statüsünün yalnız Avrupa’da meydana gelen olaylar nedeniyle 
verilmesi durumudur. Diğer önemli bir ayrım ise, şartlı mültecilerin Birleşmiş 
Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği vasıtasıyla güvenilir üçüncü ülkelere 
yerleştirilmesi ve bu işlem gerçekleşinceye kadar Türkiye’de kalabilmeleri için 
kendilerine uluslararası koruma sağlanmasıdır.

Bunların yanında tamamlayıcı bir nitelikte olan ikincil koruma sahibi 
statüsünde “yaşam hakkı” ve “işkence yasağı” kıstas olarak kabul edilmiştir. 
Mülteci ve şartlı mülteci statüleri için “haklı nedene dayanan zulüm korkusu” 
kıstas olarak kabul edilmiş olduğu için bu koruma, mülteci ve şartlı mülteci 
tanımından daha geniş ve tamamlayıcı bir niteliğe sahiptir. Ülkemize 
Avrupa’dan veya Avrupa dışında bir ülkeden iltica etmek isteyen, mülteci 
ve şartlı mülteci statüsüne girmeye hak kazanan yabancılar dışında, menşei 
ülkesine döndüğünde ölüm cezası veya onur kırıcı insancıl olmayan bir 
muameleyle karşılaşacak kişiye ise, yukarıda açıklanan şartlar bulunması 
hâlinde ikincil koruma statüsü verilebilmektedir. 

Menşei ülkesinden kitlesel hâlde iltica eden yabancılara verilecek statü 
ise, hukukumuzda ilk kez 2014 yılında “geçici koruma statüsü” olarak 
belirlenmiştir. Suriye vatandaşları da hukuken bu korumaya tabidir. Aynı 
zamanda Suriye’den gelen ve vatansız konumunda olan kişiler dahil olmak 
üzere Suriye’den Türkiye’ye gelen göçmenler de geçici koruma statüsüne 
tabidir. Geçici koruma uygulaması, bu koruma kapsamında olan kişilerin isteği 
dışında Suriye’ye geri gönderilmemelerini güvence altına almaktadır. Bu 
uygulama, kayıt olan kişilere Türkiye’de yasal olarak kalma hakkı vermektedir. 
Geçici koruma uygulaması, kaydolan kişilerin sağlık, eğitim, sosyal yardım ve 
tercümanlık gibi temel hak ve hizmetlere erişebilmesine olanak tanımaktadır. 
Bu kişiler, yasadaki koşulları sağlamak ve çalışma izni almak şartıyla 
anayasanın herkese tanıdığı çalışma hakkını da kullanabilmektedir.

Türkiye, bireysel ve kitlesel göçlere ev sahipliği yapmaktadır. Birleşmiş 
Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği Bürosu’nun 2018 verilerine göre 
dünyada en yüksek oranda zorunlu göçmene ev sahipliği yapan ilk beş 
ülke, Türkiye (3.6 milyon), Ürdün (2.9 milyon), Filistin Devleti/Filistin Ulusal 
Yönetimi (2.2 milyon), Lübnan (1.6 milyon) ve Pakistan’dır (1.4 milyon). 
Suriye’den kitlesel göç eden yabancılar gerek ekonomik gerek sosyal açıdan 
ülkemizi etkilemektedir.

Türkiye’de kayıt altına alınmış geçici koruma altındaki Suriyeli sayısı, 30 
Aralık 2021 tarihi itibarıyla toplam 3 milyon 736 bin 799’dur. 30 Aralık 2021 
tarihi itibarıyla geçici barınma merkezlerinde kalan Suriyelilerin sayısı, 51.471, 
kentlerde yaşayan Suriyeli sayısı  3 milyon 685 bin 328’dir. 

6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu’nun 91. maddesi 
ve Geçici Koruma Yönetmeliği kapsamında bu kişilerin Türkiye’ye kabulü, 
Türkiye’de kalışı, hak ve yükümlülükleri, Türkiye’den çıkışlarında yapılacak 
işlemleri, kitlesel hareketlere karşı alınacak tedbirleri ve ulusal/uluslararası 
kuruluşlar arasındaki işbirliğiyle ilgili hususları yönetilmektedir.

TÜRK HUKUKUNDA MÜLTECİ VE GEÇİCİ KORUMA SAHİBİ STATÜSÜ

Av. MERVE NUR GÖK
SODEMSEN Toplu İş Sözleşmesi Avukatı

DİĞER
Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Senfoni Orkestrası, 
gösteri sanatları kategorisinde ödül aldı.

Baksı Kültür Sanat Vakfı tarafından Anadolu’nun ortak 
kimliğine katkıda bulunan üretimlere dikkat çekmek amacıyla 
düzenlenen Anadolu Ödülleri’nin kazananları açıklandı. Yarışmaya 
“Müzecilik”, “Süreli Etkinlikler”, “Gösteri Sanatları”, “Arkeoloji” 
ve “Restorasyon” kategorilerinde toplam 133 proje başvurdu. 
Türkiye’nin 35 ilinden adayların başvurduğu yarışmada finale 
kalan 25 projeden altısı Anadolu Ödülü’ne değer bulundu. Sivas, 
Hatay, Çanakkale ve Van’daki projelerin yanı sıra Eskişehir de iki 
ayrı kategoride ödül kazandı. Müzecilik kategorisinde Odunpazarı 
Modern Müze ödül kazanırken, Eskişehir Büyükşehir Belediyesi 
Senfoni Orkestrası da gösteri sanatları kategorisinde ödülün 
sahibi oldu.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’e İklim Kriziyle Mücadele Ödülü verildi.

İz Gazete’nin “İklim Kriziyle Mücadele” temalı “İz Bırakanlar Ödülleri” sahiplerini buldu. İklim kriziyle 
mücadele için yaptığı çalışmalar nedeniyle ödül alan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, 
“İzmir’de doğayla uyum içinde bir yaşam için attığımız adımların ülkemize ve dünyamıza ilham 
vermesini diliyorum,” dedi. İz Gazete’nin 6. kuruluş yıldönümü, “İz Bırakanlar” ödül töreniyle Tarihi 
Havagazı Fabrikası’nda kutlandı. Ödül töreni, basın, siyaset, sanat, iş dünyasından çok sayıda ismi 
bir araya getirdi. İz Gazete Genel Yayın Yönetmeni Ümit Kartal, genç bir ekiple çıktıkları yolda basın 
meslek ilkelerinden ödün vermeyeceklerini belirtti.



“PERTEK’İ ÖRNEK BİR İLÇE YAPMAK 
İSTİYORUZ”
Göreve geldiğinizde vaatleriniz nelerdi? 
Vaatlerinizin hangileri hayata geçti?
RUHAN ALAN: “Çocuk Meclisi”, “Kadın Meclisi” ve “Halk Meclisi” 
oluşturduk. Bu sayede ilçemizdeki sorunları tartışacağız, bu 
sorunlara vatandaşlarla birlikte çözüm bulmaya çalışacağız. 
İlçemizde vatandaşların internet kullanımını kolaylaştırmak 
ve hizmet kalitesini artırmak için ücretsiz WiFi imkânı 
sağladık. Engelli vatandaşların ihtiyaçlarını ve taleplerini 
karşılamak amacıyla “Herkes İçin Engelsiz Hayat” projemizi 
hayata geçirdik. “Pertek Kültür Merkezi ve Kültür Haritası” 
projemizle ilçemizi tanıtmayı, ekonomik açıdan ilçemize katkı 
sağlamayı, tarihî mekânların bakımını yapmayı amaçladık. 
Kadın Dayanışma Merkezi kuracağız. Bu sayede şiddete maruz 
kalan kadınlara psikolojik destek vereceğiz. Kadınların istihdam 
edilmesine yönelik çalışmalar yapıyoruz. Sokak hayvanları 
için çalışmalarımıza (beslenme, barınma, sağlık hizmetleri) 
devam edeceğiz. Öğrencilere eğitim ve burs desteği veriyoruz. 
“Yavrumuza Merhaba” projemiz kapsamında bebek setleriyle 
ailelere destek oluyoruz. İhtiyaç sahibi yaşlı vatandaşların 
ihtiyaçlarını tespit ediyoruz. Yaşlı bakımevini en kısa sürede 
faaliyete geçirmeyi amaçlıyoruz. Üniversite mezunu gençler 
ve iş arayan vatandaşlar için istihdama yönelik çalışmalarımızı 
sürdürüyoruz.

Belediyeniz stratejik hedeflerinde ve planlarında 
değişiklik yaptı mı? Hangi konularda değişiklik 
söz konusu oldu? Bu güncellemeye neden 
ihtiyaç duyuldu?
RUHAN ALAN: Stratejik hedeflerimizde ve planlarımızda 
değişiklik söz konusu oldu. Belediyemizdeki birimlerin ve 
personelin ihtiyaçlarını belirledik. Bu doğrultuda 60’a yakın işçi 
istihdam ettik. CHP’li büyükşehir belediyeleriyle ve diğer kardeş 
belediyelerle görüştük, ihtiyaç duyduğumuz araç-gereçler için 
destek aldık. Yeni birimler oluşturduk. Bu birimlere personel 
istihdam ettik. Hedeflerimizde ve planlarımızda değişiklik 
yapmamızın nedenleri arasında ilçemizin konumu, kültürel açıdan 
önemli bir yere sahip olması ve çevre illere ulaşımın feribotla 
sağlanması yer alıyor. İlçemizde yaşayan vatandaşlara daha hızlı 
ve kesintisiz hizmet sunmak için birçok alanda değişiklik yapmayı 
planlıyoruz.

KURUMSAL YAPI: Yazı İşleri 
Müdürlüğü, Mali Hizmetler Müdürlüğü, 
Fen İşleri Müdürlüğü, Muhtarlık İşleri 
Müdürlüğü.

MİSYON: Pertek’te yaşayan 
vatandaşların yaşam kalitesini 
artırmak. Belediyecilik hizmetlerini 
vatandaşların talep ve önceliklerini 
dikkate alarak insan odaklı, çevreye duyarlı ve katılımcı bir anlayışla yerine 
getirmek.

VİZYON: Hizmette ve kalitede örnek bir belediye olmak.

STRATEJİK HEDEFLER: Pertek’i örnek bir ilçe yapmak istiyoruz.

ÇALIŞAN SAYISI: 110

BÜTÇE: 23.000.000,00 TL

PERTEK
BELEDİYESİ

BELEDİYELER ÇALIŞIYOR

Muğla Sıtkı Koçman 
Üniversitesi Turizm Fakültesi 
Konaklama İşletmeciliği 
Bölümü’nü bitirdi. Yüksek 
lisans eğitimini Çağ 
Üniversitesi İşletme Yönetimi 
Bölümü’nde tamamladı. 
Turizm sektöründe (yurtiçi-
yurtdışı) üst düzey yönetici 
olarak çalıştı. Pertek Sakine 
Genç Meslek Yüksekokulu’nda 
öğretim görevlisi olarak görev 
yaptı. 2019 yerel seçimlerinde 
Pertek Belediye Başkanı 
seçildi. Evlidir.

RUHAN      
ALAN    
Tunceli-Pertek 
Belediye Başkanı

SAYI 84 // OCAK // 2022

Önümüzdeki dönem hedefleriniz ve bu 
görev döneminde hatırlanmasını istediğiniz 
projeleriniz nelerdir?
RUHAN ALAN: Önümüzdeki dönemde hayata geçirmek 
istediğimiz projeleri şu şekilde sıralayabilirim:

• Pertek Sanat Sokağı

• Çarşı Otopark Projesi

• Kültür Turları Projesi

• Amfi Tiyatro

• Tarım Hayvancılık Turizm Konseyi

• Pertek Stadyumu

• Yeşil Alan Çalışmaları

• Baraj Kıyı Yürüyüş Yolu ve Plaj Alanları

• İçme Suyu Altyapısı ve Arıtma Tesisleri

• Pertek Belediyesi Yeni Hizmet Binası ve Birimleri



Belediyenizin il belediyesiyle işbirliği yaptığı 
çalışma alanları nelerdir? Olumlu-olumsuz neler 
yaşanıyor?
RUHAN ALAN: Diğer ilçe ve il belediyeleriyle birçok alanda 
işbirliği yapıyoruz. Bu kapsamda katı atık toplama çalışmaları ve 
sokak hayvanlarına yönelik çalışmalar gerçekleştiriyoruz. Pandemi 
nedeniyle birçok projemizi ileri bir tarihe erteledik. İl ve ilçe 
belediyeleriyle herhangi bir olumsuzluk yaşamıyoruz.  

İlçenizde STK’larla işbirliği çalışmalarınız var mı? 
Varsa nelerdir? Katılıma yönelik faaliyetleriniz 
neler? Kent konseyiniz var mı?
RUHAN ALAN: İlçemizdeki STK’larla, kooperatiflerle 
görüşmelerimiz devam ediyor. “Kent Müzesi” yapılması 
için ilgili STK’ya yer tahsis ettik, müze çalışmalarına gerekli 
desteği vereceğiz. İlçemizdeki tarım kooperatifleriyle iletişim 
hâlindeyiz. Tarım arazilerinin yeniden faaliyete geçmesi ve 
sulama konusundaki eksikliklerin giderilmesi için çalışıyoruz. 
Aynı zamanda istihdam olanakları yaratmak için elimizden geleni 
yapacağız. Kadınlara yönelik çalışmalar yapıyoruz. Kadınların el 
emeği ürünlerini değerlendireceğiz. Bu sayede hem onlara destek 
olacağız hem de ilçemize katkıda bulunacağız.

Kırılgan gruplara yönelik ne tür projeleriniz var?
RUHAN ALAN: Kırılgan gruplardaki bireyleri ziyaret ediyoruz. 
Onların istek ve beklentileri genellikle iş bulma konusunda oluyor. 
Görüşmelerimizde bu konuda onlara bilgi veriyorum. Yakın 
zamanda ilçemizde huzurevi açılacak. Huzurevinde yaklaşık 30 
kişi istihdam edeceğiz. Belediyemizin ihtiyaçları doğrultusunda 
diğer projelerimizde de istihdam imkânı yaratacağız.

Belediye hizmetlerini yerine getirirken ne tür 
zorluklarla karşılaşıyorsunuz?
RUHAN ALAN: Ekonomik açıdan zorluk yaşıyoruz. Araç-gereç 
yetersizliği ulaşımda sıkıntıya neden oluyor. Pandemi dönemi de 
birçok hizmetimizi etkiledi.
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“İLÇE HALKININ İHTİYAÇLARI 
DOĞRULTUSUNDA HİZMET 
ÜRETİYORUZ”
Göreve geldiğinizde vaatleriniz nelerdi? 
Vaatlerinizin hangileri hayata geçti?
OĞUZ YANTEMUR: Vaatlerimizi şöyle sıralayabilirim:

• Kreş ve Gündüz Bakımevi Projesi

• Cilavuz Park Projesi

• Mikro Hes Projesi

• Yaşlı bakım hizmetleri

• Mandıra Projesi

• Canlı Hayvan Pazarı Projesi

• Mezbaha Projesi

• Doğalgaz Projesi

• Katı çöp toplama alanının ilçe dışına taşınması 

• Kilitli parke taşı döşeme çalışmaları

• Sokak hayvanlarına yönelik çalışmalar

Tamamladığımız çalışmalarımız:

• Cilavuz Park Projesi

• Yaşlı bakım hizmetleri

• Katı çöp toplama alanının ilçe dışına taşınması 

• Kilitli parke taşı döşeme çalışmaları

• Sokak hayvanlarına yönelik çalışmalar

Belediyeniz stratejik hedeflerinde ve planlarında 
değişiklik yaptı mı? Hangi konularda değişiklik 
söz konusu oldu? Bu güncellemeye neden 
ihtiyaç duyuldu?
OĞUZ YANTEMUR: Mikro Hes Projesi’nin planlamasından 
vazgeçtik. Maddi sıkıntılar ve diğer kurumların bize destek 
olmaması sebebiyle sıkıntı yaşıyoruz.

Önümüzdeki dönem hedefleriniz ve bu 
görev döneminde hatırlanmasını istediğiniz 
projeleriniz nelerdir?
OĞUZ YANTEMUR: İlçemizin konumu nedeniyle tarımsal üretim 
az. Temel gelir kaynağı, hayvancılık. Bu konuda vatandaşlara 
destek oluyoruz. Hayvancılıkla ilgili projelerimiz arasında “Mandıra 
Projesi”, “Canlı Hayvan Pazarı Projesi” ve “Mezbaha Projesi” yer 
alıyor. Hayvancılıkla uğraşan vatandaşlardan alacağımız sütle 
mandırada süt ürünleri üreteceğiz, belediyemize ve vatandaşlara 
katkı sunacağız. Hayvan pazarı sayesinde hayvanlarını satmak 
isteyen vatandaşlar ulaşım sıkıntısı yaşamayacak. Mezbaha 
aracılığıyla bölgemizdeki hayvanlardan elde edilen etin 
tanıtacağız.

KURUMSAL YAPI: Yazı İşleri Müdürlüğü, 
Mali Hizmetler Müdürlüğü, Fen ve İmar 
İşleri Birimi, Zabıta Birimi, Emlak Birimi, 
Evlendirme Birimi, Su Tahsilat ve İlan Birimi.

MİSYON: İlçe halkının rahat, huzurlu ve 
güvenli bir ortamda yaşamasını sağlamak. 
Yaşanabilir bir çevre oluşturmak. 
Vatandaşların ihtiyaçları doğrultusunda, ortak gereksinimler, yasalar ve 
mevzuat kapsamında hizmet sunmak. 

VİZYON: Kentsel altyapısını tamamlamış, sosyal belediyecilik kavramı 
yerleşmiş, yaşanılabilir çevre yönetimini oluşturmuş, iletişim, bilişim ve 
yönetimde simge hâline gelmiş, karar almada ve uygulamada uyumlu ve 
koordineli, şeffaf, katılımcı, hukukun üstünlüğü ilkesine bağlı, verimli, yerinde 
ve yerinden yöneten, güçlü, öncü ve örnek bir ilçe olmak.

STRATEJİK HEDEFLER: Seçim vaatlerimiz arasında yer alan, ilçemizin 
gelişmesi ve daha refah bir hayata kavuşabilmesi için gerekli olan projeleri 
hayata geçirmek. 

ÇALIŞAN SAYISI: 31 

BÜTÇE: 3.500.000 TL

SUSUZ
BELEDİYESİ

BELEDİYELER ÇALIŞIYOR

Kazım Karabekir Öğretmen 
Lisesi’ni bitirdi. 1995-
2018 yılları arasında 
öğretmenlik yaptı. Eğitim-
Sen Kars Şubesi’nde iki 
dönem öğretmen sekreteri 
olarak çalıştı. 2019 yerel 
seçimlerinde Susuz Belediye 
Başkanı seçildi. Evli ve iki 
çocuk babasıdır.

OĞUZ 
YANTEMUR    
Kars-Susuz 
Belediye Başkanı
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Belediyenizin il belediyesiyle işbirliği yaptığı 
çalışma alanları nelerdir? Olumlu-olumsuz neler 
yaşanıyor?
OĞUZ YANTEMUR: İl ve diğer ilçe belediyeleriyle işbirliği 
yapamıyoruz. İl Özel İdare, DSİ vb. kurumlar bizimle iş yapmıyor. 
CHP’li tek belediye olmaktan kaynaklı zorluklar yaşıyoruz.

İlçenizde STK’larla işbirliği çalışmalarınız var mı? 
Varsa nelerdir? Katılıma yönelik faaliyetleriniz 
neler? Kent konseyiniz var mı?
OĞUZ YANTEMUR: İlçemizdeki STK’larla işbirliği ve ortak projeler 
yapıyoruz. Kent konseyimiz yok.

Kırılgan gruplara yönelik ne tür projeleriniz var?
OĞUZ YANTEMUR: Engelli ve yaşlı vatandaşlar, ihtiyaç sahibi 
aileler için ücretsiz servis hizmeti veriyoruz. Gıda ve yakacak 
yardımında bulunuyoruz. Engelli vatandaşların engelsiz bir hayat 
sürebilmesi için gerekli desteği veriyoruz.

Belediye hizmetlerini yerine getirirken ne tür 
zorluklarla karşılaşıyorsunuz?
OĞUZ YANTEMUR: Ekonomik sıkıntılardan ötürü hizmet vermekte 
zorlanıyoruz. Geçmiş dönemden kalan borcu ödemeye çalışıyoruz. 
Bu nedenle çalışmalarımız aksıyor. İller Bankası’nın paylarından 
yapılan kesinti maddi zorluk yaşamamıza sebep oluyor. Kurumlar 
arası işbirliği yapamamak da bizim için sorun. Maddi sıkıntılar 
nedeniyle yatırım planımızda, projelerimizde ve çalışmalarımızda 
aksaklıklar yaşıyoruz. 
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