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 Buse YÜCEL
Engelsizmir kapsamında İzmir Büyükşehir Belediye Sorumlusu
Tel: 0534 390 74 12
 Ceren DİZ
Tel: 0505 979 00 62
 Dilan DEMİR
Engelsizmir kapsamında İzmir Büyükşehir Belediye Sorumlusu
Tel: 0543 886 39 84

 Dilara ŞENGEL
Tel. 0530 979 85 43
 Eda ÜLKER
Tel: 0545 422 30 50
 Feride Çağla BEKAROĞLU
Engelsizmir kapsamında İzmir Büyükşehir Belediye Sorumlusu
Tel. 0538 864 11 91
 Furkan İZMİRLİ
Tel. 0538 515 15 71
İstanbul
 Canberk ÖZSU
Tel. 0551 553 26 87
 Saygın KORKMAZ
Tel: 0542 642 35 30
Ankara
 Yakup AKKUZU
Tel. 0505 982 67 09

Konseyin Sorumlu Olduğu Alanlar
Konsey Başkanı: Anıl ÜLKER
 Berkay DERYAL
Sorumlu olduğu alan: Gönüllü Organizasyonu Sorumlusu
Sorumlu olduğu topluluk: İnşaat Mühendisleri Odası İzmir Şubesi
 Buse YÜCEL
Engelsizmir kapsamında İzmir Büyükşehir Belediye Sorumlusu
Sorumlu olduğu alan: Yazı ve Yayın Sorumlusu
Sorumlu olduğu topluluk: İzmir Alaybey Lions Eğitim İhtisas Kulübü
 Ceren DİZ
Sorumlu olduğu alan: Sosyal Medya Yönetimi Sorumlusu
Sorumlu olduğu topluluk: DEÜ Hemşire Öğrenciler Derneği (ÖHDER)
 Dilan DEMİR
Engelsizmir kapsamında İzmir Büyükşehir Belediye Sorumlusu
Sorumlu olduğu alan: Eğitim Sorumlusu

Sorumlu olduğu topluluk: İlkokul Yapılanması
 Dilara ŞENGEL
Sorumlu olduğu alan: Görsel İletişim Sorumlusu
Sorumlu olduğu topluluk: Karşıyaka Akademi Zihinsel Engelliler Derneği (KAZED)
 Eda ÜLKER
Sorumlu olduğu alan: STK Yapılanması Sorumlusu
Sorumlu olduğu topluluk: Genç-İMO
 Feride Çağla BEKAROĞLU
Engelsizmir kapsamında İzmir Büyükşehir Belediye Sorumlusu
Sorumlu olduğu alan: Eğitim Sorumlusu
Sorumlu olduğu topluluk: Belletmen Yapılanması
 Furkan İZMİRLİ
Sorumlu olduğu alan: Gönüllü Organizasyonu Sorumlusu
Sorumlu olduğu topluluk: ÇYDD İzmir Şubesi
İstanbul
 Canberk ÖZSU
Sorumlu olduğu alan: Gönüllü Organizasyonu
Sorumlu olduğu topluluk: ÇYDD İstanbul Şubesi
 Saygın KORKMAZ
Sorumlu olduğu alan: Gönüllü Organizasyonu
Sorumlu olduğu topluluk: İnşaat Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi
Ankara
 Yakup AKKUZU
Sorumlu olduğu alan: Gönüllü Organizasyonu
Sorumlu olduğu topluluk: ODTÜ LODOS /İnşaat Mühendisleri Odası Ankara Şubesi

Konseyin Sorumlu Olduğu Bölgeler
1. Kuzey Bölgesi
Buse Yücel / Dilara Şengel
İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi / Çiğli
Bakırçay Üniversitesi / Menemen
2. Doğu Bölgesi
Feride Çağla Bekaroğlu / Eda Ülkermir /
Ege Üniversitesi / Bornova
Yaşar Üniversitesi / Bornova
3. Batı Bölgesi
Berkay Deryal / Furkan İzmirli
İzmir Demokrasi Üniversitesi / Karabağlar
İzmir Ekonomi Üniversitesi / Balçova
İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü / Urla

4. Güney Bölgesi
Feride Çağla Bekaroğlu / Ceren Diz
Dokuz Eylül Üniversitesi / Buca
İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu / Konak

Proje Yürütücüsü Dernek
İzmir Engelsiz Sanat Derneği
Derneğimiz 2010 yılında İzmir’de kurulmuştur. Amacı; sanat yapmak isteyen kişi veya
grupların sanat yapmalarındaki engellerin kaldırılması için yardımcı olmak, engelli kişilerle
beraber sosyal alanda da problem yaşayan her kesimi ve kişileri topluma kazandırmak, herkese ve
her kesime sanat eğitimi vererek ve sanat gösterileri sunarak toplumsal ve sanatsal açıdan gelişim
sağlamak ve bu konulardaki sivil toplum faaliyetlerinin etkinleştirilmesi ve geliştirilmesini
sağlamak ve bu alanda çalışmalar yapan kişi ve kuruluşlara destek vermektir.
Dernek; şimdiye kadar 2011 yılından itibaren ilk ve orta dereceli okullarla, üniversitelerde
“Engelli Farkındalığı Eğitimi Projesi”, Dünya Bankası Hibe Programı doğrultusunda “En Güçlü
Kim/Gençlerin Güçlendirilmesi İçin Tiyatro Tabanlı Eğitim Projesi”, Gençlik ve Spor Bakanlığı
Hibe Programı doğrultusunda “Fark Edil, Fark Ettir/ Sanat Destekli Eğitim Projesi”, AB Bakanlığı
Erasmus + Hibe Programı doğrultusunda “Okullarda Sosyal Aktiviteyi Geliştirme Projesi”, Dünya
Sağlık Örgütü Hibe Programı Kapsamında “AIDS Farkındalığı Projesi” gibi birçok ulusal ve
uluslararası proje/etkinlik düzenlemiştir.

GİRİŞ
Hepimiz değişen bir dünya yapısı içinde yer almaktayız. Hem küresel ölçekte hem de
Türkiye ölçeğinde bu değişimin etkilerini, boyutlarını iyi değerlendirmek gerekir. Görülen o ki;
ortak yaşam alanlarının tümünde evrensel değerler artık daha ön planda yer alıyor.
Sürdürülebilirlik, erişilebilirlik, kapsayıcılık, eşgüdüm, çevresel duyarlılık, dijitalleşme, yeni
normal gibi birçok kavram bu değerler arasında. Bu değerlerin en önemlilerinden biri ise
“Engelsiz Yaşam”.

İzmir Büyükşehir Belediye başkanımızın da dediği gibi, “Engelsiz bir İzmir inşa etmek
bizim asli görevimiz”. Bu görüş sadece yönetimlerin değil, İzmir’de yaşayanların da ortak görüşü.
“Elim Sende Farkındalık Projesi” konseyi olarak biz de bu yıl içinde evrensel değerleri barındıran,
yerinde çözüm odaklı bir çalışma yapmayı kararlaştırdık. Farkındalık kazanımı eşliğinde, sosyal
yaşama katkı sağlama ana amacımızı oluşturmaktadır. Çünkü biliyoruz ki; “Başka bir engelli
politikası mümkün”.

PROJE YÖNETİMİNİN MİSYONU
Farklılıklardan güç alarak bir arada yaşamayı mümkün kılacak bir anlayışı yaygınlaştırmak
ve yaşamın tam anlamıyla içinde olmak için evrensel değerler ışığında bir farkındalık geliştirmek.

PROJE YÖNETİMİNİN VİZYONU
İçinde bulunulan dönemin gerektirdiklerine göre hak temelli hareket eden, gelişerek
değişen, farklılıklarla zenginleşen bir süreci ilerleterek; yaşamın farkında olmak.

PROJENİN AMACI
Çocukların farkındalık kazanımı eşliğinde, evrensel değerleri dikkate alarak, yerellerinde
çözüm odaklı üretkenliğini sanat çalışmaları ile desteklemek; böylelikle sosyal yaşama katkı
koyarak sosyal yaşamda yer almalarını sağlamaktır.

PROJENİN HEDEFLERİ
 İzmir Büyükşehir Belediyesi önderliğinde, “Elim Sende Farkındalık Projesi” ni bölgesel
uygulama alanlarına dönüşmesini sağlama,
 Yönetişim ilkesi doğrultusunda, çocukların yerellerde sorunları keşfetmelerini sağlama,
çözüm yollarına katkı koymalarını destekleme,
 Çocuklar ve gençlerde, başta engellilik olmak üzere birçok evrensel değerin farkındalığını
arttırma, farkındalıkları

doğrultusunda, sosyal

sorumluluklarının

gereğini yerine

getirmelerine destek olma,
 Gençlerin kişisel ve sosyal gelişimlerini destekleme, proje üretme ve uygulama süreçleri
ile sosyal hayata daha etkin katılımlarını teşvik etme,
 Çocukların ortak bir amaç etrafında birlikte ve uyumlu çalışma kapasitelerini geliştirme,
 Çocukların ve gençlerin kültürel ve sanatsal etkinliklerini artıracak ve yaygınlaştıracak
çalışmalarını destekleme,

 Dezavantajlı gruplara yönelik gönüllü faaliyetlere katılımını teşvik etme, dezavantajlı
grupların çocuklar ve gençler eşliğinde sosyal uyum sorunlarını en aza indirmek üzere;
farkındalık, zorluklarla başa çıkma kabiliyetini artırma, kültürel, sanatsal faaliyetlerle
destekleme,
 İnsan ile çevre arasındaki ilişkiyi geliştirme, çocukların çevre sorunları, hayvan hakları
hakkında duyarlığını artırma, hayvanların ve çevrenin korunması hakkında bilinçlendirme
çabalarına katkı sağlanma, engelli hayvanların sorunlarına çocuklar aracılığı ile çözüm
bulma, bu alandaki gönüllü faaliyetlerine katılmalarını destekleme;
projemizin başlıca hedefleridir. Düzenlenecek olan etkinliklerin bu hedeflere katkı sağlayacak
nitelikte olması beklenmektedir.

HEDEF KİTLE
Projenin hedef kitlesini ilköğretim birinci kademe (ilkokul), lise ve üniversitelerde eğitim
ve öğrenim görmekte olan gençler ile farklı sebeplerle eğitim sürecinde yer almayan gençler
oluşturmaktadır.
Projenin amacı, hedefleri ve hedef kitle ile bağlantısı göz önüne alınarak çocukların ve
gençlerin ailelerine, öğretmenlerine, okul idarecilerine, kamu görevlilerine de hedef kitle içinde
yer verilebilir.

PROJE KAPSAMINDA DESTEKLENECEK ETKİNLİKLER
Sanat dallarının hepsi,
Kültürel birikim sağlayacak çalışmalar,
Çevre bilinci,
Hayvanların hakları ve korunması,
Alternatif yenilikçi fikirler.

METODOLOJİ
1. Bu proje Engelsizmir Kongresi kapsamında, İzmir Büyükşehir Belediyesi önderliğinde
İzmir

Engelsiz

Sanat

Derneği

yürütücülüğünde,

İnşaat

Mühendisleri

Odası

Ankara/İstanbul/İzmir Şubeleri, Genç-İMO, Karşıyaka Akademi Zihinsel Engelliler
Derneği, İzmir Alaybey Lions Eğitim İhtisas Kulübü, DEÜ Hemşire Öğrenciler Derneği,
ODTÜ LODOS, ÇYDD Ankara, İstanbul, İzmir Şubeleri, Ateş Böceği Derneği, Kent
Konseyleri, STK Gençlik yapılanmaları… ortaklığı ile yürütülecektir.
2. Koordinasyon, İzmir Engelsiz Sanat Derneği sorumluluğundadır.

3. Bu proje çalışanları aşağıdaki statülere ayrılmıştır.
 Proje Koordinatörü: Projenin tüm sorumluluğunu taşımaktadır.
 Proje Konseyi: Genel organizasyonlardan sorumludurlar.
 Kolaylaştırıcılar: Kurum sorumluları doğal kolaylaştırıcılardır. Kurumsal çalışmalarda
kolaylaştırıcılık sağlar.
 Yönlendiriciler: Üniversite öğrencilerinden oluşur. Belletmenlerin eğitiminden
sorumludur. Etkinlik organizasyonunu sağlar.
 Belletmenler: Lise öğrencilerinden oluşur. Proje öğrencilerine sanatsal çalışmalarda
destek olur.
 Proje öğrencileri: İlkokul öğrencilerini kapsar. Etkinliklerde sanatsal çalışmaları ile
yer alır.
4. Bölge
İzmir; Kuzey, Doğu, Batı ve Güney olmak üzere, dört bölge olarak belirlenmiştir.


Kuzey Bölgesi: İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi / Çiğli, Bakırçay Üniversitesi /
Menemen



Doğu Bölgesi: Ege Üniversitesi / Bornova, Yaşar Üniversitesi / Bornova



Batı Bölgesi: İzmir Demokrasi Üniversitesi / Güzelyalı, İzmir Ekonomi Üniversitesi /
Balçova, İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü / Urla



Güney Bölgesi: Dokuz Eylül Üniversitesi / Buca, İzmir Kavram Meslek
Yüksekokulu / Kemer

5. Yönlendiriciler
 Yönlendirici olarak anılan üniversite öğrencileri yukarıda belirtilen bölgelerden
seçilecek ve gruplanacaktır.
 Bölge içinde yer alan ve üniversiteleri bünyesinde oluşan Yönlendirici grupları, en az
5 en fazla 20 kişiden oluşmalıdır.
 Üniversitelerde birden fazla yönlendirici grubu oluşabilir.
 Her yönlendirici grubu (topluluk ya da bireysel katılımla oluşan grup) kendi
bölgesinde yer alan diğer üniversiteden bağımsız olarak çalışır ya da iş birliğine
gidebilir.
 Her yönlendirici grup kendine bir isim koyar.
 Her yönlendirici grup Konseyin belirlediği “Farkındalık ve Söylem Eğitimi” ni almak
zorundadır. Eğitim almadan çalışmaya başlayamaz.
 Her yönlendirici grup çalışacağı belletmenleri kendisi belirler. Belletmenler bir MEB
okulundan olabileceği gibi aynı yaş grubunun dahil olduğu vakıf, dernek çatısı altında
toplanmış kişilerden de olabilir.

 Her yönlendirici grup birden fazla belletmen grubuyla çalışabilir.
 Yönlendiriciler belirleme yaparken Konseyden destek alabilir.
 MEB’e bağlı okullarda ya da Vakıf, Dernek gibi oluşumlarda kurumsal izin gerekliliği
hâllerinde, sırasıyla paydaşlardan, konsey üyelerinden, koordinatörden destek
alınabilinir.
 Proje boyunca rapor tutar. Proje arası ara rapor (gelişme raporu), proje bitimi, sonuç
raporu olarak Konseye sunar.
 Yönlendiricilerin görevi; Belletmen grubunu belirlemek, etkinlik çalışmalarını
belletmenlerle ortak kararlar doğrultusunda organize etmek, etkinliği düzenlemek,
etkinlik ihtiyaçlarını karşılamak, etkinlik sonunda halka açık sunulacak gösteri tarihini
belirlemek, yapılan çalışmaları raporlamaktır.
6. Belletmenler
 Belletmen olarak anılan lise öğrencileri kendi okulları/toplulukları bünyesinde
gruplanacaktır.
 Belletmen kadroları en az 5 en fazla 20 öğrenciden oluşur.
 Her belletmen grubu kendine bir isim koyar.
 Her belletmen grubu yönlendirici grubunun vereceği “Farkındalık ve Söylem
Eğitimi”ni almak zorundadır. Eğitim almadan çalışmaya başlayamaz.
 Belletmen grupları çalışacakları proje öğrenci gruplarını kendileri bulabilir,
Yönlendiricilerden destek alabilir, Konseyin ya da Paydaşların göstereceği proje
gruplarıyla çalışabilir.
 Her belletmen grup birden fazla proje öğrencileri grubuyla çalışabilir.
 Proje öğrencilerini belirlerken yönlendiricilerden destek alabilir.
 MEB’e bağlı okullarda kurumsal izin gerekliliği hallerinde, sırasıyla paydaşlardan,
yönlendirici gruplardan, konsey üyelerinden, koordinatörden destek alınabilir.
 Proje öğrencileri ile ortak karar doğrultusunda yapacakları etkinlik temasını belirler.
Bu temaya uygun sanatsal çalışmayı seçer.
 Seçilen sanatsal çalışmanın yapılmasını ve bunun sunumu için proje öğrencilerinin
hazırlanmasını üstlenir.
 Belletmenlerin

görevi;

Proje

öğrencilerini

belirlemek,

etkinlik

çalışmalarını

yönlendiricilerden destek alarak gerçekleştirmek, proje öğrencilerini etkinlik sonunda
gösteriye hazırlamaktır.
7. Proje öğrencileri
 İlköğretim 1. Kademe (ilkokul) öğrencilerinden oluşur.

 Engelli farkındalığı üst teması ile tüm farkındalıkların işlenebileceği sanatsal etkinlik
çalışmasında yer alır.
 Belirlenen tarihte gösteride bulunur.

PROJENİN AŞAMALARI
1. Yönlendirici organizasyonu
2. Yönlendirici eğitimleri
3. Proje açılışı 3 Aralık Dünya Engelliler Günü
4. Belletmen organizasyonu
5. Belletmen izinleri
6. Belletmen eğitimleri
7. Proje öğrenci organizasyonu
8. Proje öğrenci izinleri
9. Proje öğrenci eğitimi
10. Temaların belirlenmesi
11. Sanatsal çalışmaların belirlenmesi
12. Etkinlik çalışmalarının başlaması
13. Etkinlik ara raporlama
14. Etkinlik gösterilerinin sunumu 10/16 Mayıs Dünya Engelliler Haftası
15. Proje raporlama
16. Proje bitimi

ETKİNLİKLERİN ÖNCELİKLERİ
 Çocuklarda gönüllülük bilincinin oluşturulmasına, özellikle sosyal hizmetlerin yerine
getirilmesine katkı sağlayacak etkinlikler,
 Engelli farkındalığı odaklı, çocukların geleneksel ya da çağdaş sanatsal üretim yapmalarını
(kısa film, kamu spotu, resim, fotoğraf, tiyatro gösterisi, şiir, müzik vb.) ve bu ürünlerini
akranları ile birlikte sergilemelerini (gösteri düzenlemek, sergi, gazete, dergi, internet sitesi
vb.) sağlayacak etkinlikler,
 Dezavantajlı çocukların topluma kazandırılması için ortak çalışmalar yapılan etkinlikler,
 Çocukların çevresinin de (ebeveynler vb.) yer alacağı etkinlikler,
 Çocukların fark ettiği sosyal sorunlar ve çözüm önerileri sunumunun olduğu etkinlikler,
 Çocukların günlük hayatta kültürel ve sanatsal faaliyetlerle daha fazla iç içe olmasını
sağlamayı ve kültür ile sanatı günlük hayata ve dezavantajlı bölge ve çocuklara taşımayı
amaçlayan etkinlikler,

 Çocukların kültürel ve sanatsal alanlarda yapacakları üretimlerde gelişen teknolojilerin
kullanılmasını sağlayacak etkinlikler,
 Çocukların kodlama, programlama, robotik vb. eğitimler verilerek toplumsal bir sorunu
çözmeye yönelik sanatsal destekli ürün oluşturmalarını sağlayan etkinlikler,
 Çocukların doğayı koruma, atık yönetimi gibi konularda yenilikçi fikirlerini hayata
geçirmelerine olanak sağlayan etkinlikler,
 Geri dönüşüm malzemelerinin kullanımı yoluyla sağlıklı çevre bilincine katkı sağlayan
sanatsal etkinlikler,
 Hayvanların ve doğal hayat alanlarının korunması, sokakta yaşayan hayvanlarının
hayatlarını sağlıklı bir şekilde devam ettirebilmelerinin sağlanması, hayvanlara kötü
muamele edilmesinin önlenmesine yönelik toplumsal duyarlılığı arttırmayı hedefleyen
engelli hayvanları için farkındalık çalışması içeren sanatsal etkinlikler

PROJENİN GENEL ÖZELLİKLERİ
Görünürlük Kuralları
Etkinlik kapsamında hazırlanan tüm görsel materyaller aşağıda ifade edilen görünürlük kurallarına
uygun olarak hazırlanmalıdır.
 Tanıtım materyali ve üretilen tüm belgelerde (afiş, broşür, pano, davetiye, billboard vb.
görsel materyallerde ve sosyal medya hesaplarında) “Bu etkinlik Engelsizmir Projesi
kapsamında İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından desteklenmektedir” ifadesine yer
verilmelidir.
 Afiş, broşür, pano, davetiye, billboard vb. görsel materyallerde Belediye ile proje
yürütücüsü kurum logosu, proje adı ve proje sloganı görünür ebatta yer almalıdır.
 Afiş, broşür, pano, davetiye, billboard vb. görsel materyallerde ve sosyal medya
paylaşımlarında etkinliklere katılımın ücretsiz olduğu vurgulanmalıdır.
 Etkinlikler için görsel oluşturulurken (fotoğraf çekimi /video kaydı, vb.) belediye ve proje
(etkinlik günü sizlere bu konuda materyal verilecektir) logolarının kadrajda görünür
olmasına özen gösterilmelidir.
 Etkinlik kapsamında gerçekleştirilen faaliyetlere ilişkin haber metni ve görsel materyal
yazılı veya görsel basınla paylaşılacaksa, önce Konsey’e haber verilmelidir.
 Yukarıdaki kurallara uymak kaydıyla Yönlendirici gruplar her türlü faaliyette kendi
logosuna da yer verebilir.
Proje Kapsamında Hiçbir Şekilde Karşılanmayacak Şeyler
Aşağıda sayılanlar hiçbir şekilde Proje kapsamında karşılanmayacaktır.

 Kişilere yönelik ücretlendirmeler
 Ekipman alımı
 Bina kiralama bedeli
 Tadilat gideri
 Etkinlik kapsamında oluşacak borçlar ve gelecekteki muhtemel kayıplar için ayrılan
karşılıklar

PROJE ETKİNLİKLERİNİN İZLENMESİ VE DENETLENMESİ
Konsey tarafından yapılacak olan izleme ve denetlemenin temel amacı, Belediyece verilen
desteğin Program Kılavuzu ve Sözel Anlaşmada belirtilen amaç ve kurallar doğrultusunda uygun
yürütülmesi ile proje uygulama sırasında karşılaşılan sorunların tespit edilmesi ve proje
yürütücüsüne rehberlik edilmesidir.
Tespit edilen aksaklıklar üzerine yönlendiricilerin gerekli düzeltmeleri yapması sağlanır.
Öngörülen amaç ve çalışma programına uygun olarak yürütülmediği tespit edilen etkinlikler
geçici olarak durdurulabilir veya iptal edilebilir.
Gelişme Raporu
 Gelişme Raporu, Projenin başlamasının ardından bireysel olarak hazırlanır.
 Sizlerle paylaşılacak olan adres üzerinden elektronik ortamda oluşturulur, konseye
sunulur.
 Gelişme Raporuna, etkinliğe ilişkin bilgilerin yanı sıra ilgili görsel ve sesli (video, fotoğraf
vb.) materyal eklenir.
 Gelişme Raporunun, sunulmaması durumunda kabul edilebilir bir gerekçenin konseye
bildirilmesi gerekmektedir.
Sonuç Raporu
 Sonuç Raporu, projenin yönlendiricilerle ilk temasından projenin bitimine kadar geçen
süreçte gerçekleştirilen etkinlikleri kapsayacak şekilde düzenlenir ve projenin sonuçlarını
gösterir.
 Sizlerle paylaşılacak olan adres üzerinden elektronik ortamda oluşturulur, konseye
sunulur.
 Etkinliklerin yazılı, sesli ve görsel çıktıları, fotoğraf ve kamera görüntüleri mail yoluyla
konseye sunulur.

Etkinliğin Durdurulması

Etkinlik çalışması kapsamında;
 Kabul edilebilir bir mazeret olmaksızın gelişme raporlarının süresi içinde gönderilmemesi
ya da gelişme raporlarının istenilen içerikte olmaması (Yönlendiricinin şahsına),
 İzleme ve denetleme sonucunda etkinliğin öngörülen amaç ve çalışma programına uygun
biçimde yürütülmediğinin tespit edilmesi,
 Mücbir sebeplerle etkinliğin yürütülmesinin geçici olarak olanaksız hâle gelmesi;
hâllerinde konsey tarafından geçici olarak, mevcut koşulların etkinliğin devamını ya da
bir takım faaliyetlerini çok güç veya tehlikeli kıldığı değerlendirildiği takdirde, etkinlikler
durdurulabilir.
Ayrıntılı bilgi için: http://www.engelsizmir.org

