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İzmir Büyükşehir Belediyesi olarak engellilere ve 
ailelerine ilişkin pek çok hizmetimiz var. Bu hizmetler; 

katılımcı demokrasi, aile, sağlık, eğitim, ulaşım ve 
istihdam politikalarıyla gerçekleşiyor. Politikalarımız; 
uluslararası insan hakları ve engelli hakları mevzuatına 
uygun şekilde; fırsat eşitliği, erişilebilirlik, ayrımcılığın 
ortadan kalkması, engellilerin topluma tam ve etkin 
katılımlarının sağlanması, insanlık onuru ve engellilerin 
bireysel özerkliklerine saygı gösterilmesi ilkeleriyle 
uyumludur.
Belediyemizde çalışmalarımızı; başta Sosyal Projeler 
Dairesine bağlı Engelli Hizmetleri Şube Müdürlüğü 
Hizmet merkezleri ve Farkındalık Merkezleri ile Sosyal 
Hizmetler Dairesine bağlı Sosyal Hizmetler Şube 
Müdürlüğü ve Sosyal Yardımlaşma Şube Müdürlüğümüz 
olmak üzere pek çok birimimiz ve kuruluşlarımız aracılığı 
ile sürdürüyoruz.

Projelerimizi üç temel ilkeyle yürütüyoruz:

1) Engelli sorunuyla ilgilenen tüm paydaşların görüşlerini 
alıyor, onları da çalışmalarımıza dahil ederek engelsiz 
ve ayrımsız bir kent yaratmak için gerekli demokratik 
ortamı geliştiriyoruz.

2) Engelli bireylerin eşit hak ve fırsatlara erişmesini 
sağlamak ve ayrımcılığın engellenmesi için çalışıyoruz.

3) Engelli sorunlarının toplum tarafından anlaşılması 
ve engelsiz yaşam kültürünün benimsenmesi için 
farkındalık çalışmaları yapıyoruz.

Engelsİzmir yolculuğu “Başka bir Engelli Politikası 
Mümkün” vizyonuyla sürüyor.

Her türlü ayrımcılıktan ve sömürüden uzak, eşit ve özgür 
yaşam umuduyla…
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İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 
ENGELLİ HİZMETLERİNE YÖNELİK GENEL YÜKÜMLÜLÜKLERİMİZ 

1. Ayrımcılık Yapılmaması ve Eşitlik

2. Bilgilendirme ve Bilinçlendirme

3. Erişilebilirlik

4. Yasa Önünde Eşit Tanınma

5. Kişi Özgürlüğü ve Güvenliği

6. İşkence, İnsanlık Dışı, Aşağılayıcı Muamele veya 

Cezaya Maruz Kalmama

7. Sömürü, Şiddet veya İstismara Maruz Kalmama

8. Kişisel Bütünlüğün Korunması

9. Seyahat Özgürlüğü ve Uyrukluk

10. Bağımsız Yaşayabilme ve Topluma Dahil Olma

11. Kişisel Hareketlilik

12. Düşünce ve İfade Özgürlüğü İle Bilgiye erişim

13. Hane ve Aile Hayatına Saygı

14. Özel Hayata Saygı

15. Eğitim Hakkı

16. Sağlık Hakkı

17. Habilitasyon ve Rehabilitasyon

18. Çalışma ve İstihdam Hakkı

19. Siyasal ve Toplumsal Yaşama Katılım

20. Yeterli Yaşam Standardı ve Sosyal Koruma Hakkı

21. Kültürel Yaşama, Dinlenme, Boş Zaman Aktiviteleri 

ve spor faaliyetlerine katılım
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ENGELLİ VATANDAŞLARIMIZA VE 
YAKINLARINA YÖNELİK HİZMET ALANLARIMIZ

Engelli vatandaşlarımıza yönelik hizmetlerimizi 
yürütürken Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, 6393 

sayılı Belediyeler Kanunu, 5216 sayılı Büyükşehir Bele-
diyesi Kanunu, 5378 Sayılı Engelliler Hakkında Kanun, 
2006 yılında yayımlanan Büyükşehir Belediyeleri Özürlü 
Hizmet Birimleri Yönetmeliği ve Belediye Hizmetler-
inde Gönüllü Katılım Yönetmeliği çerçevesinde kararlar 
alıyoruz.

- Eğitim Çalışmaları
- Ulaşım ve Erişilebilirlik Çalışmaları
-  Siyasal ve Kamusal Yaşama Katılım Çalışmaları
-  Kültür Sanat ve Spor Etkinliklerine Katılım Çalışmaları
-  Sağlık ve Rehabilitasyon Çalışmaları
-  İstihdam Çalışmaları
-  Farkındalık Çalışmaları
-  Sosyal Yardım Çalışmaları
-  Ayrımcılıkla Mücadele Çalışmaları
-  Bilgi ve İletişim
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EĞİTİM  

Okul öncesi ve okul dönemi eğitimleri: 
Rehberlik Araştırma Raporları doğrultusunda, 
özel eğitim ihtiyacı olan bireylerin, üretici ve mutlu 
vatandaşlar olarak yetişmesi, kendi kendilerine 
yeterli duruma gelmeleri için temel yaşam becerilerini 
geliştirecek programlar sunuyoruz. Çocuk ve gençlerin 
gelişim özellikleri ve farklılıklarını göz önüne alarak 
yeteneklerinin geliştirilmesini sağlıyoruz. 

Kişisel gelişim eğitimleri: Eğitsel, mesleki, 
duygusal ve sosyal gelişimlerinin desteklenmesine 
yönelik faaliyetler yürütüyoruz. 

Özel Eğitim: Zihinsel yetilerinde yetersizlik olan 
bireyleri güçlendirmek amacıyla bireysel çalışmalar 
yürütüyoruz.

Özel Eğitim programlarımızda 
engellilerin, 
-  Bağımsız yaşam becerileri kazanmaları,
-  Öz bakım ve günlük yaşam becerilerini kazanmaları,
-  Psikomotor becerilerini geliştirmeleri,
-  Dil ve konuşma becerilerini geliştirmeleri,
-  Sözlü ve yazılı anlatım becerilerini geliştirmeleri,
-  Sosyal ve toplumsal uyum becerilerini geliştirmeleri,
-  Bilişsel hazırlık becerilerini geliştirmeleri 
amaçlanmaktadır.
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Sanat Eğitimleri:  Engelli bireylerin kendilerini 
ifade edebilme ve özgüvenlerini geliştirmeleri için 
bulundukları toplumda ortaya ürün çıkarmalarını 
sağlıyoruz.

Yaratıcı Drama Eğitimleri: Engelli öğrencilerimizin 
kendini ifade, iletişim, sosyal beceriler, beden farkın-
dalığına dönük çalışmalar yapıyoruz.   Yaratıcı ve san-
atsal gelişimlerini destekleyen eğitimler veriyoruz. Bu 
çalışmaları engelli birey aileleriyle de yapıyoruz.

Müzik Eğitimleri:  Engelli çocuk ve yetişkinlerin 
hem kişisel gelişimleri hem de sosyalleşmeleri için müzik 
eğitimi veriyoruz. Sene içinde özel gün ve etkinliklerde 
konser ve gösteriler düzenliyoruz.

Resim Eğitimleri:  Engelli çocukların iç dünyalarını 
dışa vurmaları, motor becerilerini geliştirmeleri için 
resim eğitimleri veriyoruz. Hem rehabilitasyon hem 
de sosyalleşmeyi sağlayan eğitimler bireysel ve grup 
olarak gerçekleşiyor. Eserler ise farklı zamanlarda 
sergileniyor, ulusal ve uluslararası yarışmalara katılıyor.

Spor Eğitimleri: Spor eğitimleri ile engelli çocuk 
ve gençlerin psiko-motor ve bedensel gelişmelerini 
sağlıyor, dikkat ve odaklanma eksikliğini gidermelerine 
yardımcı oluyoruz. Engelli Hizmet Merkezlerimizde 
Boccia, Masa Tenisi, Step-Modern Dans kurslarımız 
devam ediyor.
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4. ENGELSİZMİR ULUSAL KARİKATÜR YARIŞMASI 
Birincilik  :   Ahmet AYKANAT
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Engelsiz İzciler Ünitesi : Türkiye’nin ilk ve tek 
engelli bireylerden oluşan izci ünitesi. Teorik ve pratik 
izcilik eğitimi ile engelli çocuklar hayatlarını idame 
ettirmeyi öğreniyorlar. Aileleriyle birlikte katıldıkları yaz 
kampında öğrettiklerini uygulayarak ekip çalışması, 
yardımlaşma ve sosyal yaşam becerilerini geliştiriyorlar. 
İzcilik ünitesi Dünya Bağımsız İzciler Örgütü ve 
Türk Trakya İzciler Birliği Federasyonu’na kayıtlıdır. 
Eğitimcilerimiz Melek İzciler Dünya Masası kurucuları 
olup dönem başkanlığını yürütmektedir.

Deniz Gezileri:  Yaz dönemi boyunca İzmir Kent 
Konseyi Şube Müdürlüğü ve Engelli Hizmetleri Şube 
Müdürlüğümüzden hizmet alan engelli birey ve ailelerini 
haftada iki gün Urla Kum Denizi Plajına götürüyoruz. 

İşitme Engelli ve Sağır Ebeveynlerin 
Çocuklarına Eğitim Desteği: İşaret dili 
kullanılan ailede doğan çocukların akranlarından geride 
kalmasını önlüyoruz. 3-6 yaş ve 6-12 yaş aralığındaki 
çocukları sosyal ortamda bir araya getiriyoruz. Bu 
sayede okul öncesi dönemdeki çocukların dil gelişimini 
sağlıyor, Okul dönemindeki çocukların ise ödev yapma, 
eksik konuları tamamlama ve test çözme becerisi gibi 
konularda güçlük çekmesini engelliyoruz.
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Hizmetlerimizin kapsamını ve kalitesini arttırmak, 
doğru ihtiyaç sahiplerini tespit etmek ve hizmetlerin 

etkinliği ve verimliliğini arttırmak için engelli bireylere 
ait bilgilere ulaşmak en temel gereklilik. 

Engelli vatandaşlarımızın sayısı, bölgesel dağılımı, 
demografik bilgileri, sosyal güvenceleri, engellilik 
bilgileri, istihdam, eğitim ve sosyal hizmetlerden 
yararlanma durumlarına ilişkin bilgilere ulaşmak; 
hizmetlerimizin geliştirilmesi için oldukça önemli. 

Bu sayede kamusal hizmetin merkezi ve yerel 
koordinasyonunu da sağlamamız mümkün.

Bu amaçla İzmir Büyükşehir Belediyesi olarak “İBB 
Engelli Bilgi Sistemi” oluşturulması çalışmalarımız 
sürüyor.

ENGELLİ VERİ TABANI
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Bir hizmetin yerel, hızlı ulaşılabilir, etkin ve ekonomik 
olarak yürütülmesine verdiğimiz önemle ilçe beledi-

yelerin mevzuat, fiziksel, mekansal, araç - gereç ve in-
san kaynağı gibi konularda güçlendirilmesi için işbirliği, 
destek ve birlikte gelişme çalışmaları sürdürüyoruz.

Kentimizde engelli bireyler, ulaşım gereksinimlerini top-
lu taşıma araçlarıyla gerçekleştirebilmekte ancak bazı 
engelli bireyler, engellerinin nitelikleri gereği toplu ul-
aşım araçlarını kullanamamakta, özel donanımlı engelli 
nakil aracına gereksinim duymaktadır. 

Belediyemizin sorumluluk alanındaki tüm tesis ve araçların, 
engelli erişilebilirliği standartlarına uygun hale getiril-
mesi çalışmalarının yanı sıra, hizmetin yerinde ve belirli 
ihtiyaçlara cevap veren özellikte olmasını sağlamak 
amacıyla İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi kararıyla, 
Güzelbahçe Belediyesi, Ödemiş Belediyesi, Beydağ Be-
lediyesi, Selçuk Belediyesi, Bayındır Belediyesi, Torbalı 
Belediyesi, Menemen Belediyesi, Kemalpaşa Belediyesi, 
Kiraz Belediyesi, Menderes Belediyesi, Çeşme Beledi-
yesi, Karaburun Belediyesi’ne lift özellikli, aynı anda 2 
tekerlekli sandalye taşıma kapasitesi bulunan 12 adet 
engelli nakil aracı alınarak hibe edilmiştir.

İLÇE BELEDİYELERLE 
KOORDİNASYON  ÇALIŞMALARIMIZ
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4. ENGELSİZMİR ULUSAL KARİKATÜR YARIŞMASI 
Mansiyon  :   Alper BULUT
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ERİŞİLEBİLİR İZMİR

Öncelikli amacımız İzmirde yaşayan veya misafir 
olan herkesin, istediği yere ve hizmete bağımsız ve 

güvenli şekilde ulaşabilmesidir. 

Konuyla ilgili kurum, meslek odaları ve Sivil Toplum 
Örgütleriyle birlikte kurduğumuz “İzmir Büyükşehir 
Belediyesi - Erişilebilirlik Koordinasyon Komisyonu” 
sayesinde;

Mevcut resmi yapılar, yol, kaldırım, yaya geçidi, açık ve 
yeşil alanlar, spor alanları ve benzeri sosyal kültürel alt 
yapı alanları ile şehir genelinde sunulan ya da denetle-
nen tüm toplu taşıma hizmetlerinde erişebilirliğin sağlanması 
ve denetlenmesi sağlanmaktadır. Komisyonun dene-
tleme, tespit yapma, gereken iyileştirme çalışmalarının 
gerçekleşmesi için koordinasyonu sağlama işleri has-
sasiyetle devam ediyor.

Koordinasyon Komisyonumuz, Aile Çalışma ve Sosyal 
Hizmetler Bakanlığı’nın düzenlediği Türkiye 2020 
Erişilebilirlik Ödülleri’nde Kamu Kurum ve Kuruluşları 
Kategorisinde ikincilik ödülüne layık görüldü.
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KIRMIZI BAYRAK UYGULAMASI

Engelli bireylerin erişimine uygun hale getirilen 
özel ya da kamuya ait açık ve kapalı mekanlar ile 

ulaşım araçlarına Kırmızı Bayrak veriyoruz. Türkiye’de ilk 
kez gerçekleştiren bu çalışma ile engelli erişimine uygun 
mekanların sayısının artmasını teşvik ediyoruz.

Başvuru, kontrol değerlendirme çalışmalarının yürütülmesi 
ve hak kazanma koşullarının belirlenmesi ise “Engelsiz izmir 
Kırmızı Bayrak Komisyonu” tarafından gerçekleştiriliyor.
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KIYI ERİŞİLEBİLİRLİĞİ

8 ay deniz turizmine sahip İzmir’de, toplumsal ihtiyacın 
karşılanması ve engelli bireylerin yaşam düzeylerinin 
geliştirilebilmesi adına fiziksel ve mimari düzenleme-
ler ile engelli bireylerin de faydalanabileceği erişilebilir 
plajlar oluşturma çalışması Selçuk Pamucak, Menderes 
Gümüldür, Seferihisar Akarca, Çeşme Ilıca, Karaburun 
Ardıç, Dikili Halk Plajlarında ilçe belediyeleri ile protokol 

imzalanmasının ardından İzmir Büyükşehir Belediye-
si tarafından söz konusu plajlarda Engelsiz Denize İniş 
Rampalarının kurulumunun gerçekleştirilmesi ile tamam-
lanmıştır.
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GÖRÜNÜR / ALGILANIR KENT İZMİR
Amacımız kentin her noktasını erişilebilir hale getirmektir

Kentimizin çeşitli noktalarında görme engelli 
bireylerin kenti algılayabilmeleri ve kent hayatına 

bağımsız katılmaları için tanıtıcı düzenlemeler 
yapılması projesidir. Projede kent silüetini betimleyen,  
kent dokusunu tanımlayan Braille alfabesi ile yazılmış 
materyallerin yerleştirilmesi planlanıyor.

Bu çalışma başlangıçta Tarihi Asansör, Pasaport Seyir 
Terası ve Bostanlı Günbatımı iskelesi gibi noktalarda 
başlayacak, daha sonra kentin yoğun kullanılan 
park rekreasyon alanlarını da kapsayacak şekilde 
genişleyecektir.

Engelsiz Adımlar Projesi

Bu proje ile görme engelli bireylerin kapalı alanda 
hayatını kolaylaştırmayı hedefliyoruz.

Altyapısı oluşturulan binalarda, engelli birey mobil 
uygulama ile kapalı alanda tanımlanmış noktalara sesli 
komutlarla yönlendiriliyor. Kullanıcı bina içinde nerede 
olduğunu öğrenmek veya gitmek istediği noktaya sesli 
navigasyonla ulaşmak için uygulamayı kullanabiliyor. 
Bilgi İşlem Daire Başkanlığımız tarafından Ahmed 
Adnan Saygun Sanat Merkezi’nde uygulanan projeyi 
tüm hizmet alanlarında yaygınlaştırmayı amaçlıyoruz.

Dijital Erişilebilirlik

Belediye web sayfamız (https://www.izmir.bel.tr/) 
ve bağlantılı web sayfaları (https://him.izmir.bel.

tr/ ve https://www.engelsizmir.org)  erişilebilir hale 
getirilmiştir.



21

Kente ait değerlerin iyileştirilmesi için aralıksız çalışıyoruz

Zabıta Daire Başkanlığımız meydanlar, yollar, 
kaldırımlar, yeşil alanlar, parkla, yol kenarları, 

sahiller ve açık alanlarda engelli rampalarına engel 
olan unsurları kaldırıyor ve gerekli cezai işlemleri 
uyguluyor. Ayrıca denetimler, farkındalık çalışmaları ile 
destekleniyor.

Engelli rampalarına araç park eden sürücüler ve 
hissedilir zemin kaplamalarını işgal eden işletme 
sahipleri uyarılarak toplumsal duyarlılığı arttırmayı 
hedefliyoruz.
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ENGELSİZ ULAŞIM

“Herkes tüm yaşamsal alanlara eşit derecede ulaşma 
hakkına sahiptir” ilkesiyle engelli yurttaşlarımızın 
hizmetlerden en iyi şekilde faydalanmasını sağlıyoruz”

İzmir kent genelinde cadde, meydan, bulvar ve yaya 
yürüyüş yollarındaki rampalar ve kaldırımlar engellilerin 
kullanımına uygun düzenleniyor. Katlı kavşaklar, yoğun 
trafik akışına sahip caddeler ve metro istasyonlarında 
yürüyen merdivenli ve asansörlü yaya üst geçitlerinin 
yapımlarını tamamlıyoruz.

Engelli rampaları, kaldırımlarda hissedilebilir yüzey 
döşemesi, üst geçitlerde engellilere uygun asansörlerin 
sayısını arttırıyoruz. Tekerlekli sandalyelerin geçişini 
engelleyen kanaletlerin kaldırılmasını sağlıyoruz.

Ayrıca ortopedik engelli vatandaşlarımızın hastane, 
banka eğitim gibi kamusal hizmetlere ulaşmalarını 
sağlamak için Engelli Hizmetleri Şube Müdürlümüz 
bünyesinde bulunan özel donanımlı araçlarımızı 
kullanıyoruz. Engelli bireyler bu hizmetimizden randevu 
sistemiyle faydalanabiliyor.

Tekerlekli Sandalye 
Bakım Onarım Atölyesi

Tekerlekli sandalyelerin arızalanması durumunda 
acil müdahale edebilmek ve yolda kalan bireyleri 

atölyemize getirip sorunlarını çözmek için Sosyal 
Hizmetler Daire Başkanlığı ve Sosyal Projeler 
Daire Başkanlığı koordinesiyle Buca Sosyal Yaşam 
kampüsünde “Tekerlekli Sandalye Bakım Onarım 
Atölyesi” oluşturduk. 

Eshot Genel Müdürlüğü 
1481 erişilebilir otobüsümüz engellilerin kullanımına 
uygun özel donanımlara sahiptir ve alçak tabanlı 
düzenlenmiştir. Otobüslerin yana yatma sistemi ile hem 
engelli bireyler hem de yaşlı veya hasta yolcularımız 
araçlara kolayca inip binebiliyor. Ayrıca, otobüslerde 
yapılan tadilatla tekerlekli sandalyeli yolcu kapasitesini 
ikiye katladık. Özellikle çift ya da arkadaş olan engelli 
vatandaşlar aynı otobüste birlikte seyahat edebiliyor.

%40 ve üzerin engellilere Engelli İzmirim Kartı, %50 
ve üzeri engelli yurttaşlarımızın ise bir refakatçisine 
Refakatçi İzmirim Kartı düzenleyerek ulaşım 
araçlarından ücretsiz faydalanmasını sağlıyoruz.

“DURAKTAYIM” mobil uygulaması ile görme engelliler 
binmek istedikleri otobüsün şoförüne bildirim 
gönderebilecekler. Bu sayede otobüs durağa 
geldiğinde sesli uyarı ile yardıma ihtiyaç duymadan 
haberdar olabilecekler.
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Metro AŞ. İzdeniz A.Ş.

İzmir Metrosu istasyonların fiziki yapısı, araçların 
uygunluğu ve personelin ilgisi nedeniyle engelli 

vatandaşlarımızın öncelikli tercihi. Bu nedenle İzmir 
Büyükşehir Belediyesi’nin Kırmızı Bayrak Komisyonu 
Yönetmeliği doğrultusunda değerlendirmeye alınan 
Kırmızı Bayrak alan ilk kuruluş oldu.

Tekerlekli sandalye kullanan engelliler, metro ve 
tramvayları rahatlıkla kullanabiliyor. Aynı anda 3 
akülü sandalyenin kullanabildiği 10 adet şarj noktası 
bulunuyor. İşitme engelli yolcular için “Akıllı İşitme 
Sistemi” sayesinde istasyondaki anonslar ortam 
sesinden ayrıştırılarak doğrudan işitme cihazlarına 
veriliyor.

17 istasyonda Braille alfabesiyle hazırlanmış 76 harita 
sayesinde görme engelli yolcular kat planları ve 
yönlendirmelerden faydalanabiliyor.

Sabit merdiven korkuluklarında ise o merdivenin gittiği 
yön Braille alfabesi ile gösterilmektedir.

İzdeniz bünyesinde yer alan yolcu vapurları, arabalı 
yolcu gemisi ve uzun yol vapurlarının tamamı engelli 

erişimine uygun ve 3 yıldızlı Kırmızı Bayrak sahibi.

İzmir’de bulunan 8 iskele de engelli erişimine uygun.

İzban A.Ş. 

İzban’ın Aliağa’dan Cumaovası’na kadar uzanan 31 
istasyonun tamamı engelli erişimine sahip. İstasyon 

kapısından trene kadar ulaşmayı sağlayan özel yer 
çizgileri, engelli asansörleri, trene binişi kolaylaştıran 
kayar basamak ve tren içi özel engelli yerleri bulunuyor. 
İstasyondaki asansörlerde ise görme engelliler için 
sinyaller yer alıyor.
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AKILLI BİSİKLET KİRALAMA SİSTEMİ (BİSİM)

Görme Engelli Kullanımına Uygun Tandem
 (İki Sürücülü) Bisiklet

Dünya bisiklet gününde 120 adet görme engelli 
kullanımına uygun tandem bisikleti devreye alarak 

Türkiye’de bir ilki başardık. 

Tandem bisikletler sayesinde görme engelli bireylerin 
de eşit, erişilebilir ve engelsiz bir yaşamda yerini 
almasını amaçlıyoruz.

Tekerlekli Sandalyeler 
Artık Bisiklet Yollarında

Akıllı Bisiklet Kiralama Sistemi (BİSİM) istasyonlarından 
tedarik edilen özel parça sayesinde tekerlekli san-

dalyeler bisikletlere bağlanabilecek, bisiklet dostu İz-
mir’in tadını sevdikleriyle çıkarabilecekler.
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HERKES İÇİN ERİŞİLEBİLİR REKREASYON ALANLARI

Erişilebilir, modern ve temalı park ve rekreasyon 
alanları oluşturduk. Bunlar:

Karşıyaka Halkpark,
Aşık Veysel Rekreasyon Alanı,
Bayraklı Şehit Fethi Sekin Parkı,
Behçet Uz Rekreasyon Alanı,
Bornova Şehit J.Ü. Teğmen Ömer Bozkurt Parkı,
İnciraltı Kent Ormanı

Yaşanabilir, sağlıklı ve sürekli yeşil bir kent için yeşil 
alanlarımızı arttırırken, bunların engelli bireyler 
tarafından erişilebilir olmasına özen gösteriyoruz.
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ULUSLARARASI ENGELSİZMİR KONGRELERİ

Engelsizmir Kongresi, İzmir Büyükşehir Belediyesi 
tarafından İZFAŞ organizatörlüğünde düzenleniyor. 

Sosyal Projeler Daire Başkanlığı kapsamında 
oluşturulan Engelsizmir Yürütme Kurulu, “Engellilerin 
Kentsel Sorunları ve Çözümleri”, “Engellilerin Sosyal 
Yaşama Katılımına Yönelik Yerel Politikalar” ve “Engelsiz 
Üretim Modelleri ve İstihdam” kongrelerini düzenlemiştir 
ve çalışmalarını Başkan Tunç Soyer’in “Başka Bir Engelli 
Politikası Mümkün” vizyonu ile yenileyerek devam 
ettiriyor.
Dördüncü Engelsizmir Kongresinin temasını “Kriz 
Belediyeciliği ve Kamusal Hizmetlere Erişim” olarak 
belirleyen Engelsizmir Yürütme Kurulu, pandeminin 
olumsuz koşulları nedeniyle, yurt içi ve yurtdışından 
katılımcılarla daha geniş bir zaman dilimi içinde farklı 
çalıştaylarla ve hibrid olarak düzenledi.

Bu kapsamda,
1. Bahçe Terapisi ve Yerel Yönetimler Çalıştayı
2. Ebeveyn Merkezi, İhtiyaç ve Olasılıklar Çalıştayı
3. Pandemi, Deprem ve Afetler Kriz Belediyeciliği
çalıştayları düzenlenmiştir.
Engelsizmir bilimsel bir kongre olmasının yanı sıra, 
engellileri görünür kılacak sanatsal, kültürel ve sosyal 
etkinliği de kapsıyor. Önyargı ve Empati konulu Ulusal 
Karikatür Yarışması ve 10 Dakika Engelli temalı Ulusal 
Kısa Film Yarışması ile Türkiye genelinde farkındalığı 
arttırmaya katkı sunduk. Yarışmalarda derece alan 
eserler ise çeşitli etkinliklerde sergileniyor.

Karikatür Yarışması’nda dereceye giren ilk üç eser Kültür 
ve Sanat Şube Müdürlüğümüz tarafından Farkındalık 
Merkezi duvarına uygulandı.
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Kongre Onursal Başkanı: 
M. Tunç SOYER – İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı

Kongre Başkanı: 
Doç. Dr. Levent KÖSTEM 
 
Yürütme Kurulu:
Neptün SOYER -Yürütme Kurulu Onursal Başkanı
 
Doç. Dr. Levent KÖSTEM -Yürütme Kurulu Başkanı
 
Barış KARCI - İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ Genel 
Sekreteri
 
Ertuğrul TUGAY - İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ Genel 
Sekreter Yardımcısı
 
Anıl KAÇAR - İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ Sosyal 
Projeler Daire Başkanı
 
Nilay SEÇKİN ÖNER - İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 
Engelli Hizmetleri Şube Müdürü
 
Canan KARAOSMANOĞLU - İZFAŞ Genel Müdürü
 

Prof. Dr. Adnan AKYARLI - İzmir Kent Konseyi Başkanı- 
İzelman A. Ş. Yönetim Kurulu Başkanı

Dolunay BAYER - İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 
MECLİSİ Engelsiz İzmir Komisyonu Başkanı
 
Deniz ÖZUĞUR ARDA
 
Prof. Dr. Gülgün ERDOĞAN TOSUN
 
Gülşah BATMAZ – İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 
Engelsizmir Proje Koordinatörü
 
Haydar ALBAYRAK - İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 
Ebeveyn Bilgi ve Eğitim Merkezi Koordinatörü
 
Özkan YORULMAZBAŞ - Buca Belediyesi Meclis Üyesi

Tamer ÖZŞEKER - İzmir Engelsiz Sanat Derneği 
Başkanı
 
Tülin TOPUZOĞLU - Karşıyaka Akademi Zihinsel 
Engelliler Derneği Başkanı

ENGELSİZMİR
YÜRÜTME KURULU
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TERAPİ BAHÇESİ VE 
KENT SAĞLIĞI PROJESİ

İzmir Büyükşehir Belediyesi olarak doğanın insan sağlığı 
ve psikolojisine faydalarını biliyoruz. Bu nedenle “Bahçe 

Terapisi ve Yerel Yönetimler Çalıştayı” düzenledik.

Çalıştayda, yurtiçinden ve yurt dışından katılan 
uzmanlar bahçe terapisinde uygulanan tedavi 
yöntemlerini ve faydalarını aktardı, atölye çalışmaları 
düzenledi.

Bu çalıştayın bilimsel altlığı ile kentte terapi bahçelerini 
hayata geçirmek ve doğanın iyileştirici gücünden 
yararlanmak için Terapi Bahçesi ve Kent Sağlığı 
Projesini başlattık.

Terapi bahçelerinin ilki İnciraltı’nda hayata geçiyor. 
İnciraltı Kent Ormanı’nda tasarlanan terapi bahçesinde 
bitki dikim tarhlarından biyofilik çocuk oyun alanına, 
etkinlik bölümlerinden denge ve vücut farkındalık 
alanlarına kadar pek çok farklı alan yer alıyor. Farklı 
yaş, cinsiyet ve yetiye sahip yurttaşların bir araya 
geleceği Terapi Bahçeleri’nde çocuklar ile yetişkinlerin 
de birlikte vakit geçirmesi sağlanacak. 
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EBEVEYN BİLGİ VE EĞİTİM MERKEZİ

İzmir Büyükşehir Belediyesi olarak Engellilerin ve 
ailelerinin zorluklarını azaltma, istihdam ve eğitim gibi 

konulardaki sıkıntılarını çözme iradesini taşıyoruz. Bu 
kapsamda Ebeveyn Eğitim ve Bilgi Merkezi’ni kurduk.

Engelli ailelerinin eğitim, bilgi, hizmet ve savunuculuk 
alanlarında güçlendirilmesi için çalışan merkezin 
program ve hizmet planlaması ise engelli ve 
ebeveynlerin ihtiyaçlarına göre belirleniyor.

Ebeveyn Eğitim ve Bilgi Merkezinde, 

- Aileye özel tasarlanmış eğitim programlan ve atölyeler,
- Engelli çocuklara ve gençlere iş koçluğu ile mesleki 
eğitim ve istihdam çalışmaları
- Bireyselleştirilmiş Eğitim Programı (BEP) toplantıları
- Çevrim içi öğrenme etkinlikleri ve programları, video 
modülleri ve web seminerleri hazırlanması, kaynaklara 
ulaşım ve yönlendirmede yardimcı olunması,
- Basılı yayınlar ve elektronik bültenler hazırlanması, 
Çeşitli proje ve faaliyetlerle toplum içinde değişimin 
teşvik edilmesi, 
- Evde aile üyelerine ve okullarda sınıf öğretmenlerine 
danışmanlık yapılması
- Öğrencinin başarısını arttırmaya yönelik uyum 
çalışmalarını takip etmek gibi faaliyetleri içeren mobil 
hizmet faaliyetlerinin yürütülmesi planlanıyor. 

Uygulamamız gelişmiş ülkelerde pek çok örneği bulunan 
uzmanlaşmış ebeveyn merkezlerinin ülkemizdeki 
ailelerin ihtiyaçlarına göre uyarlanmış ilk örneğidir.

0 232 293 9847 ve 0 232 293 9848  
www.ebeveynmerkezi.org
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PANDEMİ, DEPREMLER VE 
AFETLERDE KRİZ BELEDİYECİLİĞİ

Uluslararası Engelsİzmir 4. Kongresinin üçüncü 
çalıştayı Pandemi, Afet ve Depremlerde Kriz Bele-

diyeciliği oldu.

Tarihi Havagazı Fabrikası’nda düzenlenen çalıştayda 
deprem veya afet durumlarında engelli birey ve aileler-
inin yaşayabileceği sorunlar ile çözüm önerileri tartışıldı.
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FARKINDALIK MERKEZLERİ
Olimpiyat Köyü Farkındalık Merkezi ve Örnekköy Farkındalık Merkezi

Engellilerin sorunlarının tüm toplumu ilgilendirdiğini 
biliyoruz. Bu nedenle sorunları görünür kılmak ve 

tüm kesimleri bilinçlendirmek için iki farkındalık merkezi 
açtık.

Olimpiyat Köyü Farkındalık Merkezi ve Örnekköy Sosyal 
Projeler Yerleşkesi’nde bulunan farkındalık merkezimiz, 
öncelikli hedefi miz ve geleceğimiz olan çocuklarımızın 
farkındalık düzeyini yükseltmekte önemli bir misyon 
üstleniyor. 

Şimdiye kadar farkındalık uygulamasını yaşadıkları 
deneyimin çok yararlı olduğunu belirten 20 bin katılımcı 
tamamladı.
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Başta görme engelliler olmak üzere, engelli bireylerin 
sanata erişimini önemsiyoruz. Örnekköy Farkındalık 

Merkezinde bulunan, engelleri aşan modern sanat 
müzesi, dünya sanat tarihinden günümüze kalan 
eserlere ev sahipliği yapıyor.

Görme engelliler için dokunulabilir eserler üreten İdol 
Sanat Evi sanatçılarının çalıştığı 44 seramik kabartma 
tablo, ünlü ressamların aslına uygun replikaları olarak 
müzede yerini alıyor.

Artık Picasso, Dali, Miro, Monet, Degas, Botero,Gauguin, 
Kandinski, Magritte, Matisse ve daha pek çok modern 
dönem sanatçısının eserleri dokunulabilir ve tasarlanan 
karekod sistemi ile ziyaretçilere verilen tabletler 
sayesinde sesli betimlemeli ve işaret dili çevirili olarak 

İZMİR DOKUNULABİLİR ENGELSİZ MODERN SANATLAR 
MÜZESİ’nde dokunulmayı ve hissedilmeyi bekliyor.

Ayrıca Meslek Fabrikası Şube Müdürlüğü FikrimİZ Birimi, 
dünya üzerinde yer alan bilinir mimari özellikleri olan 
yapıları ve İzmir haritasını 3 boyutlu baskı teknolojisi 
kullanarak FabrikaLab İzmir’de üretti. 

Baskıları alınan modeller sergilenmek üzere müzedeki 
yerlerini aldılar. 

İZMİR DOKUNULABİLİR ENGELSİZ 
MODERN SANATLAR MÜZESİ
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Engelleri Birlikte
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ELİM SENDE 
FARKINDALIK PROJESİ

İzmir Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde, İzmir Engelsiz 
Sanat Derneği yürütücülüğünde başta İzmir olmak 

üzere 14 şehirde Elim Sende Projesi sürüyor.

Proje; engellilik konusunda farkındalık oluşturmak 
ve özel ihtiyacı olan-olmayan çocukların katılımıyla 
yönetim mekanizmalarına katkı sunmayı amaçlıyor.

Ayrıca yaşanan şehrin değerlerini farkettirmek, 
katılımcıların kişisel gelişimlerine yardımcı olmak, 
özgüven ve yaratıcılığı artırmak da hedeflerimiz 
arasında.

Proje kapsamındaki etkinliklerin tamamı çocukların 
sosyal gelişimine katkıda bulunmaya, yaratıcılık ve 
hayal güçlerini geliştirmeye yönelik.

Elim Sende Projesi, ilkokul öğrencilerini özel gereksinimli 
arkadaşlarıyla farklı aktivitelerde kaynaştırarak 
toplumdaki empati duygusunu geliştirmeye destek 
oluyor.
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4. ENGELSİZMİR ULUSAL KARİKATÜR YARIŞMASI 
Musa GÜMÜŞ
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OTİZM DESTEK PROJESİ

ZİHİNSEL ENGELLİ BİREYLERİN VE 
AİLELERİNİN 
DESTEKLENMESİ PROJESİ

Anadolu Otizm Vakfı ile işbirliği içinde otizmli bireylere 
mutfak, el sanatları, bilgisayar ve tarım alanlarında 

meslek edindirme kursları düzenliyoruz.

Otizmli bireylerin ailelerine ücretsiz eğitim seminerleri 
ve psiko - sosyal destek programları düzenliyoruz.

Zihinsel Yetersiz Çocukları Yetiştirme ve Koruma Vakfı 
işbirliği ile zihinsel engelli bireyler ve ailelerine destek 

oluyoruz. Bu alanda çalışan profesyonellerin; eğitsel, 
psiko - sosyal, fiziksel, kültürel olarak desteklenmesi ve 
geliştirmesi amacıyla çalışıyoruz. 
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MÜLTECİ ENGELLİLERİN KORUMA HİZMETLERİNE 
ERİŞİMİNİN ARTIRILMASI PROJESİ

Proje, Avrupa Birliği İnsani Yardım Kurumu’nun 
finansal desteği, Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu ile 

Sığınmacılar ve Göçmenlerle Dayanışma Derneği 
ortaklığında gerçekleşiyor. 

Projenin İzmir’deki faaliyetleri Engelli Hizmetleri 
Şube Müdürlüğü Konak Engelli Hizmet Merkezi’nde 
yürütülüyor.

Projede, kentte yaşayan mültecilerin ihtiyaçlarına göre 
özelleştirilmiş koruma hizmetlerinden yararlanmaları 
için sosyal danışmanlık ve psiko-sosyal destek veriliyor.
Toplumsal cinsiyete dayalı şiddet, koruma, sosyal 
ve yasal haklar, mültecilere/göçmenlere ve engelli 
bireylere yönelik sağlık ve diğer hizmetler konusunda 
farkındalıklarının artırılması için farklı hizmetler 
sunuluyor. 

İzmir Büyükşehir Belediyesi olarak UNHCR (Birleşmiş 
Milletler Mülteci Örgütü) arasında yaklaşık bir yıldır 
devam eden sosyal uyum faaliyetlerine yönelik 
işbirliğinin geliştirmesi için yenilenen mutabakat 
metnini imzaladık. Mültecilerin kent hizmetlerine eşit 
erişimini arttırmak ve bir arada yaşam kültürünü 
desteklemek amacıyla yenilenen protokolde, Hemşehri 
İletişim Merkezi (HİM)’nde çok dilli hizmete geçilmesi 
için personel istihdamı yaratılması ve Mülteci Masası 
faaliyetlerinin devamlılığının sağlanması amaçlanıyor.
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SESLİ KİTAP PROJESİ

Kent Tarihi ve Tanıtımı Dairesi Başkanlığımızın özellikle 
görme engelli vatandaşlarımızın kitaba erişmesini 

kolaylaştırmak için projelendirdiği Sesli Kitap, kısa 
sürede tüm yurttaşlarımıza hitap etmeye başladı.

Görme engelli yurttaşlarımızın yanı sıra çocuk ve 
yetişkinlere yönelik kitapların da yer aldığı zengin 
içeriğe sahip Sesli Kitap Projesi, izmir.art ve Bizİzmir 
platformlarında kitap severlerin hizmetinde.
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SPOR KENTİ İZMİR

Engellilerin sosyal hayata katılmasının en güzel 
araçlarından biri de spor.

Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanlığı Buz Sporları 
Şube Müdürlüğümüz her Perşembe günü 11.00 – 12.00 
saatleri arasında, Bornova Âşık Veysel Rekreasyon 
Alanı’nda bulunan Buz Sporları Salonunda, İzmir’deki 
okullardan gelen yaklaşık 50 engelli çocuğumuza, 
ücretsiz buz pateni dersleri veriyor.

Gençlik ve Spor Kulübümüz engelli branşlarında, 
ülkemizin önde gelen kulüplerinden biri.

Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımımız, Türkiye 
Tekerlekli Sandalye Basketbol Ligi 2020 - 2021 
Sezonu’nu şampiyon olarak tamamladı.

Ampute Futbol Takımımız, 2020 - 2021 Türkiye Süper 
Ligini 3. sırada bitirdi, aynı sezon Ampute Futbol Türkiye 
Kupasında 3. Oldu. Kulüp bünyesinde ayrıca, Engelli 
Atletizm, Boccia, GÖrme Engelli Judo, Özel Sporcular 
Jimnastik ve Özel Sporcular Yüzme branşları mevcut.

Türkiye Belediyeler Birliği’nin düzenlediği Engelsiz 
Şehirler Fikir ve Proje uygulama Yarışması’na ise iki 
projeyle (engelli e-spor takımları kurulması ve akülü 
tekerlekli sandalye futbol takımları kurulması) katıldık. 
Engelli E-spor takımları kurulması Projemiz birincilik 
kazanmıştır.
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4. ENGELSİZMİR ULUSAL KARİKATÜR YARIŞMASI 
Ayhan ÇELIK
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SOSYAL YARDIMLAR EVDE SAĞLIK VE BAKIM HİZMETİ

Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığımız İzmir’de yaşayan 
sosyo-ekonomik zorluk çeken engelliler ve aileleri ile 

hasta ve yaşlılara medikal malzeme yardımı yapıyor.

Bu malzemelerden bazıları: Akülü tekerlekli sandalye, 
pediatrik tekerlekli sandalye, manüel tekerlekli 
sandalye, görme engelli bastonu, hasta yatağı, hasta 
önü yemek masası, hasta bezi ve havalı yatak..

İlgili derneklerden gelen talepler ve bireysel talepler 
üzerine çölyak ve fenilketonüri hastalarına yılda 3 kez 
gıda paketi desteği sağlanıyor.

Tüm sosyal yardım başvuruları için  danışma hattı 
444 40 35

Toplum Sağlığı Daire Başkanlığına bağlı Sağlıklı 
Yaşam ve Evde Bakım Şube Müdürlüğümüz 

şehrimizde yaşayan yoksulluk yaşayan hasta, yaşlı ve 
engellilere:

- Yara bakım
- Psikolojik destek
- Kişisel bakım
- Ev temizliği
- Fizik tedavi
Hizmetleri veriyor.

Başvuru ya da ihbar üzerine bir doktor ve bir sosyologdan 
oluşan İlk Değerlendirme ekibinin ziyaretiyle başlayan 
süreç ile ihtiyaca göre hizmet sağlanıyor.
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PANDEMİ VE DEPREM SÜRECİNDE 
ENGELLİ HİZMETLERİ

Pandemi ve kentimizde yaşanan deprem, sel 
felaketleri dezavantajlı grupları derinden etkiledi. 

Bunların başında ise engelli bireyler geliyor. Bu süreçleri 
birlikte atlatmak için çeşitli dayanışma ve yardımlaşma 
temelli çözümler geliştirdik:

1. Engelli bireyler ve ailelerine yardım ve destek sistemi 
oluşturduk.

2. Ekonomik zorluk yaşayan engelli ve yakınlarının 444 
40 35 numaralı telefon veya internet sitemiz üzerinden 
başvurması halinde ekonomik ve sosyal yardımda 
bulunduk.

3. 293 95 95 psikolojik destek hattı ile engelli bireylere 
psiko-sosyal destek sunduk. Çadır bölgeleri ve kentin 
farklı bölgelerinde Psiko Sosyal Destek Merkezleri 
kurduk.

4. Engelli bireylerin ve ailelerinin, engelsiz ulaşım 
araçlarıyla sağlık kuruluşlarına nakillerini sağladık.

5. İşitme engelli bireylerin kamu kurumlarındaki 
ihtiyaçları için İşaret Dili Çevirmeni görevlendirdik. 
16.000 şeffaf maske üreterek kent ve ülkede dağıtımını 
sağladık. Şeffaf Maske projemiz Çin Halk Cumhuryetin’e 
de örnek teşkil ederek medyada yer aldı.

6.  Engelli bireylerimiz ile birlikte tüm halkımızın barınma, 
beslenme gibi ihtiyaçlarını dayanışmayla karşıladık.

7. Engelli Hizmetleri Şube Müdürlüğümüz’ün yürüttüğü 
eğitim faaliyetleri Pandemi döneminde çevrimiçi 
ortamda devam etti.

Sadece Afet anlarında değil günlük yaşamda, engelli 
bireylerimizin ve ailelerinin, eğitim, sağlık, istihdam, 
sosyal ve siyasal yaşama katılımı, erişilebilirlik alanları 
başta olmak üzere tüm alanlarda, toplumun tüm 
bireyleri ile eşit ve adil bir yaşam sürdürmeleri için, yerel 
yönetim olarak, sorumluluklarımızın ve görevlerimizin 
bilincindeyiz.
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