ENGELLİ HAKLARI
Projesi

Birçok Kamu Kurumuna özel kapak ve iç baskısıyla projelendirilen bu
yayın, kurumun sorumlu olduğu hizmet bölgesinde bulunan tüm
engellilere ve yakınlarına kurum tarafından armağan edilmektedir.
Siz de kurumunuzun hizmet alanındaki engellilere ve yakınlarına böyle
bir kitabı hediye ederek, onlara haklarını hatırlatmak istemez misiniz?

Engelli Hakları
Kitap Projesi

Projenin Amacı
• Engelli vatandaşlarımızın temel haklarını korumak,
• Halkımızın engellilik konusundaki duyarlılık ve bilincini arttırmak,
• Engellilerin yaşadıkları sorunları halkın gündemine taşımaktır.
• Kurum çalışanlarının “Engelli Vatandaşa Davranış” hususunda farkındalığını artırmak.

Hedef Kitle
• Belediyenin vatandaş ile ön planda olan hizmet birimlerinin tamamı
• Bölgede ikamet eden engelli vatandaşlar ve aileleri

Projeye Dair Uygulamalar
• Bölgede Engelli Vatandaş - Engelsiz Belediye - Eğitimli Personel üçgenini sağlayacak şekilde “Engelli Vatandaşa
Davranış” konulu bir eğitim programı düzenlenmesi ve bölgenin engellilere yaklaşım hususunda bağımsız pilot
bölge haline getirilmesi.
• Yazarı Erkan KARAARSLAN olan “Engelli Hakları” isimli kitabın, eğitime katkı sağlaması amacıyla bölgede
bulunan tüm engelli vatandaş ve ailelerine hediye edilmesi.

“Engelli Hakları” Kitap Projesi kapsamında kitap içeriği;
• Önsözde yer almak üzere kurum başkanı/temsilcisine ait engellilere hitaben yazı,
• Arka kapakta yer almak üzere kurum başkanı ya da kurumun özgeçmişi
• Kitabın ön kapağında kurumunuzun hediyesi olduğunu belirten ibare. (Kurum logosu ile birlikte)
• Kurum tarafından talep edildiği takdirde, kitabın ilk ya da son bölümüne eklenmek üzere, Kurumun engellilere
yönelik hizmet ve faaliyetlerinin anlatıldığı bir bölüm.
Kitap, yukarıda belirtilen eklemeler ile düzenlenerek, kurum çalışanları, engelli vatandaşlar ve ailelerine hediye
edilmek üzere teslim edilecektir.
Not: Kamu İhale Kanunu’nun 22.maddesinin “b” bendine göre “Sadece gerçek veya tüzel tek kişinin ihtiyaç ile ilgili özel bir hakka sahip olması.” hükmü
gereğince 22/b kapsamında doğrudan temin yapılabilir.
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Asıl engel, engellilere, engel olmaktır…
Eser incelendiğinde başlıca dört bölümden oluştuğu, ilk bölümde engelli kavramı, ikinci bölümde ise
engelli haklarının neler olduğu, üçüncü bölüme gelindiğinde tasnif edilmiş engelli hakları, son ve
dördüncü bölümde ise engellilere yönelik mevzuat ele alınmıştır.
Engelli hakları ile ilgili pek çok çalışma yapılmış olmasına karşın literatürdeki dağınıklık, pek çok tekrar
niteliğindeki çalışma ve indeks eksikliği bu ortaya konulan eserlerdeki en dikkat çekici eksikliklerin başında
gelmektedir. Bu bağlamda, derli toplu olmayan ve sistematik bir düzen içerisinde yer almayan bu çalışmalar
rahatsızlık boyutuna ulaşınca bir mevzuat analizi yapma ihtiyacı doğmuştur.
Ülkemizde pek çok hukuki düzenleme ile kırılgan ve dezavantajlı gruplara çeşitli haklar tanınmasına karşın, bu
haklar görevli kurumlar ya da sivil toplum kuruluşlarınca derli toplu bir şekilde bir araya getirilmediği için, hak
sahiplerinin tanınan bu haklardan yararlanamadığı ve bu haklardan haberdar olmadığı bilinmektedir. Tüm
dünyada olduğu gibi, ülkemizde de engelli bireyler toplumun önemli bir bölümünü oluşturmaktadır. Son
rakamlar, ülkemizde 10 milyona yakın engelli vatandaşımızın olduğunu göstermektedir. Bu da demektir ki;
Türkiye’de yaklaşık her 8 kişiden biri kısıtlayıcı en az bir engelliliğe sahiptir. Toplum içerisinde oldukça ciddi bir
oranda yer alan engelli vatandaşlarımızın doğal olarak tüm diğer bireylerle eşit haklara sahip olmaları temel
düşüncemizdir. Engelli meselesi, sadece bir sağduyu, farkındalık değil, aynı zamanda bir hak ve adalet
meselesi olması açısından da oldukça önemlidir. Engelli insanlarımız da, tıpkı diğer sağlıklı vatandaşlarımız
gibi eşit muamele, itibar, yaşamlarını bağımsız idame ettirme ve toplumun bir parçası olma gibi haklara sahip
olmalıdırlar.
Anayasamızda tanımlanan sosyal hukuk devletinin bir gereği ve ifadesi olarak dezavantajlı gruplara tanınan
imkânlar bir haktır; lütuf değildir. Bu çerçevede bir hakkın kullanımı aslında başvuruyu gerektirmeksizin
doğrudan ilgililerine yapılmalıdır. Ancak bugüne değin gerekli bilgi sistemleri kurulamadığı için hakların
kullanımı başvuru esasına göre yürütülmekte ve haberdar ya da muktedir olmadığı için başvuruda
bulunmayan pek çok hak sahibi bu haklardan ne yazık yararlanamamaktadır.
Bu çalışma, engelli vatandaşlarımıza karşı bir görev duygusuyla kaleme alınmış olup, bu vesile ile engellilerin
haklarını bilmeleri ve kullanmaları konusunda da aydınlatıcı olmasını ümit etmekteyiz.
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