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“Yüzle me” 

Projenin Süresi  
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Uygulayıcı Kurulu  

Özürlüler Vakfı 
1998 yılında kurulan Özürlüler Vakfı’nın kurulu  amacı, özürlü insanların 

sa lık, kültürel, sosyal ve sportif yönden geli mesi, onların bireysel toplumsal 
ve kurumlar boyutunda geli mesine katkıda bulunmak ve halkın da bu yönde 
dayanı maya özendirilmesidir. 

%40 i  kaybı olan herkesi (bedensel, zihinsel, görme, i itme ve süre en 
hastalıklar) kabul ve temsil eder. 

V ZYON 
Özürlünün kendi kendine yetebilece i gerçe inden yola çıkarak, toplumun 

di er bireyleriyle özürlü bireylerin bütünle ti i ça da  toplum modeli 
yaratmak. 

M SYON 
Topluma özürlü gerçe ini benimsetmek, özürlünün de kendi gerçe ini 

kabullenip toplumda üretken hale gelmesine yardımcı olmak, “ Acımanın ve 
acındırmanın olmadı ı” bir özgüven ortamı yaratmak için çalı maktır. 



Giri  
Ba bakanlık Devlet Planlama Te kilatı Müste arlı ı ve Devlet statistik Enstitüsü 

Ba kanlı ı Özürlüler daresi Ba kanlı ı’nın yaptı ı ara tırma sonuçlarına göre, 
Türkiye’deki toplam nüfusun yüzde 12.29’unu özürlüler olu turmaktadır. Bu nedenle 
Özürlüler’07 ile Türkiye ve dünyadaki özürlülerle ilgili organizasyonları, bilimsel çalı ma 
yapan akademisyenler ile kurum ve kurulu ları bir araya getirerek ortak çözümler üretmek 
ve üretilen çözümleri payla mak ana hedefimiz olmu tur.  

Bir di er önemli amaç ise özürlü ki ilerin olu turdu u toplulu un aslında ciddi bir 
yaptırım gücü olu turma ansına sahip olması gerçe inin i lenmesi, çözüm yollarında bu 
gerçekle hareket edilme anlayı ının hayata geçirilmesidir. Avrupa Birli i (AB) sürecinde 
olan Türkiye’de özürlülük konusu temel sorunlardan biridir. Bunun için AB’ye üyelikte 
özürlülerle ilgili düzenlemelerin hızlandırılması gerekir.  

Bilimsel toplantıların yanında, Yüzle me Soka ı uygulaması, özürlülerin 
gereksinimlerine yönelik çalı ma ve üretimleri gerçekle tirmi  yerli ve yabancı kurulu ları, 
Türk ve dünya firmalarının ürettikleri çözümleri, uygulama, proje ve çalı malarıyla görme 
olana ına sahip olduk. Ayrıca kongre çerçevesinde özürlüler ve ailelerine yönelik yapılan 
çalı taylara ve Atölye çalı malarına da yer verilmi tir. 

Kongre katılımcıları sergi, bilimsel sunumlar ve birbirinden farklı sosyal aktivitelerle 
etkinliklere katılma imkânına da sahip olmu tur. Yine Özürlüler’07 Etkinlikleri’yle ulusal ve 
uluslararası firmalar, siyasetçiler, sivil toplum örgütleri, yerel yönetimler, hukukçular, 
sanatçılar ve Hekimler da özürlü sorununa dikkat çekmek ve çözüm önerileri için bir araya 
gelmi lerdir. Özürlüler ’07 Kongre Sergi ve Sosyal Etkinlikleri’nin kongre ba kanlı ını Prof. 
Dr. Azmi Hamzao lu üstlenmi tir. 6 Aralık 2007 günü açılı ı Milli E itim Bakanı Hüseyin 
Çelik gerçekle tirmi tir 



KAPSAM 
Özürlüler Sergi, Kongre ve Sosyal Etkinlikleri yılda bir düzenlenmektedir. Özürlüler'07’in 

kapsamı üç ana bölümden olu mu tur. 

Kongre 
Özürlüler’07 Etkinlikleri’ndeki bilimsel toplantılarda Türkiye’nin konuyla ilgili u andaki 

durumu ve eksiklikler tartı ılmı , ortak acil eylem planlarının olu turulması gereklili i 
ortaya konmu tur. Sa lık, hukuk, e itim, ehirle me, ileti im, teknoloji ile sosyal, kültürel 
faaliyetler ve özürlülere yönelik sivil toplum kurulu larına yönelik çalı malar, toplantıların 
ana temaları olmu tur.  

Bu yıl üçüncüsü gerçekle tirilen Özürlüler’07 Kongre Sergi ve Sosyal Etkinlikleri üç 
bölümden olu mu tur. 

Kongrede; tıp alanında “Travmatik Omurilik Yaralanmalarına Multidisipliner Yakla ım”, 
hukuk alanında “Özürlülere li kin Hukuki Düzenlemeler”, özel e itim alanında ise “Özel 
E itime Disiplinlerarası Bakı ” adı altında akademik düzeyde toplantılar yapılmı tır. Tıp 
alanında yurtiçinden 45, yurtdı ından 2 dünyaca ünlü fizik tedavi ve rehabilitasyon uzmanı 

ISCOS Ba kanı Dr.El-Masri ve Dr.Fadel Derry konu macı olarak; özel e itim alanında 
yurtiçinden 74, yurtdı ından 7 ve hukuk alanında 13 konu macı katılmı tır. Kongre 
bölümde 672 kayıtlı uzman katılımcı ile Sergi ve sosyal etkinlik alanlarında yakla ık 2000 
ki i katılmı tır. 

Ayrıca “Sosyal Platformlar” adı altında düzenlenen panellerde sivil toplum 
kurulu larından, yurtiçinden 19 ve yurt dı ından 8 konu macı özürlüler ile ilgili sorunların 
çözümüne yönelik önerilerini dile getirmi tir. Disabled Peoples International’dan Fransa, 
Slovenya, Macaristan, Belçika, Romanya temsilcileri katılarak kendi ülkelerindeki 
çözümleri ve projelerini aktarmı tır. 

Asansör ve Yürüyen Merdiven Sanayicileri Derne i’nin olu turdu u panelde 
“eri ilebilirlik” konusu tartı ılmı , ELA ba kanı Luc Rivet katılarak çalı malarını 
payla mı tır. 

Türk Tabipleri Birli i’nin düzenledi i panelde ise Ötenazi ve Ashley yöntemleri ile özürlü 
sa lık kurulu raporları de erlendirilmi tir. 

Kongrede toplam 151 yurtiçi (45 konu macı ehir dı ından katılmı tır), 17 yurtdı ı 
konu macı yer almı tır. Tıp alanında 12 oturum 4 konferans, özel e itim alanında 25 
oturum 4 konferans, hukuk alanında 5 oturum 1 konferans, sosyal platformlar kapsamında 
düzenlenen panellerde ise 8 oturum gerçekle mi tir. 







Sergi 

Özürlüler’07 sergi kapsamında, özürlülerin ya am standartlarının yükseltilmesi 
için çözüm üreten firma, kurulu  ve STK’lar, birikimlerini payla mak için uygun bir 
ortam bulmu lardır.  

Özellikle bili im teknolojilerindeki son yenilikler, özürlüler için nitelikli araç ve 
gereçler, yeni geli tirilmi  dı  mekan sistem ve araçları gibi ürünlerin sergilendi i 
bölüm, etkinli in en fazla öne çıkan bölümü olmu tur. Serginin ziyaretçi profilini ise, 
özürlüler, özürlü yakınları, sivil toplum örgütleri temsilcileri, kamu ve özel sosyal 
kurum ve kurulu ların yöneticileri ve konuyla ilgili uzmanlar olu turmu tur. 

Sergi kapsamında ise iki fuaye alanı kullanılmı tır. Birinci fuayede medikal 
firmalar, ikinci fuayede ise özürlülerin ya am standardını yükseltecek ürünleri ve 
çözümleri olan toplam 23 firma katılmı tır. Ayrıca fuaye alanında Beyo lu 
Belediyesi ile “Yüzle me Soka ı” projesi hayata geçirilmi , Ankara Çankaya 
Belediyesi’nin uygulaması olan ve çalı anlarının Down Sendromlu ve zihinsel 
özürlü çocuklardan olu turdu u “Çengel Cafe” kurulmu tur. 







Yüzle me Soka ı 

Yüzle me Soka ı’ modeli Türkiye’de ilk defa gerçekle tirilmi tir. Bu sokakta, her eyin 
özürlüye uygun olarak dizayn edilmi  mekanlar bir arada gösterilerek, özürlülerin 
de‘Herkes gibi hayat sürdürebilecekleri’ vurgulanmı tır. 





Çengel Cafe 

Sergi bölümünde kurulan cafe‘de özel e itilmi  zihinsel özürlü çocuklar 
çalı mı lardır. Bu cafe’de yaptıkları çalı malarla Özürlüler’07 katılımcılarına, zihinsel 
özürlü çocuklara-bireylere gerekli olanaklar sa landı ında toplumla uyum sa layarak 
ya ayabilecekleri ve i  hayatında var olabilecekleri gösterilmi tir. 





Sosyal Etkinlikler 

Sosyal etkinlikler, Toplum ve özürlüler arasındaki fikir ve görü lerin payla ılması 
amacıyla gerçekle tirilmi tir. Gösterilerde özürlülerden olu an 4 farklı grubun özel 
gösterileri, atölye çalı malarına ve foto raf sergilerine yer verilmi tir.  





 Faaliyet ve Girdiler 
Özürlüler’07 Kongre, Sergi ve Sosyal Etkinlikleri , 
Türkiye’nin her bölgesinden gelen özürlüler ve sivil toplum kurulu u yetkilileri ile 

çe itli ülkelerden katılan özürlü ve sivil toplum kurulu u temsilcileri arasında fikir 
alı veri i sa lanarak; sosyal anlamda dostluk ba ının geli mesi ve ülkemizin yakından 
tanınması Türkiye’deki özürlülerin dünyaya entegrasyonuna yardımcı olmu tur. 
Bunların yanı sıra, hedeflerimiz arasında, üniversite ve ara tırma kurumlarının 
sundu u AR-GE proje önerileriyle, talep edenler arasında bir i birli i olu turulması da 
bulunmaktadır. Bu nedenle özürlülerin, genç ara tırmacıların ve üniversite 
ö rencilerinin projelerini tanıtma ansı elde etmeleri sa lanmı tır. 

Bilimsel toplantılarda klasik özürlülük sorunu yerine direkt etki metoduyla hemen 
yapılması gereken öncelikler üzerinde bilimsel tartı malar gerçekle mi , çözüm 
önerileri sunulmu tur. 

Proje orta ımız olan Dısabled People’s nternational Tarafından hayata geçirilen 
projeleri tanıma fırsatı elde edilmi  ve bu projelerin ülkemiz artlarına uygun hale 
getirilmesi için i birli i sa lanmı tır. 

Akademisyenler tarafından yapılan özürlü ailelerine yönelik çalı taylar da özellikle  
zihinsel özürlü çocukların aileleri öz bakım becerilerinin geli mesi yönünde 
bilinçlendirilmi lerdir. Ayrıca özürlüler için çözümleri olan firmalar sergi alanını ziyaret 
eden aileleri yeni teknolojik ürünler konusunda bilgilendirmi lerdir. 

Özürlülere yönelik çözüm önerileri olan yerel yönetimler, sivil toplum 
örgütleri, hukukçular ve Hekimler bir araya getirtilerek özürlülük sorununun 

çözümüne yönelik fikirlerini payla mı lardır. 
Özürlüler için gerçekle tirilmi  yerel mimari projelerin hemen hayata geçirilmesi için 

çe itli kampanyaların ba langıcı olacaktır. 
Bilimsel alı veri in yanı sıra, kongre süresince düzenlenen zeyrek hane, 

Sultanahmet, Kapalı Çar ı ve Ayasofya gezilerek, Türkiye’nin köklü tarihi, turistik ve 
kültür hazineleri tanıtılmı tır. 

Etkinli e katılan  herkese ‘Birlikte Ya amak’ bilincine vurgu yapılmı . Bunun için 
ki isel olarak ‘acaba ben ne yapabilirim’ sorusu sordurulak kamuoyu olu turulmu tur. 



Özürlüler’07 Kongre Sergi ve Sosyal Etkinlikleri Kurulları 
Kongre Ba kanı 

Prof.Dr. Azmi Hamzao lu 
Florence Nightingale Hastanesi Omurga Cerrahisi Merkezi 

Bilimsel Düzenleme Kurulu 

Kln.Psk. Cafer Çataloluk Av. Gökhan Küçük Doç.Dr. Serkan Yıldırım 

Hukuk Alanı 

Prof. Dr. Bihterin Dinçkol 
stanbul Ticaret Üniversitesi  
Hukuk Fakültesi Ö retim Üyesi Genel Kamu Hukuku A.B.D 

Prof. Dr. Nihal Saban 
Marmara Üniversitesi 
Hukuk Fakültesi Ö retim Üyesi 
Vergi Hukuku A.B.D 

Doç.Dr. Nur en Caniklio lu 
Marmara Üniversitesi 
Hukuk Fakültesi Ö retim Üyesi 

 ve Sosyal Güvenlik Hukuku A.B.D 

Doç. Dr. Pervin Somer 
Kadir Has Üniversitesi 
Hukuk Fakültesi Ö retim Üyesi 
Roma Hukuku A.B.D. 

Prof. Dr. Turan Yıldırım 
Marmara Üniversitesi 
Hukuk Fakültesi Ö retim Üyesi 
dare Hukuku A.B.D 



Özel E itim Alanı 

Prof. Dr. Adnan Kulaksızo lu 
           Marmara Üniversitesi Atatürk E itim Fakültesi Özel E itim Bölümü 

           Prof. Dr. Barı  Korkmaz 
          stanbul Üniversitesi Cerrahpa a Tıp Fakültesi 

Nöroloji A.B.D Çocuk Nörolojisi Bilim Dalı 

Doç.Dr. Behiye Alyanak 
stanbul Üniversitesi stanbul Tıp Fakültesi Çocuk Psikiyatrisi Bilim Dalı 

Yrd. Doç. Dr. Hande Sart 
Bo aziçi Üniversitesi E itim Fakültesi E itim Bilimleri Bölümü 

Yrd. Doç. Dr. Nevin Eracar 
Marmara Üniversitesi E itim Fakültesi E itim Bilimleri Enstitüsü 

Prof. Dr. Serap nal 
stanbul Üniversitesi 
Beden E itimi Spor Yüksek Okulu 



Tıp Alanı 

Doç Dr. Belgin Erhan 
stanbul Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon E itim ve Ara tırma Hastanesi 

Doç.Dr. Mehmet Tezer 
stanbul Bilim Üniversitesi Ortopedi ve Travmatoloji A.B.D.  
Florence Nightingale Hastanesi Omurga Cerrahisi Merkezi 

Prof. Dr. Murat Hancı 
stanbul Üniversitesi Cerrahpa a Tıp Fakültesi Beyin ve Sinir Cerrahisi A.B.D. 

Uzm.Dr.Nur Akgün 
Fatih Sultan Mehmet E itim ve Ara tırma Hastanesi Anestezi ve Reanimasyon Klini i 

Prof. Dr. Sedat Özkan 
stanbul Üniversitesi stanbul Tıp Fakültesi Konsültasyon Liyezon Psikiyatrisi Bilim Dalı  
Onkoloji Enstitüsü Psikososyal Onkoloji Bilim Dalı 

Türk Tabipleri Birli i 

Dr.Ali Çerkezo lu stanbul Tabip Odası 

Dr.Ümit Ünüvar Atılmı  stanbul Tabip Odası 



Danı ma Kurulu 

Prof.Dr. Co kun Özdemir 
Kas Hastalıkları Derne i Ba kanı 

Prof.Dr. Gençay Gürsoy 
Türk Tabipleri Birli i Ba kanı 

Halis Kuralay 
l Milli E itim Müdürlü ü Özel E itim ube Müdürü 

Prof.Dr. Hıfzı Özcan 
Türkiye Spastik Çocuklar Vakfı Ba kanı 

Jean-Luc Simon 
Disabled Peoples’ Intenational Avrupa Ba kanı 

Sefa Targıt 
Asansör ve Yürüyen Merdiven Sanayicileri Derne i Ba kanı 

Siral Demiral 
stanbul Özel E itim ve Rehabilitasyon Merkezleri Derne i Ba kanı 

* simler alfabetik sıraya göre yazılmı tır. 



Özürlüler’07 Kongre Sergi ve Sosyal Etkinlikleri’ni  
Destekleyen Sivil Toplum Kurulu ları 

Asansör ve Yürüyen Merdiven Sanayicileri Derne i 
Bedensel Engellilerle Dayanı ma Derne i 
Çocuk Fizyoterapistleri Derne i 
Disabled Peoples  International 
Görme Özürlüler Derne i 
Omurilik Hastalıkları Derne i 
Türk Epilepsi ile Sava  Derne i 
Türk Nöroloji Derne i 
Türk Nöro irurji Derne i 
Türk Ortopedi ve Travmatoloji Birli i Derne i 
Türk Tabipleri Birli i 
Türkiye Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Derne i 
Türkiye Kas Hastalıkları Derne i 
Türkiye Spastik Çocuklar Vakfı 



Özürlüler’07 Kongre Sergi ve Sosyal Etkinlikleri Sponsorları 

•   Ana Sponsorlar  

      FIAT Medikon 

•   Co- Sponsorlar 
Anadolu Sigorta Ege Group Erkim laç Fermed 
Johnson&Johnson Plato Grup Tempur 

•   Medya Sponsoru 
CNN Türk 

•   Radyo Sponsoru 
Best Fm 

•   Açıkhava Tanıtım Sponsoru 
Clear Channel 

•   Web Altyapı Sponsoru 
Superonline 

•   Ça rı Merkezi Sponsoru 
CMC Ça rı Merkezi Hizmetleri 

•   Yüzle me Soka ı Sponsoru 
Beyo lu Belediyesi 

•   Medya Takip Hizmeti Sponsoru 
Medya Takip Merkezi 



Sergi Alanında Yer Alan Firmalar 

Abra E itim Araçları 
Ake Asansör 
Altıncı His Özel E itim ve Rehabilitasyon Merkezi 
Ametal Asansör 
Arge Plus 
Artan Asansör 
Atamar 
Avrasya Asansör 
Eylül Yayıncılık 
Hakerman 
Kifdis 
Metin Sabancı Özel E itim ve Rehabilitasyon Merkezi 
Nobel Tıp Kitabevi 
Özel Yıldız Çocuk Özel E itim ve Rehabilitasyon Merkezi 
Rehab Center 
Turkuaz Tekstil 
6.His Özel E itim ve Rehabilitasyon Merkezi 



Sergi Alanında Yer Alan  
Sivil Toplum Kurulu ları ve Yerel Yönetimler 

Asansör ve Yürüyen Merdiven Sanayicileri Derne i 
Altınokta Körler Vakfı 
Bedensel Engelliler Dayanı ma Derne i 
Hemofli Derne i 
Kocaeli Ticaret Odası- Bizimköy Projesi 
Darülacezeye Gönül Verenler Derne i 
Evde Bakım Derne i 
Görme Özürlüler Derne i 

i li Bedensel Engelliler Derne i 
SSP Derne i 
Türkiye Kas Hastalıkları Derne i 
Türkiye Spastik Çocuklar Vakfı 
Küçükçekmece Belediyesi 
Tohum Otizm Vakfı 
Tomurcuk Özel E itim ve Rehabilitasyon Merkezi 
Tüketiciler Birli i Engelli Engeli Tüketici Hakları Komitesi 
Zeytinburnu Zihinsel Engelliler Okulu 



Özürlüler 07 Kongre Sergi ve Sosyal Etkinlikleri  
Tanıtım Çalı maları 
Halkla ili kiler: 

Özürlüler ’07 çerçevesinde yürütülen PR çalı malarının kapsamı  

iki ana bölümden olu mu tur; 

•    Medya ileti imi 

•    Etkinlik yönetimi 

Medya leti imi: 

Profesyonel medya ileti imi faaliyetleri çerçevesinde; 

•    Basın bültenleri 
•    Basın kitleri 
•    Özel haber ve röportajlar 
•    Radyo ve TV programları 
•    Basın toplantıları 
Gerçekle tirilmi tir. Ulusal ölçekli yayın kurulu larıyla hedef kitleye en etkin  
ve yaygın eri im sa lanmı tır. 

Etkinlik Yönetimi: 
Sergi ve kongre katılımcıları ile ziyaretçilerine yönelik sosyal nitelikli etkinliklerin yanı sıra, 
Türkiye’de özürlülerin sosyal ya ama katılımını destekleyecek, özendirecek ve te vik  
edecek, özürlü olmayanlarla aralarında ortak paydalar yaratacak, sergi ve kongre ile  
e zamanlı gerçekle tirilen aktiviteler, aynı zamanda Özürlüler Vakfı’nın kamuoyuna  
ula tırmayı hedefedi i mesajların aktarımında da güçlü bir araç olmu tur. 
Etkinlik öncesinde kamuoyu olu turabilmek adına, Özürlüler’07 Etkinlikleri 50 yazılı ve  
görsel medyada yer almı tır. Ayrıca 73 web sitesinde etkinli in duyurumu yapılmı tır. 
 Etkinlik sonrası ise 35 yazılı ve görsel medyada yer almı tır. 
•    Televizyon 
Özürlüler’07 Etkinlikleri TV tanıtımı için tıp ve özel e itim- hukuk olmak üzere iki versiyon  
tanıtım flmi hazırlatılmı  ve CNN Türk, Kanal D, Star TV, ATV ve ayrıca 38 tematik  
kanalda flmler yayınlanmı tır. 



•    Radyo 
Özürlüler’07 Etkinlikleri için hazırlatılan iki versiyon radyo spotu Best Fm,  
NTV Radyo, CNN Türk Radyo, Radyo 7, Power Group, radyolarında yayınlanmı tır. 

•    Gazete lanları 
ki farklı ilan örne i ve tam sayfa ilan a a ıda detayları bulunan gazetelerde yayınlanmı tır. 

YAYIN YER  YAYIN TÜRÜ TAR H ST/CM 

KELEBEK TÜRK YE BASKISI 
(RENKL ) 

16.11.2007 80 

KELEBEK TÜRK YE BASKISI 
(RENKL ) 

26.11.2007 472,5 tam sayfa 

KELEBEK TÜRK YE BASKISI 
(RENKL ) 

03.12.2007 80 

ZAMAN 
CUMARTES  

TÜRK YE BASKISI 
(RENKL ) 

17.11.200
7 

80 

ZAMAN PAZAR TÜRK YE BASKISI 
(RENKL ) 

25.11.200
7 

80 

ZAMAN PAZAR TÜRK YE BASKISI 
(RENKL ) 

02.12.200
7 

80 

CUMHUR YET TÜRK YE BASKISI 
(RENKL ) 

18.11.200
7 

80 

CUMHUR YET TÜRK YE BASKISI 
(RENKL ) 

24.11.200
7 

80 

CUMHUR YET TÜRK YE BASKISI 
(RENKL ) 

25.11.200
7 

80 

GÜNAYDIN TÜRK YE BASKISI 
(RENKL ) 

24.11.200
7 

477 Tam Sayfa 

GÜNAYDIN TÜRK YE BASKISI 
(RENKL ) 

03.12.2007 80 

• Açık Hava Tanıtımları 
stanbul genelinde 250 adet raket afi  kullanılmı tır. 



Girdiler 

Özürlüler’07 Kongre, Sergi ve Sosyal Etkinlikleri’nin üstlendi i görev;   

Bilimsel toplantılar yoluyla sa lık, hukuk, sosyal güvenlik, mimari, istihdam, 
e itim alanlarında uzmanların görü leri ile özürlüye hizmet etmek için kurulmu  
bütün kurumların geli mesine katkı sa lamasına yardımcı olduk, 

Sosyal Etkinlikler sayesinde ise farklı etkinliklerle de dikkatler özürlüler 
konusuna çekilerek kamuoyu olu turulmu tur.  



De erlendirme 

 Geni  kapsamlı ve detaylı olarak bu projeye bakıldı ında, bu örnek bir projedir. 
Özürlüler’07 Kongre, Sergi ve Sosyal Etkinlikleri, ülke genelindeki özürlülere tüm 
kanallardan ula ım alanını geni letebilmeyi hedeflemektedir. Bu yıl üçüncüsü 
gerçekle tirdi imiz bu proje, hem bilimsel veriler açısından belge niteli inde olacak hem 
de %12,29’luk özürlü kitlesine hizmet edecek çalı maların yapılmasına ve elde edilen 
veriler, konu ile ilgili çalı ma yapanlara kaynak olacaktır.  












































































