
 



GİRİŞ 

Yaşam Hakkı, BM’nin de tanımı ile kişinin fiziksel varlığının sürdürülebilmesinin güvencesini oluşturan 

“bir insani hak” olarak ifade edilmiştir. Yaşam Hakkı, ABD’li psikolog Abraham Maslow’unda işaret 

ettiği gibi temel ihtiyaçların (barınma, beslenme, korunma güdüsü, ait olma, saygınlık ve kendini 

gerçekleştirme) uygun şartlarda karşılanmasını ifade eder. Bireyin var olma, kendini gerçekleştirme 

hakkı olarak da diyebileceğimiz “Yaşam Hakkının” sosyal açıdan, toplumsal bellek açısından, toplumda 

dışlanan özürlüler açısından ve diğer mağdur olmuş bütün kişileri de kapsayacak şekilde gelecek, 

refah ve birliktelik duygusunu da ön planda tutarak irdelenmesi, tartışılması gerekir. Bu hakkın nasıl 

olması gerekliliğiyle ilgili kısaca birkaç şey söylemek gerekirse şunları ifade etmek yerinde olacaktır. 

Öncelikle bu hakkın korunması, geliştirilmesi, her kesime adaletli bir yaşamın sunulması için en başta 

Almanya’nın da başarılı bir şekilde uyguladığı sosyal devlet anlayışı bizim ülkemizde ve birey hakkı 

bakımından yoksun, geri kalmış ülkelerde, acilen ve şiddetli bir şekilde hayata geçirilmeli, devlet 

nezdinde uygulanmalı, geliştirilmeli, yasal güvenceler getirilmeli ve yaşam hakkına saygı gösterecek 

bir bilinç düzeyine ulaştırıcı politikalar üretilmelidir. 

Ülkemizde özürlüler konusunda da diğer bireylerden farklı olmadıklarını, tam tersine farklılığın bir 

kazanım olarak görülmesi gerekliliğini, ötekileştirme hissinin tamamen akılcı politikalarla ortadan 

kalkması fikrini benimsemek gerekir. Özürlülerin aslında bir engeli olmadığı düşüncesini toplumun 

belleğine yerleştirmek ana gayemiz olmalı ve asıl sorunun bilinçsiz yetişmiş, adaletten, insan hakları 

kültüründen yoksun insanlardan kaynaklandığını bilmek gerekir. İnsan varlığının her döneminde 

önemli bir konumda bulunan “Yaşam Hakkı”, yıkımların, savaşların sonucunda BM’in 4 Kasım 1950 

tarihinde Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinde yasal güvence altına alınarak kabul edilmiş ve 

uluslararası alanda yaşam hakkı insanı bir hak olarak belirlenmiştir. Bu hak, kadın hareketlerinin, 

erkek hareketlerinin, özürlülerin kısacası tüm insani koşullarda yaşamak isteyenlerin ortak mücadele 

vermesi gerektiği önemli bir meseledir. Günümüzde tartışmasız en önemli ve dikkate alınması 

gereken bir konu olan “yaşam hakkına” destek olmak, farkındalık yaratmak, bir nebze de olsa bu 

hakkın gelişmesine öncülük etmek amacıyla “Özürlüler Vakfı” olarak “Yaşam Hakkı” temalı 13-15 

Mayıs 2016 tarihleri arasında Trakya Üniversitesi Balkan Kongre Merkezinde bir kongre 

gerçekleştirdik. Amacımız, toplumun hiçbir kesiminin renginden, dilinden, dininden, kültüründen, 

fiziksel veya zihinsel özründen dışlanmaması gerekliliğinin farkına varılmasını sağlamak, tartıştırmak, 

bu konu hakkında gündem oluşturmak ve özellikle sosyal açıdan farkındalık yaratmaktır. Bize göre en 

önemli amaçta, özürlülerin diğer bireylerden farklı olmadığını, engellerin insanların bilinçsizliği 

yüzünden ortaya çıktığını doğru bir şekilde ifade etmek olmuştur. 

 

 

 

 

 

 

 



Kongre Hakkında 

Özürlüler’2016 Kongre ve Sosyal Etkinlikler 13-15 Mayıs 2016 tarihlerinde Edirne'de  Trakya 

Üniversitesi  Balkan Kongre Merkezi'inde  yapıldı..  

Edirne Belediye Başkan Recep Gürkan tarafından açılışı yapılan kongrede ünlü modacı Cemil 

Çiçek “Paylaşılmaya Değer Fikirler’’ konusunda  Tedx  sunumu yaptı. 

 

 
 



 

Kongrenin açılış oturumunda “ Toplumsal Alanda Yaşam Hakkı” tartışılmış ve katılımcılar 

tarafından çok beğenilmiştir. Moderatörlüğünü Prof. Dr. Osman doğru’nun yaptığı oturumda 

“Çocuğun Yaşam Hakkı” Ezgi Koman (Gündem Çocuk Derneği), “Kadının Yaşam 

Hakkı”Duygu Boğa ,”Cinsel Yönelim ve Cinsiyet Kimliği Temelli Nefret Cinayetleri” Avukat 

Hayriye Kara, Mülteci İçin Yaşam Hakları Basel Arbar “Engelli Hakları”  Av.Songül Göreci 

(Özürlüler Vakfı Temsilcisi), “Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'ne Göre Yaşam Hakkı” Yrd. 

Doç. Dr. Nurdan Okur tarafından konuşuldu.  

Kongrede  toplam 15 oturum gerçekleşti.47 bildiri ,14 poster sunumu, 15 serbest bildiri 

sunuldu. 750 kişinin katıldığı kongrede tamamı şizofren hastalardan oluşan  bende varım 

tiyatro gösterisi  de  gerçekleştirildi. 

Görünmez Alanlar Atölyesi  

 

 



Farklılık, İnsanlar ve Kurulu Alanlar 

Kurulu alan kullanıcıları üç insan gruplarına odaklanmışlardır. Körler, az görenler ve görebilen 

insanlar.Carlos Mourão Pereira’nin kör evresinin dört mimari çalışmasından güvenlik ve 

duyusal konfor gereksinimleri incelenmiştir. Sunum iki gruba bölünmüştür, her ikisinde 

kapsamlı tasarım ve dönemsel alanları ile ilişkilidir. İlki görebilme kavramını bir strateji olarak 

kapsamlı evler için inceler. İkincisi kullanabilirlik kavramını bir strateji olarak kapsamlı kamu 

alanları için inceler. 

Bu Atölye çalışması İlk defa  28 Mayıs 2010 yılında Haliç Kongre Merkezinde gerçekleştirildi. 

Portekizli görme Özürlü mimar Carlos Mourao ‘nun gerçekleştirdiği ‘Görünmez Alanlar, Çoklu 

Duyumsal Atölye Çalışması’ 3 bölümden oluştu. Mimarlık bölümü öğrencilerinin katıldığı 

çalışmanın ilk bölümünde, yapılacak çalışma hakkında bilgiler aktarıldı. Ardından Rahmi koç 

Müzesi’ne gidilerek çalışmaya katılanların gözleri bağlanarak farklı mekanları görmeden nasıl 

algıladıkları üzerine bir uygulama yapıldı. Tekrar Kongre Merkezine dönülerek, katılımcılar 

deneyimlerini aktardılar. Bu çalışma sayesinde, Mimarlık bölümü öğrencileri, 

gerçekleştirecekleri projelerde görmeyenleri de hesaba katarak nasıl bir evrensel tasarım 

gerçekleştirebilecekleri hakkında bilgi edindiler. Ardından Rahmi koç Müzesi’ne gidilerek 

çalışmaya katılanların gözleri bağlanarak farklı mekanları görmeden nasıl algıladıkları üzerine 

bir uygulama yapıldı. Tekrar Kongre Merkezine dönülerek, katılımcılar deneyimlerini 

aktardılar. Bu çalışma sayesinde, Mimarlık bölümü öğrencileri, gerçekleştirecekleri projelerde 

görmeyenleri de hesaba katarak nasıl bir evrensel tasarım gerçekleştirebilecekleri hakkında 

bilgi edindiler. 

Görme Engelli Portekizli Mimar Dr. Carlos Mourao  Peraira ve Dr. Mimar Özlem Belir, Sultan 

II. Bayezid Külliyesi Sağlık Müzesinde, ‘Tarihi Mekanlarda Bulunmaktan Keyif Alıyorum’ 

atölyesini  25 mimarlık fakültesi öğrencisi ile birlikte gerçekleştirmiştir. 

 



2010 yılında İstanbul’u ziyaret ettiğinde ‘Tarihi mekânlarda bulunmaktan keyif alıyorum, 

Mimari öyle olağanüstü ki, akustik ve kokular sayesinde mekan algılayabiliyorum.’ diyen, 

görme yetisini 2006 yılında kaybeden mimar Carlos Mourao atölye çalışmasına tasarım 

alanında çalışan, yeni mezun ve öğrencilerin katılımıyla gerçekleşmiştir. Atölyenin amacı; 

tasarım sürecinde, görünmezlik boyutunun uygulanabilme deneyimi, olarak açıklanabilir. 

Çoklu duyularımızla mekân okumak, deneyimlemek ile ilgili tarihi bir mekânda farklı 

deneyimler paylaşılmıştır.Tüm gün süren atölye çalışması 3 aşamada gerçekleştirilmiştir. İlk 

aşamada, kısa bilgilendirme oturumunu yapılmış, ikinci aşamada Sağlık Müzesi içinde 

görünmezlik deneyimi yaşatılmıştır. Son aşamada ise, külliye içerisinde bir tasarım stüdyosu 

çalışması yapılarak, katılımcıların deneyimlerinden edindikleri tecrübeleri çeşitli araçlarla 

sunum olarak hazırlanarak çalışmalar kongre alanında sergilenmiştir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Bilim Kurulu 
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