Özürlüler Vakfı , engelli hakları ve uluslararası standartlarca belirlenmiş insan haklarını
savunmayı amaç edinmiştir. Engelli bireyin günlük yaşam etkinliklerine özgürce katılma
olanağından mahrum bırakılması ayrımcılık, haksızlığa uğrama, bina ve açık alanlara fiziksel
erişimin engellenmesi, uygun barınma ya da konut bulmada yaşanılan zorluklara dikkat
çekmek için eylemler ve kampanyalar düzenlenmektedir. Bu kampanyalar sayesinde
hükümete baskı yaparak kamuoyunu harekete geçirmeyi hedeflemektedir.
Özürlüler Vakfı Savunucuları eğitim, uzlaşma, ikna ve baskı teknikleri gibi eylemler
aracılığıyla kamuoyunu etkilemek üzere örgütlenmiş birçok gönüllünün oluşturduğu
topluluktur .
Toplumsal engellilik konusunda yapılan haksızlıkların giderilmesi için sorunun
muhataplarıyla müzakere ederek çözüme ulaşması için mücadele eder.

Ülkemizde engellilerin yaşadığı sıkıntılar( eğitim, ekonomi, sağlık, erişilebilirlik,kültürel ve
sosyal haklar vb.. ) toplumun bütününü kapsayan bir sorundur. Çözümü de çok yönlüdür.
‘’Size de Çıkabilir” sloganıyla dikkat çekilmek istenilen asıl konu bir gün sizin de engelli
olabileceğinizdir.Bu kampanyanın diğer bir amacı da, engelliler de dahil olmak üzere
toplumun tüm kesimlerinin dikkatini çekecek proje ve kampanyalarla ülke genelinde
engellilerin ve engellilerle ilgili çalışma yapanların bizden haberdar olması, bize ulaşması
ve gelecekteki çalışmalarımıza yön verecek bilgi birikimini elde etmek ve veri tabanı
oluşturmaktır.
5 Nisan 2002’de Harbiye Askeri Müze Kültür Sitesi’nde verilen bir kokteyl ile “Size de
Çıkabilir” kampanyasının tanıtımı gerçekleştirilmiştir. Bu geceye basın, iş dünyası, sanat
camiası, konu ile ilgili kurum ve sivil toplum kuruluşları temsilcileri katılmıştır. 10 Nisan
2002 tarihinde televizyonlarda, reklam filmlerinin yayınlanmasıyla kampanya başlamıştır.

Video Linlerimiz:

https://youtu.be/nPlta37Wudc
https://youtu.be/iXAtd1xTsN4
https://youtu.be/XKIwffhg_vU

“Bi’ Bakar mısınız?” Özürlüler Vakfı’nın eğitim, sağlık, istihdam, sosyal yaşam , toplumsal
eşitliğin sağlanması için yaptığı eylemlerin genel adıdır.
Bu slogan aktivist bir söylem olup Özürlüler Vakfı’nın yaptığı tüm eylemlerin genel
sloganıdır. İnternet kullanıcılarının gönüllü olarak katılım sağladığı, medya ve ünlüler
tarafından da desteklenen, bütünleşik bir iletişim ve etki çalışmasıdır.
Video Linlerimiz:

https://youtu.be/RV84V8dwnsk
https://youtu.be/d_tkpEZllrw

Bİ’ BAKAR MISINIZ ? FARKINDALIK KAMPANYALARI VE EYLEMLERi
“3 ARALIK DÜNYA ENGELLİLER GÜNÜ” NÜ KUT-LA-MI-YO-RUZ !!!
NEDEN Mİ?
Biz engellilerin senede bir gün hatırlanmasını istemiyoruz.
Türkiye nüfusunun %12.29’luk bölümünün yılda sadece bir kez hatırlanması sizce ne kadar
doğru?
Bizce bu sorunun cevabı: “3 Aralık Dünya Engelliler Günü’’nün kutlanacak bir gün olması
için Türkiye’de yaşayan engellilerin, kamuya açık alanlara girememe, toplumdan
dışlanma,toplu taşıma araçlarını kullanamama, eğitim ve rehabilitasyon hizmetlerinden
yeterince faydalanamama gibi sorunlarının çözüme kavuşması gerekmektedir.
Biz, belediyelerin yaptıkları hizmetleri dinlemiyoruz.Siyasi partilerin engellilik konusunda
yaptığı açıklamaları da çok düşündürücü buluyoruz… Medyanın engelliler için haber
bültenlerinde yaptıkları mizansenlere de sadece gülüyoruz .
Yerel Yönetimlerin düzenlediği günübirlik hiçbir etkinlikte yer almayacağız.
“3 Aralık Dünya Engelliler Günü” nü engellilerin eğitim, ekonomi, sağlık, erişilebilirlik,
kültürel ve sosyal hakları için mücadele etmemize gerek kalmadığı gün kutlayacağımızı tüm
kamuoyuna duyururuz…

100 kişilik bir grup ile beraber Galatasaray Lisesi önünde toplandıktan sonra,
İstiklal Caddesi’nde bir yürüyüş yaparak Beyoğlu Belediye Başkanlığı Ek Hizmet Binası’na AKUT
ekibinin desteğiyle “Bİ’ BAKAR MISINIZ?” diyerek, yalnızca 3 Aralık Dünya Engeliler Günü’nde
ve 10 - 16 Mayıs Sakatlar Haftası’nda hatırlanmak istemediğimizi haykırdık.
İstemiyoruz!!” yazan dev bir pankart açtık.
,

Beyoğlu Belediye Başkanlığı Ek Hizmet Binası

https://m.bianet.org/bianet/toplum/126390-ozurluler-vakfi-3-aralik-i-kutlamiyoruz
Video Linlerimiz:

https://youtu.be/a40L_hKmHns

Bİ BAKAR MISINIZ ? METROBÜS VE METRO EYLEMLERİ
Hiç düşündünüz mü?20 tekerlekli sandalyeli ve görme engelli bir araya gelip İstanbul içinde bir
yerden bir yere gitmek istese ne olur ?
Biz düşündük ve dedik ki, 20 tane tekerlekli sandalyeli ve görme engelli arkadaşımızla birlikte
metro, otobüs veya metrobüs kullanarak gezintiye çıkalım.
Bu kent, engelliler için insanca yaşama hakkı sunuyor mu bir görelim. Yaşadıklarımızı sosyal
,yazılı ve görsel medyada anlatalım. Çektiğimiz görüntüleri ve anılarımızı kamuoyuyla paylaşalım.
Nüfusumuzun %12.29’unu oluşturan engellilerin yerel ve genel yönetimler tarafından ne kadar
umursandığını, nelerin doğru nelerin yanlış olduğunu birlikte saptayalım ve engellilerinmaruz
kaldığı zorluklar konusunda toplumu bilgilendirelim.

CEVİZLİBAĞ METROBÜS DURAĞI EYLEMİ
‘Bi’Bakar mısınız’ eylemlerimizden ilki, metrobüs’te yaşanan sıkıntılara dikkat çekmek için
yapıldı. Ünlü balet Tan Sağtürk’ün de katılımıyla desteklediği bu eylem sırasında tekerlekli
sandalye ile yaşamını sürdürmekte olan bir arkadaşımızla metrobüse ulaşmaya çalıştık
ancak kendisine ulaşım kolaylığı sağlayacak bir asansör ya da merdiven asansörü olmaması
nedeniyle metrobüse ulaşamadık.

MECİDİYEKÖY METRO EYLEMİ
Toplu taşıma alanında son günlerde ülkemizde en çok kullanılan ve en büyük teknoloji
ürünü olan “Metro” ve “Metrobüs” araçlarının ve hatlarının, gerek durak giriş-çıkışları
olsun gerekse araç içi dizayn olsun engellilere uygun olmamasından dolayı 2. eylemimizi
yine bir metrobüs durağında gerçekleştirmeyi uygun gördük. Görme, işitme ve bedensel
özür gruplarından birçok engelli kişinin biraya geldiği bu eylemin ana fikrini ise; “Tekerlekli
sandalye kullanan 10 arkadaş birlikte gezmeye çıkmak istese ne olur?” düşüncesi
oluşturdu. Yapılan bu eylemde metrobüs hattına çıkışta kullanılan merdivenlerin önüne bu
10 arkadaşımız yaklaştı. Metrobüsü kullanmak üzere yukarıya doğru çıkmak istediklerinde
merdivenleri aşamayacakları için merdiven asansörünü kullanmak istediler. Ancak ne var
ki; “merdiven asansörü” çalışmıyordu. Çalışmadığı gibi orada bulunan görevliler de
asansörün nasıl çalıştığını bilmiyorlardı.

TAKSİM – İSTİKLAL CADDESİ, PANKART AÇMA EYLEMİ
Yaklaşık olarak 100 kişilik bir grup ile beraber Galatasaray Lisesi önünde toplandıktan
sonra, İstiklal Caddesi’nde bir yürüyüş yaparak.Daha sonra ise Beyoğlu Belediye Başkanlığı
Ek Hizmet Binası’na AKUT ekibinin yaptığı tırmanışı sonrasında “Bİ’BAKAR MISINIZ?”
diyerek “Yalnızca 3 Aralık Dünya Özürlüler Günü’nde ve 10-16 Mayıs Sakatlar Haftası’nda
Hatırlanmak İstemiyoruz!!” yazan dev bir pankart açtık.

CEVAHİR AVM ÖNÜ, DONMA EYLEMİ
Ülkemizle Avrupa ülkeleri arasında insana bakış açısı konusunda maalesef ki derin
uçurumlar bulunmaktadır. AB sürecinde büyük değişim yaşama çabasında olan ülkemizin,
görmezden gelmemesi gereken 8,5 milyon engelli birey artık evinden dışarıya çıkmak
istiyor. Bu durumun gerçekleşebilmesi için her kesimden insana, devlete, yerel
yönetimlere çeşitli sorumluluklar düşüyor.
Bugün burada toplanma amacımız; evlerine hapsolan engelli bireylerimize yönelik insan
hakları bildirgesinde bahsi geçen fakat somut şekilde uygulanamayan eşit haklar konusuna
dikkat çekmektir. Maalesef ki; ülkemizde yarın engelli olunmayacağı garantisi varmış gibi
davranan kişi ve kişiler bulunmaktadır. Yaşam şartları ile olağanüstü saygıyı hak eden
engelli bireylere yapılan haksızlıklar karşısında donduk.
.

Video Linlerimiz:

https://youtu.be/3aaPtgCtBFw

Buildist Yapı Fuarı
Arkitera Mimarlık Merkezi, İngiltere’nin önde gelen etkinlik şirketlerinden Clarion Evenst
GmbH ve Almanya’nın önde gelen lider fuar firması Survey’in ortaklığıyla gerçekleştirilen“
Buildist Yapı Malzemeleri” fuarına özellikle davet edilen Vakfımız; “Herkes İçin
Erişilebilirlik” konu başlıklı bir panel gerçekleştirdi.
Vakfımızın Meclis Üyesi Doç. Dr. Mimar Özlem Belir’ın içeriğini oluşturduğu Özürlüler Vakfı
tarafından hazırlanan “Mimari Erişilebilirlik Kılavuzu” yayını da aynı fuarda tanıtılmış ve ilgili
birçok kurum-kuruluş-temsilciye ücretsiz olarak dağıtılmıştır.
Video Linlerimiz:

https://youtu.be/dbhIrQmmuu0

Tekerlekli sandalyede yaşayan kişiler tek tip sandalye kullanamaz
Tekerlekli sandalyede yaşayan kişiler tek tip sandalye kullanamaz. Çünkü sandalye kişiye özel
olmalıdır .Çoğunluğu üniversite öğrencilerinden oluşan gönüllülerimiz ve engelli
arkadaşlarımızla birlikte Taksim tünel meydanda bir araya gelerek, davul eşliğinde hep birlikte
insanlığın tüm renklerini kucaklamak üzere bir Trakya yöresi halk oyunu olan “Damat Halayı”nı
oynadık.
İnsanların “neler oluyor” diyerek şaşırarak baktığı etkinlik sonrasında ise siyah üzerine beyaz renk
ile “Bi’bakar mısınız?” yazılı t-shirtlerimiz, pankart açarak basın açıklamasında bulunduk.

Sokağa Çıkan Engellilere Tepkilerin Yazılı Basındaki Yansımaları

