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Ö N S Ö Z 

Michael Fembek, 
EFC Engellilik Tematik Grubu Başkanı ve 
Essl Foundation Zero Project Direktörü

Essl Foundation, 2013 yılından beri, her yıl Zero Project Konferansı’nı 
düzenliyor. Bu sürede Zero Project ve Konferans sürekli olarak gelişirken 
erişilebilir ve kapsayıcı uluslararası bir konferans düzenleme konusunda 
deneyimimiz de artıyor.

Şeffaf olup fikirlerimizi paylaşarak, bu alandaki çalışmala-

rımızı iyileştirme ve aynı hedefi benimseyen diğer kuru-

luşları da destekleme umuduyla, konferansların erişilebilir 

olması ile ilgili çalışmalarımızı 2019 yılında Zero Project 

Conference Accessibility Guidelines (Zero Project Konfe-

ransı Erişilebilirlik Kılavuzu) başlıklı yayında topladık. Kon-

feransımızın erişilebilirliğini artırmaya çabalamaya devam 

ettiğimiz bu süreçte, son yıllarda Konferans sırasında gös-

terilen videolar için canlı sesli betimleme gibi yeni özellik-

Daha yapmamız gereken çok şey olduğunu biliyoruz ve 

bunu ancak dünyanın her yerinden ortaklarımızla işbirliği 

içinde başarabiliriz.

Avrupa Vakıflar Merkezi (European Foundation Cent-

re-EFC), dünyanın önde gelen filantropi altyapı kuruluş-

larından biridir. Engellilik Tematik Grubu (DTN) ile birlikte 

EFC’nin de bu iyi örnekler derlemesini yayımlayarak bu 

yolculuğa çıkmasından memnuniyet duyuyoruz. İyi örnek-

ler derlemesi, Zero Project Konferansı Erişilebilirlik Kılavu-

zu’nu başlangıç noktası olarak kullanıyor ve daha da ileriye 

taşıyor. EFC’nin DTN üyelerinin konferans, etkinlik ve webi-

nar düzenleme konusundaki bilgi ve deneyimleri ile Kılavuz 

gelişiyor.

COVID-19, Mart 2020’de dünyanın gündemine otur-

duğundan beri erişilebilir etkinlikler ve toplantılar ko-

nusu çok daha önemli hale geldi. Her türden pek çok 

konferans ve toplantı yeni baştan oluşturuluyor ve ye-

niden tasarlanıyor. Bu durum farklı engelleri olanlar için 

hem bir fırsat hem de bir tehlike teşkil ediyor. Yeni gü-

venlik ve sağlık düzenlemeleri, yeni web siteleri ve vi-

deo sistemleri ile bu yeni hibrid ve tamamen sanal 

toplantı ortamlarında erişilebilirlik göz önünde bulundu-

rulmazsa (ki gerçekçi olmak gerekirse bulundurulmama 

ihtimali daha yüksek) bu yeni dijital dünya, pandeminin 

getirdiği zorlukları karşılayabilecek olsa da daha dışlayıcı 

ortamlar da yaratabilir.

leri ve zihinsel engeli olanların katılımını artırmak için yeni 

formatları konferans oturumlarında denemekten memnu-

niyet duyuyoruz. Örneğin oturumdan önce, kolay okunur 

formatlarda özetler, iletişimi desteklemek için grafikle ko-

laylaştırma ve oturum başkanları için ilave bilgilendirmeler 

gibi daha fazla bilgi sunuyoruz.

Fakat böyle olmak zorunda değil. Kullanılabilecek, düşük 

maliyetli birçok erişilebilirlik olanağı var. Videolara otoma-

tik altyazı, sunumlarda görüntülerin sesli betimlemesi gibi 

araçlar artık pek çok dijital platforma entegre edilmiş halde 

sunuluyor. Bu noktada, bu araçların yaygın olarak bilinme-

mesi ve bu nedenle de yeterli oranda kullanılmaması sorun 

oluyor. Bu fırsatı kaçırmamamız gerekiyor.

Vakıfların ve diğer konferans düzenleyicilerinin, EFC DTN 

üyelerinin buradaki deneyimlerini ve Zero Project Konfe-

ransı Erişilebilirlik Kılavuzu’nu okumalarını, kullanmalarını, 

geliştirmelerini ve öğrendiklerini başkalarıyla paylaşmala-

rını öneriyoruz. Hepimizin erişebileceği ve tam katılabile-

ceği etkinlikler ve toplantılar düzenlemek için bu yolculuğa 

beraber çıktığımızda, varacağımız yere daha hızlı ulaşır ve 

daha anlamlı bir yolculuk yapmış oluruz.

Etkinlik erişilebilirliğine dair çıkarılacak bir sonuç varsa o 

da şudur: Erişilebilirlik amaç değil, yolculuktur. Yolculuğa 

başlamadan da hiçbir yere gidemeyiz.
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G İ R İ Ş

EFC Engellilik Tematik Grubu’nun bu yayında paylaştığı katkıların amacı, 
Zero Project Konferansı Erişilebilirlik Kılavuzu’nu, erişilebilir etkinlikler 
düzenleme konusunda Avrupalı fon sağlayıcıların uygulama deneyimleri ile 
tamamlamaktır.

Erişilebilirlik EFC üyeleri için 
neden önemli?

Etkinliklerin erişilebilirliğinin sağlanması, bu raporun ha-

zırlanma sürecinde, COVID-19 pandemisinin dijital dönü-

şümde ivmelenmeyi ve fiziksel etkinliklere ara verilmesini 

mecbur kılması ile daha da acil hale geldi. Bunların ışığın-

da etkinlikleri bir bütün olarak tekrar gözden geçirirken ve 

Pandeminin ilk dönemlerinden beri EFC’nin “EFC Members’ 

Responses to the COVID-19 Pandemic” (EFC Üyelerinin 

COVID-19 Pandemisine Yönelik Aksiyonları) anketine ya-

nıt verenlerin %88’i büyük etkinlikler dahil tüm toplantıla-

rını çevrimiçi toplantılara dönüştürdüklerini belirtti. Etkinlik 

düzenleme, çalışma alanlarından bağımsız olarak EFC üye-

lerinin işlerinin önemli bir parçasıydı ve öyle olmaya de-

vam edecek. Örneğin EFC’nin “Arts & culture at the core 

of philanthropy” (Filantropinin merkezinde kültür ve sanat) 

başlıklı çalışmasında “toplanmak” sanat ve kültür alanların-

da gerçekleştirilen temel faaliyetlerden biri olarak anılıyor. 

EFC üyelerinin her yıl pek çok farklı disiplinde ve dünyanın 

farklı ülkelerinde verdiği sayısız ödül genellikle bir törenle 

veya büyük bir etkinlikle (örneğin Zero Project Ödülü) veri-

liyor. İşte bu nedenle, etkinliklerini daha erişilebilir hale ge-

tirmek üzere adımlar atmayı düşünen diğer EFC üyelerine 

ve filantropi kuruluşlarına ilham vermede bu ekteki katkılar 

önemli bir rol oynayabilir.

çevrimiçi etkinlikler düzenleme konusunda deneyim kaza-

nırken bu etkinliklerin (hem çevrimiçi hem de çevrimdışı 

ortamlarda) herkes için erişilebilir olmasının nasıl sağlana-

bileceği üzerine düşünme fırsatını da kullanabiliriz.

Erişilebilirlik, Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları (SKA) gün-

dem ve çerçevesinin temel taşlarından biri olarak, “Euro-

pean philanthropy at the nexus of disability and the SDGs” 

(Engellilik ve SKA’ların birleşme noktasında Avrupa’da 

filantropi) raporunda da gösterildiği gibi, EFC Engellilik 

Tematik Grubu’nun çalışmalarının merkezinde yer alıyor. 

Filantropi sektörünün yürüttüğü önemli toplantı ve etkinlik-

lerde herkese erişim sağlanması (genellikle aynı gündemin 

tartışılması ve gündeme katkı sağlanması amacıyla), her-

kes için SKA’lara ulaşma yolunda bir adım ileri gidilmesi 

anlamına geliyor.
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Gelişmekte olan ülkelerde
erişilebilir konferanslar düzenlemek: 
Daha iyisini yapabiliriz

Gürcistan’da sivil toplumun güçlendirilmesi için çalışan 

Europe Foundation, ülkenin hibe dağıtma ve program yü-

rütme alanındaki en eski kuruluşlarından birisi. Misyonu-

muz; uygulamalı programlar yoluyla bireyleri sosyal adalet 

ve ekonomik refah için fark yaratma yönünde güçlendir-

mek, kendi topluluklarını ve yaşamlarını iyileştirmelerine 

destek olmak. Talep odaklı bir yaklaşımla hareket ediyoruz. 

Bu yaklaşım, sivil toplum aktörlerinin kendi toplulukları için 

önemli olan konuları tespit etmelerine ve tespit edilen ih-

tiyaçların ele alınmasında etkili olacak müdahaleleri geliş-

tirmelerine olanak sağlıyor. Aynı zamanda toplulukları ve 

çıkar gruplarını, değişiklik talep etmeleri için belirli sorun 

alanlarının etrafında topluyoruz.

Gürcistan gibi gelişmekte olan ülkelerde çok sayıda ihtiyaç 

var; bunların başında da yıllarca toplumsal damgalanmaya 

ve ayrımcılığa maruz kalmış engelli bireylerin ihtiyaçları 

sayılabilir. Hem engelli kuruluşları hem de Avrupa Vakfı’nın 

gündeminde kapsayıcılık üst sıralarda yer alsa da etkinlik 

erişilebilirliğinin teşvik edilmesi, daha geniş çaptaki savu-

nuculuk çalışmalarının odağına henüz girmedi. BM Engel-

lilerin Haklarına İlişkin Sözleşme’yi (CRPD) 2014 yılında 

imzalayarak imza sahibi 143. ülke olan Gürcistan’da, ulus-

lararası yükümlülükler de eklenince, erişilebilir ve kapsayıcı 

ortamlar oluşturmak ve sunmak için, hem fiziksel ortam 

hem de bilişim teknolojileri ile ilgili erişilebilirlik hakkına 

ilişkin yasaların kabulü gibi adımlarla bu alandaki çalışma-

lar gerçek bir değişim yaratabilmek adına ivme kazandı.

İhtiyaçlar çok fazla ve kaynaklar çok az olunca, bu ihtiyaç-

ların önceliklendirilmesi de son derece önemli hale geliyor. 

Bu nedenle Avrupa Vakfı, engelli bireylerin en acil ihtiyaçla-

rının ne olduğunu öğrenmenin, bu ihtiyaçları ele almak için 

uzun vadeli ve bütüncül bir yaklaşım tasarlamanın ilk adımı 

olduğuna inanıyor.

Gürcistan’da engelli bireylerin en acil ihtiyaçları arasında 

etkinlik erişilebilirliği sayılmasa da bu kişilerin sosyal, eko-

nomik, kültürel ve siyasi hayata tam olarak katılmasına en-

gel olan etkenler, etkinlik erişilebilirliği önünde engel oluş-

turan engellerden farklı değil. Dolayısıyla Avrupa Vakfı’nın 

engelli bireylerin toplum yaşamına dahil olmasını artırmak 

için fon sağladığı evrensel tasarım standartlarının kabul 

edilmesi ve hayata geçirilmesi için savunuculuk gibi çalış-

malar, kamu binalarında bile tekerlekli sandalye rampala-

rının ve engelli tuvaletlerinin olmadığı bir ülkede etkinlik 

erişilebilirliğinin artırılmasına katkı sağlayabilir.

Benzer şekilde, Avrupa Vakfı’nın Gürcistan İşaret Dili söz-

lüğünü geliştirme ve nitelikli işaret dili çevirmenlerinin 

sayısını (şu anda 36) artırma kampanyasında İşitme En-

gelliler Birliği’ne verdiği desteğin amacına ulaşması ve 

Gürcistan’ın işitme engelli bireyler için kapsayıcı olması ve 

etkinlik erişilebilirliğinin tam anlamıyla artırılabilmesi için 

daha uzun bir yol var. Yine de etkinlik düzenleyicileri top-

lantılarını engelli katılımcılar için daha erişilebilir hale getir-

mek için aktif adımlar atmaya başladığı anda bu çalışmalar, 

etkinliklerin daha kapsayıcı ve erişilebilir olmasını sağlamış 

olacak.

Savunuculuk İzleme Kapasite Geliştirme
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Zero Project Konferansı Erişilebilirlik Kılavuzu’na harfiyen 

uyulması, ihtiyacın çok ve kaynakların sınırlı olduğu ülkeler-

de neredeyse imkansız olsa da etkinlik planlayıcılarının uy-

gulamalarını veya kontrol listelerini eleştirel olarak değer-

lendirmeleri ve düzenledikleri etkinliklerde engelli erişimini 

artırmaları için her gün atılabilecek somut adımları belirle-

me konusunda teşvik edilmesi gerekiyor. Avrupa Vakfı ola-

rak, Gürcistan’daki farklı etkinliklere katılım sırasında neler 

yaşadıklarını öğrenmek için paydaşlarımızı ve faaliyetle-

rimizden yararlananları süreçlere dahil ediyoruz. Bugüne 

Etkinlikler ve kutlamalar, geçen yüzyıldan bu yana, ülkenin 

her yerine ziyaretçi çekmek ve böylece bu alanlarda eko-

nomik ve sosyal kalkınmayı geliştirmek için güçlü bir araç 

olarak kullanılıyor. Bu noktada hem kapalı hem de açık 

alanlarda tadını çıkarabileceğiniz kurumsal fuarlar, müzik 

festivalleri, sanatsal ve kültürel sergiler, spor aktiviteleri ve 

konserlerden bahsediyoruz.

Bununla birlikte, bu etkinliklerin birçok düzeyde gerçek-

leştirdiği yenilik ve gelişime rağmen, evrensel erişilebilirlik 

kriterlerine dikkat edilmemesi nedeniyle çok sayıda insan 

hâlâ etkinliklere katılamıyor. Bu kriterlere uyulmadığı za-

man da engelli bireylerin tam katılımına mani olan büyük 

erişilebilirlik sorunları görüyoruz.

Etkinliklerin tasarımında ve uygulanmasında, tüm nüfusun 

ihtiyaçlarının dikkate alınmaması durumunda, erişim ve 

katılım için hiçbir yol yoksa, önemli bir hedef kitle kaybe-

dileceğinden, toplumun tamamını geniş bir yelpazede ele 

almak gerekiyor. Bununla birlikte, erişilebilirlik yalnızca 

engelliler için değil, toplumun tamamı için bir çözüm ola-

rak düşünülmeli; çünkü erişilebilirliğin olmaması herkesi 

(örneğin yaşlıları veya hamile kadınları) engelli durumuna 

sokabilir.

Günümüzde COVID-19’un neden olduğu küresel krizde bir-

çok etkinlik çevrimiçi yapılır oldu. Bir anda AB nüfusunun 

büyük bir kısmı evlerinden çıkamaz hale geldi ve hepimiz 

şu ya da bu şekilde günlük hayatlarımızı yeniden düzen-

lemek ve gelecekle nasıl yüzleşeceğimizi yeniden tasar-

lamak zorunda kaldık. Pandemi sırasında, internet ve yeni 

teknolojiler sayesinde yüz yüze etkinliklerin yerini dijital 

etkinlikler aldı. Fundación ONCE, çevrimiçi erişilebilir ileti-

şim eğitimleri aracılığıyla, her türlü engeli dikkate alarak, 

çevrimiçi etkinliklerin erişilebilirliğinin nasıl sürdürüleceği-

ne dair rehberlik çalışmaları yapıyor.

Dokunsal dil ile ziyaretçiler, çocukken dünyayı nasıl keş-

fettilerse sergiyi de aynı şekilde keşfetme şansına sahip 

oluyorlar. Ziyaretçiler farklı materyallere dokunarak duygu 

üreten algılar deneyimliyorlar. Pasif duyular otomatik ola-

rak uyanıyor.

Mekan, her ziyaretçi için samimi ve özel bir mekan oluyor 

ve herkes bir miktar özerklik kazanarak kendi algılayabildi-

ği uyarıcıları algılıyor.

Ziyaretçiler; dokunsal, koku, ses, ısı, sertlik, yumuşaklık, 

pürüzlülük ve pürüzsüzlük gibi çok farklı özelliklerdeki ma-

teryaller ile etkileşiyor.

Vakfın sergi ve kültür merkezi olan “Palazzo delle Esposi-

zioni”de duyusal erişilebilirlik, kapsayıcı rehberli turlar ve 

ziyaret rotaları ile erişilebilir çalışma alanları gibi unsurları 

temel alan sergiler düzenliyoruz. Bu sergilerle, engelli ve 

engelsiz ziyaretçileri, sanatı dokunsal olarak deneyimle-

meleri için etkinliklere çekmeyi amaçlıyoruz.

kadar çok şey öğrendik. Bu bilgilerimizi, hem kendi uygula-

malarımızı iyileştirmek hem de paydaşımız olan STK’ları bu 

konuda cesaretlendirmek için kullanmayı planlıyoruz. Daha 

da önemlisi, Zero Project Kılavuzu’nu gerçekten erişilebilir 

bir konferansın nasıl olması gerektiğini gösteren bir rehber 

olarak görüyor, etkinlikleri engelli bireyler için daha erişile-

bilir hale getirmek amacıyla izleme, savunuculuk ve kapa-

site geliştirme faaliyetlerinin bir arada olduğu, uzun vadeli 

bir yaklaşım tasarlamayı planlıyoruz.

Ziyaretçiler, verilen maskeleri takarak sergileri karanlıkta 

da deneyimleyebiliyorlar. Ziyaretçileri bu deneyimde yön-

lendiren bir rehber oluyor. Ziyaretçilerin ifade ettiklerine 

göre bu deneyimler, duyulardan birinin olmaması sonu-

cunda diğer duyulardaki kaynakları, yaratıcı potansiyeli ve 

psikomotor becerileri aktif hale getiriyor ve diğer duyula-

rın kendini göstermelerine olanak tanıyor. Bu vesileyle kişi 

kendi potansiyelinin farkına varmaya doğru bir yolculuğa 

çıkıyor. Ziyaretçiler bilişsel deneyimlerini yeniden düzen-

liyor, sanat eserlerini keşif ve anlama mutluluğu, kendisi 

ve kendi bedeni ile iletişim arzusu ve ona yolda rehberlik 

edenler ile birlikte yeniden yorumluyor.

Bu kapsayıcılık ve erişilebilirlik projesi, tüm ziyaretçileri 

aşağıdaki şekilde süreçlere dahil ediyor:

‣ Ziyaretçilerin deneyimlerini geliştirmek için sanat 

eserlerinin ekmek, terakota veya kil gibi dokunsal 

malzemeler ile reprodüksiyonları yapılıyor veya 

oyuncak gibi yaygın olarak kullanılan cisimlerle 

sunuluyor.

‣ Isıyla “patlayarak” bir milimetrelik kabartma 

oluşturan özel mikrokapsül kağıtla siyah-beyaz 

çizimlerin olduğu kabartma baskılar üretiyoruz.

‣ Resimli malzemeler Braille’e dönüştürülüyor ve 

uygun karakter büyüklüğü ve format ile görme 

engelliler için baskı alınıyor ve kolay okunabilirlik için 

baskılara başka materyaller de eklenebiliyor.

‣ Mümkün olan yerlerde görme engellilere uygun 

karakter ve biçimde altyazılar ve işaretler 

yerleştiriliyor.

‣ Rehberli tüm turlara, İtalyanca işaret dili çevirmeni 

eşlik ediyor.

‣ Yapının erişilebilirliğini en yükseğe çıkarmak için 

mekanın “dokunsal haritaları”nı test ediyoruz.

F O N D A Z I O N E  B A N C A  D E L  M O N T E  D I  L U C C A

F U N D A C I Ó N  O N C E

Kapsayıcı sergiler:
Herkes için sanat Erişilebilir iletişimin

yeni biçimleri
Erişilebilir kültür ve sanat 

Çevrimiçi iletişimlerKapsayıcı rehberli tur Kapsayıcı kültür çalıştayı

Erişilebilir sergi

Çevrimiçi ders MOOC
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Bu karmaşık aylar boyunca, Fundación ONCE olarak, “Bizi 

yakınlaştıran erişilebilir iletişim” başlığı altında, erişilebilir-

lik bakış açısını her zaman göz önünde bulundurarak bu-

gün var olan farklı çevrimiçi iletişim platformlarından nasıl 

yararlanılacağını basit ve samimi bir şekilde açıklamaya 

çalıştığımız, farklı video eğitimleri girişimini başlattık. Tüm 

videolar Fundación ONCE’nin YouTube kanalında yer alıyor.

Fundación ONCE’nin birkaç yıl önce Kraliyet Engellilik 

Kurulu ile işbirliği ile hayat geçirdiği UNED Abierta’daki 

çevrimiçi eğitim kanalında yayımlanan MOOC Derslerden 

bazıları pandemi sırasında yeniden yayımlandı, bazıları da 

geliştirilerek yayımlandı. Bu dersler içinde engellilerin hak-

larının yasal olarak savunulması için yasal aktivizm ile ilgili 

temel bilgiler sunan “Engellilik ve aktif yasal savunma” der-

si ile farklı bakış açılarından erişilebilirliği konu alan “Her-

kesin erişebildiği cep telefonları”, “Erişilebilir konutlar” ve 

“Müşteri hizmetlerinde erişilebilirlik” gibi dersler yer alıyor. 

Fundación ONCE’nin çevrimiçi eğitim kanalı, görsel-işitsel 

materyallere altyazı üretilmesi, İspanyolca işaret dili çeviri-

si ve bazı durumlarda da kolay okunur bir formatın sağlan-

ması ile erişilebilirlik açısından bir kaynak görevi görüyor. 

Bu eğitim kanalı daha önce, Viyana’da yapılan 2020 Zero 

Project Konferansı çerçevesinde yenilikçi bir eğitim uygu-

laması olarak uluslararası alanda da kabul görmüştü. 

akıf; hükümet yetkilileri, özel bağışçılar, kurul üyeleri, hiz-

met sağlayıcıları ve hizmet kullanıcıları dahil 100 paydaş 

için bir sergi ve karşılama etkinliği düzenledi. Mekan olarak 

Dublin şehir merkezinde bulunan iki katlı bir fotoğraf gale-

risi seçildi. Etkinlikte karşılaşılan önemli zorluklardan biri, 

Dublin’in Orta Çağ’dan kalma dar ve parke taşlı sokakları 

ve şehrin “Georgian” mimarisinin özelliklerini taşıdığından 

koruma altında olan çok sayıda bina ile dolu olması oldu. 

Kentin birçok bölümünde ve çok sayıda mekanda evrensel 

erişilebilirlik hâlâ sorun.

Etkinlik mekanı ayarlanırken dikkate alınan bir dizi kilit un-

sur vardı.

 ‣ Ulaşım 

Etkinlik mekanı, şehir merkezinde ve tramvay ve bir 

dizi otobüs durağına çok yakın bir konumdaydı. Çok 

yakınında halka açık iki otopark vardı.

 ‣ Girişin erişilebilirliği 

Kapı genişliği, tekerlekli sandalye erişim 

gerekliliklerini sağlamalıydı ve otomatik açılma 

özelliği olmalıydı.

 ‣ Karşılama 

Mekanın karşılama masası, tekerlekli sandalye 

kullanıcıları için çok yüksekti. Bu nedenle, evrensel 

erişilebilirliği sağlamak için konukları karşılamada 

standart sehpalı masa kullandık.

 ‣ Asansör 

Mekan çok katlıydı. Tekerlekli sandalyeli konukların 

katlara asansör ile ulaşabilmesi gerekiyordu. Bazı 

asansörler minimum yapı standartlarına uygun olsa 

da elektrikli tekerlekli sandalye kullanıcıları için 

yeterince büyük olmayabiliyor. Mekandan asansör 

ölçüleri almıştık ama yeterli olacağından emin olmak 

için kendimiz de şerit metre ile ölçtük ve bu konuyla 

ilgili olarak etkinlikten önce, elektrikli tekerlekli 

sandalye kullanan konuklarımızdan birine danıştık.

 ‣ Tuvaletler 

Erişilebilir bir tuvalet olmasının yanı sıra, asansöre 

benzer şekilde tuvaletin, büyük elektrikli tekerlekli 

sandalyelerin hem kapıdan girişine hem de içeride 

döndürülmesine olanak sağlayacak olanaklara sahip 

olması gerekiyordu.

 ‣ Dolaşım alanı 

Tekerlekli sandalye kullanıcılarının dolaşabileceği ve 

dönebileceği açık alanlar olmalıydı. Bank ve masa 

gibi zemin mobilyalarının az sayıda olduğundan ve 

tekerlekli sandalye kullanıcılarının etkinlikten keyif 

almasına engel olmayacağından emin olduk.

 ‣  İkram masaları 

Etkinlik büyük ölçüde ayakta durulan bir düzende 

olduğu için çok az oturma yeri vardı. 

Dolayısıyla konukların içecek ve yiyeceklerini 

koyabilmeleri için az sayıda standart kokteyl 

masaları kullanılmıştı. Bu masalar ayakta duran 

kişiler için uygun olsa da tekerlekli sandalye 

kullananlar veya oturanlar için birkaç alçak masanın 

kullanımını sağladık.

 ‣ Mola alanı 

Demans, zihinsel sağlık problemleri ve zihinsel 

engelleri olan konuklarımız da vardı. Yoğun 

ve dinamik bir etkinlik olacağından insanların 

yorulduklarında oturup dinlenebilecekleri sessiz bir 

alan ayrılmasını sağlamamız gerekiyordu.

 ‣ İşaret dili çevirmeni 

İşaret dili kullanan konuklarımız ile kullanmayan 

konuklarımızın iletişimlerine destek olmak için bir 

çevirmen bulundurduk.

İyi gidenler: Planlama ve konuklara danışılması sayesin-

de etkinlik gününde mekanda erişilebilirlik sorunu olmadı. 

“Mola” alanı için bazı konuklarımızdan özel teşekkürler al-

dık.

Gelecek için öğrenilenler: Asansör ve tuvalet erişilebi-

lir olsa da ölçümler ucu ucunaydı. Etkinlik devam ederken 

bazı konuklar başka mekanlardaki geçmiş olumsuz dene-

yimleri nedeniyle biraz endişelendiler. Gelecekte düzenle-

yeceğimiz erişilebilir etkinliklerin çok katlı değil, tek katlı 

mekanlarda veya en azından ekstra büyük asansörü olan 

mekanlarda olmasına uğraşacağız. Ayrıca engelli taşıma 

aracı ile gelen konuklarımızdan biri, yakındaki otoparkta 

park yeri bulamadı çünkü erişilebilir yerlerin tamamı doluy-

du. Mekanın önündeki alana park etmesi sağlanabildi ama 

bu, genellikle mümkün olmayacak istisnai bir durumdu. 

Gelecekte park için yeterli erişilebilir alanın olması dikkate 

alınacak önemli bir konu.

G E N I O

Erişilebilir etkinlikler düzenlemek

Erişilebilir sergi Erişilebilir mekan
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Karuna Foundation Nepal’in Engellilik Önleme ve Rehabili-

tasyon Programı (Disability Prevention and Rehabilitation 

Program - DPRP) için bir portal oluşturma hedefiyle yola 

çıkan EnableMe ve Karuna Foundation Nepal, 2020 yılının 

başlarında işbirliğine başladı. Bu portalın bir özelliği, önce 

sağlık çalışanları için ve daha sonraki bir aşamada da tüm 

engelliler ile bakım verenler için tanışıp bilgi ve deneyim 

alışverişi yapabilecekleri çevrimiçi bir topluluk oluşturmak.

Karuna Nepal ekibi olarak, oluşturulacak bu topluluktan 

ne öğrenmek ve kazanmak istediğimizi anlamak için 165 

toplum sağlığı çalışanının katıldığı bir kullanıcı ihtiyaçları 

değerlendirmesi yaptık. Ayrıca, böyle bir çevrimiçi topluluk 

için aşağıdaki koşulların ve düzenlemelerin gerekli olduğu-

nu anladık:

‣ “Hafif bir web sitesi” tasarlanması (küçük bir 

internet bant genişliği kullanılarak)

‣ Belediyelerdeki sağlık çalışanlarının ofislerinde 

internet erişimine odaklanılması

‣ Önemli ihtiyaçlar/ilgi alanları: ebeveynlerin aldığı 

danışmanlık ile ilgili deneyimlerin paylaşılması, 

fizyoterapi, koordinasyon, engellilik tanımlaması, 

başarı hikayeleri

‣ Kısa ve kolay anlaşılır içeriklerin oluşturulması

‣ İlgi çekici bir topluluk oluşturulmasına odaklanılması 

(filmler, videolar vb. araçlar kullanılarak)

Light for the World; Mozambik, Burkina Faso, Etiyopya ve 

Güney Sudan dahil 11 ülkede ofisleri bulunan ve 180’den 

fazla proje sunan uluslararası bir kalkınma ve engelli 

STK’sı.  Programlarımız göz sağlığı ve engelli bireyler için 

kapsayıcılık çalışmalarına odaklanıyor ve sahadaki meslek-

taşlarımız tarafından yönetiliyor. Değişim ve öğrenmeyi 

kolaylaştırmak için yılda bir kez tüm program personelini 

Viyana’daki uluslararası merkezimizde bir araya getiriyo-

ruz. COVID-19 salgını nedeniyle, bu yıl Program Haftası 

ilk kez sanal olarak gerçekleştirilecek. Bu da engelli mes-

lektaşlarımızın konferansa dahil edilmesi için yeni zorluk-

lar ortaya çıkarıyor. Aşağıda, deneyimlerimize dayanarak 

bunun nasıl başarılacağına dair bazı tavsiyeler yer alıyor:

‣ Toplum sağlığı çalışanlarının başlıca faaliyetlerinin 

haritalanması için 5 konulu matris analiz 

yaklaşımının öğrenilmesi ve kullanılması, ilgili 

güvenilir bilgilerin eklenmesi

‣ İyi bir yönlendirme sistemi oluşturulması

‣ Geri bildirim toplanarak interaktif hale getirilmesi; 

bilgi kullanımı ve yönetiminde görevler ile 

sorumluluklar arasında net bir ayrım yapılması

‣ Bağlantı için telefon görüşmeleri kullanılması 

(WhatsApp ve Facebook), basit bir oturum açma 

sistemi kullanılması, Nepal dilinin kullanılması

Uzmanlar, topluluk için veri kullanımına yönelik birkaç se-

çenek hakkında bize bilgi verdiler. Soruları paylaşma ve 

meslektaşlardan destek alma (“bilgi alışverişi”) mekaniz-

masının olası kullanım yerlerini tespit ettik. Aynı zamanda 

uzaktan öğrenmeyi (e-öğrenme) canlandırmaya yardım-

cı olacak veriler, başvuru kılavuzu olarak da kullanılabilir. 

Karuna Nepal yönetimi için de veriler, bazı makalelerin ne 

kadar popüler olduğunu ölçmeye (“sıçrama süresi”) ve top-

lum sağlığı çalışanlarının başlıca ilgi alanlarını tespit etme-

ye yardım ederken, hangi bilgilerin eksik olduğunu, toplum 

sağlığı çalışanlarının mevcut eğitimlerinin nasıl iyileştiri-

leceğini ve bu toplum sağlığı çalışanlarının nasıl destekle-

neceğini tespit etmeye de yardımcı olacak. Ayrıca toplum 

sağlığı çalışanlarının bölgelerinde ne tür sorunlar olduğuna 

dair bir resim sunacak ve Bölge Ekibinin desteğinin ayar-

lanması için yararlı olacak.

K A R U N A  F O U N D A T I O N  N E P A L

L I G H T  F O R  T H E  W O R L D

Çevrimiçi bir topluluk ve buluşma 
alanı geliştirmek

Herkes için çevrimiçi konferanslar

Çevrimiçi topluluk

Çevrimiçi konferans

Sağlık çalışanları

Öğrenme ve paylaşma

Bakım verenler Veri

Nepal’de toplum sağlığı çalışanlarının çevrimiçi topluluğu-

nun etkin hale getirilmesi için attığımız adımlar başkaları 

için de öğretici olabilir. Bu adımlar:

‣ Platformun yönetim ve izlenmesinden sorumlu 

bir ekip oluşturmak ve ekibin topluluğun geri 

bildirimlerinden sürekli olarak bir şeyler öğrenmesini 

sağlamak

‣ Çevrimiçi topluluğu resmi toplum sağlığı çalışanları 

eğitiminin bir parçası haline getirmek ve çevrimiçi 

topluluğu platforma alıştırmak için “ödevler” ve 

uygulamalar eklemek

‣ Kullandıkları platformlarla insanları birbirine 

bağlamak (örneğin platformumuzdaki makale 

ve tartışmaların bağlantılarını WhatsApp veya 

Facebook mesajları ile paylaşmak)

‣ Yardım masasında, kullanıcıları çevrimiçi platforma 

yönlendirecek (örneğin WhatsApp ile gönderilecek 

bağlantı ile) deneyimli bir toplum sağlığı çalışanı 

görevlendirmek

‣ Temel bir kullanıcı (ve katkı sağlayanlar) ekibi 

oluşturmak ve “gizli meraklılar” ile aktif katkı 

sağlayanlar arasında dengeyi bulmak.

Çevrimiçi topluluğu 2020 yılının sonuna kadar açmayı 

umuyoruz.

Hedef kitlenizi tanıyın
Temelde, bazı engelli katılımcılar için çevrimiçi konferans-

lara katılmak daha kolaydır çünkü seyahat engelleri orta-

dan kalkmış olur. Kapsayıcı bir etkinlik için ilk adım, engelli 

katılımcıları belirlemek. Bu adım, kayıt sürecine entegre 

edilebilir. Diğer tüm adımlar bu bilgiye bağlı.

Program Haftamız için bu kolay bir adım. İşitme engelli ve 

işitme güçlüğü çeken meslektaşlarımızın yanı sıra, görme 

engelli ve fiziksel engelli meslektaşlarımız da katılacak. Eri-

şim ihtiyaçlarını ölçmek ve buna göre hazırlık yapmak için 

hepsine önceden ulaştık. Örneğin işitme engelli meslekta-

şımızın hafta boyunca ona eşlik edecek bir işaret dili çevir-

meni olduğunu öğrendik, yani bu ihtiyaç karşılanmış oldu.

Bir Platform Seçin
İkinci adım, uygun bir çevrimiçi platform seçmek. Genel 

kullanma kolaylığına ek olarak, erişilebilir olması da gere-

kir. Bu koşula; görme engelli katılımcılar için ekran okuyucu 

yazılımının kullanılabilir olması, kısmen gören kullanıcılar 

için uyarlanabilir kontrast değerleri ve yazı tipi boyutları ve 
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işitme güçlüğü çeken kişilere yardımcı olacak altyazı se-

çenekleri de dahil. COVID-19 ile birlikte, piyasadaki farklı 

sağlayıcılar için bir dizi erişilebilirlik değerlendirmesi ya-

pıldı.

Program Haftamız için, Microsoft Teams’te karar kıldık. 

Görme engelli meslektaşlarımız bu platformda kendilerini 

rahat hissediyorlardı. Ayrıca platform, İngilizce için altyazı 

seçeneği de sunuyordu. Deneme amaçlı olan bu özellik so-

runsuz olmasa da hem işitme güçlüğü çeken meslektaşlar 

hem de gürültülü ortamlarda çalışan meslektaşlar için ek 

bir araç olarak yeterli olabilir.

Kolaylaştırıcılığı uyarlayın
Üçüncü önemli adım, oturumun yürütülmesini uyarlamak. 

Program Haftamızda kendi moderatörlerimizden yararla-

nıyoruz. Moderatörler, kapsayıcı kolaylaştırma dahil olmak 

üzere farklı konularda önceden eğitim alıyorlar. Kurallar-

dan bazıları fiziksel toplantılar için geçerli olsa da bazıları 

sanal toplantılara özel oluyor.

Örneğin görme engelli meslektaşlarımızın ekran okuyu-

cuları ile önceden okuyabilmeleri için tüm materyalleri 

oturumlardan önce erişilebilir formatlarda paylaşacağız. 

üzerindeki etkisine odaklandık. Seminer oturumuna ek ola-

rak, etkinliğin formatı, bağımsız yaşam teknolojilerini ser-

gilediğimiz bir fuaye alanını içerecek şekilde genişletildi. 

Erişilebilirlik uzun yıllardır gündemimizde yer alsa da son 

iki yıldır bağımsız yaşam temasına odaklanarak uygulama-

larımızı kademeli olarak geliştiriyoruz.

2019 yılında düzenlediğimiz seminerde, Türkiye’de erişi-

lebilir etkinlikler düzenlemede bir referans olmayı hedef-

ledik. Önce alandaki uzmanlara danıştık ve bu kapsamda 

mekanın erişilebilirliği ile ilgili bir rapor hazırlandı. Yapılma-

sı gereken düzenlemeleri belirledik ve bunları kısa, orta ve 

uzun vadeli tedbirler olarak sınıflandırdık. Tema, sunulacak 

teknolojiler ve modeller de dahil olmak üzere etkinliğimizin 

içeriği konusunda engellilik alanında çalışan yerel ve ulusal 

STK’lardan görüş aldık.

Etkinlik, sosyal medya ve e-postalar yoluyla ağırlıklı ola-

rak görsel malzemeler kullanılarak tanıtıldı. Paylaşılan tüm 

görsellere alternatif metin eklendi. Videolar da gönderi 

metinlerinde kısa ve öz bir şekilde betimlendi. Etkinliğin 

kayıt formunun erişilebilir ve ekran okuyucular tarafından 

kolayca okunur olduğundan emin olduk. Kayıt formuna, 

katılımcıların özel ihtiyaçları hakkında bir soru ekledik ve 

buna göre, park yerlerini tekerlekli sandalye kullananlar 

için düzenlemek gibi önlemler aldık.

Fiziksel erişilebilirliği sağlamak için fuaye alanına rampa-

lar yerleştirildi, engelli panelistlerimizin sahneye erişimini 

sağlamak için bir asansör kuruldu. Ayrıca alçak bistro ma-

saları yerleştirildi, tekerlekli sandalye kullananlar için ka-

yıt masası alçaltıldı. Görme engelli katılımcılar için Braille 

alfabesinin kullanıldığı büyük puntolu dokunsal haritalar 

hazırlandı.

İçeriğin erişilebilirliği için, seminer sırasında bir işaret dili 

çevirmeni hazır bulundu ve kulaklıkla eşzamanlı sesli be-

timleme yapıldı. Katılımcılar, Braille ve büyük puntolu ma-

teryallerin olduğu fuaye alanında rehberli tur seçeneğini 

kullanabildi. Ek olarak, ekran okuyucusu kullanıcıları için 

basılı materyallerimize bir karekod da eklendi.

2007 yılından bu yana her yıl düzenlenen Sabancı Vakfı 

Filantropi Seminerleri  ile stratejik hayırseverlik alanındaki 

yeni eğilimleri tartışmak için akademi, sivil toplum, iş dün-

Etkinlikten önce katılımcılarla erişilebilirlik düzenlemeleri 

hakkında bilgilerin yer aldığı, en yakın toplu taşıma seçe-

nekleri, betimleyici adres açıklaması, iç mekan betimleme-

si ve organizasyon ekibinden bir personelin e-posta adre-

sini içeren bir belge paylaştık.

Etkinliği değerlendirmeleri için katılımcılarımıza erişilebilir 

bir anket gönderdik ve erişilebilirlik düzenlemelerimiz için 

5 üzerinden 4,7 puan aldık. Başarımızın bu somut göster-

gesi, çalışmalarımızı daha da ileriye götürmemiz için bizi 

cesaretlendirdi. Erişilebilirliğin gelişen bir kavram olduğu 

günümüzde kendimizi sürekli geliştirmemiz gerekiyor. Bu 

nedenle, alanda çalışan uzmanlarla iletişim halinde olmak 

ve tüm süreçlerimize bir erişilebilirlik perspektifi dahil et-

mek çok önemli.

Oturumlar arasında sık sık ara vereceğiz. Kolaylaştırıcılar, 

işitme engelli ve işitme güçlüğü çeken katılımcılar için, katı-

lımcılara birbirlerinin konuşmalarını kesmemelerini ve söz 

alırken önce kendilerini tanıtmalarını hatırlatacak. Tüm bu 

adımlar hem kapsayıcılığı artıracak hem de oturumları her-

kes için iyileştirecek.

Varsaymayın. Sorun.
Kapsayıcı çevrimiçi konferanslar göz korkutucu olabilir. Li-

ght for the World’de bu konudaki deneyimimiz sayesinde 

COVID-19 salgını yeni, aşılmaz engeller yaratmadı. Sanal 

Program Haftası’nın büyüklüğü bir fark yaratıyor ve heye-

can verici bir öğrenme fırsatı sunuyor. Örneğin çevrimiçi 

etkinliklerin önemli ve popüler bir özelliği olan sohbet iş-

levinin, özellikle 100’den fazla katılımcıyla herkes için eri-

şilebilir olup olmayacağını henüz bilmiyoruz. Bu nedenle, 

engelli meslektaşlarımıza düzenli olarak danışarak gerekti-

ğinde konferans kurallarını uyarlayacağız.

Varsaymayın. Engelli katılımcılara ve uzman kuruluşlara so-

run. Kapsayıcı çevrimiçi konferansımızın genel kuralı budur.

S A B A N C I  V A K F I

Etkinlik erişilebilirliğinde 
standartları belirlemek

Erişilebilir etkinlik Erişilebilir tanıtım Erişilebilir mekan İçerik erişilebilirliği

yası, kamu sektörü ve medyadan yaklaşık 600 lideri bir 

araya getiriyoruz. 2018 ve 2019’da düzenlenen son iki 

etkinlikte, teknolojinin engelli bireylerin bağımsız yaşamı 
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Kültür atölyesi ve stüdyo galerisi “artegrale” Stiftung Dra-

chensee’nin kültürel girişimi olarak Almanya’nın Kiel ken-

tinde 2012 yılında Schleswig-Holstein eyalet hükümet 

binasından çok da uzak olmayan tarihi bir binada açıldı. 

Artegrale, engelli ve engelsiz insanların sanat ve kültürü 

birlikte yaratabileceği ve deneyimleyebileceği bir alan ola-

rak tasarlandı. Etkinlik mekanı olarak da kiralanabilen ar-

tegrale’de resim kursları, sergiler, atölyeler, okuma günleri, 

konserler ve çok daha fazlası yapılıyor.

Stüdyonun engelsiz hale getirilmesi için çeşitli yöntemler 

kullanıldı:

 ‣ Tarihi bina, Almanya’nın anıt koruma 

yönetmeliklerinin getirdiği birçok zorluğa rağmen 

engellilerin ihtiyaçlarına göre uyarlandı. Rampalar, 

erişilebilir tuvaletler ve diğer değişiklikler, binanın 

tarihi karakterini korurken, binanın çeşitli etkinlikler 

için engelsiz bir alan olarak kullanılmasına olanak 

tanıyor.

 ‣ Stiftung Drachensee’den uzmanlarla yakın işbirliği 

içinde çalışan artegrale, düşük bilet fiyatları, basit 

dilde verilen bilgiler, iletişimi artırmak ve alternatif 

hale getirmek üzere kullanılan sesli kılavuzlar, 

Braille ve semboller yoluyla pek çok engeli ortadan 

kaldırıyor.

S T I F T U N G  D R A C H E N S E E 1

Engelsiz kültür sanat alanları 
oluşturmak

Erişilebilir etkinlikler için 
kontrol listesi

Erişilebilir kültür ve sanat Erişilebilir mekan Kapsayıcı kültür çalıştayı

Tüm insanların sanat ve kültüre eşit katılımını sağlamak 

için, artegrale’nin kültür ve yaratım hizmetleri, altı yaş ve 

üzeri engelli ve engelsiz kişilere, göçmenlere, mültecilere 

ve sosyal açıdan dezavantajlı bir geçmişe sahip kişilere yö-

nelik olarak sunuluyor. Projenin halkın dikkatini daha çok 

çekmesi için stüdyonun küratörü sanat okulları, tiyatrolar 

ve halk müzeleri gibi şehirdeki birçok kültür kurumuyla 

işbirliği yapıyor. Artegrale’in ayrıca, Kiel sanat ve kültür 

sahnesinin üyelerinden oluşan gönüllü bir danışma kurulu 

var. Artegrale’nin misyonuna kendini adamış olan bu kurul 

hizmetleri geliştirmek için çalışıyor.

Son yılların önemli bir projesi olarak “açıklık” konusunda 

gezici bir sergi yapıldı. Sergi ile Almanya’nın çeşitli yerle-

rinde engelli ve engelsiz sanatçıların 30 eseri sergilendi. 

Schleswig-Holstein Eyalet Parlamentosu Başkanı önderli-

ğinde açılan sergi, halk arasında çokça ilgi gördü.

Artegrale, kâr amacı gütmeyen AktionMensch kuruluşun-

dan kültürel bir girişim olarak finansal destek alıyor. Bu 

fonlar Stiftung Drachensee tarafından organize ve koordi-

ne ediliyor. Ek olarak, artegrale diğer bağışçılar ve birçok 

gönüllü tarafındanda  destekleniyor. 

 ‣ Erişilebilir bir mekan seçin veya seçilen mekanı 

erişilebilir hale getirin

 ‣ Etkinliği erişilebilir bir şekilde tanıtın ve engelli 

bireyleri katılmaya davet edin

 ‣ Erişilebilir kayıt formlarıyla, ek destek ihtiyaçlarına 

dair bilgi toplayın

 ‣ Konferansınızın erişilebilir olduğunu etkili bir şekilde 

duyurun

 ‣ Kayıt ve rezervasyonla ilgili ek destek sunmak için 

iletişim bilgilerini verin

 ‣ Sınırlı hareket kabiliyeti veya başka destek 

ihtiyaçları olan katılımcılar için transfer hizmeti 

ayarlayın

 ‣ Konferans sırasında bireysel katılımcılara ek destek 

sunun

 ‣ Kişisel asistanların katılımını destekleyin

 ‣ Tüm ekibin konferanstaki tüm katılımcıları 

desteklemeye hazır olduğundan emin olun

 ‣ Konuşmacıların sunumlarını erişilebilir hale 

getirmelerine yardımcı olun

 ‣ Katılımcıların hazırlanmasına yardımcı olmak için 

konferans içeriğini erişilebilir bir şekilde önceden 

iletin

 ‣ Basılı materyallerin büyük versiyonları

 ‣ Resimler için alternatif metin

 ‣ Alternatif bir biçimde bilgi sağlamak için karekodlar

 ‣ Okunması kolay yazılı materyaller

 ‣ Erişilebilir elektronik belgeler

 ‣ Erişilebilir video içeriği

 ‣ Web sitesinde erişilebilir bilgiler

 ‣ Erişilebilir kayıt alanı

 ‣ İnsanların bağımsız olarak gezinebilmesi için açık 

işaretler

 ‣ Hissedilebilir yüzey

 ‣ Sessiz oda

1 Hazırlama aşamasında Engellilik Tematik Grubu üyesiydi.

Aşağıda, “Zero Project Konferans Erişilebilirlik Kılavuzu”na ve bu yayına 
katkıda bulunan vakıfların deneyimlerine göre hazırlanmış bir kontrol listesi 
yer alıyor. Listede her oturum için dikkate alınması gereken temel unsurların 
yanı sıra, sürecin farklı adımları için faydalı ipuçları da vurgulanıyor.

1. Konferansınızı

planlayın

2. Konferans iletişim materyallerinizi 

erişilebilir hale getirin

3. Katılımcılarınızı yönlendirmek için 

konferans yerini düzenleyin
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 ‣ Konuşmaların ve sunumların erişilebilir olduğundan 

emin olun

 ‣ Konuşmalar için altyazı sağlayın

 ‣ İşaret dili çevirisi ve/veya altyazı sağlayın

 ‣ Video içeriği için sesli betimlemenin yanı sıra, 

altyazılar ve/veya işaret dili sağlayın

 ‣ Bilgileri alternatif bir biçimde iletmek için grafiklerle 

kolaylaştırmadan yararlanın

 ‣ Ses indüksiyon sistemlerini kullanın

 ‣ Uzaktan erişimi artırmak için canlı bir web akışı 

sağlayın

 ‣ Erişilebilir platformlar veya yazılımlar kullanın

 ‣ Konuşmalar için altyazı sağlayın

 ‣ İşaret dili çevirisi sağlayın

 ‣ Katılımcıların hazırlanmasına yardımcı olmak 

için konferans içeriğini erişilebilir bir şekilde 

önceden iletin

 ‣ Sunumların erişilebilir olmasını sağlayın

 ‣ Etkinliğin uzunluğunu ve farklı oturumları göz 

önünde bulundurun

 ‣ Tek tip bir arka plan kullanın ve aydınlatmaya 

dikkat edin

 ‣ Dinleyicilerle konuşurken kamera önünde 

yavaş, yüksek sesle ve net konuşun

 ‣ Slayt sunumunda kullanılan tüm görüntüleri 

açıklayın ve metin ve görsel görüntüleri 

okumakta veya görmekte güçlük çeken 

kişiler için ekrandan ilgili metni okuyun, 

slaytlara çok fazla metin ve gereksiz resim 

eklemekten kaçının

 ‣ Konferanstan sonra tüm materyalleri hazır 

bulundurun

 ‣ Erişilebilir formlar aracılığıyla katılımcıların geri 

bildirimlerini ve iyileştirme önerilerini toplayın

4. Katılımcı ve kapsamlı konferans 

oturumları planlayın

6. Çevrimiçi Etkinlikler İçin

Özel İpuçları

5. Konferanstan sonra

iletişim kurun

Kilit öneriler
Bu yayındaki bilgiler, etkinliklerini tamamen 
erişilebilir hale getirmeye çalışan her tür kuruluş 
için yararlı olabilir. Aşağıda, bu yayında yer verilen 
EFC üyelerinin deneyimlerinden derlenen birtakım 
temel öneriler yer alıyor:

1. Etkinlikleri erişilebilir hale getirmek amaç değil, yolculuktur. 
Yolculuğa başlamadan da hiçbir yere gidemezsiniz.

2. Erişilebilirlik, sadece engelli bireyler için değil, tüm toplum için 
tasarlanmalı ve tüm toplum için bir fayda olarak görülmelidir. 
Evrensel tasarım, erişimi ve yaşam kalitesini herkes için artırır.

3. Erişilebilirlik gelişen bir kavramdır ve sürekli iyileştirme 
gerektirir.

4. Varsaymayın. Engelli katılımcılara ve uzman kuruluşlara 
erişilebilirliği iyileştirmek için neler yapılabileceğini sorun.

5. Etkinlik planlayıcıları uygulamalarını eleştirel bir şekilde 
değerlendirmeli ve engelli kişilerin uygulamalarına daha 
fazla erişebilmesi için her gün atılabilecek somut adımlar 
belirlemelidir.

6. Etkinlikleri herkes için daha erişilebilir hale getirmek için 
izleme, savunuculuk ve kapasite geliştirme eylemlerini 
birleştirecek uzun vadeli bir yaklaşım tasarlamak önemlidir.
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DTN Hakkında 
Engellilik Tematik
Grubu

Katkıda bulunanlar 

Avrupa
Vakıflar Merkezi
2020

EFC Hakkında
Avrupa Vakıflar
Merkezi

EFC üyesi Fundación ONCE 1990’ların ortalarından beri 

engelliliği merkeze alan bir dizi proje ve programda EFC ile 

birlikte çalışıyor. Bu işbirliği sonucunda doğan DTN, yıllar 

içinde, özellikle de BM Engellilerin Haklarına İlişkin Söz-

leşme’nin 3 Mayıs 2008’de yürürlüğe girmesinden sonra, 

giderek daha aktif hale geldi. 2009 yılında, bu Sözleş-

me’nin onaylanmasını teşvik etmek için DTN çatısı altında 

Engellilerin İnsan Hakları Avrupa Vakıflar Konsorsiyumu 

kuruldu. Konsorsiyum’un çalışmaları bir süre önce DTN’nin 

genel faaliyetleriyle birleştirildi. DTN’nin üyeleri, Engellilik 

Politikası Gündemi’ne kattıkları (bir dizi paydaşla işbirliği 

yaparak) ile Avrupa düzeyinde katılımlarını artırdılar. DTN 

de filantropik kuruluşların ölçeklendirilebilen veya yinele-

nebilen pilot proje üretimine daha fazla odaklandı.

DTN günümüzde deneyimlerden öğrenmeyi ve akranlar 

arasında bilgi paylaşımını kolaylaştırma, anaakımlaştırma 

yaklaşımıyla engellilerin yaşam kalitesini iyileştirme, yerel 

ve ulusal düzey ile Avrupa düzeyinde etkiyi çoğaltmak için 

sonuçları yayma çalışmaları yapıyor. Odak alanları; kapsa-

yıcı topluluklar oluşturmak, sosyal eşitlik ve adaleti sağla-

mak ve eğlence ve kültüre erişim yoluyla güçlendirmek.

EFC, bu yayına katkıda bulunan herkese teşekkür eder:

‣ Annet van den Hoek,

Karuna Foundation

‣ Beatriz Rabadán López,

Fundación ONCE

‣ Elizabeth Franchini,

Fondazione Banca del Monte di Lucca

‣ Jan Wulf-Schnabel,

‣ Stiftung Drachensee

‣ José Borau Jordan, Fundación ONCE

‣ Michael Fembek and Paula  Reid,

Essl Foundation

‣ Nino Khurtsidze, Europe Foundation

‣ Özen Pulat, Sabancı Vakfı

‣ Regina Göhlert, Light for the World

‣ Tara Doheny, Genio Trust

Engellilik Tematik Grubu 2020’nin Üyeleri

‣ Essl Foundation

MGE gemeinnützige Privatstiftung Başkanı

‣ Europe Foundation

‣ Fondazione Banca del Monte di Lucca

‣ Fundación ONCE

‣ Genio

‣ Light for the World International

‣ Pro Victimis Foundation

‣ Sabancı Vakfı

www.efc.be/disability

Avrupa’nın filantropi alanında önde gelen platformlarından 

olan EFC, sektörü güçlendirmek ve değişim için kurumsal 

filantropinin önemli bir araç olduğunu göstermek için çalı-

şıyor. Toplumların karşılaştığı kritik zorlukların üstesinden 

gelmede kurumsal filantropinin benzersiz, çok önemli ve 

yerinde bir role sahip olduğuna inanıyoruz. 30’dan fazla 

ülkeden stratejik fikirlere sahip filantropi kuruluşlarından 

oluşan dinamik ağımızdaki üyelerimizle yakın ilişki içinde 

çalışarak;

• Sektördeki uzmanlık ve deneyimi ortaya çıkararak 

işbirliğine dayalı öğrenmeyi teşvik ediyoruz

• İnsanları alışveriş ve ortak eylem için birbirine 

bağlayarak işbirliğini geliştiriyoruz

• Filantropi için uygun politika ve düzenleyici 

ortamların savunuculuğunu yapıyoruz

• Bilgi ve zeka yoluyla sağlam bir kanıt temeli 

oluşturuyoruz

• Filantropinin değerinin ve etkisinin görünürlüğünü 

artırıyoruz

www.efc.be

EFC Koordinasyon Ekibi
Lucia Patuzzi, Letizia Manzoni, Jon Warne, 
Marianne Johnston, Joshua Redding
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İletişim

EFC üyesi misiniz? Erişilebilirlikle ilgili sorularınız (ayrıca 

ülkenizdeki uzmanların isimleri) için DTN ile iletişime 

geçmek  istiyorsanız lmanzoni@efc.be adresinden DTN 

Koordinatörü Letizia Manzoni’ye ulaşabilirsiniz.

Facebook
EuropeanFoundationCentre

Instagram
European_Foundation_Centre

LinkedIn
European-Foundation-Centre

Twitter
The_EFC

YouTube
EuroFoundationCentre

www.efc.be
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