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GÖRÜSÜLEN GÜNDEM MADDESI' 4.:  Meclis Üyeleri tarafından verilen, Belediyemiz "Engelsiz Kadıköy" 
yerel politika metninin oluşturulması ile ilgili önerge. 

KOMISYON INCELEMESI:  Kadıköy Belediye Meclisinin Aralık 2016 toplantıları= 08.12.2016 tarihli 4. 
Birleşiminin, I. Oturumunda komisyonumuza havale edilen önergede; 

KADIKCOY BELEDIYE MECLISI BAŞKANLIĞINA 

"Belediyemizin "Engelsiz Kadıköy" başlığı altmda tanımladığı, fiziksel ve sosyal erişilebilirlikle ilgili 
yerel politikasının ana hatlarmın, örnek oluşturacak yazılı bir metinle netleştirilmesi önerimizi, Meclisimiz 
gündeminde değerlendirilmek üzere bilginize sunarız. Saygılarımızla" denilmektedir. 

KOMISYON GÖRÜSO :  05.12.2016 tarihinde Engelsiz Kadıköy meclis komisyonumuza havale edilen 
"Engelsiz Kadıköy yerel politika metninin oluşturulması" konulu önergeyle ilgili çalışmalar sonucunda bir eylem 
planı hazırlanmasına karar verilmiş; istatistilci veri ve araştırmaların incelenmesi, uzmanlarla paylaşımlar, 
belediye kadrolarıyla toplantılar ve değerlendirmeler sonucunda elcte yer alan "Engelsiz Kadıköy Yerel Politika 
Yaklaşımı Temel Amaç ve Hedefleri" metni hazırlanmıştır. 

Bu metin hazırlanırken; 
* Engelsiz Kadıköy yakiaşımımız, geçtiğimiz üç yılda sürdürdüğümüz çalışmalar ve halen devam etmekte olan 
uygulamalardan doğan deneyirnlerimizin alctanlması, 
* önümüzdeki 2 yıllık süreçte yol haritanuzın güncellenmesi ve 
* Belediyemizin bir sonraki stratejik plan hazırlık sürecini besleyecek bir çalışma olması 
amaçlannuştır. 

Güncel veriler elde etme ve bu verilen evrensel kriterler doğrultusunda analiz etmeyle ilgili ilk amacımız 
temel niteliğindedir. Bu amaç altındaki hedeflere ait faaliyetler komisyonumuz tarafından tanımlanmıştır. 
Söz konusu çalışmaların gerçekleştirilmesi ve güncellenen veriler doğrultusunda, tanımlanan hedeflere ait 
faaliyetleri de içerecek şekilde eylem planını tamamlamak üzere müdürlificlerin çalışma yapması için 
raporumuzun Başkanlık Makamına havalesini, Meclisimizin onayına sunanz. 
Saygılarımızla, 

Yüce Meclise arz olunur, şeklinde hazırlanan Engelsiz Kadıköy Komisyonunun 17.02.2017 gün ve 
2017/3 sayılı raporu, Kadıköy Belediye Meclisinin Mart 2017 toplantısının 08.03.2017 tarihli 3. Birleşiminin 1. 
Otunımunda görüşülerek komisyondan geldiği şekilde oybirliği ile (işaretle oylama) kabulüne karar verildi. 

Ek-Eylem Planı Taslağı 



Engelsiz Kadıköy Yerel Politika Yaklaşımı Amaç ve Hedefleri 

AMAÇ 1. Hedef Gruplarla ilgili Nicel ve Nitel yerlerin Güncel Tutulması ve Evrensel Kritlerlere Uygun Olarak Değerlendirilmesi 

Hedefler Faaliyetler 

Hedef 1.1. Hedef grupların büyüldükleri, özellikleri, gereksinimleri ve 
hizmetlerimizin verimliliğiyle ilgili nitel ve nicel verilen güncel 
tutmak; hizmetlerimizin bilinirliğini ve yaygınlığını artırmak. 

Faaliyet 1.1.1. Hedef gruplanmızla ilgili yerleri düzenli olarak güncellemek ve 
hizmetlerimizin verimliliğini artırmak için; ilçemizde faaliyet gösteren kamu kurum ve 
kuruluşları, mahalle muhtarları, gönüllü evleri ve sivil toplum kuruluşlarıyla işbirlikleri 
geliştirmek. 

Faaliyet 1.1.2. Toplumsal sorumluluk ve gönüllülük bilinci yüksek olan Kadıköy halkını 
sosyal destek mekartizmalanna dahil ederek; hizmetlerimize ilgili bilgilendirme 
çalışmaları, gereksinimlerin bildirimi ve süreç takibirıde destek sağlayacak, her sokakta 
en az bir gönüllünün olduğu alternatif bir organizasyon geliştirmek. 

) 
Faaliyet 1.1.3. Hizırıetlerimize erişim ve geri bildirim için iletişim bilgilerimizin yer 
aldığı föylerin / afişlerin, merkez binanuz ve tüm dış birimlerimizin, kamu kurum ve 
kuruluş binalanrun, sivil toplum kuruluşları ofislerinin, gönüllü apartmanlar ve 
işyerlerinin duvarlannda kalicılığını sağlayacağı= bir yöntemle yerleştirmek. 

Faaliyet 1.1.4. Farklı yöntem ve kaynaklardan gelen güncel verilen toplamak için 
internet tabanlı yazılım destekli bir iletişim ağı oluşturmak. 

Faaliyet 1.1.5. Üniversitelerin ilgili birimlerinin multidisipliner yaidaşımıyla; tutum, 
gereksinim ve memnuniyetle ilgili nitelikli veriler elde etmeye yönelik saha araştırmaları 
ve bu araştırmaların veri analizini gerçekleştirmek. 



Engelsiz Kadıköy Yerel Politika Yaklaşımı Amaç ve Hedefleri 

Hedef 1.2. Evrensel bir bakış açısı ve uluslararası işbirliklerinin 
desteğiyle; etkin alternatif yerel politikalar geliştirmek. 

Faaliyet 1.2.1. Veri toplanması ve analizi süreçlerinde; ICF - Uluslararası işlevsellik, 
Yetiyitimi ve Sağlık Sauflandirmasinda tanımlanan kriterler doğrultusunda 
değerlendirmeler yapmak. 

Faaliyet 1.2.2. Alanla ilgili ulusal ve uluslarası platform ve birliklerde yer almak; 
paylaşım, işbirliği ve ortak projeler gerçekleştirmek. 

Faaliyet 1.2.3. Hizmetlerimizin verimliliğini artırmak için, karşılıklı paylaşim ve fayda 
temelli, yurt içi ve yurt dışı kardeş kent ilişkileri kurmak. 

AMAÇ 2. İç ve Dış Mekanlarda Evrensel Tasarım Ilkelerinin Uygulanması; Fiziksel Erişilebilirlik, Hizmetlere Erişim ve Ulaşım Olanaklarının Geliştirilmesi 

Hedefler Faaliyetler 

Hedef 2.1. Herkes için erişilebilir bir kent ve bireylere hareket 
özgürlüğü sağlamak için güncel öncelilderirnizi belirleyerek, engelsiz 
güzergah çalışmalarını etkinleştirmek. 

Hedef 2.2. İç ve dış mekanlarda erişilebilirliğin önündeki engellerle 
ilgili toplumsal farkındalığın geliştirilmesi yoluyla; mevzuata 
uygunluğun ötesinde bir sorumluluk bilincinin, işlevsellik yönünde 
samimi bir bakış agsmın ve öz denetimin geliştirilmesini desteklemek. 
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Engelsiz Kadıköy Yerel Politika Yaklaşımı Amaç ve Hedefleri 

Hedef 2.3. Evrensel tasarım ilkelerine uygun binaların ve işyerlerinin 
sayısının artırılması ve "makul uyurnlaşhrma" düzenlemeleriyle eski 
yapıların erişilebilidiğinin iyileştirilmesi için ilgili kurumlar arasındaki 
koordinasyonun, denetim ve yaptırım mekanizmalarının 
güçlendirilmesini sağlamak. 

Hedef 2.4. Gereksinimleri karşılamak için yeni teknikler ve uygulama 
kriterleri geliştirmek ve bu kriterleri mevzuata dahil etmek. 

Hedef 2.5. Herbir merkezimizin kendi fonksiyonlarını çerçevesinde 
engelsiz hizmet sunması için sürdinülmekte olan erişilebilirlik, tasarım, 
düzenleme, iletişim ihtiyaçları ve personel niteliklerinin geliştirilmesi 
çalışmalarının kapsarnuu ve etkinliğini artırmak. 

Hedef 2.6. Herkes için erişilebilir hizmetler ve özgür bir sosyal yaşam 
sağlamak için engelsiz güzergahlar üzerindeki kamu kurumları ve özel 
sektör kuruluşlarını, erişilebilirlik, makul uyumlaşbrma, farkı iletişim 
ihtiyaçları ve personele kazandırılması gereken niteliklerle ilgili 
bilgilendirilmek ve uygulama aşamasında desteklemek. 

Hedef 2.7. Farklı bedensel, zihinsel ve ruhsal özelliklere sahip 
bireylerin kullanunma uygun olarak modifiye edilmiş binek araçlar, 
belirli güzergahlarda ring seferleri yapan toplu taşıma araçlan ve 
uzman refakatçı personel unsurlanyla; ihtiyaç sahibi bireylere yönelik 
ücretsiz ulaşım hizmet kapasitemizi artırmak ve özel sektörün ücretli 
engelsiz ulaşım hizmetleri geliştirmesi yoluyla alternatif oluşturulması 
için özendirici ve destekleyici çalışmalar gerçekleştirmek. 
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Engelsiz Kadıköy Yerel Politika Yaklaşımı Amaç ve Hedefleri 

Hedef 2.8. Belediyemizin kültür, sanat, söyleşi, seminer, kişisel gelişim, 
spor etkinliklerine erişimde pozitif ayrımcılık uygulamak; besili 
kitapçıklar ve internet sitesi üzerinden sunulan etkinlik programlarının 
bedensel farldılık.lara sahip bireyler tarafından düzenli olarak takip 
edilebilmesi için alternatif iletişim olanakları geliştirmek. 

AMAÇ 3. Ayrunalıkla Mücadele Edilmesi, Toplumsal Bütünleşme Sağlanması, Sosyal Elişilebilirligin Geliştirilmesi 

Hedefler Faaliyetler 

Hedef 3.1. Belediyernizde sürdürülmekte olan her türlü ayrımalikla 
mücadele eğitimlerinin tüm personelimize ulaşmasını ve kadroya yeni 
dahil olacak personelirnizin en geç göreve başlamalannı takip eden bir 
ay içinde bu eğitimleri almasını sağlamak. 

Hedef 3.2. Farkliliklara saygı ve ayrımalıkla mücadelenin temellerinin 
çoculduk çağında atılması için öğrencilere yönelik okul eğitimlerini; 
farklı yaş gruplarını, okul dışı sanat ve oyun temeli etkinlikleri, ortam 
düzenlemelerini, okul öncesi eğitime yönelik çalışmaları ve özel 
okulları da kapsayacak şekilde geliştirmek ve ilçe Milli Eğitim 
Müdürlüğü, meslek odaları ve birlikleri, sendikalar ve sivil toplum 
kuruluşları temsilcileriyle eğiticinin eğitimi çalışmaları yapmak. 
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Engelsiz Kadıköy Yerel Politika Yaklaşımı Amaç ve Hedefleri 

Hedef 3.3. Yardım ternelli yaklaşımdan hak temeli yaklaşıma 
geçilebilmesi ve toplumsal bütiirdeşmenin sağlanabilmesi için 
ayrımalıkla mücadele kültürünün geliştirilmesi ve hızla 
yaygınlaştırılması için; kamu kurum ve kuruluşları, sivil toplum 
kuruluşları, meslek odalan ve birliklerinden temsilciler, mahalle 
muhtarları ve gönüllülere, her türlü ayrımcılıkla mücadele eğitici 
eğitimleri vermek ve eğiticilerin söz konusu eğitimle ulaştıklan birey 
sayısını düzenli olarak duyurmak. 

Hedef 3A. Farklı özellildere sahip bireylerin, koşulları iyi tasarlanmış 
ortamlarda bir arada olacağı, mesleki, kültürel, sanatsal, zihinsel, 
bedensel vb. çok yönlü gelişiminin planlandığı etkinlikler 
gerçekleştirerek toplumsal bütünleşmeyi sağlamak. 

Hedef 3.5. Ayrımcıhkla mücadele ve toplumsal bütünleşmeyi 
desteldeyici nitelikte profesyonel iletişim kampanyaları tasarlamak, 
tüm iletişim kanallarmuz ve ulusal basında yer alma olanaldannuzı 
kullanmak. 

AMAÇ 4. Bağımsız Yaşam Becerilerinin Geliştirilmesi, Eğitim Olanaklarına Erişimin ve Sürdürülebilir İstihdama Katılımın Artırılması 

Hedefler Faaliyetler 

Hedef 4.1. Atölye çalışmaları, yerinde destekler, eğitim, etkinlik ve 
kamp programları düzenleyerek; bağımsız yaşam becerilerinin 
geliştirilmesi, aile bireylerine bağunlılığın ve zaman içinde aile 
bireyinde de gelişen bağunlıliğın azaltılmasma katkı sağlamak. 
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Engelsiz Kadıköy Yerel Politika Yaklaşımı Amaç ve Hedefleri 

Hedef 4.2. Okul çağındalci çocukların gelişimirıe katkı sağlamak, 
okuldan ayrılma oranım azaltmak ve ortaöğretim ve yükseköğretime 
geçen öğrenci oranırıın düşüldüğüyle mücadele etmek için çocuğun ve 
ailenin gereksinimlerinin belirlenmesi ve destek süreçlerinde; ilçe Milli 
Eğitim Müdürlüğü Özel Eğitim ve Rehberlik Şube Müdürlüğü ile bağlı 
Rehberlik ve Araştırma Merkezi (RAM) ile ortak çalışmalar 
gerçekleştirmek. 

Hedef 4.3. Sosyal Destek Hizmetleri ve Sağlık İşleri Müdürlüklerinin 
koordinasyonunda yapılacak eğilim, seminer ve farkındalık 
etkinlikleriyle; eğitsel değerlendirme, erken tam ve teşhis sürederine 
katkı sağlamak. 

Hedef 4.4. Mesleki eğitim, mesleği gelişim ve yaşam boyu eğitim 
olanaldanrun geliştirilmesi ve verimliliğin artırılması için kamu 
kurumları ve özel sektörle işbirliği kurmak; sponsorluk ve diğer destek 
modellerinden faydalarımak. 

Hedef 4.5. Kişinin sahip olduğu yetkinliklerin işin gerektirdiği 
niteliklere uygunluğumın, engelli statüsündeki personelin istihdamı 
için de esas ahnnıası için işverenlerin bilincinin artırdmasma yönelik 
çalışmalar yapmak. 

Hedef 4.6. Sektör, pozisyon ve engel gruplanyla ilgili ihtiyaç — nitelik 
örtüştCuınesine yönelik proje ve söylem geliştirilerek, farkhlüdann 
avantaja dönüştürülmesi için çalışmalar gerçekleştirmek. 

Hedef 4.7. İstihdamda dezavantaj!ı olduğu istatistiklere de yansıyan 
kadınlar ve işgiicüne katılımı görece güç olan "zihinsel, ruhsal veya 
duygusal", "görme" ve "çoklu" engel gruplarının istihdamına yönelik 
özel modeller geliştirmek. 
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Engelsiz Kadıköy Yerel Politika Yaklaşımı Amaç ve Hedefleri 

Hedef 4.8. Eğitim, staj ve istihdam süreçlerine yayılacak şekilde izleme, 
karşılıklı değerlendirme ve psikolojik desteği içeren "yol arkadaşlığı" 
kavrammın oluşturmak ve uygulamak için istihdam ofisini geliştirmek. 

Hedef 4.9. Belediyemize direkt başvurular ve İŞKUR üzerinden 
istihdam sağlama süreçlerinde; destekli işyeri yaklaşımı, iş koçlugu ve 
alternatif yöntemler uygulanarak, personele ve işverene yönelik destek 
mekanizmaları geliştirmek ve sürdürülebilir istihdamın artınIrnasma 
katkı sağlamak. 

AMAÇ 5. Haklar, Özgürlükler, Hizmetlerin Gelişimi ve Karar Süreçlerine Katılımla ilgili Farkındalıgın ve Bilincin Geliştirilmesi 

Hedefler Faaliyetler 

Hedef 5.1. Bireylerin, hak ve özgürlüldenyle ilgili farkındaliklannın 
artırılması, farklı kurum ve kuruluşlarca sağlanan hizmetlere dair 
bilgilendirme, diğer ülkelerdeki sosyal destek mekanizmaları ve örnek 
uygulamalarla ilgili bilgilerin aktannu, destek ve hizmetlerin gelişimi 
yönündeki taleplerin 	 ortamlan oluşturulması için çok paylaşıldıgı 
yönlü çalışmaları gerçekleştirmek. 

Hedef 5 2. Belediyernizin destek ve hizmetler 	 karar planlarurken, 
süreçlerine hedef grupların katılımını sağlamak. 

Hedef 5.3. Bireylerin siyasi katılımı, sivil toplum kuruluşlarının karar 
süreçlerine katılımı, siyasi temsil beceri ve olanaklarının gelişimirıe 
yönelik destek vermek. 
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