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AB, Engelli Bireylerin İstihdam Edilebilirliğinin Artırılmasının Önemini Vurgulayacak 
 

Avrupa Komisyonu, 15 Aralık 2020 Salı günü 11:00-12:30 saatleri arasında Zoom platformu üzerinden 
gerçekleştirilecek webinarda, engelli bireyler için fırsat eşitliğini teşvik etmenin önemini vurgulayacak ve engelli 
bireylerin istihdam edilebilirlik becerilerini artırma konusunda ilham verici projeler sunacaktır. Etkinlik, AB Bilgi 
Merkezinin Facebook sayfasından da canlı olarak yayınlanacaktır. 

Webinarda, AB tarafından finanse edilen ilham verici proje örnekleri sunularak engelli bireylerin sosyal ve 
ekonomik hayata dahil edilmelerine odaklanılacaktır. Hacettepe Üniversitesinden Prof. Dr. Gamze Ekici ve 
Uzm. Fzt. Orkun Tahir Aran yapacakları sunumda, AB tarafından finanse edilen ve engelli bireylerin istihdam 
edilebilirliğinin artırılmasını ele alan projelerini sunacak ve engelli bireylerin çalışma kapasitelerini, 
motivasyonlarını, üretkenliklerini, iş arama becerilerini ve sosyal becerilerini artırmayı hedefleyen projeleri 
hakkında bilgi aktaracaklardır. 

Yiota Michaelidou ise merkezi görme kabiliyetini etkileyen ve progresif bir göz hastalığı olan Stargardt 
Hastalığından muzdarip Limasollu bir girişimci olarak yürüttüğü fırıncılık faaliyetlerinden bahsedecektir. Yiota, 
hastalığa yakalanmasına rağmen bu sevdasını sürdürmüş ve şu anda Kıbrıs'a özgü geleneksel hamur işlerini 
üreten bir fırının sahibidir. Yiota, bir AB hibesinden yararlanarak bu işe yatırım yapma imkânı bulmuş ve bir 
yandan işini büyütmeye devam ederken diğer yandan görme engelli bireyler için Kıbrıs'ın geleneksel 
lezzetlerinden oluşan bir yemek kitabı hazırlama çalışmalarına da devam etmektedir. 

Kıbrıs Türk Ortopedik Özürlüler Derneğinden Günay Kibrit, AB tarafından finanse edilen “Nitelikli İş Gücü 
Başarılı Toplum” projesinin engelli bireyler için ne tür yaşam boyu öğrenme fırsatları sunduğunu anlatacaktır. 
Kıbrıs Türk Sanayi Odasının, Kıbrıs Türk Ticaret Odası ile ortaklaşa yürüttüğü projenin genel amacı, mesleki 
öğretim ve hayat boyu öğrenme fırsatlarını geliştirmek, işsiz bireylerin yanı sıra engelli bireylere de odaklanarak 
bu bireylerin temel becerilerini ve yetkinliklerini artırmaktır. 

 
Kısa Bilgi: 
AB ve AB'ye üye tüm devletler, engelli bireylerin sahip oldukları haklardan yararlanabilmeleri ve topluma ve ekonomiye 
tam olarak katılabilmelerini sağlamak amacıyla Birleşmiş Milletler Engelli Hakları Sözleşmesini (UNCRPD) imzalamış ve 
bu hakları 2010-2020 Avrupa Engellilik Stratejisine dahil ederek engelsiz bir Avrupa'yı teşvik etme ve engelli bireyleri 
güçlendirme taahhüdünde bulunmuşlardır. 2010 - 2020 AB Engellilik Stratejisi, engelli bireylerin topluma eşit bir şekilde 
katılmasının önündeki engelleri ortadan kaldırmayı amaçlamaktadır. Strateji, AB ve yerel organların engelli bireylerin 
sahip oldukları haklardan yararlanabilmeleri için onları nasıl güçlendirebileceklerini ana hatlarıyla açıklamaktadır.  
 
Avrupa Komisyonu, Avrupa Engelliler Forumu ile birlikte geçtiğimiz hafta 1 ve 2 Aralık 2020 tarihlerinde, her yıl 
düzenlenen Avrupa Engelliler Günü etkinliğine ev sahipliği yaparak AB'ye engellilikle ilgili konuların yaygınlaştırılması 
ve engelli bireylerin günlük yaşamlarında karşılaştıkları zorluklar konusunda farkındalığın artırılması fırsatı sağlamıştır. 
Söz konusu etkinlik, 2010-2020 Avrupa Engellilik Stratejisinin nihai değerlendirme sonuçlarının ortaya koyulması adına 
ve 2021-2030 Engelli Hakları Stratejisi için son bir fikir alışverişinin yapılması adına bir fırsat sunmuştur. 
 
Avrupa Birliği'nde her altı kişiden birinin - yaklaşık 80 milyon kişinin - hafif ila ağır engellilik arasında değişen bir engeli 
bulunmaktadır. Bu insanların çoğunun, fiziksel veya diğer engellerin yanı sıra ayrımcılık nedeniyle topluma ve 
ekonomiye tam olarak katılmaları engellenmektedir. AB Temel Haklar Bildirgesinde, "Birlik, engelli kişilerin, 
bağımsızlıklarını, toplumsal ve mesleki yaşamla bütünleştirilmelerini ve toplum yaşamına katılmalarını sağlamaya 
yönelik önlemlerden yararlanma hakkını tanımakta ve saygı göstermektedir." ifadesi yer almaktadır. 
 
Daha fazla bilgi için: 
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=88&eventsId=1748&furtherEvents=yes 
https://ec.europa.eu/eip/ageing/standards/general/general-documents/european-disability-strategy-2010-2020_en 
 
Medya iletişim: AB Bilgi Merkezi: info@abbilgi.eu , 228 2577 
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