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Avrupa Komisyonu Avrupa Engelli Bireyler Günü’nü 

“Tüm Bireyler için Engelsiz Erişim” konulu bir panel ile 

vurguluyor. 

Avrupa Komisyonu, Avrupa Engelli Bireyler Günü’nü, 11 Aralık Cuma günü, Bedesten’de 10:30 - 13:00 

saatleri arasında “Tüm Bireyler için Engelsiz Erişim” konulu bir panel düzenleyerek vurgulayacak. Avrupa’yı 

engelli bireyler için daha erişilebilir hale getirmek AB’nin engellilere yönelik genel stratejisindeki kilit 

bölümdür. Engelli bireylerin erişilebilirliğine yönelik olarak, erişimle ilgili konular ve karşılaşılan zorluklar, 

tavsiyeler, kısa ve uzun vadeli projeler, engelli bireylerin erişim haklarıyla ilgili AB politikası ve AB emsalleri 

ile engelli bireylerin Kıbrıs Türk toplumuna dahil edilmesiyle ilgili örnekler AB Bilgi Merkezi tarafından 

düzenlenen bu panelde gündeme getirilecek.  

 

AB, engelli bireylere ilişkin konularda insan hakları yaklaşımına uygun olarak engelli bireylerin topluma aktif 

bir biçimde ve tam olarak dahil edilmesini teşvik etmektedir.  

Engelli hakları takdire bırakılacak bir konu değildir, bir hak meselesidir. 

Avrupa Komisyonu, 2 Aralık tarihinde önermiş olduğu Avrupa Erişilebilirlik Yasası aracılığıyla, bazı kilit ürün ve 

hizmetlere erişim konularında ortak şartların belirlenmesini istemektedir. Böylelikle, engelli bireylerin AB 

seviyesinde topluma tamamen katılabilmelerine olanak sağlanacaktır.  

İstihdam, Sosyal İşler, Beceri ve İşgücü Haraketliliği Komiseri Marianne Thyssen, konuyla ilgili yaptığı 

açıklamada, “Engelli olmak, topluma tam katılım önünde bir engel olmamalıdır. AB ortak kurallarının olmaması 

da erişilebilir ürün ve hizmetlerin sınırlar arası ticareti önünde bir engel oluşturmamalıdır. Bu Yasa ile iç 

piyasamızı derinleştirerek, piyasa potansiyelini hem şirketler hem de engelli yurttaşların yararına kullanmak 

istiyoruz. Aslında, hepimiz bu avantajdan faydalanabiliriz”, demiştir.  

 

Arka plan: 

AB’de çeşitli derecelerde yaklaşık 80 milyon engelli birey bulunmaktadır. Nüfusun yaşlanması nedeniyle bu 

rakamın 2020 yılına kadar 120 milyona yükselmesi beklenmektedir. Erişilebilirlik, bu bireylerin topluma eşit 

biçimde katılabilmeleri ve toplumda aktif bir biçimde rol alabilmelerinin ön koşuludur. Ayrıca akıllı, 

sürdürülebilir ve kapsayıcı büyümenin sağlanmasında da katkı koyabilir.  

AB Temel Haklar Şartı’na göre; “ Avrupa Birliği, engelli bireylerin bağımsızlık, sosyal ve mesleki uyumları ve 
toplum hayatına katılmalarının sağlanması için tasarlanmış olan tedbirlerden faydalanma haklarını tanır ve 
bu haklara saygı duyar”.  
 
 
 

http://eur-lex.europa.eu/en/treaties/dat/32007X1214/htm/C2007303EN.01000101.htm
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AB, 2011 yılında BM Engelli Birey Hakları Sözleşmesi’ni (UNCRPD) onaylamıştır. Bu belgede engeller, tıbbi 
veya yardım konuları açısından değil de insan hakları konusu olarak ele alınmaktadır. Medeni, siyasi, 
ekonomik, toplumsal ve kültürel hakların yanı sıra adaletten ulaşıma, istihdamdan bilişim teknolojilerine 
kadar geniş bir yelpazede politika alanlarını kapsamaktadır. Sözleşme’nin 9’uncu Maddesi, engelli bireylerin 
diğerleriyle eşit bir biçimde erişim sağlayabilmeleri konusunda Taraf Devletler’in erişilebilirlik konusundaki 
yükümlülüklerini içerir.  
 
Komisyon 2010 yılında kabul ettiği kapsamlı bir strateji ile 2020 yılına kadar engelli bireyler için engelsiz bir 
Avrupa yaratmayı hedeflemektedir.  Bu planda, AB ve ulusal hükümetlerin engelli bireylerin sahip olduğu 
haklardan yararlanabilmeleri için bu kişileri nasıl yetkilendirebilecekleri ana hatlarıyla anlatılmaktadır.  
 

“Tüm Bireyler için Engelsiz Erişim” konulu panele katılım ücretsizdir; ancak ön kayıt yapılması gerekmektedir.  

 

İlgilenen kişiler, AB Bilgi Merkezi Facebook sayfası f/abbilgi veya e-posta: info@abbilgi.eu ve 11A Hasene Ilgaz Sokak, 

Köşklüçiftlik Lefkoşa adresinden veya 228 2577 numaralı telefondan AB Bilgi Merkezi’ne ulaşarak bu etkinlikler hakkında 

daha ayrıntılı bilgi edinebilirler. 

 

Basın Sorumlusu:  Selen Mesutoğlu Altan, selen.altan@abbilgi.eu or 0533 840 8583 
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