






2



3

Günümüzde belediyeler sınırlı 
olanaklarına rağmen, çok fazla 
sayıda sosyal projeyi üstlenmek 
ve hayata geçirmek zorunda 
kalıyorlar.  

“Sosyal belediyecilik” adı altında 
hayata geçirilen bu projeler, 
belediyelerin neredeyse temel 
hizmetlerinden biri haline 
gelmiştir.

Ancak sosyal belediyecilik; 
maddi yardım yapmaktan 
ibaret değildir. Asıl amaç, kent 
sakinlerini yardıma muhtaç 
olmaktan kurtaracak ve sosyal 
dokuya müdahale edecek 
projeler üretmektir.

Kimsenin yardıma muhtaç olarak 
yaşamını devam ettirmesini 
istemiyoruz. Onu yaşama 
ve üretime tekrar katacak, 
toplumsal yaşama aktif olarak 
katılmasını sağlayacak adımlar 
atmak istiyoruz.

"Sevgi Sanat Atölyesi” projemiz, 
bu bakış açımızın somut 
örneğidir. 

“Sevgi Engel Tanımaz” sloganıyla 
açılan atölyemiz, sosyal dokuya 
küçük dokunuşların büyük 
adımıdır. Emeğin, sevgi ve 
sanatla yoğrulmuş halidir.

Yakaköy Muhtarımızı, 
eğitimcimiz Hilal Karakaş’ı ve 
projenin hayata geçmesi için 
engel tanımayan “goca yürekli” 
katılımcı dostlarımızı yürekten 
kutluyorum.

Unutmayalım ki; onlar hayatın 
her alanında varlar fakat 
kendilerini gerçekleştirebilmeleri 
için bizim farkındalığımıza ihtiyaç 
duyuyorlar. 

Barışın, üretkenliğin, 
hoşgörünün, umudun ve sevgide 
engel tanımayanların kenti 
Bodrum’da yaşamak ayrıcalıktır.

Emeği geçen ve katkıda bulunan 
herkese elinize sağlık diyorum.

Mehmet Kocadon
Bodrum Belediye Başkanı

Sevgi engel tanımaz
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Türkiye yerel yönetim sisteminin 
en önemli birimi belediyelerdir. 
Bu nedenle sosyal adaleti ve 
refahı yerel düzlemde yaşama 
geçirecek olan ve sosyal 
dengesizliği kısmen de olsa 
engelleyecek uygulamaları 
gündeme alacak olan sosyal 
belediyecilik uygulamalarıdır.

Sosyal belediyecilik hizmetlerini 
yürütürken, fiziksel ve sosyo-
kültürel hizmetleri bir bütün 
içerisinde ele alıyor ve birbirini 
tamamlayıcı unsurlar olarak 
görüyoruz. 

Öte yandan pedagojik ve sosyal 
unsurlar içermeyen, üretime 
yönelik katılımcı sonuçlar 

yaratmayan ve sadece maddi 
desteğe dayanan bir sosyal 
yardım anlayışının yardıma 
alıştırılmış bağımlı unsurlar 
yaratmasını istemiyoruz.

Yaşamı kolaylaştırmak adına 
tüm sivil toplum kuruluşları ile 
diyalog içerisindeyiz ve ortak 
projeler yürütmeye çalışıyoruz.

Fiziksel çevrenin erişilebilir ve 
ulaşılabilir nitelikte yeniden 
yapılandırılması için çaba sarf 
ediyoruz.  Fiziksel engellerin 
ortadan kaldırılmasının, 
dostlarımızın sosyal yaşama 
doğrudan katılmalarının 
önündeki öncelikli engel 
olduğunu biliyoruz . 

Sosyal belediyecilik anlayışımız
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Dünya Sağlık Örgütü ( World Health Organisation WHO ) 
rakamlarına göre;

“Dünya nüfusunun yaklaşık %15’i, 
yani yaklaşık 1 milyar insan, 
bir engel ile yaşamaktadır”

2002 yılında yapılan
“Türkiye Özürlüler Araştırması”na göre; 

“Türkiye nüfusunun  %12,29 engellidir. 
Yaklaşık 9 milyon kişi bir engel ile yaşamaktadır”
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Engelli vatandaşlarımızın fiziksel 
ve düşsel becerilerini geliştirmek 
amacıyla Bodrum Belediyesi 
tarafından 15 Mayıs 2015 
tarihinde kuruldu.

Yakaköy Mahallesi Muhtarı Halil 
Kıy’ın talebi ve girişimleri üzerine 
ilk olarak Yakaköy Mahallesi 
Muhtarlık binasında eğitmen 
Hilal Karakaş’la çalışmaya 
başlayan atölye, Bodrum 
Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü 
ekiplerinin muhtarlık binasına 
yaptığı ilave inşaatlar ile kendi 
binasına kavuştu.

Atölye çalışmaları, altısı 
bedensel ve üçü zihinsel olmak 
üzere dokuz engellinin katılımı 

ile sürdürülüyor. Dekoratif el 
sanatları eğitiminin verildiği 
atölyede üretilen ürünler; 
festivaller, kermesler ve 
Dibeklihan’da açılan sergiler 
aracılığıyla satışa sunuluyor.

Geliri oluşturdukları bir havuzda 
toplayan atölye sakinleri, 
çalışmalarını finanse ederken 
katılımcılara da periyodik 
ödemeler yapıyor. 

Çalışmaların gönüllülük 
temelinde yürütüldüğü atölyede, 
eğitimci ve katılımcıların ortak 
kararı ile oluşturulan özgün bir 
eğitim programı uygulanıyor.

Sevgi Sanat Atölyesi
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Engellilik, bir hayırseverlik konusu 
değildir. Engelleriyle yaşayan 

insanların engelsiz bir hayata sahip 
bağımsız bireyler olarak yaşamalarını 
sağlayacak projeler üretmek sosyal 
belediyecilik anlayışımızın temelidir.
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Birleşmiş Milletler Engelli Hakları Sözleşmesi madde 24:

“(a) İnsan potansiyelinin, onur ve değer duygusunun tam gelişimi 
ve insan haklarına, temel özgürlüklere ve insan çeşitliliğine saygı 
duyulmasının güçlendirilmesi;

(b) Engellilerin; kişiliklerinin, yeteneklerinin, yaratıcılıklarının, zihinsel 
ve fiziksel becerilerinin potansiyellerinin en üst derecesinde 
gelişiminin sağlanması;

(c) Engellilerin özgür bir topluma etkin bir şekilde katılımlarının 
sağlanması.”

21. Yüzyılın ilk insan hakları sözleşmesi, Birleşmiş Milletler Engelli 
Hakları Sözleşmesi’dir. 13 Aralık 2006’da Birleşmiş Milletler Genel 
Kurulu’nda kabul edilen sözleşme, ülkemizde 19 Temmuz 2009’da 
Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girdi.
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5378 sayılı Engelliler Hakkında Kanun madde 1:

“Bu kanunun amacı engellilerin temel hak ve özgürlüklerden 
faydalanmasını teşvik ve temin ederek ve doğuştan sahip oldukları 
onura saygıyı güçlendirerek toplumsal hayata diğer bireylerle 
eşit koşullarda tam ve etkin katılımlarının sağlanması ve engelliliği 
önleyici tedbirlerin alınması için gerekli düzenlemelerin yapılmasını 
sağlamaktır.”

Sosyal belediyecilikte başarı, sadece 
belediyenin kaç kişiye, hangi 

miktarda hizmet götürdüğüyle değil, 
hangi sivil toplum kuruluşları ile ne 
kadar ortak çalışma yaptığına göre 
değerlendirilmelidir.
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Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon:

“…her insanın topluma ve yaşama katılması için herhangi bir engelle 
karşılaşmaması gerekir. Dolayısıyla tüm alt ve üst yapının herkes 
bakımından erişebilir olması zorunlu bir durumdur.
Erişebilirlilik, herkesin tüm hak ve hizmetlerden eşit koşullarda 
faydalanabilmesinin, yaşamın tüm alanlarına tam ve etkin 
katılabilmesinin vazgeçilmez unsurudur. Toplumda  ve ekonomide 
yer almanın ön koşuludur. Tüm temel hak ve özgürlüklerin kesiştiği 
noktadır.”

Engelli insanlarımızın fiziksel, 
sosyal, ekonomik, kültürel, sağlık, 

eğitim hizmetleri ve en önemlisi de 
bilgiye ve iletişime erişimindeki tüm 
engelleri kaldırmak için bir de sanatın 
penceresinden bakalım.
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Engelimize rağmen hayata 
tutunmaya, sevmeye ve yeniden 

doğmaya sanatla adım attık.



15

• Engellilere olan kalıp bakış açısını değiştirebilmek, fırsat eşitliği 
sağlandığında sanatta ve iş alanında başarılı olunabileceğini 
göstermek. 

• Sivil toplum kuruluşları ve gönüllülerle birlikte engellileri sosyal 
hayata dahil edecek projeler üretmek. 

• Engelli bireylerin bağımsız olarak yaşayabilmelerini sağlamak. 

• Kent donatılarının engellilere uygun hale getirilmesini sağlamak. 

• Sosyal izolasyonun önüne geçmek. 

• Ailelerin ve toplumun engellilik ve sorunları konusunda 
farkındalıklarını artırmak. 

• Sosyal yardım ve destek projelerinin dışında gerçek bir ürün ve 
üretimin ortaya çıkmasını sağlamak. 

Proje Vizyonu
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Sevgi dostları;  ziyaretimize gelip, 
hediyelerinizi bizim atölyemizden 

seçebilir ve alabilirsiniz. Bu özel atölyede 
üretilen her bir parça özenin, estetiğin ve 
sevginin ürünüdür. 
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Bunu biliyor musunuz?

Engelli bireylerin sorunlarına dikkat çekmek üzere 10-16 Mayıs 
tarihleri arası dünyada “Engelliler Haftası” olarak anılmaktadır.
Bu tarihler arasında 156 ülkede “engelliliğin insanlığın ortak sorunu” 
olduğunu vurgulayan ve hafta boyunca her gün, farklı bir engel 
grubuna yoğunlaşılan programlar düzenlenmektedir.

10 Mayıs Haftanın açılışı
11 Mayıs  Görme Engelliler Günü
12 Mayıs İşitme ve Konuşma Engelliler Günü
13 Mayıs Ortopedik Engelliler Günü
14 Mayıs Zihinsel Engelliler Günü
15 Mayıs Ruhsal Engelliler Günü
16 Mayıs Haftaya genel bakış

Ayrıca Birleşmiş Milletler 1992 yılında aldığı kararla 3 Aralık tarihini 
“Uluslararası Engelliler Günü” olarak ilan etmiştir.
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Sevgi Sanat Atölyesi
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Nasıl ulaşırız?

Sevgi Sanat Atölyesi, çalışmalarını Yakaköy Mahallesi’nde 
sürdürüyor. Yeşillikler içinde uzaktaki maviye göz kırpan Yakaköy, 
Bodrum Yarımadası’nın merkezinde yer alıyor.

Sevgi Sanat Atölyesi
 
Çilek Cad. No:123 Yakaköy / BODRUM (Yakaköy Muhtarlığı Yanı)                                                                                                        
Facebook   :  Yakaköy Engelli Sevgi Sanat Atölyesi
Mail  :  bodrumyessa@gmail.com
Telefon  :  O530 568 65 34

Bodrum Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
Telefon      :  0252 319 40 52
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Bodrum Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü - 2017
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