
yaflam

Turizm
engel tan›maz!
BM Engelli Haklar› Sözleflmesi’yle birlikte haklar› dile getirilen
engelliler için tüm dünyada ‘Engelsiz Turizm’ düflüncesi
giderek yayg›nlafl›yor. Uluslararas› sözleflmelere imza atan
Türkiye ise fiziki koflullar›n› bu yeni geliflmeye uydurarak
trendi yakalayabilir. Engelsiz turizm ihtiyac›n› fark ederek
kollar› s›vayan Marmaris’teki medar-› iftihar›m›z ACT Otel ise
ilk olman›n zorluklar›n› da, övüncünü de yaln›z yafl›yor. 
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BM Genel Sekreteri Kofi Annan,

engellileri “Dünyan›n en büyük az›nl›¤›” diye
tan›mlam›flt›. Gerçekten de, dinlerin, dillerin,
›rklar›n ötesinde çok önemli bir grup
oluflturan engellilerin say›s› Birleflmifl Milletler
verilerine göre dünyada 700 milyonu
afl›yor… 1980’lere kadar neredeyse dünya
üzerindeki varl›klar› önemsenmeyen, faal
yaflamdan uzak kalan engellilerin ‘engelleri’
bugün sosyal bir sorun olarak alg›lan›yor ve
engelli art›k ‘do¤ufltan veya sonradan
meydana gelen hastal›klar, sakatl›klar öne
sürülerek, toplumsal-yönetsel tutum ve
tercihler sonucu yaflam›n birçok alan›nda
k›s›tlanan, engellerle karfl›laflan kifli’ diye
tan›mlan›yor. 
Engelli haklar›n›n geliflmesi, engellilerin
sosyal yaflamdaki engellerinin ortadan
kalkmaya bafllamas›yla birlikte, yeni bir resim
ç›k›yor ortaya: dünyan›n en büyük az›nl›¤›n›n,
dünyan›n en büyük özel pazar› olma
gerçe¤i... Bu pazar›n en önemli
hedeflerinden biri ise engelli turizmi...

Engelliler engellenmezse gezer
Türkiye’nin de imzaland›¤› BM Engelli Haklar›
Sözleflmesi’nin “Kültürel yaflama, dinlenme,
e¤lence ve spor etkinliklerine kat›l›m”
bafll›¤›n› tafl›yan 30. maddesi, dünyadaki
turizme yönelik bak›fl aç›s›n› bütünüyle
de¤ifltirebilecek nitelikte. Engellilerin tatil
yapma haklar›n› duyuran bu maddeyle
birlikte, baflta geliflmifl ülkeler olmak üzere
pek çok ülke turizm anlay›fllar›n› yeniden
engelsiz turizm çerçevesinde konumlamaya
bafllad›lar. 
Yap›lan araflt›rmalar›n sonuçlar›na göre,
geliflmifl ülkelerdeki engelliler, ekonomik

aç›dan da turizm yat›r›mc›lar›n›n göz
dikebilecekleri hedeflerin bafl›nda geliyor.
Bunda, engellilerin ifl hayat›na ve sosyal
hayata kat›lmas›n›n ve geliflmifl ülke
devletlerinin bu amaçla bütçeler ay›rmas›n›n
pay› da büyük. Avrupa’da yaflayan bir
engelli, 3 bin-10 bin Euro aras›nda ayl›k
gelirle yaflam›n› sürdürüyor.

Engelli gelir Türk gider
Turizm konusunda uzun vadeli politikalar
üretme s›k›nt›s› çeken Türkiye, geliflmekte
olan bu turizm seçene¤ine nas›l bak›yor?
Yasal zorunluluklar›n gerektirdi¤i engelli
odalar› belki yap›l›yor ama onun d›fl›ndaki
uygulamalarda, engelliler pek akla
getirilmiyor. Alternatif Yaflam Derne¤i
Yönetim Kurulu Baflkan› Ercan Tutal’›n
deyifliyle “Türkiye bir utanc› yafl›yor.” Tutal,
engellilerimizi hala sokakta göremedi¤imizi
hat›rlatarak flöyle diyor: “Bu toplumsal bir
utanç. Bir engelliyle ayn› ortam› paylaflt›¤›

için yemek yedi¤i lokali terk eden, plajdaki
yerini de¤ifltiren insanlar var. Bunu Türkler
yapar Avrupal› ise birlikte denize girip,
gerekti¤inde yard›m eder.”
Bu duruma, “Bu kadar› da olmaz”
diyorsan›z, bir de Türkiye’de, hatta
Avrupa’da engelsiz turizm alan›nda bir ilk
olan dört y›ld›zl› ACT Otel’in Operasyon
Müdürü Özkan Karaer’den dinleyin.
Anlatt›klar›, Tutal’›n söylediklerini pekifltiriyor:
“fiiflli Belediyesi’nin 130 engelli misafirini
a¤›rlad›k ama engelli olmayan Türk
müflterilerimiz oteli terk ettiler! Bu çok önemli
ve bu olay, Türk insan›n›n bu konuya nas›l
bakt›¤› ortaya ç›kar›yor. Ayn› dönemdeki
yabanc› misafirlere gelince; onlar için
engellilerle birlikte olmak gayet normal bir
durumdu ve hiçbir sorun ç›kmad›.”
Türkiye Seyahat Acenteleri Birli¤i TURSAB’›n
bünyesinde kurulan “Herkes için Engelsiz
Turizm Komitesi” ülkemizde bu konuda
at›lan ad›mlardan yaln›z biri. Turizm, baflka

Alternatif Yaflam Derne¤i

Engelli haklar›n›n geliflmesi, engellilerin
sosyal yaflamdaki engellerinin ortadan
kalkmaya bafllamas›yla birlikte, yeni bir
resim ç›k›yor ortaya: dünyan›n en büyük
az›nl›¤›n›n, dünyan›n en büyük özel pazar›
olma gerçe¤i... Bu pazar›n en önemli
hedeflerinden biri ise engelli turizmi...
Alternatif Yaflam Derne¤i, bu alanda
ülkemizde önemli ad›mlar at›yor.
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