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sorunlara odaklanm›flken, bu alan› de¤il
görmek, bakmak bile fuzuli bir ifl olarak
say›l›yor. 
Herkes için Engelsiz Turizm Komitesi üyesi
Ercan Tutal, engelli turizmi konusunda
önemli tecrübesi ve görüflleri olan bir isim.
Alternatif Yaflam Derne¤i Yönetim Kurulu
Baflkan› olan ve sivil giriflimcilik alan›nda
ödülleri bulunan Tutal, 9 y›l önce bir proje
olarak bafllayan ve bugün uluslararas› bir
kurulufl haline gelen Alternative Camp’›n da
fikir babas›… TURSAB içinde oluflturulan
komiteyle çal›flmalara kat›ld›¤› gibi, engelli
turizmi konusunda ad›m atmak isteyenlere
de ücretsiz dan›flmanl›k veriyor. 

Gerçek bir alternatif:
Alternative Camp
‹zmir’de kurulan Alternatif Camp, engelli
konuklara hizmet veren, gönüllülük ilkesiyle
çal›flan bir sivil toplum kuruluflu...
Etkinliklerinden kar amac› gütmüyor ve elde
edilen tüm gelirler Alternatif Kamp’lar›n
oluflturulmas›nda ve faaliyetlerin yürütülmesi,
ihtiyaçlar›n karfl›lanmas›, yeni alternatif
projelerin gerçeklefltirilmesi için kullan›l›yor.
Hiçbir ayr›m, gözetmeyen, bireyler aras›nda
f›rsat eflitli¤ini savunan Alternatif Camp,
kat›l›mc›lar›n› toplum içinde az›nl›k olarak
görülen sosyal dezavantajl› gruplar
aras›ndan seçiyor. Alternative Camp, bir sivil
toplum kuruluflu olarak, engelli turizmi
konusunda da ilginç bir örnek sa¤l›yor.
Aç›ld›¤› günden beri 4 binin üzerinde gence
evsahipli¤i yapan, 700’e yak›n gencin
gönüllü olarak çal›flt›¤› Alternative Camp,
dünyada alan›nda tek organizasyon. Van’›n
Gevafl’›ndan, Karadeniz’in Fatsa’s›na kadar

Türkiye’yi gezen bu kamp; 800 engellinin

dalmay› ö¤rendi¤i, el becerisi atölyelerinde

becerilerini gelifltirdi¤i, evinden ç›kma flans›

olmam›fl engellilerin ilk kez tatil yapt›klar› bir

yer. Tutal’›n sözüyle “Kendilerini ilk defa

insan hissettikleri yer.” Öte yandan, 

uluslararas› boyutta engelli a¤›rlayan,

bugüne kadar 16 ülkeden gelen kuruma 

evsahipli¤i yapan bir tecrübe alan›. 

Kap›m›z engellilere kapal›
Ercan Tutal, ülkemizdeki en büyük sorunun

engelli olmad›¤›n› düflünen ço¤unlu¤un 10

milyon engelliyi görmezden gelmesi

oldu¤unu düflünüyor. Tesis sahiplerinin,

yöneticilerinin bu konunun fark›na varmas›n›n

gerekti¤ini düflünen Tutal, öte yandan

toplum olarak BM sözleflmesine imza

att›¤›m›z›n bile fark›nda olunmad›¤›n›

söylüyor. Barcelona Deklarasyonu ise

bütünüyle unutulmufl: flehirlerin 

engellerinden ar›nd›r›lmas›n› hedefleyen bu
sözleflmeyi kim hat›rl›yor?
Ercan Tutal, “Türkiye’nin kap›lar› engellilere
kapal›. Oysa Almanya’da 8 milyon engelli
ülkeleraras› gezilere ç›k›yor, turizm faaliyetine
kat›l›yor. Türkiye, Avrupa’daki bütün engelli
sosyal kurumlar›n rehberlerinde yer almaz.
Ülkemizde tek tesis, bu y›l hizmete giren
ACT Otel. 2003’te Avrupa’daki engelliler
aras›nda yap›lan bir araflt›rmaya göre, bir
tesiste engellilere yönelik düzenleme
yap›ld›¤›n› duymak bile araflt›rmaya
kat›lanlar›n yüzde 50’si o ülkeyi görmeye
yöneltiyor. Türkiye, büyük bir aymazl›kla
b›rak›n BM sözleflmesini, bu iflin bir pazar
oldu¤unun bile fark›nda de¤il. Bir yandan en
temel anayasal hakk› ihlal ederek, ayr›mc›l›k
yaparak bu kitleyi üretim ve e¤itim d›fl›
tutuyor; memleketin pek çok bölgesinde
elleri ba¤l› tutulan zihinsel engelliler var. 
Ama tumturakl› laflarla sözleflmeleri
imzal›yoruz” diyor. 

Türkiye’nin ilk havuz asansörü
Aqualift
Fiziksel yeterlili¤i olmayan insanlar›n
yaflamlar›n› kolaylaflt›racak bir ürün Aqualift.
2004 y›l›nda kurulan Özgür Bedenler Sa¤l›k
Malzemeleri taraf›ndan üretilen Türkiye’nin ilk
ve tek havuz asansörü olan Aqualift, yüzde
yüz yerli bir ürün. Otel, kapl›ca, rezidans, site
gibi havuzu bulunan alanlarda jakuzi, küvet,
tekne ve marinalarda kullan›labilen Aqualift
Havuz Asansörü, engelli ve yafll›lar›n kolayca
havuzu kullanmas›n› sa¤l›yor. 
Aqualift, tamamen su ile çal›fl›yor;
paslanm›yor, yard›mc›s›z kullan›labiliyor,
portatif ve elektrik gerektirmeyen bir ürün.
Düflük su bas›nc›yla bile çal›flabilen Aqualift,
200 kiloya kadar yük tafl›yabiliyor. Sadece
engellilerin de¤il, herhangi bir nedenle
hareket yetene¤ini kaybedenlerin de
kullanabilece¤i Aqualift, tüm otellerin
havuzlar›nda yer almas› gereken bir ürün.
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Ercan Tutal’a göre engelsiz turizmin
geliflmesi ülke turizmi aç›s›ndan da çok
önemli. Alternatif Yaflam Derne¤i ve
Alternative Camp ad›na Avrupa’daki bütün
turizm ve rehabilitasyon fuarlar›na
kat›ld›klar›n› anlatan Tutal, “Avrupa’da
vücudunun tek bir noktas›n› bile hareket
ettiremeyen biri, akülü arac›yla ve bir pipet
yard›m›yla kentin bir ucundan metroya binip,
di¤erine gidebiliyor. Bizde ise hala
kald›r›mlar›n yüksekli¤i tart›fl›l›yor. Oysa bu
yaklafl›m sadece bir organ kayb› yaflayan,
alet kullanmak zorunda kalanlar için de¤il,
yafll›lar için de gerekli. Nüfusunun yüzde 65
– 70’i yafll› olan Avrupa’da bu rampalar ve
di¤er uygulamalar yafll›lar taraf›ndan da
kullan›l›yor ve yafll› nüfus tatil için yer

seçerken, engelliler için düzenlenmifl otelleri
tercih ediyor” diyor.

Türkiye f›rsatlar› kaç›rmas›n
Fuarlarda tan›k oldu¤u bir durumu
anlatmadan geçmiyor Tutal ve flöyle
konufluyor: “‹nan›n, koflullar sa¤lans›n 50
milyon engelli Türkiye’ye gelecek.
Kurdu¤umuz stand›n önünde kuyruklar
oluyor. Ancak bu ilgiyi gö¤üsleyemiyor,
büyük gruplar› Yunanistan’a, K›br›s Rum
kesimine gönderiyoruz. Maalesef, Atatürk
Hava Liman›’ndan bafll›yor sorun. Bir
tekerlekli sandalyeyle gelen yolcuyu bile
nakledecek tek bir araç yok. Engelliler,
Fas’a, Tunus’a, Fuji adalar›na bile gidiyorlar
ama onlar›n listesinde Türkiye yok.

Avrupa’n›n engellisine ay›rd›¤› ayl›k yaflam

bütçesi, Türkiye’de bir tatil yapmas›na izin

veriyor. Çünkü bir engellinin ayl›k geliri 3 bin

Euro’dan, 10 bin Euro’ya kadar de¤ifliyor.

Bu bir ailenin çocu¤una ay›ramayaca¤› bir

para ve devlet bu paray› ay›r›yor. Ancak biz

400 Euro’luk tatile bile bu insan›

getiremiyoruz.”

Engelsiz turizm için at›labilecek pek çok

ad›m oldu¤u, ilk at›lacak ad›m›n ise

engellilerimizi tan›mak ve ihtiyaçlar›n›

tan›mlamak oldu¤u aç›kça görülüyor. 

Türkiye, h›zla ve do¤ru planlanm›fl bir

engelsiz yaflam ve engelsiz turizm 

plan›na ihtiyaç duyuyor. 

Ne de olsa Türk engel tan›maz.
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Engelsiz turizm
hizmeti verebilmek
için otel standartlar›
kadar, personelin
e¤itimi de önemli.
Ayder bu amaçla,
personel e¤itimini
hedefleyen ve Avrupa
standartlar›yla
belirlenmifl,
Almanya'da
uygulanan bir sertifika
program›n› TURSAB
bünyesinde
bafllatacak. 

yaflam
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Turizmin
Donkiflotlar›! 
‘Engelsiz Otel’ yapt›lar flimdi de

çevreyi düzenliyorlar!
ACT yani, Acces Center Turkey, Türkiye’nin,

hatta Avrupa’n›n ilk büyük engelsiz oteli…

Bu y›l may›s ay›ndan itibaren konuk

a¤›rlamaya bafllayan otel, sezonu baflar›yla

kapatm›fl olsa da, çevre ve zihniyet

sorunlar›yla bo¤uflmaya devam ediyor.

‹ngiltere’nin Sosyal Hizmetler Bölümünün

Bak›m Çal›flanlar› sektöründe on y›ll›k

deneyime sahip proje müdürü Emma Smit

ve Özkan Karaer’in giriflimi ve Caria Özel

Hastaneleri’nin ortak çabas›yla kurulan otel

Marmaris’in ‹çmeler bölgesinde yer al›yor.

72 odas› bulunan tesisin, 24 odas›

engellilerin kalabilece¤i ve ihtiyaçlar›n›

karfl›layabilece¤i gibi düzenlenmifl. Otel,

engellilerle birlikte, ailelerinin kalmas›na

uygun bir ortam sunuyor.

ACT Otel flimdiden, ‹ngiltere’de 3

yafl›ndayken trafik kazas› geçiren ve

tekerlekli sandalye ve solunum cihaz›yla

yaflayan, Avrupa’daki oteller taraf›ndan riskli

oldu¤u için kabul edilmeyen 17 yafl›ndaki

Faysal Yusuf Luhar’›n ilk tatilini yapt›¤› yer

olarak tan›n›yor. 

Eski Park Panorama Otel’in renöve

edilmesiyle kazan›lan ACT Otel’in tüm

kap›lar›, zeminleri, odalar›ndaki detaylar

elden geçirilerek, otel engellerinden

ar›nd›r›lm›fl. Asansörleri üçer tekerlekli

sandalyeyi alabilecek hale getirilen otelin

odalar›nda da acil durum butonlar›

bulunuyor. 

Türkiye art›k listede ama…
Operasyon Müdürü Özkan Karaer, uzun
y›llar turizmin içinde bulundu¤u için,
Türkiye’deki bu eksikli¤i fark ettiklerini,
gerekli araflt›rmalar› yapt›ktan sonra giriflimde
bulunduklar›n› anlat›yor. 13 y›l ‹ngiltere’nin en
büyük tur operatörlerinden birinin Antalya
Bölge Müdürlü¤ünü yapan Karaer,
tecrübelerini ACT otele aktar›yor. Otel
aç›ld›¤›ndan beri yurtiçinden ve yurtd›fl›ndan
çok olumlu tepkiler ald›klar›n› anlatan Karaer,
en büyük baflar›n›n, Türkiye’nin yurtd›fl›nda
engelli turizm yapan acentelerin ve sosyal
kurumlar›n listesine girmesi oldu¤unu
söylüyor. “Türkiye art›k listede. 
Alt› ay önce ise Türkiye listede yoktu. 
Türk turizminin Avrupa’daki yerini biliyoruz.

Listenin bafl›nda yer al›yor. 
Peki bu neden engelli turizmi için 
geçerli olmas›n” diyor. 
Karaer, otel için oluflan ilgiden memnun,
“Avrupal› turistleri çekmeye bafllad›k bile…
Avrupa’dan acente sahipleri ya da müdürleri
gelip oteli yerinde görmek istiyorlar. Çünkü
gönderdikleri yerden emin olmak istiyorlar.
Bu hizmeti verebilece¤imizden emin
olduktan sonra ülkelerine dönüp satmaya
bafll›yorlar” diye konufluyor. 
Yurt d›fl›ndaki engelli turizm fuarlar›na kat›l›p
oteli tan›tt›klar›n› anlatan Karaer, ülkemizdeki
resmi kurumlar›n uygulamalarda eksik
kald›¤›n› düflünüyor. Resmi kurumlar›n sorun
çözücü olmad›¤›n› söyleyen Karaer flöyle
konufluyor: “fiu anda engelli sandalyeyle
plaja gidilemiyor. Bu sorunu çözmek için
belediyenin plaj›n› kendimiz düzenliyoruz, biz
finanse ediyoruz. Engelli tuvaletimizi
kendimiz haz›rlat›yoruz. Belediye nerede?
Haydi, bunu yapt›k, bir teflekkür bile hak
etmiyor muyuz? Kald›r›mlar çok yüksek…
Hiçbir bar ya da restoranda engelli tuvaleti
yok. Her fleye yetiflemeyece¤imiz için
elimizden geleni yapmaya çal›fl›yoruz.
Bakal›m ne kadar dayanaca¤›z.”
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