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T R T  W o r l d  C � t � z e n  
İ m z a  K a m p a n y a s ı  n e d � r ? :  
TRT’nin sosyal farkındalık markası olan TRT World Citizen, 
dünyanın dört bir yanında sessizlik içinde mücadele eden 
ve acı çekenlerin sorunlarına ışık tutmak için çalışmaktadır. 
World Citizen’ın İmza Kampanyası her yıl güncel konulara 
odaklanarak, sesi duyulmayanların seslerini duyuracak bir 
platform oluşturmak için içerik üretmekte ve etkinliklere ev 
sahipliği yapmaktadır. 

A m a ç :
Bu kampanyanın amacı, farklı engele sahip bireylerin ya 
da engel kavramının görünenden daha dar bir alanı 
kapsamadığını gösterirken aynı zamanda engelli bireylerin 
toplumun her alanına nüfuz etmelerini, sahip oldukları 
hakları ve engelli bireyler için erişilebilirliğin önemini 
savunmaktır.

T e m e l  B � l g � l e r :
Engelli bireyler, dünyada nüfus olarak en kalabalık ancak 
en az temsil edilen azınlıklardan biridir. Binalarda, ulaşımda 
ve daha sayısı artırabileceğimiz birçok kamusal alanda 
erişilebilirlik eksikliği buna ek olarak sağlıklı bireylerce 
olağan görülen erişim engelleriyle sıklıkla 
karşılaşmaktadırlar.
Bu zorluklar, engelli bireylerin topluma tam olarak katılımını 
zorlaştırırken eğitim, istihdam ve sosyal katılım fırsatlarını 
da kısıtlayabilmektedir. Engelli insanlar nüfusun önemli bir 
bölümünü oluşturmalarına rağmen, genellikle toplumdan 
dışlanmakta ve görünmez olmaya devam etmektedirler.

H e d e � e r � m � z :
•Geniş bir yelpazede değerlendirilmesi gereken engellilik 
kavramını tüm yönleriyle açıklamak   (Zihinsel engeller, 
kronik hastalıklar, görünmez engeller vb.) 
•Engelli bireylerin karşılaştığı zorluklar ve engeller hakkında 
farkındalık oluşturmak
•Farklı engellere sahip bireyler için erişilebilirliğin önemi 
konusunda farkındalık oluşturmak
•Binalarda, ulaşımda ve kamusal alanlarda erişilebilirliği 
savunmak
•Engelli bireylerin haklarını savunmak ve toplumun her 
alanına dahil edilmelerini teşvik etmek
•Engelli bireylerin yaşamlarını etkileyen karar alma 
süreçlerine katılımını teşvik etmek
•Engelli bireyler için kapsayıcı ve erişilebilir etkinlikler 
oluşturmak

H e d e f  K � t l e :
• Engelli bireyler
• Engelli bireylerin aileleri ve bakım verenleri
• Engelli bireyler için dayanışma grupları ve kuruluşları
• Politika yapıcılar ve devlet yetkilileri
• İşletmeler ve işverenler
• Kamu sektöründe yer alan kurum ve kuruluşlar 
• Kamu eğitimcileri ve okullar 
• Mimarlar, tasarımcılar ve müteahhitler

K a m p a n y a  F a a l � y e t l e r � :
Erişilebilir TRT: Bu kampanyanın temel amacı, TRT'nin 
tüm dijital ve geleneksel iletişim alanında kullanılan medya 
araçlarını engelli bireylerin de kullanabilmesi için erişilebilir 
hale getirmek. Web sitesi vb. İletişim araçlarını işitsel, görsel 
ve dil anlamında erişilebilir özellikler sağlamaktır.

Sosyal medya kampanyaları: Engelli bireylerin sesi olmak 
için başlattığımız imza kampanyasını sosyal medyada 
görünür kılmak ve bu konuda farkındalık oluşturarak 
kampanyaya katılımı artırmak hedeflenmektedir. Engelli 
bireylerin hikâyelerinin ve deneyimlerinin yanı sıra 
erişilebilirlik ile ilgili yasa ve yönetmelikler hakkında bilgiler, 
tanıtımlar, eyleme çağrı videoları, kısa filmler, kamu 
reklamları ve V-Op Eds vb. içeriklerin sosyal medya 
aracılığıyla hedef kitleyle buluşturulması amaçlanmaktadır.

Etkinlikler: TRT World Citizen, erişilebilirlik konusunda 
farkındalığı artırmak ve hedef kitlenin katılımını teşvik 
etmek için kampanya özelinde gerçekleştirilecek konsept 
etkinliklere ev sahipliği yapacaktır. Bu etkinlikler arasında 

konferans, panel, atölye çalışmaları, ödül töreni vb. yer 
alacaktır. TRT World Citizen, kampanyayı daha da 
genişletmek için TRT bünyesindeki diğer birimlerle de yakın 
iş birliği içinde çalışacaktır. Örneğin TRT World Forum'un 
yıllık etkinliklerine kapsayıcılık ve erişilebilirlikle ilgili 
oturumlar ve VR sergileri dahil edilecek, TRT Eğitim ve 
Araştırma Dairesi Başkanlığı ile personellere yönelik 
eğitimler düzenlenecek ve TRT World Araştırma Merkezi ile 
TRT çalışanlarının bu konudaki farkındalıklarını artırmayı 
hedefleyen “Çay Sohbetleri” düzenlenecektir. Ayrıca 
görünmez engelleri vurgulamak için erişilebilir bir fotoğraf 
sergisi de düzenlenecektir.

Yayınlar: TRT World Citizen, TRT World Araştırma Merkezi 
kampanya kapsamında paydaş kurumlarla birlikte 
çalışarak engellilik ve erişilebilirlik konularında çeşitli eserler 

yayınlayacaktır. Bunlar kitap, makale vb. akademik 
çalışmalarla birlikte engellilik kavramı içerisinde 
değerlendirilen fakat bireylerin farkında olmadığı engellerin 
işlenmesine ayrıca engelli bireylere nasıl yaklaşılması ve 
davranılması gerektiğine dair el kitaplarına kadar konunun 
bütünüyle anlaşılır hale gelmesi için gerekli tüm literatür 
çalışmasının yapılmasını TRT World Citizen ve TRT World 
Araştırma Merkezi sağlayacaktır. TRT World Citizen ayrıca 
TRT Çocuk ile birlikte çalışarak çocuklar için engellilikle ilgili 
bir kitap yazarken öğretmenler ve ebeveynler için de bir 
rehber kitap hazırlayacaktır. Tüm bu yayınlar teknoloji 
yardımıyla engelli bireyler için erişilebilir hale getirilecektir.

Podcasts: TRT World Citizen tarafından başlatılan Citizen 
Talks podcast programı ile erişilebilirliği savunmak için 
büyük emek sarf eden kişilerin başarıları ele alınacaktır. 
Podcast'lerle aynı zamanda engelliliği deneyimlemiş, 
engelli bir bireye bakım veren ya da bu konunun 
savunuculuğunu yapan kişilerin kişisel deneyimlerine de 
yer verilecektir.

Kitlesel eylemler: Engelli bireylerin haklarını ve 
kapsayıcılığını teşvik eden erişilebilirlik yasalarını ve 
yönetmeliklerini savunmak için yerel ve ulusal politika 
yapıcılara ulaşacak farkındalık etkinlikleri oluşturulacaktır.

E l d e  E d � l e c e k  K a z a n ı m l a r :
• Engelli bireyler için erişilebilirliğin önemi konusunda 
farkındalığın artması
• Binalarda, ulaşımda ve kamusal alanlarda erişilebilirlik 
için savunuculuğun artırılması

• Engelli bireylerin hakları ve kapsayıcılığı için kamu 
desteğinin artması
• Engelli bireylerin yaşamlarını etkileyen karar alma 
süreçlerine katılımlarının artması
• Dijital ve konvansiyonel medya ve iletişim araçlarında 
artan erişim seçeneklerinin sunulması

S o n u ç :
Erişilebilirlik, engelliler de dahil olmak üzere tüm bireyler 
için temel bir haktır. Engelli bireylerin sosyal hayatta 
karşılaştığı engeller konusunda daha sağduyulu 
yaklaşarak binalarda, ulaşımda ve sayısını artırabileceğimiz 
pek çok alanda erişilebilirliği savunmak ve herkes için 
daha kapsayıcı, daha erişilebilir bir toplum için çalışabiliriz. 
Bu kampanya ile sesi olmak istediğimiz engelli bireylerin 
haklarının ve bu hakların kapsayıcılığının teşvik edilmesinde 
ayrıca herkesin eşit bir şekilde iradeyle katılabileceği ve 
gelişebileceği bir toplum yaratılmasında önemli bir adımdır.
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yıllık etkinliklerine kapsayıcılık ve erişilebilirlikle ilgili 
oturumlar ve VR sergileri dahil edilecek, TRT Eğitim ve 
Araştırma Dairesi Başkanlığı ile personellere yönelik 
eğitimler düzenlenecek ve TRT World Araştırma Merkezi ile 
TRT çalışanlarının bu konudaki farkındalıklarını artırmayı 
hedefleyen “Çay Sohbetleri” düzenlenecektir. Ayrıca 
görünmez engelleri vurgulamak için erişilebilir bir fotoğraf 
sergisi de düzenlenecektir.

Yayınlar: TRT World Citizen, TRT World Araştırma Merkezi 
kampanya kapsamında paydaş kurumlarla birlikte 
çalışarak engellilik ve erişilebilirlik konularında çeşitli eserler 

yayınlayacaktır. Bunlar kitap, makale vb. akademik 
çalışmalarla birlikte engellilik kavramı içerisinde 
değerlendirilen fakat bireylerin farkında olmadığı engellerin 
işlenmesine ayrıca engelli bireylere nasıl yaklaşılması ve 
davranılması gerektiğine dair el kitaplarına kadar konunun 
bütünüyle anlaşılır hale gelmesi için gerekli tüm literatür 
çalışmasının yapılmasını TRT World Citizen ve TRT World 
Araştırma Merkezi sağlayacaktır. TRT World Citizen ayrıca 
TRT Çocuk ile birlikte çalışarak çocuklar için engellilikle ilgili 
bir kitap yazarken öğretmenler ve ebeveynler için de bir 
rehber kitap hazırlayacaktır. Tüm bu yayınlar teknoloji 
yardımıyla engelli bireyler için erişilebilir hale getirilecektir.

Podcasts: TRT World Citizen tarafından başlatılan Citizen 
Talks podcast programı ile erişilebilirliği savunmak için 
büyük emek sarf eden kişilerin başarıları ele alınacaktır. 
Podcast'lerle aynı zamanda engelliliği deneyimlemiş, 
engelli bir bireye bakım veren ya da bu konunun 
savunuculuğunu yapan kişilerin kişisel deneyimlerine de 
yer verilecektir.

Kitlesel eylemler: Engelli bireylerin haklarını ve 
kapsayıcılığını teşvik eden erişilebilirlik yasalarını ve 
yönetmeliklerini savunmak için yerel ve ulusal politika 
yapıcılara ulaşacak farkındalık etkinlikleri oluşturulacaktır.

E l d e  E d � l e c e k  K a z a n ı m l a r :
• Engelli bireyler için erişilebilirliğin önemi konusunda 
farkındalığın artması
• Binalarda, ulaşımda ve kamusal alanlarda erişilebilirlik 
için savunuculuğun artırılması

• Engelli bireylerin hakları ve kapsayıcılığı için kamu 
desteğinin artması
• Engelli bireylerin yaşamlarını etkileyen karar alma 
süreçlerine katılımlarının artması
• Dijital ve konvansiyonel medya ve iletişim araçlarında 
artan erişim seçeneklerinin sunulması

S o n u ç :
Erişilebilirlik, engelliler de dahil olmak üzere tüm bireyler 
için temel bir haktır. Engelli bireylerin sosyal hayatta 
karşılaştığı engeller konusunda daha sağduyulu 
yaklaşarak binalarda, ulaşımda ve sayısını artırabileceğimiz 
pek çok alanda erişilebilirliği savunmak ve herkes için 
daha kapsayıcı, daha erişilebilir bir toplum için çalışabiliriz. 
Bu kampanya ile sesi olmak istediğimiz engelli bireylerin 
haklarının ve bu hakların kapsayıcılığının teşvik edilmesinde 
ayrıca herkesin eşit bir şekilde iradeyle katılabileceği ve 
gelişebileceği bir toplum yaratılmasında önemli bir adımdır.


