
Basına ve Kamuoyuna Duyurulur 

“Engelli Kadınların Sivil Toplum Örgütlerindeki Etkinliğinin Araştırılması” raporu yayınlandı 

 

Türkiye Körler Federasyonu olarak Avrupa Birliği Sivil Düşün Programı desteğiyle, “Engelli 

Kadınların Sivil Toplum Örgütlerindeki Etkinliğinin Araştırılması” konulu bir çalışma yaptık. 

Araştırmaya 256 kadın katıldı. 

Araştırmaya katılan kadınların ifadelerine göre; 

Toplumun ve ailenin, engelli kadını hakları olan bir birey olarak görmesinin sağlanması 

gerekiyor. 

Engelli kadınlar: “Haklarımızı savunabilmek için engelimiz, toplumsal cinsiyet eşitsizliğinin 

getirdiği aile ve bakım sorumlulukları!”    

Derneklere üye olup talep ve gereksinimlerini ifade edebilmeleri için ev ve bakım işlerinin 

sadece kadınların sorumluluğundan çıkıp paylaşılması gerekiyor. 

Engelli kadınlar örgütlerin konumu, mekânı, çalışma ve toplantı saatleri kadınlara uygun 

olmadığı için STÖ yönetimine aday olamıyorlar.  

Engelli kadınların talebi: Yönetimde eşit temsil oluncaya dek kota! 

STÖ’lerin %80’inde engelli kadınların yönetim kurullarında yer almalarını sağlamaya yönelik 

yazılı bir düzenleme yok.  

Engelli kadınların %82’4’ü başkanlık için aday olmamış.  

STÖ’lerde engelli kadınların taleplerini iletebileceği mekanizmalar yok!   

Araştırma sonucunda yer alan bazı çarpıcı öneriler şunlar: 

1. Örgütlerde kadınların başarılı olabileceğinin görülmesi için “örgütler erkek işidir” 

önyargısı kırılmalı ve fırsat eşitliği sağlanmalı. 

2. Örgütlerde erkek üyelere yönelik toplumsal cinsiyet eşitliğini sağlayıcı, kadınların örgüt 

sürecine katılmalarını kolaylaştırıcı, kadınlara karşı olumsuz kalıp yargıları kırıcı eğitim 

çalışmaları yapılmalı. 

3. Engelli kadınların STÖ’lerde daha etkin olmaları için eğitimler yapılmalı. Bu 

çalışmaların yapılabilmesi için devlet ve fon kuruluşları destek yaratmalı. 

4. Örgüt yönetim kurulu, engelli kadınların örgütlenme sorunları, düşünce, duygu ve 

gereksinimleri hakkında toplantılar düzenlemeli ve sonuçlarına uygun çalışmalar 

yapmalı.  

5. Engelli örgütleri, engelli kadınların kadın örgütleri ve diğer STÖ’lerde etkin yer alması 

için çalışmalar yürütmeli. 



6. Engelli sayısı, engellilerin cinsiyete göre dağılımı, engelli kadınlara ilişkin demografik 

veriler, engelli STÖ’lerinde üye ve yönetim kurullarında kadın erkek oranı, kadın 

STÖ’lerine ilişkin sayısal veriler, kadın derneklerindeki engelli kadın üye oranı, 

yönetim kurullarında engelli kadın oranı vb. pek çok konuda yaygın araştırmalar 

yapılmalı.  

Engelli kadınların doğuştan sahip olduğu hakları kullanmalarının engellenmesi, bir demokrasi 

ve insan hakları sorunudur. Bu sorun başta devlet olmak üzere toplumun katılımıyla 

çözülmelidir.  

Araştırma Raporuna aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz 

http://www.korlerfederasyonu.org.tr/  

Proje sorumlusu Şule Sepin İçli 05323604831 

Türkiye Körler Federasyonu Tel: 0312 231 82 43 

Türkiye Körler Federasyonu Faks: 0312 231 82 46 

Mail         : bilgi@korlerfederasyonu.org.tr 

Facebook: https://www.facebook.com/korlerfederasyonu 

İnternet Sitemiz: www.korlerfederasyonu.org.tr 

Twitter      : https://mobile.twitter.com/KorlerTurkiye/status/1326445559167770624 

Youtube    : https://www.youtube.com/channel/UCa_9jFddBc0WH1_uMnTE2Vg 

Instagram : sosyal@korlerfederasyonu.org.tr 
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