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Engelliler, toplumun diğer kesimleriyle karşılaştırıldığında, haklara erişim konusunda 
“eşit olamama” sorunu sebebiyle yaşamın ekonomik, sosyal, kültürel alanlarında deza-
vantajlı durumlar yaşamaktalar. Bu sorunlar, onların yaşamına bağımsız yaşayamama, 
kamusal hizmetlere erişememe ve “ekonomik bağımsızlığını sağlayamayan” büyük bir 
çoğunluğu bakımından insan onuruna yakışır koşullarda yeterli yaşam standartları 
içerisinde yaşayamama sorunu olarak yansımaktadır. 

Bu durum, engellilik sorununun bedene indirgenecek bir “fonksiyon kaybı” (sakatlık) 
sorunu olmadığını; tam aksine onun dışındaki dünya tarafından yaratılan koşulların 
yansımasının bir sonucu olduğunu ortaya koymuştur. İfade edilen bu yönleriyle engel-
lilik hali, aynı zamanda sosyo-politik, sosyo-ekonomik ve sosyo-kültürel bir durumun 
bir yansımasıdır. Böylece genel anlamda, engelli bireyin içinde bulunduğu dünyadaki 
konumlanış koşulları onun engellilik içeriğini de belirlemektedir.

Şüphesiz ki engellinin dünyadaki konumlanış koşullarını belirleyen birçok faktör bu-
lunmaktadır. Bu faktörler, toplumsal önyargı ve tutumlar, ülkenin hukuk ve demokrasi 
bakımından sahip olduğu seviye gibi birçok faktöre bağlıdır. Ancak bu faktörlerin içinde 
biri var ki diğer bütün faktörlerle doğrudan doğruya, bağımsız bir biçimde etkileşime 
girmesi ve onu etkilemesi bakımından stratejik öneme sahip. 

Yoksulluk-varsıllık faktörü olarak tanımlayacağımız bu faktör, hem engellinin mikro 
ölçekteki dünyanın koşullarını hem dahil olduğu makro ölçekteki dünyanın koşullarını 
belirlemekte ve bu iki dünyadaki olumlu-olumsuz bütün koşullar, yaşamın her alanındaki 
standartları belirlemektedir. 

Nitekim, ülke geneline yayılmış bir yoksulluğun olduğu ortamda, yasalar bir hak olarak 
tanımlamış olsa bile engelli bireylerin istedikleri kişisel hareketlilik cihazlarına erişe-
memesi, rehabilitasyon hizmetlerini alamaması, istediği konutta istediği koşullarda 
yaşayamaması, asistanlık destekleri alamaması, kaliteli içme suyuna, gıda ve giyim 
malzemelerine ulaşamaması sonucunu doğuracaktır. 

Dolayısıyla, engelli bireylerin sorunlarının neredeyse tamamının –tıpkı erişilebilirlik tek-
noloji ve uygulamaları gibi– yatayda kesen bir unsurdur. İşte bu sebeple, 2021 verilerini 

 
 Sunuş
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kapsayan “Engelli Hakları İzleme Araştırması-2021” çalışmaları kapsamında incelenen 
temalar, son iki yıldır Türkiye’yi ciddi anlamda etkileyen pandemi ve ekonomik krizin 
yarattığı “Yoksulluk” ekseninde ele alınarak incelenmiştir. 

Okurların ilgisine sunulan bu yayın, engelli bireylerin Bağımsız Yaşam ve Toplumsal 
Yaşama Dahil Olma, Kişisel Hareketlilik, Sağlık, Rehabilitasyon ve Yeterli Yaşam 
Standartları alanındaki haklarına erişim durumlarını yoksulluk sorunsalı ekseninde 
ele almayı ve paydaşlara sorunların çözümü için perspektif sunmayı amaçlamaktadır. 

Bu yayın, TOHAD tarafından yürütülen Engelli Hakları İzleme Platformu Projesi kap-
samında hazırlanmıştır. Proje ve yayın, Şanlıurfa Omurilik Felçlileri Derneği ile Orta 
Karadeniz Engelliler Derneği ortaklığıyla gerçekleştirilmiştir. Elbette bu üç dernek, 
proje kapsamında tüm organizasyonel emeği birlikte vermiş, zorlukların birlikte üste-
sinden gelmiştir. 

Uzun yıllardır çalışmalarını düzenli bir şekilde yürüten "Engelli Hakları İzleme Grubu", 
2021 Proje yılı itibariyle 22 STK'lık yapısını bir "Platform" olma noktasına getirmiş-
tir. Türkiye'de engellilik alanında çalışan çok sayıda ve farklı disiplinel çeşitliliklerde 
STK'lar, gruplar, oluşumlar bulunmaktadır. Ancak maalesef "Hak Temelli STK" olarak 
çalışanların sayısı, engellilerin yaşadıkları sorunlar göz önüne alındığında, beklendiği 
kadar değildir. 

Ancak, en azından şimdilik, hak temelli çalışan 22 engelli hak alanında çalışan STK, 
bugün artık Türkiye'deki engelli haklarının İnsan Hakları ve Birleşmiş Milletler Engelli 
Hakları Sözleşmesi kapsamında hak alanlarının halihazırdaki durumlarının takibini, 
saptamasını, hak savunusunu yapmak üzere biraraya gelen ve bileşenleri arasında bir 
hiyerarşi bulunmayan ve STK'ların kendi eylemlerini bağlamayan, yatay yapılanmış bir 
STK Platformu olarak Türkiye'de yaşayan tüm engellilerin yaşam haklarını savunmak 
ve yaşam kalitelerini yükseltmek için birlikte çalışmaya karar vermişlerdir. 

Türkiye'nin engelli hakları tarihi içerisinde şimdiden önemli bir yeri kapsamakta olan 
Engelli Hakları İzleme Platformu, Türkiye'de bugün engellilerin yaşamakta oldukları 
sorunların sadece dört başlığına ayırdığı bu yayını sunmaktan onur duymaktadır.

Yayının ifade edilen amaçlar doğrultusunda katkı sağlaması, yayını hazırlayanların en 
temel beklentisi ve dileğidir. 
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Engellilerin ekonomik, sosyal ve kültürel yaşama katılımı; toplumun ya da kamu idare-
lerinin “ebeveynlik” hiyerarşisi içerisinde ele alınamayacak, “yardım” ya da “dayanışma” 
modelleri ile çözülemeyecek, sadece ve sadece hak ekseninden ele alınabilecek bir 
insan hakkı alanıdır. 

Aralarında engelliliğin de bulunduğu, toplumun diğer kesimlerinin, politik, sosyolojik, 
ekonomik eğilimlerinin etkisiyle, çoğu zaman kamu gücü üzerinden ötelenen, ayrımcılı-
ğa uğrayan tüm dezavantajlı kesimlerin maruz bırakıldığı ayrımcılık ve diğer kesimlerle 
“eşit olamamaktan” kaynaklanan hak kayıpları; politik olarak inşa edilen bir süreç olduğu 
için çözümlerin de ancak ve ancak hak temelli bir perspektifle çözülebileceği açıktır. 

Ancak diğer yandan, dezavantajlı grupların haklarının kazanımı yönünde yapılacak 
savunuculuk çalışmalarının en temel sorunu; öncelikle içinde bulundukları toplumu, 
sonrasında kamu idaresini “ikna etme” sorunudur. Zira tarih boyunca, çeşitli ayrımcılık 
türlerine karşı verilen mücadelelerde de görüleceği üzere, ayrımcılığın toplum ve kamu 
idareleri tarafından kabul ve bertaraf edilmesi konusunda ciddi bir dirençle karşılaşıl-
mıştır. Bu yüzden dönüşümler de zaman almış, uzun uğraşlar gerektirmiştir.

XX. yüzyıl, insan hakları konusunda verilen hak temelli mücadeleler bakımından önemli 
değişiklikleri içermiştir. Birleşmiş Milletler (BM), Avrupa Birliği (AB) vb. uluslararası 
örgütlerin oluşması, bu örgütlerin uluslararası sözleşmeler, bildirgeler vb. evrensel hu-
kuk metinleri oluşturarak gelişen evrensel hukuk kavramlarını devletlerin daha çabuk 
benimsemesini sağlamıştır. 

BM Medeni ve Siyasal Haklar Sözleşmesi, BM Ekonomik ve Kültürel Haklar Sözleşmesi, 
Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi (AİHS) gibi sözleşmeler yukarıda ifade edilen konuya 
yönelik tipik örneklerdir. Birleşmiş Milletler Engelli Kişilerin Hakları Sözleşmesi (BM 
EHS), XXI. yüzyılın ilk sözleşmesi olması ve hazırlanış sürecinde engelliler ve engelliler 
konusunda faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşlarının (STK) etkin rol alması bakı-
mından, örnek verilen sözleşmeler içerisinde en özgün sözleşme olarak evrensel insan 
hakları mücadelesi tarihinde yerini almıştır. BM EHS, engellilerin hayatına (yaşadığı 
ülkenin koşullarına göre) değişen oranlarda olumlu anlamda katkı sağlamıştır. 

 

 Giriş
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Metodoloji ve Kaynaklar1

Dezavantajlı grupların haklarının kazanımında izleme çalışmalarının büyük bir önemi 
var. Zira “izleme bir durumun ya da tekil bir olayın sonrasında ne yapılması gerekti-
ğini belirlemek üzere yakından gözlemlenmesidir.”2 Böylece izleme; inceleme, ölçme, 
belgeleme ve değerlendirme süreçlerini içeren bir çalışmadır. Bir izleme çalışmasının 
etkin ve verimli olması ise bazı unsurları gerekli kılar. 

Öncelikle izleme çalışmasının zamansal bir boyutu bulunmaktadır. Bu bağlamda izleme 
çalışması, yeterince uzun bir zaman dilimine sahip olmak durumundadır. Bunun yanında 
büyük miktarda veri toplanması veya alınması gerekir: 

Bir durumun yakından gözlemlenmesi, gelişmelerin sürekli ya da periyodik 
olarak incelenmesi ya da araştırılması ve belgelenmesi yoluyla gerçekleşti-
rilir. Söz konusu olay ya da durumun objektif biçimde değerlendirilmesinde, 
özellikle neyin yanlış olduğunun belirlenmesinde, standart ya da normlar 
referans olarak kullanılırlar. Bir durumun mevcut standart ya da normlara 
göre konumunun belirlenmesi için araç ya da aygıtlar kullanılır. İzlemenin 
ürünü, genel olarak duruma ilişkin bir rapordur. Rapor sonrasında yapılacak 
faaliyetler için temel oluşturan bir durum değerlendirmesi içerir.3

Yukarıdaki alıntıda belirtildiği gibi izleme çalışmaları, sonrasında yapılacak tüm sa-
vunuculuk çalışmalarına kuluçka vazifesi görür. Bu bağlamda izleme çalışmaları hak 
temelli STK faaliyetlerinin ve insan hakları mücadelelerinin merkezinde yer alır. Her 
türlü insan hakları çalışmasında olduğu üzere, izleme çalışmaları engelli hakları çalış-
malarının da en önemli parçasıdır. Engelli hakları alanındaki çalışmaların yakın tarihli 
olması sebebiyle bu alandaki izleme çalışmaları –diğer alanların aksine– henüz –ve 
halen– emekleme aşamasındadır.

Alana bu konuda en büyük katkı, BM EHS tarafından yapılmıştır. Zira sözleşme, Taraf 
Devletlere izleme çalışmalarına kaynaklık edecek verileri toplama ve istatistikleri oluş-
turma gibi yükümlülükler getirmekte. Nitekim sözleşmenin 31. Maddesinde bu hususta 
şunlar kaydedilir: 

İstatistikler ve Veri Toplama
1. Taraf Devletler bu sözleşmenin uygulanması açısından gerekli politikaları 
formüle etmeleri ve geliştirmelerinde kendilerine yol gösterecek, istatistik veri-

1 Çalışmanın bu bölümü TOHAD’ın Engelli Hakları İzleme Raporu-2020 yayınının ilgili bölümünden alınarak 
geliştirilmiştir.

2 Guzman, M., Verstappen, B., “Izleme Nedir?”, Insan Hakları Izleme ve Dökümantasyon Dizisi, Cilt-1, 
Insan Hakları Ortaak Platformu Yayınları, s.1, https://ihd.org.tr/images/pdf/IHOP_yayini_izleme_nedir.
PDF (Son erişim tarihi: 15.06.2022)

3 A.ge.: s. 1.

Ancak kabul edileceği üzere, engellilerin maruz kaldığı ayrımcılık ve eşitsizliğin tek 
kaynağı politik ve sosyolojik koşullar değildir. Özellikle küreselleşme ile daha da keskin-
leşen, dijitalleşme ile hassaslaşan ekonomik ilişkilerin ülke, bölge ya da küresel ölçekte 
ürettiği ekonomik krizler, aralarında engellilerin de bulunduğu dezavantajlı grupların 
yaşamlarını daha belirgin ve şiddetli bir şekilde etkilemektedir. 

Gerçekten de engelliler, bir ülkede yaşanan ekonomik krizlerden hem engellilik nede-
niyle katlanmak zorunda oldukları ekstra maliyetler, hem de eğitim, istihdam, ulaşım 
gibi alanlardaki dezavantajları yüzünden daha fazla etkilenmekteler.

Türkiye, bu yayının hazırlanması sırasında, yayına kaynaklık eden izleme çalışmasının 
yapıldığı 2021-2022 yıllarında, önemli bir ekonomik krizle karşı karşıya kalmış, bu eko-
nomik kriz ayrıca Covid-19 pandemisinin yarattığı çarpan etkisiyle çok büyük boyutlara 
ulaşmıştır. İşte bu sebeple, yapılan bu izleme çalışması, tüm temaları “yoksulluk-yok-
sullaşma” perspektifiyle ele alınarak gerçekleştirildi. 

Toplumsal Haklar ve Araştırmalar Derneği’nin (TOHAD) koordinatörlüğünde kurulan 
Engelli Hakları İzleme Platformu tarafında yürütülen izleme çalışmalarından elde edilen 
veriler, TOHAD araştırma ekibi tarafından değerlendirilerek kaleme alındı. 

İzlemeye konu olan temalar, Engelli Hakları İzleme Platformu tarafından görüşmeler 
sonucu alınan mutabakat kararıyla belirlendi. Kararlar alınırken, BM EHS’nin belirlediği 
hak başlığı alanları referans alındı. Bu bağlamda, EHS’de yer verilen şu hak alanları 
izleme konusu olarak seçildi: 

Madde 19: Bağımsız Yaşam ve Topluma Dahil Olma
Madde 20: Kişisel Hareketlilik
Madde 25: Sağlık
Madde 26: Habilitasyon ve Rehabilitasyon
Madde 28: Yeterli Yaşam Standardı ve Sosyal Korunma

Bu çalışma, yoksulluk ekseninde bu maddeler çerçevesinde oluşturulmuştur. Alanında 
en evrensel hukuk metni olan EHS’nin bu maddelerinde yapılan tanımlar, konulan 
normlar ve hakların özü, çalışmanın referans kaynağı olmuştur. 

Bir yıllık izleme çalışmasıyla ortaya konan bilgi ve belgelerden elde edilen veriler 
kapsamında hazırlanan bu kitap, şüphesiz ki sahada yaşanan sorunları eksiksiz olarak 
ortaya koyma iddiasında değildir. Ancak özellikle, alanında bir ilk olması ve kapsamlı 
veriler içermesi sebebiyle alanı yansıtması bakımından önemli bir başlangıç ve kaynak 
özelliği taşımaktadır.
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Bu noktada önemli olan, kullanılan yöntem ve elde edilen bilgilerin stratejik değeridir. 
İşte bu sebeple, elinizdeki bu izleme çalışmasında nitel bilgi ve belge sağlayan yöntem-
lere de yer verilmiştir. Zira izlemeye konu olan grup; 

Hangi haklardan yararlanırken eşitsizlik(ler)le karşılaşmaktadır. Bu eşitsiz-
lik(ler) ne(ler)den kaynaklanıyor olabilir? Farklı grupların heterojenliği söz 
konusu olduğuna göre (örneğin engelli çocuklardan bahsedildiğinde akla 
sadece tekerlekli sandalye kullanan çocuklar gelmektedir) bu grupların ihti-
yaçları nelerdir? Özetle bu veriler, yalnızca soruna değil aynı zamanda çözüm 
yollarına da işaret edebilmelidir.6 

Ana çıkış noktası yukarıda ifade edilen bu çalışmada, önceki izleme çalışmalarında ya-
şanan sorunlara benzer güçlüklerle karşılaşılmıştır. Özellikle kamu idarelerinin engelli 
bireylere yönelik veri tabanlarının hâlâ bulunmaması, toplanan verilerin sistematik 
olmayışı ve kamu idarelerinin veri paylaşım kültürünün gelişmemiş olması, sıralana-
bilecek ilk sorunlardandır. Yukarıda EHS’nin özgün katkısı olarak dile getirilen veri ve 
istatistik sağlama yükümlülüğünün olması gerektiği gibi yerine getirilmediğini gösteren 
bu gerçeklik, rapor boyunca karşımıza çıkmaya ne yazık ki devam edecek. 

Ancak yaşanan aksaklık ve sorunlara karşılık, araştırma sürecinde farklı bilimsel yöntem-
ler kullanılarak, en yüksek tutarlılık, miktar ve kapsamda bilgi, belge ve veri toplanarak 
analize tabi tutuldu. 

Araştırma kapsamında kullanılan yöntemler şunlardır:
• Bilgi edinme başvuruları
• Mevzuat tarama çalışmaları
• Medya tarama çalışmaları
• Nitel araştırma çalışmaları
• Saha Tarama Toplantısı

Bilgi Edinme Başvuruları 
Bilgi edinme başvuruları, çalışmanın en stratejik yöntemlerinden biridir. Zira kamu 
idaresi, araştırma konu başlıklarının her biriyle doğrudan ilişkilidir. Engelli bireylerin 
örneğin maruz kaldığı fiziksel-cinsel şiddet, kötü muamele ve istismar olaylarını içeren 
durumlarda kamu idaresi tedbir alan, koruyan ve faili cezalandıran boyutuyla; bağımsız 
yaşam, kişisel hareketlilik, rehabilitasyon ve yaşam standardı ve sosyal korunmada ise 
düzenleme yapan, tedbir alan, hizmet sağlayan ve koruyan pozisyonundadır. 

Daha da önemlisi kamu idaresi, başka bir deyişle devlet; yasaları çıkaran yasa organı, 
yasaları uygulayan yürütme erki ve denetleyen yargı erklerinin toplamı olması sebebiyle 

6 Gül, I. I., “Ayrımcılığın Önlenmesi ve Eşitliğin Sağlanmasında Hukukun Rolü”, Ayrımcılık – Çok Boyutlu 
Yaklaşımlar (Derleyen: Kenan Çayır, Müge Ayan Ceyhan), Istanbul Bilgi Ünv. Yayınları, s. 70.

ler ve araştırmalar da dahil olmak üzere uygun bilgileri toplar. Bilgi toplama 
ve bilginin sürdürülebilirliği için aşağıdaki noktalar dikkate alınır:
a. Verinin korunması, engelli kişilerin özel yaşamlarına saygı ve gizliliğin sağlan-
masına ilişkin yasal olarak oluşturulmuş güvenlik tedbirlerine uygun olmalıdır,
b. İstatistiklerin toplanması ve kullanımında insan hakları, temel özgürlükler 
ve etik ib. lkelerin korunması konularındaki uluslararası düzeyde kabul edilen 
normlara uygunluk aranmalıdır,
2. Bu Maddeye göre toplanan bilginin, uygun olması halinde, dağıtılması ve 
mevcut sözleşme kapsamında taraf devletlerin uygulamalarının değerlendi-
rilmesi ve engellilerin haklarını kullanırken karşılaştıkları güçlüklerin ortaya 
konulmasında kullanılması sağlanmalıdır,
3. Taraf Devletler topladıkları istatistiklerin dağıtılması konusunda sorumluluk al-
malı ve bu verilerin engelli kişiler ve diğerleri için erişilebilir olmasını sağlamalıdır.4

31. Maddenin içeriğinde de görüleceği üzere maddenin birinci fıkrası ve alt bendleri 
Taraf Devletlerin –insan hakları ve özel hayata saygı ve gizlilik ilkelerine riayet etmek 
şartıyla– bilgi, belge ve istatistik tutmasını, 2. Madde ve alt bendleri de bu bilgi, belge 
ve verilerin engellilerle ve diğer kişilerle, yani kamu ile paylaşılması yükümlülüğü getir-
mekte. Bu düzenlemenin temelinde, sürece STK’ları ve ilgili diğer kuruluşları dahil etme 
amacı yatıyor. Nitekim, Sözleşme’nin 33. Maddddesin 3. Fıkrası bu düşünceyi doğrular 
nitelikte; “Taraf Devletler, başta engelliler ve onları temsil eden kuruluşlar olmak üzere 
sivil toplumun denetim sürecine tam katılımını sağlar”5 şeklinde bir yükümlülük de 
getiriyor. Yani sözleşme, izleme çalışmalarına ve buna bağlı olarak STK’lar tarafından 
geliştirilecek denetleme çalışmalarına zemin yaratmayı hedefliyor. 

Şüphesiz, geçmişte de engellilik konusunda izleme çalışmaları hem Türkiye’de hem de 
dünyanın çeşitli ülkelerinde yapılmıştır. Ancak sözleşmenin buradaki özgün katkısı, 
bu alanda yapılan izleme çalışmalarının önündeki en büyük engel olan bilgi, belge 
ve istatistiğe ulaşma sorununun çözümü yönünde yükümlülük getirmiş olmasıdır. 
Gerçekten de sözleşmeden sonra dünyada ve Türkiye’de –hâlâ istenilen düzeyin çok 
gerisinde olsa da– engellilik üzerine bilgi, belge ve veri miktarı hızla artış göstermiştir. 

Ancak bu noktada unutulmamalıdır ki Taraf Devletler üzerlerine düşen bu yükümlülüğü 
tam anlamıyla yerine getiriyor olsalar dahi, bir izleme çalışmasının elde ettiği bilgi ve bel-
geler sadece sayısal-nicel veriler olmak zorunda değildir. Elbette ki sayısal veri oldukça 
önemlidir ama medyada yer alan haber içerikleri, alanda çalışan STK’ların bildirimleri 
ve nitel araştırmalarla elde edilen verilerin sivil uzmanlar tarafından değerlendirilmesi 
ve raporlanması, EHS’nin getirdiği temel yükümlülükler kapsamında görülmelidir. 

4 Bkz. Sözleşme’nin 31. Maddesi: https://insanhaklarimerkezi.bilgi.edu.tr/media/uploads/2015/08/03/
EngellilerinHaklarinaIliskinSozlesme.pdf (Son erişim tarihi: 01.08.2022)

5 Bkz. Sözleşme’nin 33. maddesinin 3. Fıkrası: https://insanhaklarimerkezi.bilgi.edu.tr/media/uploa-
ds/2015/08/03/EngellilerinHaklarinaIliskinSozlesme.pdf (Son erişim tarihi: 01.08.2022)
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ayrıca sorgulanmamış, belirli bir örneklem üzerinden test yapılmamış, kurumların be-
yanları esas alınmıştır. Bilgi edinme başvurularına verilen cevaplardan, kendi içerisinde 
tutarsızlık, muğlaklık ya da çelişme bulunan cevaplar, değerlendirme dışı bırakılmıştır. 

Yapılan bilgi edinme başvurularına 81 adet cevap verilmiş, böylece % 44’lük bir oranda 
cevap alınabilmiştir. Bilgi edinme başvurularında cevap oranları yüksek görülebilecek 
bir oranda gerçekleşmiştir. Ancak çok stratejik bazı alanlardaki bilgi edinme başvuru-
larına net, kapsamlı ve doyurucu cevaplar alınamamıştır. Özellikle bakanlıklara bağlı 
kuruluşlar için bu geçerliyken, araştırmada en kapsamlı ve yüksek oranda cevap alınan 
kurumlar, yerel yönetimler olmuştur. 

Bilgi edinme başvurularının cevap durumları ve içerikleri değerlendirildiğinde; özellikle 
merkezi kamu idarelerinin engellilik konusunda veri ayrıştırma sistemi kurmadıkları ya 
da kimi hallerde veri paylaşmaktan –çeşitli sebeplerle– kaçındıkları görülüyor. Ancak 
tüm bu güçlüklere rağmen, bilgi edinme başvuruları sonucunda önemli ve anlamlı 
miktarda bilgi, belge ve veri derlenmiş ve bu raporda yararlanılmıştır.

Mevzuat Tarama Yöntemi8

Türkiye’de engellilerle doğrudan ya da dolaylı olarak ilgili geniş bir mevzuat bulunuyor. 
Bu mevzuat, 5378 sayılı Engelliler Hakkında Kanunda (EHK) olduğu gibi sadece engel-
lileri odak alacak şekilde kurgulandığı gibi, emeklilik, eğitim, sağlık, sosyal korunma vb. 
alanlardaki kanunların, kanun hükmünde kararnamelerin ve bunlara bağlı yönetmelik 
ve tüzüklerin içerisine dağıtılmış durumdadırlar. 

Şüphesiz ki çalışma kapsamında, yukarıda ifade edilen mevzuatın tümünün taranması 
mümkün değildir. Bu sebeple, proje kapsamında yapılan mevzuat taraması, temalarının 
içerdiği ana mevzuatın, çalışma sırasında tespit edilen sorun odaklarıyla ilgili olan 
kısmını kapsamakla sınırlı tutulmuştur. Bu bağlamda, özel olarak irdelenen kanunların 
bazıları şunlardır:

• 5378 sayılı Engelliler Hakkında Kanun
• 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu
• 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu 
• 2022 sayılı 65 Yaşını Doldurmuş Muhtaç, Güçsüz ve Kimsesiz Türk Vatandaşlarına 

Aylık Bağlanması Hakkında Kanun
• 2828 sayılı Sosyal Hizmetler Kanunu
• 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu 
• 3294 sayılı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Kanunu
• 5393 sayılı Belediye Kanunu
• 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu

8 Bu konu başlığının hazırlanması sırasında, TOHAD’ın Mevzuattan Uygulamaya Engelli Hakları İzleme Rapo-
ru-2013’ün aynı başlıklı içeriğinden yararlanılmıştır. 

her türlü hak ve yükümlülüğün kaynağı niteliğindedir. Bu kaynaktan alınacak bilgi ve 
veriler, yorum ve analizler için hayati bir çıkış noktasıdır. Bu nedenle araştırmada bilgi 
edinme başvurularına da yer verilmesi uygun görülmüştür. 

Bilgi edinme başvuruları, 2003 yılında yürürlüğe giren 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı 
Kanunu hükümleri çerçevesinde yapılmıştır. Bu sebeple yapılan başvurular, kanunda 
belirtilen kamu kurum ve kuruluşlarına yapılmış, özel kurum ve kuruluşlardan bilgi 
temin edilememiştir. 

Araştırmanın yapısı gereği, çeşitli kamu kurum ve kuruluşlarından bilgi temini yoluna 
gidildi. Bu kuruluşlar seçilirken, araştırma konusu olan engelli hakları ile ilgili olarak 
doğrudan ya da dolaylı hizmet sağlayan kuruluşlara başvurular yapıldı. Bu bağlamda bir 
taraftan merkezi yönetim üzerinden hizmet sağlayan bakanlıklar ve bakanlıklara bağlı 
kuruluşlara başvurular yapılırken, diğer yandan yerelde hizmet sağlayan belediyelere 
de başvurular gerçekleştirildi. 

Bilgi edinme başvuru sayılarının yasal çerçevenin izin verdiği ölçüde yüksek olmasına özen 
gösterildi. Böylelikle, veri veya istatistiğe ulaşılamayan konular hakkında başka bir yön-
temle olabildiğince çok bilgi edinilmeye çalışıldı. Engelli Hakları İzleme Platformu’na üye 
tüm STK’ların katkı ve destekleriyle toplamda 186 adet bilgi edinme başvurusu yapıldı. Bu 
bilgi edinme başvurularının kurumlara göre dağılımı ve sayıları Tablo 1-1’de paylaşılmıştır.

Bilgi Edinme Başvurularının Kurumlara ve  Cevap Alınma Durumlarına Göre Dağılımı

Başvurulan Kurum Türü Başvuru Sayısı Cevap Sayısı Cevap Oranı

Bakanlıklar ve bakanlıklara bağlı kurumlar 24 22 % 91,67

Büyükşehir belediyesi 81 37 % 45,68

Il erişilebilirlik izleme kurulları 81 26 % 31,10

Toplam 186 81 % 44,69

Tablo 1-1: Bilgi edinme başvurularının kurumlara ve cevap alınma durumlarına göre dağılımı.

Bilgi edinme başvuruları,7 bakanlıklar, bakanlıklara bağlı kuruluşlar, büyükşehir ve il bele-
diyelerine yani yerel yönetimlere ve 81 ildeki İl Erişilebilirlik İzleme Kurullarına yapılmıştır. 
Bu mecralardan cevap formları doldurularak verilen ve yerele ait cevapların doğruluğu 

7 Başvuru yazışmalarında TOHAD’ı ve projeyi tanıtan ve başvuru sebebini açıklayan standart bir üst yazı, 
kuruma yöneltilen soruları içeren tüzel kişi bilgi edinme başvuru formu ve başvuru için gerekli olan yetki 
belgesi örneklerinin oluşturduğu dosyalar muhataplara iletilmiştir. Elektronik ortamlarda yapılan başvuru-
larda, başvurulan kurumun online başvuru hattı ya da e-posta başvuru hattı müsaitse, başvuru e-postası-
nın ekinde tüzel kişi formu ve yetki belgesi de muhataba sunulmuştur.

Bilgi edinme başvuruları sırasında proje ekibinin üzerinde durduğu temel konu, başvurulara verilecek cevapların, 
oluşturulacak veri tabanına en kolay ve etkin bir şekilde girişinin sağlanması olmuştur. Bunu sağlamak için özel-
likle yerel yönetimlere yönelik bilgi edinme başvuruları sırasında, başvurulan kurumlara, cevapları sayısal olarak 
ya da evet-hayır biçiminde işaretleyebilecekleri kolaylaştırıcı cevap formları oluşturularak gönderilmiştir.
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ve araştırma ekibine iletildi. Tarama işleminde “sakat, topal, özürlü, engelli, yeti 
yitimi, çürük, kör, âmâ, sağır, dilsiz, otizm, felç, zihinsel, ortopedik, kas hastalığı, 
multiple skleroz (MS), amyotrofik lateral skleroz (ALS), ruhsal, psiko-sosyal” 
kelimeleri anahtar kelimeler olarak seçildi. 

Çalışmanın özgün kurgusunda, elektronik mecralardan haber takibi öngörülmemekle 
birlikte, kimi dönem yazılı ve görsel medyada ekonomik kriz, siyasal gerilim vb. 
sebeplerle engellilik konulu haberlerin gündeme gelmemesi sebebiyle, güvenir-
liliği olan haber portallarında yer alan haberler de takibe alınmış, bu mecralarda 
yer alan haberler kayda alınmış olmakla birlikte çalışmanın veri tabanına dahil 
edilmemişlerdir. 

• Tarama sırasında tespit edilen yazılı ve görsel haberlerin (bir haber konusunu 
ya da bir ihlalin birden fazla mecrada yayınlanmasına göre) mükerrer tasnif 
edilmemesine özen gösterildi. Haber sayısı, toplam yayınlanan haber sayısı 
üzerinden oluşturularak tablolaştırıldı. Ancak haberlerin mükerrerlikten arın-
dırılmış tablolaması da yapılmış, bireysel bazda vaka sayısı tespit edilmesi 
hedeflenmiştir. 

• Medya tarama çalışması kapsamında 1 Ocak 2021 ve 31 Aralık 2021 tarihleri 
arasında araştırma konularıyla ilgili yayımlanan haber sayısı 6.037’dir. Medya 
tarama işlemleri kapsamında bu 6.037 haber ikinci bir incelemeden geçirilmiş, 
bu işlem sırasında, haberin hak odaklı ya da hak ihlali odaklı olup olmadığı 
kontrol edilmiştir. Ancak bu 6.037 haber içerisinde SMA’lı çocuklar için tedavi 
kampanyaları, engelliler için maddi yardım toplama kampanyaları, belediyele-
rin yaptıkları yardımlar vb. ezici bir çoğunlukla yer bulmakta. Bu da engellerin 
medyada insan hakları temelli perspektifle değil, yardım temelli modelle ele 
alındığının göstergesi olmuştur. Medyada çıkan, engelli hak ihlalleri içerik-
lerine sahip haberlerin tema ve yayımlandığı mecralara ilişkin veriler Tablo 
1-2’de sunulmaktadır.

Medya Tarama Çalışmalarında Ayrıştırılan Haberler (Mükerrerli)

Madde Yazılı Görsel Toplam 

EHS Madde 19 ile ilgili haberler 2.063 227 2.290

EHS Madde 20 ile ilgili haberler 1.151 1 1.152

EHS Madde 25 ile ilgili haberler 1.381 262 1.643

EHS Madde 26 ile ilgili haberler 547 8 555

EHS Madde 28 ile ilgili haberler 895 129 1.024

Toplam 6.037 627 6.664

Tablo 1-2: Izleme çalışmaları kapsamında ayrıştırılan haber sayısı.

Tablo 1-2 incelendiğinde, haber sayılarının temalara göre dağılımının birbirine yakın 
olduğu görülüyor. Diğer yandan, yazılı medyada yer alan haber sayısının diğer mecralara 
göre açık ara yüksek olduğu anlaşılmakta. Bu noktada özellikle yazılı basın alanında 

Bahsi geçen mevzuat incelendikten sonra, bu mevzuata bağlı alt mevzuat, yani yönet-
melik ve tüzükler de incelenmiştir. 

Yapılan mevzuat tarama ve analizleri, bu rapor içerisinde başlı başına bir bölüm olarak 
ele alınmamış, bunun yerine, her temanın işlendiği bölümde, tespit edilen sorun odakları 
ekseninde ilgili mevzuat irdelenmiştir. Analiz yöntemi olarak, mevzuatın halihazırdaki 
madde metni ele alınmış, hemen ardından o mevzuatın gerek içerik ve gerekse de uygu-
lama açısından ne kadar yeterli ya da yetersiz olduğu, varsa eksiklikleri dile getirilmiştir.

Mevzuat analizinde temel olarak dünyada benimsenmiş, halihazırda en evrensel ve 
kapsayıcı hukuk metni olan ve aynı zamanda iç hukukumuzun bir parçası haline gelmiş 
olan BM EHS’nin içerdiği kavramlar ve getirdiği yaklaşımlar odak kabul edilmiştir.

Medya Tarama Çalışması
Kamu idarelerinin engelli bireylere yönelik veri tabanı oluşturmamış olması ya da bilgi-bel-
ge ve veri paylaşımından kaçınması, medyada engelliler konusunda yayınlanan haberleri 
önemli bir kaynak haline getiriyor. Nitekim araştırma sırasında il erişilebilirlik kurulları 
ile belediyelere yapılan bilgi edinme başvurularına birçok kurul ve belediye tarafından 
“gizlilik”, “veri bulunmaması” vb. sebeplerle olumsuz cevap verilmiştir. Benzer şekilde, 
bakanlıklar ve bakanlıklara bağlı kuruluşlar, istenen verilerin ek çalışma gerektirmesi ya da 
veri tabanlarının söz konusu verileri ayrıştırmadığı gerekçesiyle reddedilmiştir. Buna karşın, 
konu hakkında yazılı, görsel ve elektronik medyada sıklıkla haberlere rastlanabilmekte.

Medya haberleri sadece bilgi, belge ve veri sağlama işlevi görmüyor. Bunun yanında, 
kamudan elde edilen verilerin tutarlılığının ölçülmesi anlamında da önemli bir test 
aracı işlevi görüyor. Daha da önemlisi, medyada yer alan haberlerin içerikleri sayesinde 
engelli hak alanlarında yaşanan sorunların sadece sayısal boyutu değil, tezahür biçimleri, 
psikolojik ve sosyolojik boyutları da analiz edilebilmekte. 

Bu sebeple, izleme çalışmasında medya tarama çalışmalarına da yer verilmiştir. Medya 
tarama çalışmalarında daha sistematik bir şekilde haberlere ulaşabilmek için bir medya 
takip firmasından hizmet alınmıştır. 

Çerçevesi yukarıda kısaca özetlenen medya tarama çalışmaları aşağıdaki ilke ve kısıtlar 
çerçevesinde yürütüldü: 

• Araştırma konuları olan alanlarda yer alan haberlerde hak ihlali-hak kazanımı pers-
pektifinde taramalar yapıldı. Hak ihlali kavramı, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, 
ilgili kanunlar ve Türkiye’nin taraf olarak iç hukukunun bir parçası haline ge-
tirdiği BM EHS’nin tanım ve sınırları çerçevesinde haklardan yaranılmasının 
önlenmesi, engellenebilmesi, haklardan mahrum bırakılması hali olarak ele alındı. 

• Medya tarama çalışması 1 Ocak 2021-31 Aralık 2021 tarihleri arasındaki dönemi 
kapsamakta. Taramada belirlenen anahtar kelimeleri içeren, yazılı ve görsel med-
yada yer alan haberler, medya takip firması tarafından günlük olarak ayıklandı 
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yerine daha küçük çalışma gruplarından elde edilen derin ve özellikli verilere 
odaklanır.10 

Şüphesiz bu yönleri nitel araştırmayı, engellilere yönelik araştırmalarda önemli bir 
araç haline getiriyor. Çalışma kapsamında ele alınan hak alanlarının çokluğu, nitel 
araştırmayı zorlaştırmakla birlikte, görüşmeler öncesinde yapılan hazırlık çalışmaları 
sayesinde bu sorun aşılmıştır. 

Nitel araştırmada aşağıdaki sorulara yanıt aranmıştır: 
• Engelli bireylerin kişisel hareketliliklerini ve bağımsız yaşam koşullarına ulaşma-

larını sağlayacak her türlü mal ve hizmetlere erişim durumları,
• Engelli bireylerin habilitasyon-rehabilitasyon hizmetlerinden yararlanma olanakları 

ve koşulları,
• Engelli bireylerin yeterli yaşam standardına ve sosyal korunmaya sahip olup ol-

madıkları.

Birebir ve derinlemesine görüşmeler yaklaşımıyla yapılan ve online şekilde yapılan 
görüşmelerde,11 farklı engel gruplarından 5 kadın ve 5 erkek olmak üzere toplamda 
10 kişiyle görüşüldü. Görüşmelerde çalışmanın hedeflediği temel konu çerçevesinde 
hazırlanmış yarı yapılandırılmış sorular katılımcıya sorularak cevaplandırması istendi. 
Araştırma için İstanbul Bilgi Üniversitesi İnsan Araştırmaları Etik Komisyonu’ndan 
izin alınarak görüşmeler gerçekleştirildi. 

Nitel araştırma görüşmelerinde katılımcılara kayıt alınacağı bildirilerek onay alındı, 
buna karşılık, isimlerinin, kişisel verilerinin kullanılmayacağı ve gizlilik ilkesine riayet 
edileceği konusunda taahhütte bulunuldu. Nitel araştırmanın teknik ve içerik açısından 
ayrıntıları bu çalışmanın 4. Bölümünü oluşturmaktadır.  

Araştırma sonuçları yayın içerisinde iki şekilde kullanıldı. Bu bağlamda, her konu başlığı 
ele alındığı sırada gerekli görülen veriler ve tespitler kullanılmakla birlikte, araştırmayı 
detaylı olarak incelemek isteyenler için yayın içinde –4. Bölümde– bağımsız bir bölüm 
açılarak araştırma raporunun tam metnine de yer verilmiştir.

Saha Tarama Toplantısı
Her izleme çalışmasında olduğu üzere, engellilik alanında yapılan izleme çalışmasında da 
en temel sorunlardan biri, her bilgi ve verinin resmi kanallardan ya da istatistiklerden elde 
edilemeyecek oluşudur. Bunun yanında izlenen konunun karakteristiklerinin bölgeye, engel 
grubuna, sorun tipine, yaygınlığına göre değişim gösterebileceği de bir başka gerçektir. 

10 Baltacı, A., “Nitel Araştırma Süreci: Bir Nitel Araştırma Nasıl Yapılır?” s. 369. 

11 Araştırmanın yapıldığı Ocak 2021 döneminde Covid-19 virüs salgını sebebiyle görüşmeler yüz yüze değil, 
online ortamda zoom programı üzerinden yapılmıştır. 

önemli yer tutan yerel basının bu konuda önemli bir etkisinin olduğunun altını çizmek 
gerekir. Ancak bu 6.664 haber de gerçek olay sayısını yansıtmamakta. Zira, kimi olaylar, 
birden fazla haber mecrasında farklı farklı tarihlerde yayınlanmıştır. Bu sebeple birden 
fazla kez yani mükerrrer olarak medyada yer alan haberler tespit edilerek gerçek olay 
ya da haber sayısına ulaşmak için mükerrerlikten arındırılmış listeler oluşturulmuştur. 

Medya haberlerinin9 konularına göre tasnifleri sırasında anlam kaymalarının önlenmesi 
amacıyla, haberin ilgili olduğu başlıklar, EHS’de ilişkili madde koduyla kategorilendirildi. 
Ayrıca her maddeye konu altbaşlıkları da açıldı. Bu kapsamda mükerrerden arındırılmış 
haber sayısı 2.638 olarak şekillendi. Bu haberlerin temalara göre dağılımı Tablo 1-3’te 
paylaşılmıştır:

Medyada Yer Alan Haberlerin Mükerrerlerden Arındırılmış Sayılarının Temalara Göre Dağılımı 

Ilgili Madde Yazılı Görsel Toplam 

EHS Madde 19 ile ilgili haberler 645 117 762

EHS Madde 20 ile ilgili haberler 454 1 455

EHS Madde 25 ile ilgili haberler 659 182 841

EHS Madde 26 ile ilgili haberler 4 261 265

EHS Madde 28 ile ilgili haberler 268 47 315

Toplam 2.030 608 2.638

Tablo 1-3: Izleme çalışmaları kapsamında mükerrerden arındırılmış haber sayısı.

Tablo 1-3 incelendiğinde en çok haberin 2.030’la yazılı medyada yer aldığı, habere en çok 
konu olan temanın 659 haberle Madde 25’le, sağlık hakkıyla ilgili haberler olduğunu, bunu 
645 haberle Madde 19, bağımsız yaşam ve topluma dahil olma hakkıyla ilgili haberler olduğu, 
bunu da 454 haberle Madde 20, kişisel hareketlilik hak alanıyla ilgili olduğu görülmektedir. 

Nitel Araştırma Çalışması
Engelli bireylerin yaşadıkları hak ihlallerinin niceliksel olarak ölçülmesi kadar olayların 
oluş süreçlerinin, olayların engelli bireylerin yaşamlarında yarattığı etkinin ve bütün 
bu süreçlerin engelli bireyler ve yakınları tarafından nasıl algılandığının ölçülmesi de 
oldukça büyük önem arz ediyor. 

Bu nedenle çalışma kapsamında bir de nitel araştırmaya yer verildi. Zira; 

Nitel araştırma, insana özgü bireysel özelliklerin farklı ve derin doğasına 
odaklanır. Bu kapsamda genellemelerden ziyade bilginin derinliği ve özgün-
lüğünün önemli olduğu iddiasını savunan nitel araştırma, büyük örneklemler 

9 Medya tarama çalışmasında derlenen veriler, excel tabanlı bir veri tabanında tasnif edilmiştir. Veri tabanında, haberin 
yayımlandığı tarih, yayınlandığı (yazılı-görsel-elektronik) mecra, haberin ilgili olduğu engellilik hak alanı, haberin birey 
odaklı ya da engel grubu odaklı olup olmadığı ve haberin odağındaki engel grubu başlıkları altında tasnif edilmiştir.
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tabanlarının ve kayıt sistemlerinin yeterince gelişmemiş olması, sahadaki tüm bilgi 
ve belgelere ulaşılamaması sonucunu doğurmakta. Bunun yanında araştırmanın mali, 
teknik ve zamansal sınırlarının olması, kullanılan yöntemlerin ve diğer faktörlerin kısıt-
lanmasını gerektirdi. Bu bağlamda araştırmanın tüm iddiası, elde edilen verilerle sınırlı 
olup, analiz ve saptamaları sadece elde ettiği verilerin sağladığı çerçeveyle sınırlıdır.

Araştırma kapsamında ulaşılan medya haberlerinin doğruluğu için ayrıca bir çalışma ya-
pılmadı. Bunun dışında haberler içerikleri sorgulanmadan ve yorumlanmadan kayda alındı. 

Benzer durum bilgi edinme başvuruları için de geçerli. Özellikle yerel yönetimlerden 
engellilere sağladıkları hizmet çeşitleri konusunda, İl Erişilebilirlik İzleme Kurullarından 
yaptıkları izleme çalışmaları konusunda beyana dayalı cevaplar talep edilmiş, destekle-
yici bir belge talep edilmemiştir. Bu da çalışmada bir diğer kısıtı oluşturdu. 

İzleme çalışmasının yapıldığı 01 Ocak 202-31 Aralık 2021 dönemi gerek dünyada ve 
gerekse de Türkiye’de yaygın bir şekilde Covid-19 virüs salgını dönemiyle çakıştı. Bu 
durum araştırmanın performansına olumsuz şekilde yansıdı. Zira salgının tepe yaptığı 
dönemlerde medyanın ilgisi salgına yöneldi, medyada ağırlıklı olarak salgın haberleri 
yer aldı. Bu ise medyanın, sahanın durumunu yansıtan haberlere daha az yer vermesine 
sebep oldu. 

Bilgi edinme başvurularına kamu kurum ve kuruluşları tarafından cevap verilme sa-
yısı-eğilimi TOHAD ve Engelli Hakları İzleme Platformu tarafından yapılan izleme 
çalışmalarının sürdürüldüğü 2013-2022 yılları arasında giderek azalan bir çizgi ortaya 
koyuyor. Kurumlar, yapılan bilgi edinme başvurularına, konu hakkında ellerinde veri 
olmadığı, konu hakkında veri toplamak için ayrıca bir çalışma yapılması gerektiği gibi 
gerekçelerle olumsuz yanıtlar vermekteler. Ancak daha da vahimi, birçok kurum tara-
fından herhangi bir gerekçe gösterilmeden olumsuz cevap verilebiliyor. 

Kurumların bilgi edinme başvurularına bu tip refleksler geliştirmesi, bilgiyi paylaşmama, 
bilgiyi derlemeyi reddetme gibi cevaplar vermesi, engelli hakları alanında geliştirilecek 
politikaların doğru bir zemine oturmaması sorununu üretmenin yanında, demokrasinin 
en önemli unsurlarında biri olan STK’ların kamu ile sağlıklı bir ilişki geliştirmesini 
engellemektedir. 

Kuramsal Çerçeve12 
İnsanlık tarihi boyunca sakat bireylerin toplum yaşamı içerisinde konumlandırılışı dö-
neme, toplumsal örgütlenmeye, sosyopolitik duruma göre değişim gösterdi. Özellikle 
son 80 yılda, olumlu anlamda değişim göstererek sakat bireylerin sorunlarını ele alış 
biçimi özelleşti ve spesifik kategorideki insan hakları merkezine çekildi. 

12 Çalışmanın bu bölümü hazırlanırken TOHAD tarafından hazırlanan Engelli Hakları İzleme Araştırma-
sı-2020’nin kuramsal çerçevesi baz alınmış, geliştirilerek yeniden yazılmıştır. 

Bu sebeple, izleme çalışması içerisinde, farklı bölgelerde, farklı engel grupları üzerine 
faaliyet gösteren STK temsilcilerinin ve bağımsız aktivistlerin katılacağı bir tarama 
toplantısı gerçekleştirildi. Ancak çalışmanın yapılacağı dönemde Covid-19 pandemisi-
nin yaşanması sebebiyle iki günlük çalıştay şeklinde yapılması planlanan toplantı bir 
günlük online toplantı halinde yapılabildi. 

Toplantıya katılan STK’lar, aşağıdaki Tablo 1-4’te paylaşılan 22 STK katılmıştır. 
Katılımcıların izleme konu başlıkları hakkında sahadan aktardıkları bildirimler kapsa-
mında belirginleşen konulara bu raporun ilgili bölümlerinde yer verildi. 

Sıra no Dernek Adı Merkezi

1 Aktif Engelliler Derneği Antalya

2 Albinizm Derneği Istanbul

3 Değiştiren Adımlar Derneği Istanbul

4 Diyarbakır Işitme Engelliler Derneği Diyarbakır 

5 Eğitimde Görme Engelliler Derneği Ankara

6 Engeli Olan Bireyler ve Aileleri Geliştirme Derneği Mersin

7 Engelli Kadın Derneği Ankara

8 Işitme Engelliler ve Aileleri Derneği Istanbul

9 Küresel Girişimci Engelliler Derneği Bursa

10 Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Öğretmenleri Derneği Diyarbakır 

11 Samsun Engelliler Federasyonu Samsun

12 Şanlıurfa Omurilik Felçlileri Derneği Şanlıurfa

13 SSPE Derneği Şanlıurfa

14 Şişli Işitme ve Konuşma Engelliler Derneği Istanbul

15 Toplumsal Haklar ve Araştırmalar Derneği Istanbul

16 Türkiye Down Sendromu Derneği Istanbul

17 Türkiye Sakatlar Derneği Antalya Şubesi Antalya

18 Uluslararası Genç Arayış Derneği Samsun

19 Uluslararası Sivil Toplum Derneği Trabzon

20 Van Işitme Engelliler ve Aileleri Derneği Van

21 Zihinsel Yetersiz Çocukları Yetiştirme ve Koruma Vakfı  Mersin Şubesi Ankara

22 Zihinsel Yetersiz Çocukları Yetiştirme ve Koruma Vakfı  Tarsus Şubesi Ankara

Tablo 1-4: Saha tarama toplantısı katılımcı STK listesi.

Kısıtlar ve Zorluklar
Engelli Hakları İzleme Araştırmasında diğer bütün çalışmalarda olduğu gibi belirli 
kısıtlar çerçevesinde sınırlandırma yapılmış ve yine diğer bütün çalışmalarda olduğu 
üzere zorluklarla karşılaşılmıştır. 

Her şeyden önce, araştırma, elde ettiği verilerin, bilgi ve belgelerin sahanın gerçeklerini 
tam ve kesin bir şekilde yansıttığı iddiasında değildir. Zira engellilik alanındaki veri 
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kadın-erkek eşitliğine neredeyse modern çağdaki yaklaşımlara yakın sayılabilecek 
bir perspektifle bakarken, sakat bireyleri toplumdan dışlanması gereken insanlar 
olarak tanımlar.

İnsanların besledikleri hayvanların en gürbüz ve güçlülerinin çiftleştirilmesi meta-
forundan hareket ederek, toplumdaki en seçkin kadın ve erkeklerin çiftleştirilmesini 
savunan Platon bu durumu: “Her iki cinsin de en iyilerinden en fazla, en kötülerinden 
de en az çiftleşmek gerekir. Ayrıca en kötülerin değil, en iyilerin çocuklarını büyütme-
liyiz ki sürünün cinsi bozulmasın”15 diyerek özetler. Ancak Platon’un her ne yapılırsa 
yapılsın, sakat bireylerin doğumlarının engellenemeyeceğinin da farkında gibidir. Bu 
bağlamda, toplum içerisinde hangi çocuğun korunup özel olarak bakılması gerektiğini, 
hangi çocuğun dışlanıp yok sayılması gerektiğini belirleyecek bir sistem de öngörür. 
Buna göre ideal devlette bir kurul oluşturulmalıdır. Sonrasında ise “Kurul, en seçkin 
yurttaşların çocuklarını bir yuvaya yerleştirir, onları şehrin belli bir semtinde oturacak 
bakıcı kadınlara teslim eder. Seçkin olmayan yurttaşların ve daha başkalarının doğuştan 
bir eksikliği olan çocukları da gözden uzak uygun bir yerde bakılır.”16 

Kuramsal çerçevenin bu aşamaya kadarki bölümünde, yapılacak yeni bir okumada, 
sakatlara yönelik ayrımcılığın ya da toplumun diğer kesimleriyle eşit olamama halinin, 
insanlık tarihinin en ücra dönemlerine kadar dayandığını, sakatlığın, kölelikle birlikte 
insanlığın yarattığı ilk ayrımcılık türlerinden biri olduğu ortaya çıkmakta. Diğer yan-
dan, uygulamada kölelerin özgürlüklerini alabilme hakları korunurken engellilerin, 
Sparta örneğinde olduğu gibi, ölüme terk edilmesi, sakat bireylerin durumunun kimi 
hallerde kölelerden daha ağır koşullar içerdiğini ortaya koyuyor. Bu değerlendirmenin 
bir sonucu olarak da, engellilere yönelik ayrımcılığın (kölelik kurumu ile birlikte) 
diğer ayrımcılıkların atası olduğu, diğer ayrımcılıklara kuluçkalık ettiğini söylemek 
de yanlış olmayacak. 

Sakatlara yönelik bu politik tutum –Platon’un Devlet’i üzerinde yapılacak irdeleme-
de görüleceği üzere– hayatın sağlam insanlara göre planlanması ve tasarlanması, 
beraberinde ideolojik bir kimlik inşasını da getirmiştir. Yani “sakat olmayan kişileri 
kollayan bir ideoloji ve buna eşlik eden bir yaşam düzeni olarak ‘sağlamcılık’ da sakat-
ların maruz kaldığı bir ayrımcılık biçimi olarak yeniden tanımlanmıştır.”17 Bu kimlik 
inşasında öncelikle, normal olan-olmayan ya da sağlam olan-olmayan üzerinden bir 
hiyerarşik ilişki geliştirilmiş, zamanla bu hiyerarşik ilişki ideolojik düzlemde akıldışı 
noktalara varmıştır.

Siyaset, antropoloji ve sosyoloji bilimleri bu durumu “öjeni” olarak tanımlar: “Öjeni 

15 Platon, “Devlet” Türkiye Iş Bankası Kültür Yayınları, Hasan Ali Yücel Klasikler Dizisi, 20. Baskı, 2010, s. 
163

16 A.g.e., s. 164

17 Yardımcı, S., a.g.e.: s. 8.

Bu bağlamda tarih kayıtları incelendiğinde, tarihte ne kadar geriye gidilirse, sakat 
bireylerin konumunun o kadar kötüleştiğinin ipuçlarına rastlanmakta. Bu bağlamda 
sakatlığa dair ilk ayrıştırıcı yaklaşımların izlerine M.Ö. 1300’lü yıllarda yazıldığı düşü-
nülen Tevrat’ta yer alıyor: 

(16) RAB Musa’ya şöyle dedi: (17) “Harun’a de ki, ‘Soyundan gelecek kuşak-
lar boyunca kusurlu olan hiç kimse yiyecek sunusu sunmak üzere Tanrısı’na 
yaklaşmasın. (18) Kusurlu olan, sunağa yaklaşamaz: Kör, topal, yüzü arızalı, 
organlarından biri aşırı büyümüş, (19) kolu veya ayağı kırık, (20) kambur, cüce, 
gözü özürlü, uyuz, yarası kabuk bağlamış ya da hadım. (21) Kâhin, Harun’un 
soyundan bu kusurlara sahip hiç kimse RAB için yakılan sunuyu sunmak üzere 
sunağa yaklaşmayacak. Çünkü kusurludur. Tanrısı’na yiyecek sunusu sunmak 
üzere sunağa yaklaşamaz. (22) Böyle bir adam Tanrısı’na sunulan kutsal ve 
en kutsal yiyecekleri yiyebilir.

Tevrat’ın “Levililer” isimli bölümündeki 16-22 kısımlarında geçen bu ifadelerden de 
anlaşılacağı üzere, sakatların –kusurlu oldukları için– yiyecek sunuları yapmak üzere 
tapınağa giremeyecekleri ifade ediliyor. Günümüzden yaklaşık 3 bin 300 yıl öncesine 
uzanan bu metin, bir anlamda, sakatlığın kusurluluk durumu olarak değerlendirildiğini 
ortaya koyuyor. Ancak, sakat bireylerin sakatlıkları sebebiyle, dışlanma ya da ötekileş-
tirilmenin ötesinde uygulamalara da muhatap oldukları da biliniyor. 

Tarihsel Açıdan Sakatlık
Antik Yunan uygarlığındaki Sparta13 toplumu askerliğin, bedensel bütünlüğün, sağlıklı 
ve kusursuz olmanın yüceltildiği bir toplumdur. Bedeninde sayrılığı, yani eksiklik ya da 
hastalık bulunan çocuklar toplumdan dışlanmıştır. Zira Sparta toplumuna göre “Spartalı 
yurttaşın tek işi, doğuştan başlayarak, alıştırıldığı savaştı. Sayrılı çocuklar, oymak başla-
rının denetlemesinden sonra, korunmasız, savunmasız olarak bir köşeye atılırdı. Ancak 
sağlam olduğuna karar verilenlerin yetişmesine izin verilirdi.”14 

Sparta toplumunda yapılan bu uygulama, Spartalıların yendiği topumun bir ferdi olan 
Platon’un düşüncelerini etkilemiş ve onun devlet kuramında, sakat bireylerin toplum 
yaşamından dışlanmasını içeren bir perspektif oluşturmuştur. Bu bağlamda, sakat bi-
reylere farklı yaklaşım sergilenmesi doktrinde yer alır hale gelir. 

Antik Yunan’da ortaya atılan devlet kuramlarından en önde geleni olan Platon’un 
Devlet isimli eserinde, bu durumun izlerine rastlarız. Platon, Devlet kuramında, 

13 Sparta: Antik Yunanistan’ın Lakonya bölgesindeki öne çıkan bir şehir devletiydi. Söz konusu şehir devleti, 
antik dönemde Lakedemon (Λακεδαίμων, Lakedaímōn) olarak bilinirken, Sparta ismi Peloponez’in (diğer 
adıyla Mora Yarımadası) güneydoğusunda bulunan Lakonya bölgesindeki Evrotas Nehri’nin kıyısındaki 
ana yerleşim bölgesi için kullanılan bir isimdi. Sparta, MÖ 650’lerde Antik Yunanistan’daki baskın askeri 
kara kuvveti hâline gelmiştir. Kaynak: wikipedia https://tr.wikipedia.org/wiki/Sparta

14 Russel, B., Batı Felsefe Tarihi, Bilgi Yayn., Aralık 1972, 2. Baskı, s. 179. 
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“Engelli” / “Sakat” Ayrımı ve Döngüsü
Okurun buraya kadarki kısımda dikkatini çekeceği üzere bu raporda gündelik hayatta kul-
lanılan “engelli” kelimesi yerine “sakat birey” ifadesi kullanılmakta. Bu bağlamda, kuramsal 
çerçevede “sakat” ve “engelli” kelimeleri arasındaki farkın ele alınması yararlı olacak. 

Genel kanı; bu iki kelimenin birbirini ikame eden kelimeler olduğu yönünde. Ancak 
özünde bu kelimeler terminolojik anlamda birbirinden ciddi farklılıklar içermekte.

İnsanlar el, ayak gibi uzuvlarını, göz, kulak, beyin gibi organlarını ve duyularını kulla-
narak yetilerini açığa çıkarırlar. “Yeti” kelimesi Türk Dil Kurumu Sözlüğü’nde “1- isim, 
felsefe. İnsanda bulunan, bir şey yapabilme yeteneği, kuvve, meleke; 2. isim, ruh bilimi. 
Bellek, usa vurma, algılama veya imgeleme gibi insanın doğuştan gelen zihin güçlerin-
den herhangi biri, meleke” olarak tanımlanmakta.20 Hareket etmek, görmek, duymak, 
bir sayısal ya da sosyal ilişkiyi çözebilecek şekilde akıl yürütmek... bu yetilerin bazıları. 
İnsan yaşamı bu bakımdan binlerce yeti örüntüsüyle bütünlenmiştir. Yapabildiğimiz, 
becerebildiğimiz her şey bir yeteneğin ürünüdür. 

Organın ya da uzvun kaybedilmesi, “sakatlık” halini yaratıyor. İngilizcede bu durum 
“impairment” kelimesiyle karşılanıyor.21 “Impairment” kelimesi “sakatlık, eksiklik, zarar, 
ziyan, noksan, kusur” olarak tarif ediliyor. Buna karşılık “engellilik”, sakatlığın dışında 
ve ötesinde bir durumdur. Zira engellilik, sadece bir fonksiyon kaybı değil, yeti/yetenek 
kaybedilmesi halidir. O halde bu noktada soru şudur: Bir birey, fonksiyonlarını kaybettiği 
için mi, yoksa daha başka faktörler yüzünden mi engelli olur, yani yetenek kaybına uğrar? 

Bu soruya tarihsel süreçte, yakın bir zamana kadar medikal model dediğimiz yaklaşım 
çerçevesinde yanıt verilmekteydi. Medikal yaklaşım, engelli bireyin fonksiyonlarını 
kaybetmesi sebebiyle yeteneklerini de kaybedeceği varsayımı üzerine kurgulanmıştı: 

Buradaki temel varsayım, biyolojik olarak (ve tıbben) ‘normal’ bir bedensel 
varoluştan söz edebileceğimizdir. Bu varoluş ancak tamlığı varsayılan, eksiksiz 
addedilen bir bedene eşlik edebilecektir. Böylece, bedensel farklılıklar skalasının 
önemli bir kısmı normal varoluştan dışlanmış olur. Bu tür (eksiğe işaret eden) 
farklar birer sapma, birer anomali olarak tarif edilir ve tedavileri hedeflenir.22 

Bu durumun doğurduğu sonuç, sakatlığın bir “eksiklik” olarak değerlendirilmesidir. 
Tıbbi yaklaşım, bu kavrayışın üzerine en son ve radikal varsayımına ulaşır. Buna göre, 
eksik olan birey, yani fonksiyonlarını kaybetmiş birey, yeteneklerini de kaybetmiştir ve 

20 Türk Dil Kurumu Sözlüğü, https://sozluk.gov.tr/ (Son erişim tarihi: 15.06.2022)

21 Camridge Dictionary, https://dictionary.cambridge.org/tr/s%C3%B6zl%C3%BCk/ingilizce-t%C3%BC-
rk%C3%A7e/impairment (Son erişim tarihi: 15.06.2022)

22 Yardımcı, S, “Engelliler ve Ayrımcılık- Eğitmenler için Temel Metinler” (Der:Çayır, K., Soran M., Ergun M.), 
Karekök Yayınları, Ist 2015, https://secbir.org/wp-content/uploads/2020/03/Engellilik-ve-Ayrimcilik.pdf 
(Son erişim tarihi: 01.08.2022), s. 10. 

(eugenics), kelime kökeni itibariyle Yunanca’dan gelmektedir. Yunanca ‘iyi’ anlamına 
gelen ‘eu’ ve ‘doğum’ anlamına gelen ‘genes’ kelimelerinden türetilmiştir.”18 Kavramı ilk 
olarak Darwin’in kuzeni, İngiliz bilimci Francis Galton tarafından kullanılmış. Her ne 
kadar kavram olarak Galton tarafından gündeme getirilse de, ideolojik kuramı, şüphesiz 
çok daha eskilere dayanıyor. Zira görüleceği üzere öjeni aslında binlerce yıllık geçmişe 
dayanan süreçte, kendi içinde de evrim geçirerek oluşan bir yaklaşım. Bu bağlamda, 
öjeni kavramı, önce sosyal Darvinistlerin, ardından ırkçı-faşist ideolojilerin elinde, 
bilinen anlamıyla karşılık bulmuştur.

Bu noktada temel varsayım, gelişen modern devlet-bilim ve hukuk-sağlık ve sosyal 
koruma politikalarının, evrim kuramıyla ortaya konulan doğanın zayıf olanı elimine 
etme özelliğini ortadan kaldırdığı yönündedir. Galton ile ortaya çıkan öjeni tanımı, 
takipçileri tarafından ideolojik bir anlayışa dönüştü. Zira onlara göre, modern, medeni 
dünyanın ortadan kaldırdığı evrimsel tasviyeden doğan boşluğu ortadan kaldıracak bir 
müdahaleye ihtiyaç vardır. 

Sosyal Darvinci görüşlerin bir tezahürü, sakat ve hasta insanların, zeka seviyesi düşük 
kişilerin zorunlu kısırlaştırma ya da izole etme yoluyla ayıklanması ve sağlıklı bireyle-
rin çoğaltılması yoluyla bir insan ırkını “ıslah etme”yi, genetik niteliğini iyileştirmeyi 
öngören öjeni akımıydı. Öjenizmin modern kurucusu Francis Galton’a göre kalıtım, 
insanların hem bedensel hem de zihinsel özelliklerini belirleyen en önemli faktördü. XX. 
yüzyılın başında öjenizm ABD’den Kanada’ya, Japonya’dan Brezilya’ya birçok ülkede 
taraftar topladı, devlet politikalarını etkiledi.

Bilindiği gibi, Adolf Hitler de bu görüşü benimseyip uygulamaya koydu. Alman ırkının ev-
rimsel ilerleyişine zarar veren “parazitler” olarak kurgulanan (Yahudilerin ve eşcinsellerin 
yanı sıra, pek bilinmeyen) akıl hastaları, sakatlar, doğuştan körler ve kalıtsal hastalıklara 
sahip olanlar, özel sterilizasyon merkezlerinde toplanıp kısırlaştırıldılar veya öldürüldüler.19 

Yukarıda kısaca özetlenen olgular da gösteriyor ki sakat bireylerle sakat olmayan bi-
reyler arasında kimi zaman ekonomik-sosyal hayata katılım aşamasında ortaya çıkan, 
kimi zaman ırkçılık benzeri bir şekilde barbarlık boyutlarına varan ideolojik bir kimlik 
ayrım süreci söz konusudur. Her ne kadar literatürde bu süreç “sakatlığın inşası” olarak 
ortaya konsa da bu çalışmada da gösterildiği üzere, terminoloji bakımından (bu yayının 
kullandığı özgün bir tanım olarak) “Engelliliğin” (Disability) inşası olarak tanımlamak 
mümkündür. Ve yine bunun bir uzantısı olarak, engellilik hali politik bir durumdur ve 
sağlamcılık üzerinden inşa edilen bir ayrıştırma halidir.

18 Akçiçek A., “Faşizmin Kültür Kodları ve Irkçılıkta Bir Uç Nokta: Öjeni”, Birikim Dergisi yayın tarihi 6 Eylül 
2011, https://birikimdergisi.com/guncel/368/fasizmin-kultur-kodlari-ve-irkcilikta-bir-uc-nokta-ojeni 
(erişim tarihi: 15 Mart 2022)

19 Yumul, A., “Ötekiliği Bedenlerde Kaydetmek”, Ayrımcılık – Çok Boyutlu Yaklaşımlar (Derleyen: Kenan Çayır, 
Müge Ayan Ceyhan), Istanbul Bilgi Ünv. Yayınları, s. 121.
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engellerdir. Yani ona sağlanan medikal malzeme ve rehabilitasyon desteğinden başlayıp, 
yaşamının her alanında, bağımsızlığını sağlayacak erişim uygulamaları geliştirilmesine, 
önyargı, etiketleme ve kalıp yargılardan arındırılmış bir sosyal çevreye, bütün bunları 
teminat altına alacak bir hukuk sistemine kadar uzanan çok geniş bir evreni içermektedir. 

Kelimelerin etimolojik irdelemesi de bu düşünceyi doğrular niteliktedir. Nitekim 
İngilizcedeki “disabled” kelimesi yukarıdaki tespiti doğrular nitelikte. “Disabled” keli-
mesi sözlüklerde “özürlü”, “sakat” anlamlarında çevrilmekle birlikte,23 kelimenin kökü 
olan “abled” kelimesinin bir şeyi başarmak, yapma yeteneğine sahip olmak, yapabilmek 
olduğu görülmekte.24 Bu kelime anlamı ise Türkçedeki yeti25 ve yetenek26 kelimelerine 
karşılık geliyor. “Disabled” kelimesinin önündeki “dis” takısının karşıt anlama gönderme 
yaptığı düşünüldüğünde, “disabled” kelimesinin “bir şeyi yapma yeteneğini kaybetmek”, 
“yapamamak” anlamlarını taşıdığı açıktır. 

23 Camridge Dictionary, https://dictionary.cambridge.org/tr/s%C3%B6zl%C3%BCk/ingilizce-t%C3%BC-
rk%C3%A7e/disabled (Son erişim tarihi: 01.08.2022)

24 Camridge Dictionary, https://dictionary.cambridge.org/tr/s%C3%B6zl%C3%BCk/ingilizce/abled (Son 
erişim tarihi: 01.08.2022)

25 Bkz. TDK Sözlüğü “yeti” maddesi: “Insanda bulunan, bir şey yapabilme yeteneği, kuvve, meleke” https://
sozluk.gov.tr/ (Son erişim tarihi: 01.08.2022)

26 Bkz. TDK Sözlüğü “yetenek” maddesi: “Bir kimsenin bir şeyi anlama veya yapabilme niteliği, istidat, 
kabiliyet, kudret” https://sozluk.gov.tr/ (Son erişim tarihi: 01.08.2022)
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buna bağlı olarak gündelik hayatta bazı fiilleri, eylemleri –örneğin bazı meslekleri icra 
edebilme– imkanlarını da kaybetmiştir. 

Şüphesiz bir organda ya da uzuvda fonksiyon kaybının olması o uzuv ya da organı kulla-
narak açığa çıkan yetenek açısından bir dezavantaj yaratacaktır. Ancak yaygın düşünü-
şün aksine, uzuv/organ-yetenek ilişkisi birebir birbirine bağlı, koşullu bir ilişki değildir. 
Özellikle bilimsel, teknolojik, politik ve kültürel gelişmeler sayesinde fonksiyon kaybı 
ile yetenek kaybı arasındaki ilişki zayıflamış, hatta kimi hallerde tamamen kopmuştur. 

Bu durumu gündelik hayattan verilebilecek bazı örneklerle ortaya koymak mümkün. 
Örneğin, ayakları fonksiyonlarını kaybetmiş bireyler, ayakların fonksiyonlarını kullana-
rak açığa çıkardıkları hareket etme yeteneğini kaybetmezler. Zira bu bireyler, tekerlekli 
sandalye, baston, koltuk değneği kullanarak hareket etmeye devam ederler. Hatta bugün 
merdiven çıkan, engebeli arazide ilerleyebilen tekerlekli sandalyeler sayesinde, mimari 
çevrenin çıkaracağı engeller dahi minimize edilebilmekte. Gözün fonksiyonlarını kul-
lanarak çevremizi algılar, bulunulan mekanın bilgilerini elde eder, okuma yeteneğini 
açığa çıkarır, hareket yeteneğinin açığa çıkarılmasında ayaklara yardım edilir. Ancak 
artık körler, beyaz baston kullanarak cep telefonlarına yüklenen navigasyon yazılımları 
ve kılavuz (kabartma zemin uygulama yapılmış) yollar sayesinde hareket edebilirler. 
Yine benzer şekilde mobil telefonlara yüklenen ve içinde bulunulan mekanı her yönüyle 
betimleyen yapayzeka tabanlı programlar sayesinde içinde bulundukları mekanları, hatta 
karşılarına çıkan bir bireyin fiziksel özelliklerini, üstündeki kıyafetleri dahi program 
betimlemesi yoluyla kavrayabilmektedirler. Bilgisayar ortamındaki bütün metinleri, 
programlar tarafından seslendirilmekte. Braille kabartma yazı sayesinde her türlü metin 
körler tarafından okunabilmekte.

Ancak sakat bireylere teknolojinin sağladığı olanaklar, içinde bulunduğu toplum ta-
rafından bir insan hakkı olarak temin edilmezse, yani verilen örneklerden hareketle; 
tekerlekli sandalye temin edilmezse, kentsel mekanlar ve toplu taşıma araçları tekerlekli 
sandalyeyle harekete imkan vermeyecek şekilde tasarlanırsa, körler için hazırlanan 
yazılımlara erişim sağlanmazsa, sağırlara işaret dili öğretilmezse ya da onların bulun-
dukları mekanlarda işaret dili bilen kişiler bulunmazsa; sakat bireyler yeteneklerini 
açığa çıkaramaz ve yeti yitimine uğrarlar. 

Başka bir deyişle; sakat bireyden engelli bireye dönüşürler. Bu yeti yitimi hayatın her 
alanında yansımasını bulmakta. Nitekim gerekli tedbirler ve destekleyici uygulamalar 
alınmazsa sakat bireyler eğitim hayatına dahil olamazlar, formasyonlarını geliştireme-
dikleri için ve önyargılar yüzünden istihdam olanağı bulamazlar. Bağımsız bireyler 
olarak ekonomik, sosyal ve kültürel yaşama dahil olamazlar. 

Yukarıdaki tanımlardan hareket edildiğinde “sakatlığı” bir fonksiyon-işlev kaybı hali; 
“engelliliği” ise yeti kaybı hali olarak tanımlamak mümkündür. Sakatlıktan engelliliğe 
geçişte belirleyici olan, kişinin dışındaki dünyadan kaynaklanan fiziksel ve tutumsal 
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Sorunun tıp tarafından teşhis edilmesi, çözümün de tıp tarafından ortaya ko-
yulmasını beraberinde getirmektedir. Kişinin beden ve zihnine ilişkin bilgilerin 
tıp biliminin tekelinde olması, tıbbın ortaya koyduğu verilerin yakın zamanlara 
kadar hiçbir şekilde sorgulanmamasına ve sorunların tıbbın çizdiği çerçeve 
içerisinde algılanarak hukuki düzenlemeye bağlanmasına neden olmuştur.30

Meselenin ideolojik bakımdan yarattığı etki ise daha köklü, sarsıcı ve yıkıcı olmuştur. 
Zira özellikle kapitalizm ve kentleşme süreciyle ciddi bir değişim içeren bu süreçte, 
“normal olmayan” ya da başka deyişle “standart olmayan” bu insan olma hali, tamamıyla 
“normal” olan insanlara göre dizayn edilmiş üretim süreçlerinden dışlanmış ve kentsel 
tasarımlarında yok sayılmıştır. Bunun bir sonucu olarak sakat birey, aktif yaşamın dı-
şında, pasifleştirilmiş ve bağımsızlığı yok edilmiş bireylere dönüştürülmüştür:

Ücretli emek ilişkisi İngiltere’de on sekizinci yüzyıl sonundan itibaren büyük 
sanayinin ayrılmaz parçası haline gelince, yeti yitimleri olan kişiler ekono-
mik faaliyete doğrudan katılımdan sistemli şekilde dışlanmaya başladılar. 
Fabrikalarda saatlerce çalışmak standart bir çalışma hızı, yoğunluğu ve 
mahareti gerektiriyordu. Yeti yitimi olan birçok insan bu tür koşullarda emek 
gücünü satamaz duruma geldi, bu insanlar toplumsal açıdan giderek bağımlı 
hale geldiler ve genelleşmiş meta üretimi ekonomisinden dışlandılar. On do-
kuzuncu yüzyılda büyük sanayi küçük imalatçıları ve küçük meta üreticilerini 
giderek mülksüzleştirdi, yeti yitimi olan insanların bağımlılığı perçinlendi ve 
neden oldukları “toplumsal sorunun” çözümüne yönelik politikalar, kurum-
sallaşma ve tıbbileşme de temellendi. (…) Sakat kişilerin yirminci yüzyılda 
yaşadıkları dışlanma ve bağımlılığın, istihdam, eğitim, sosyal hizmetler, 
konut, ulaşım, kültür ve boş vakit meşgalelerinde karşılarına çıkan –gerek 
kurumsal gerekse toplumsal– engellerin kökleri, yeti yitimleri olan kişilerin 
ekonomik açıdan ta o zaman “üretken olmayan ve bağımlı” kategorisine 
sokulmalarında bulunabilir.31

Oysa kapitalistleşme-endüstriyelleşme öncesi feodal toplumlarda durum bunun tam 
tersidir. Özellikle küçük kentlerde, ev içlerinde ya da yanlarında bulunan küçük ölçekli 
atölyelerde sakat bireyler üretim süreçlerine katılmış, sosyal-kültürel hayattan görece 
dışlanmamışlardır.32 Ardından gelen yeni üretim-ilişki biçimi, sadece ekonomik yaşamda 

30 Gül, I.I., “Engelliliğe dayalı ayrımcılıkla mücadelede hukukun rolü” Engelliler ve Ayrımcılık - Eğitmenler 
için Temel Metinler” (Der: Çayır, K., Soran M., Ergun M.), Karekök Yayınları, Ist. 2015, s.10: https://secbir.
org/wp-content/uploads/2020/03/Engellilik-ve-Ayrimcilik.pdf (Son erişim tarihi: 01.08.2022)

31 Hughes, B., Paterson,K., “Sakatlık Sosyal Modeli ve Kaybolan Beden: Bir Yeti Yitimi Sosyolojisine Doğru”, 
Sakatlık Çalışmaları-Sosyal Bilimlerden Bakmak, (Der: Bezmez, D., Yardımcı, S., Şentürk, Y.) Koç Ünv. Yay. 
Ist., s. 63. 

32 Şüphesiz ortaçağda özellikle şizofren, zeka geriliği olan vb. sakat bireyler, “cadılık”, “iblislik” vb. gerekçelerle 
işkence ve ölüm cezalarına maruz kalmıştır. Ancak bu bahsedilen konunun dışında bir alanda ve faklı 
dinamiklere sahip olması sebebiyle ayrıca ele alınmalıdır. 

Şekil 1-1 üzerinde yapılacak okumayla da görüleceği üzere, dış koşulların sakat bireyin 
karşısına çıkardığı bariyerlere bağlı olarak kişi bir engelliye dönüşmekte ya da yetenek-
lerini gerçekleştirmeye devam etmektedir. Bu iki kavram arasındaki döngüsel ilişkide 
belirleyici olan orta sütunda yer alan fiziksel ve tutumsal engeller vb. negatif ya da 
teknolojik, politik, sosyal gelişimlere bağlı pozitif faktörlerdir. 

Bütün bu açıklamalardan çıkan bir diğer sonuç: Engellilik tarihsel olarak kurulan bir 
yapıdır. Sakatlık olgusu her çağda sabit, değişmeyen bir içeriğe sahipken, engellilik 
olgusu, zamana, teknolojik gelişmelerle demokrasinin gelişmişliğine, katılımcılığa, eko-
nomik refaha, sosyal gelişmişlik düzeyine, coğrafya ve ülkeye göre değişiklik gösterir. 
Bu bağlamda sakatlık, kişinin bedeninde gerçekleşen bir durumken; engellilik, kişinin 
dışındaki dünya tarafından yaratılan fiziksel ve tutumsal engeller eşliğinde, ona yeti 
kaybettirecek şekilde “inşa” edilen politik bir durumdur. 

Tıbbi Yaklaşımdan İnsan Hakları Modeline
Tıbbi yaklaşımın bu noktadaki hatası, “sakatlık deneyimine damgasını vuran olumsuz 
koşulların toplumsal boyutunun tümüyle göz ardı edilmesidir.”27

Gerçekten de, kişinin yeti yitiminin derecesini ve boyutunu ölçmek, tıbbi yaklaşım 
açısından mümkün de değildir: 

Zira tıp bilimi, ne kişinin günlük hayat ihtiyaçlarını görür ne ailevi ve ekonomik 
durumunu tespit eder ne de kişinin nasıl bir hayat yaşamak istediğiyle ilgi-
lenir. Örneğin, bir trafik kazasında sağ elinin küçük parmağını kaybetmiş bir 
birey bakımından tıbbın yapacağı değerlendirmede tespit edilecek oran ile bu 
kaybın kişinin hayatındaki etkisi arasında her zaman doğrudan bir bağlantı 
bulunmamaktadır. Parmağını kaybeden bireyin örneğin gazeteci olmasıyla 
piyanist olması arasındaki fark, tıp tarafından tespit edilemez.28 

Diğer yandan, tıbbi yaklaşım, sakatlığı “normal” insan bedeninden bir sapma olarak 
ele aldığında başka açmazlarla da karşılaşılmakta. Bu noktada meselenin bir hukuki 
boyutu, bir de ideolojik boyutu ortaya çıkıyor. Her şeyden önce “Yalnızca bedende bir 
eksiklik veya işlevsizlik olarak düşünüldüğü sürece sakatlık, tıbbın görüş ve müdahale 
alanında kalmış; sakatların eğitim, istihdam gibi imkânlardan faydalanamaması da bu 
durumun doğal bir sonucu olarak anlaşılmıştır.”29 Zira bu durumun, hukukun alanını 
daraltan bir yansıması bulunuyor: 

27 Yardımcı, S., A.g.e., s. 10

28 Gül, I.I., “Engelliliğe dayalı ayrımcılıkla mücadelede hukukun rolü”, Engelliler ve Ayrımcılık – Eğitmenler için 
Temel Metinler (Der: Çayır, K., Soran M., Ergun M.), Karekök Yayınları, Ist. 2015, s. 34: https://secbir.org/
wp-content/uploads/2020/03/Engellilik-ve-Ayrimcilik.pdf (Son erişim tarihi: 01.08.2022)

29 Yardımcı, S., a.g.e, s. 8.
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İnsan hakları temelli model, tam olarak bu eksiklik üzerinden gelişen bir modeldir. 
Adından da anlaşılacağı üzere insan hakları temelli yaklaşım sakat bireye değil, en-
gelli bireye odaklanmış ve meseleyi insan hakları sorunu olarak ele almıştır. Bunun 
yanında ve ötesinde bu model, tıpkı sosyal modelde olduğu üzere meseleyi bir eşitlik 
ve ayrımcılık sorunu olarak ele almakta. Ancak aynı zamanda, sakat bireyin bedeni 
ve onun ihtiyaçlarıyla ilgisini kesmez. Bu bağlamda insan hakları temelli modelde 
örneğin, erişim düzenlemeleri nasıl önemli bir sorunsa, rehabilitasyon-habilitasyon 
hakkı da bir o kadar önemli sorun olarak ele alınır: 

Engelli Hakları Sözleşmesi, tek başına ne salt ayrımcılık yasağı sözleşme-
sidir, ne de doğrudan temel hak ve özgürlükler üzerine kurulmuştur. Her 
iki türün özelliklerini taşıyan, ‘hibrit’ bir sözleşmedir. Ancak, hak ve özgür-
lüklerin engelliliğe dayalı ayrımcılığın önlenmesi koşuluna bağlı olarak 
gerçekleşebileceği inancı, Sözleşme metninin her noktasına sindirilmiştir.37 

İnsan hakları temelli modelde eşitlik ilkesi, önemli ve belirleyici düzeydedir. Zira 
eşitlik, şeklen eşitliğin ötesinde ele alınmakta ve maddi eşitliği yani haklardan yarar-
lanma bakımından eşit olmayı önplana çıkarmaktadır. Şeklen eşitlik anlayışı, eşitliğin 
asgari ölçüsünü “kanun önünde eşitlik” ve “kanunların eşit koruma öngörmesi” şek-
linde ifade eder: “Eşitlik kavramı ile devletin bireylere eşit mesafede olması, bireyleri 
keyfi ölçütlere dayanarak kayırmaması veya bireylerin aleyhlerinde farklı muamele 
yapmaması ifade edilmektedir.”38 Tanımdan da anlaşılacağı üzere, bu eşitlik anlayışı, 
özel ihtiyaçları ve farklılıkları dışarıda bırakır. 

Bu bağlamda, sakat olan ile sakat olmayan bireyin, aynı durumda olduğu kabul edile-
rek, her iki bireye de eşit mesafede durulur. Buna karşın maddi eşitlikte “hedef, şekli 
eşitlik anlayışından farklı olarak, kişi ve kişi grupları arasındaki farklılıkların göz 
önünde bulundurulması ve onların eşit veya aynı varsayılmamasıdır.”39 Yani haklara 
erişim aşamasında, her farklı grubun farklı ihtiyaçları olacağı dikkate alınmakta, bu 
ihtiyaçların gerektirdiği düzenlemelerin yapılmasını öngörmektedir. Maddi eşitlik 
anlayışı, “eşitlik” ile “aynılığın” bir ve aynı şey olmadığının altını çizer. Eşitliğin, 
farklılıkları göz ardı etmek yerine, onları gözetmekle sağlanabileceği konusunda bir 
farkındalık üzerine inşa edilir. Bunun sadece doğrudan ayrımcılığın önlenmesiyle 
mümkün olmayacağı açıktır: “Eşitliği sağlamakla yükümlü devletlerin aynı zamanda 
ayrımcılığın dolaylı biçimlerini önlemeleri ve eşitliği sağlamak üzere başka önlemler 
de almaları gerekir.”40

37 Çağlar, S., “Engelli Hakları Sözleşmesinde Ayrımcılık Yasağı ve Uyum Sorunu”, Ayrımcılık – Çok Boyutlu 
Yaklaşımlar (Derleyen: Kenan Çayır, Müge Ayan Ceyhan), Istanbul Bilgi Ünv. Yayınları, s. 151.

38 Gül, I.,I, Karan U., “Ayrımcılık Yasağı, Kavram, Hukuk, Izleme ve Belgeleme”, Ayrımcılık – Çok Boyutlu 
Yaklaşımlar (Derleyen: Kenan Çayır, Müge Ayan Ceyhan), Istanbul Bilgi Ünv. Yayınları, s. 5.

39 A.g.e.: s. 6.

40 A.g.e.: s. 6.

değil, sakat bireylerin yaşamlarında da köklü değişiklikler getirmiş, yeni ve daha olumsuz 
bir kimlik inşa süreci başlatmıştır. 

Bugün için dünyada sakat bireylerin engellilik haline tıbbi modelden bakış ciddi bir 
şekilde terk edilmektedir. Bunun yerine öncelikle sosyal model benimsenmiş ve niha-
yetinde bugün, insan hakları temelli modele ulaşılmıştır. 1980’li yıllarla birlikte gelişen 
sosyal modelle birlikte, “sakat kişilere yönelik toplumsal kısıtlamaların, fiziksel bir 
disfonksiyonların sonucu olduğunu savunan tıbbi görüş, yeti yitimleri olan kişilerin 
topluma katılımlarının önüne duvarlar diken bir sosyal sistem nedeniyle engellendik-
lerini savunan bir hamleyle alt edildi.”33 Bir başka deyişle, sosyal modelde engellilik 
“kişinin doğuştan gelen bir özelliği olmasından ziyade, engellilere yönelik ayrımcılığa 
yol açan fiziksel yapı (bina yapıları, ulaşım sistemleri vb.), sosyal yapı ve inanışların 
dahil olduğu sosyal şartlar ve çevrenin bir ürünüdür.”34 

Şüphesiz ki sosyal model, tıbbi modele göre köklü bir değişim getirmiştir. Bu bağlamda 
yaptığı en büyük değişiklik, sakatlık meselesini politik bir boyuta taşımak olmuştur. 
Bunun bir uzantısı olarak da, sakat kişilerin sorunları, eşitlik ve ayrımcılık eksenine çe-
kilmiştir. Modele göre toplum, sakat bireylere ayrımcılık yapmaktadır. Modelin getirdiği 
bir diğer yeni kavram da bağımsız yaşam anlayışıdır:

Böylece uzun bir zaman boyunca kaderi ailesinin veya emanet edildiği tıp 
kurumunun ellerine bırakılmış olan sakat kişilerin, kendi kaderlerini tayin 
hakkı dile getirilmiştir. Bu görüşe göre, sakat kişinin hayatını kendi istediği 
yönde şekillendirmesi, istediği gibi eğitim alıp çalışabilmesi, kendi ailesini 
kurabilmesi, çocuk sahibi olabilmesi esastı.35 

Ancak diğer yandan, sosyal model bunu yaparken, sakat bireyin bedeniyle bağını gör-
mezden gelmiştir. Bu bağlamda eleştiri de almıştır: 

Bu görüşe göre, sosyal model toplumdaki ayrımcı söylem ve pratikleri eleştir-
miş, fakat sakat kişinin bedensel varoluşunu, kendi bedenini algılama, onunla 
ilişkilenme, ondaki acıyla başa çıkma biçimlerini yine tümüyle tıbbın ellerine 
bırakmıştır. (...) Buna göre sosyal model, bedenin fizyolojik koşullarını ve bunla-
rın sonuçlarını (örneğin acıyı) hiçbir şekilde dikkate almamakta, bu anlamda 
sakatlığı tümüyle çevresel bir duruma indirgemektedir.36 

33 Hughes, B., Paterson,K., a.g.e.: s. 66.

34 Flanagan, S. R. vd., Mediacal Aspects of Disability, New York, Springer Publishing Company, 2011, s. 8: https://
books.google.com.tr/books?hl=tr&lr=&id=azCbzY2q0_kC&oi=fnd&pg=PR3&dq=Flanagan,+S.+R.+vd.,+-
Medical+Aspects+of+Disability,+New+York,+Springer+Publishing+Company&ots=20kZoj7sfZ&sig=biR-
RgGsSpm4KXmlNP-rw03PUldI&redir_esc=y#v=onepage&q&f=false

35 Yardımcı, S., a.g.e.: s. 12.

36 A.g.e.: s. 12.
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Görüleceği üzere sözleşme, insan hakları temelli bir bakış açısıyla hazırlanmıştır. Tüm 
maddeleri sözleşmenin 3. Maddesinde belirtilen ilkeler çerçevesinde hazırlanmıştır. 
Ayrımcılık yasağı ve eşitlik ilkesi de dahil olmak üzere bu ilkeler:

A. Kendi seçimlerini yapma özgürlükleri ve bağımsızlıklarını da kapsayacak şekilde, 
kişilerin insanlık onuru ve bireysel özerkliklerine saygı gösterilmesi;

B. Ayrımcılık yapılmaması;
C. Engellilerin topluma tam ve etkin katılımlarının sağlanması;
D. Farklılıklara saygı gösterilmesi ve engellilerin insan çeşitliliğinin ve insanlığın 

bir parçası olarak kabul edilmesi;
E. Fırsat eşitliği;
F. Erişilebilirlik;
G. Kadın-erkek eşitliği;
H. Engelli çocukların gelişim kapasitesine ve kendi kimliklerini koruyabilme hak-

larına saygı duyulmasıdır.44

Bu çalışmaya konu olan ve sözleşmede de karşılığı bulunan, engelli bireylerin bağım-
sız yaşayabilme ve topluma dahil olma hakkı, kişisel hareketlilik hakkı, habilitasyon 
ve rehabilitasyon hakkı, yeterli yaşam standardına ve sosyal korunmaya sahip olma 
hakkı sözleşmenin 3. Maddesinde bulunan ve yukarıda sıralanan ilkeler kapsamında 
şekillenen haklardır. Ancak bu noktada, çalışma konularının içerik olarak gündeme 
getirdiği diğer bir konuya odaklanmak gerekir. Zira söz konusu haklardan yararlan-
manın önkoşulu olan ekonomik koşullar, engelli bireyler bakımından stratejik bir 
konuma gelmekte ve beraberinde getirdiği yoksulluk sorunsalı açısından ele alınmayı 
gerekli kılmakta. 

Yukarıda ifade edilen hususlardan da anlaşılacağı, üzere bölümün başından buraya ka-
dar anlatılanlar, çalışmanın kuramsal çerçevesinin ilk ayağını oluşturmaktayken, genel 
anlamda engellilerin içinde bulundukları ekonomik koşullar ve yoksulluk, kuramsal 
çerçevenin ikinci ayağını oluşturmaktadır.

Yoksulluk Ekseni
Sakat bireylerin modern toplumlarda, gelişen kapitalizmle birlikte, yaşam biçimi 
de değişti. Kapitalizm öncesi toplumlarda, ev-aile tipi üretim yerlerinde sakatlığı 
ile çelişki yaratmayacak her türlü üretim biçimine dahil olan bireyin rolü köklü bir 
değişim gösterdi. 

Kapitalizmin gelişip serpilmesiyle birlikte sakatlığın XX. yüzyılda görülen formu 
oluştu. Emeğin ve üretimin örgütlenme biçiminin ve mekanının değişmesi, kârlılık, 
verimlilik gibi isteklerin artması, sakatları adım adım üretim süreçlerinin dışına itti. 
Öncesinde yeti yitimi ile üretimde yer alabilen, aile veya içinde bulunduğu topluluk 

44 Bkz. BM Engelli Kişilerin Hakları Sözleşmesi: https://insanhaklarimerkezi.bilgi.edu.tr/media/uploa-
ds/2015/08/03/EngellilerinHaklarinaIliskinSozlesme.pdf (Son erişim tarihi: 01.08.2022)

BM EHS’de Çeviri (Yaklaşım) Hatası
İnsan hakları temelli modelin kendini en belirgin şekilde gösterdiği metin BM EHS’dir. 
EHS’nin tanımlar kısmında “Engelli kavramı diğer bireylerle eşit koşullar altında toplu-
ma tam ve etkin bir şekilde katılımlarının önünde engel teşkil eden uzun süreli fiziksel, 
zihinsel, düşünsel ya da algısal bozukluğu bulunan kişi”41 olarak tanımlanmaktadır. 
Tanım detaylı incelendiğinde engellilik halinin kişinin kendisinden kaynaklandığı 
yönünde bir anlam çıkmakta. Bu anlamın düşünülmesindeki temel sebep, sözleşmenin 
kanunlaştığı tasarıdaki “çeviri hatası”ndan kaynaklanmaktadır. 

Resmi Türkçe çeviriye göre, engelliler “diğer bireylerle eşit koşullar altında topluma 
tam ve etkin bir şekilde katılımlarının önünde engel teşkil eden uzun süreli fiziksel, 
zihinsel, düşünsel ya da algısal bozukluğu bulunan kişiler”dir. Oysa orijinal İngilizce 
metne bakıldığında, tanım şu şekildedir: “Engelli kişiler, diğerleri yanında, çeşitli en-
gellerle etkileşerek kişinin diğerleriyle eşit bir şekilde topluma tam ve etkili şekilde 
katılmasını engelleyen uzun süreli fiziksel, zihinsel, ruhsal ve duyusal sakatlığı olan 
kişileri de kapsar.” 

Şu halde, sözleşmenin eksik/hatalı Türkçe resmi çevirisine göre, engelliliği doğuran 
unsurlar münhasıran engelli bireyin niteliklerinden kaynaklanmakta. Oysa sözleşmenin 
ruhunu oluşturan orijinal metinde yer alan tanıma göre, engellilik kişinin kendi nitelik-
leriyle, bu nitelikleri göz ardı ederek oluşturulmuş dış engellerin birleşmesinden doğar.42

EHS, temel olarak ayrımcılık yasağı, bağımsız ve insan onuruna yakışır bir yaşam ve 
(sakatlıkların ve sakatların değil, sakatlığı sebebiyle) engellilerin kendilerine ilişkin karar 
alma süreçlerine katılımı ve farklılıklara saygı gibi temel ilkeler üzerine oturtulmuştur. 
Sözleşme temel olarak insan hakları sözleşmelerinin, engellilerin ihtiyaçlarına uyarlan-
mış bir hali olmakla birlikte, onun ötesine de geçerek makul uyumlaştırma, evrensel 
tasarım vb. yeni kavramlar da getirmiştir. Türkiye’nin 2008 yılında imzaladığı, 2009 
yılında onaylayarak iç hukukunun parçası haline getirdiği Sözleşme’de:

Yıllardır engelliliğin kişiye sımsıkı bağlı bir sakatlık, bozukluk ya da hastalık 
olarak ele alınmasının engellilerin insan haklarının korunmasına ve yerine 
getirilmesine ket vurduğu, engelliliğin tıbbi tedavi ve rehabilitasyonla gide-
rilmesi veya hafifletilmesinin sorunların çözümüne yetmediği, hak ihlallerinin 
bu yöntemlerle aşılamadığı, asıl sorunun engelliliğe dayalı ayrımcılık ve en-
gelsizlere göre yapılandırılan fiziksel ve sosyal çevreden kaynaklandığı her 
fırsatta dile getirilmiştir.43 

41 Bkz. EHS’nin 1. maddesi, https://insanhaklarimerkezi.bilgi.edu.tr/media/uploads/2015/08/03/Engellile-
rinHaklarinaIliskinSozlesme.pdf (Son erişim tarihi: 01.08.2022)

42 Gül, I.,I, Karan U., a.g.e.: s. 55.

43 Çağlar, S., a.g.e.: s. 151.
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Yukarıda alıntılanan durum, engelli48 bireyler için devletlerde yaşanan değişimler ba-
kımdan toplumun diğer kesimlerine göre çok daha dramatik sonuçlar üretti. Zira bu 
süreç paralelinde;

1. Gelişen teknolojilerle birlikte, engelli bireylerin bağımsız yaşam, kişisel hareket-
lilik, erişilebilirlik, rehabilitasyon ve habilitasyon gibi alanlarda gelişen tedavi 
ve uygulamalar, engelli bireylerin ekonomik ve sosyal hayata katılımı için yeni 
fırsatlar yaratmaktadır,

2. Ancak söz konusu teknolojiler ve uygulamalar yüksek maliyetli uygulamalardır 
ve ortalama gelir seviyeleriyle karşılanması oldukça güçtür. Bu bakımdan, söz 
konusu teknoloji ve hizmetler, onlara erişebilenler için engelliliği azaltırken, 
erişemeyenler bakımından da ayrımcılık yaratır hale gelmiştir,

3. Küreselleşme, ekonomileri geliştirdiği kadar kırılganlıkları da arttırmış, ekono-
mik krizlerin dünya genelinde etki yaratan küresel krizlere dönüşmesine zemin 
yaratmıştır,

4. Doğal afetler, salgınlar küresel krizleri tetiklemekte ve engelli bireyler krizlerden 
toplumun diğer kesimlerine göre daha fazla etkilenmektedir.

Engellilerin krizlerden daha fazla etkilenmesi, onların önemli bir kısmının istihdam sü-
reçlerinin dışında kalmasından, önemli bir kısmının düşük gelir seviyesindeki istihdam 
profiline sahip olmasından ve genel anlamda engellilikten ötürü katlanmakta oldukları 
(medikal malzeme maliyetleri, tıbbi cihaz, yardımcı cihaz, sarf malzemesi, özel beslenme 
maliyetleri vb.) ekstra maliyetler sebebiyle ekonomik yoksunluk riski çok daha yüksek 
gruplardır. Bu durum, engelli bireylerin yoksulluk ve hatta derin yoksunluk kıyısında 
ya da içinde olmalarına sebep olmaktadır. 

Nitekim Avrupa Birliği (AB) Eurostat 2019 verileri, engelli bireylerin yoksulluk ve dışlanma 
risklerinin toplumun diğer kesimlerine göre daha fazla olduğunu ortaya koyuyor. Söz ko-
nusu verilere göre 2019’da AB nüfusunun 16 yaş ve üzeri ve engelli bireylerin % 28,4’ü yok-
sulluk veya sosyal dışlanma riski altındayken, engelli olmayan bireylerde bu oran % 18,4.49

Bu noktada yoksulluğun temel bir tanımını yapmak yerinde olacak:

Yoksulluk genel olarak bir halkın ya da onun belirli bir kesiminin asgari yaşam 
düzeyini sürdürebilmek için gıda, giyim ve barınak gibi sadece en basit ihtiyaç 
maddelerini karşılayabilmesi olgusudur. Buna mutlak yoksulluk da denmekte-
dir. Bu kişilerin miktarı genellikle belirli bir minimum gelir düzeyinin altında 
yaşayan insanların sayısı ile hesap edilmektedir.50 

48 Yayın içerisinde sakat bireylerin engellenme hallerine vurgu yapılan her yerde engelli kelimesi özellikle 
kullanılmaktadır. 

49 Eurostat verileri için bkz.: https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Disability_
statistics_introduced (Son erişim tarihi: 01.08.2022)

50 Uzun, A. M., “Yoksulluk Olgusu ve Dünya Bankası”, C.Ü. İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Cilt 4, Sayı 2, 2003, 
s. 156: http://eskidergi.cumhuriyet.edu.tr/makale/194.pdf

ile dayanışma içinde yaşayabilen, birtakım ihtiyaçlarını karşılayabilen kişi, kapitalist 
ilişkilerin bu örüntüyü dağıtmasıyla birlikte, üretim ve yeniden üretim sürecinin 
dışında bırakılmış oldu.45 

Kapitalist üretim biçimi sakat bireyi üretim süreçlerinin dışına iterken, onunla birlikte 
ve aynı anda gelişen-değişen kent yapısının etkisiyle, mekanın dışladığı, evine hapsettiği 
sakat bireyleri tam anlamıyla “engelli”ye dönüştürdü. Şüphesiz ki bu engellenme hali 
erişilebilirlik alanıyla sınırlı değil. Zira modern kent yaşamında ekonomik süreçlerden 
dışlanan engelliler, ekonomik değer-kazanç üretemeyen, pasifize olan tam bağımlı 
bireylere dönüştürüldüler. 

Modern kent öncesinde “atomize olma”mış bireyin dayanışma kanalları daha kuvvetli 
ve etkindir. Aile, din, mesleki örgütlenmenin bir şekilde sağladığı dayanışma, bireyi 
çeşitli risklere karşı koruma altına almakta güvence sağlar. Kapitalist modernite proje-
sinin kentinde ise çözülen bu ilişkilere karşılık toplum sözleşmesi ve sosyal adalet gibi 
çapalarla sakatlara, yaşlılara, çocuklara, muhtaç olarak belirlenenlere ve çalışanlara 
dayanan bir sosyal güvenlik şemsiyesi oluşturulmaya çalışılır.46 

Yaratılan bu model, özellikle II. Dünya Savaşı’nın ardından oluşan kimi komünist-kapi-
talist ve/ya doğu-batı bloğu rekabeti içerisinde önemli gelişmeler kaydetmiştir. Ancak, 
özellikle 1970’li yıllarda yaşanan ekonomik krizin ardından gelişen yeni neoliberal poli-
tikalarla içerik zenginleştiren kapitalizm, Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği’ndeki 
sosyalist-komünist sistemin çökmesinin ardından dağılan doğu bloğunun yarattığı tek 
kutuplu ya da kutupsuz dünyada devletler “sosyal” politikalarında değişikliğe gitmeye 
ve alandan çekilmeye başladılar: 

Sosyal devletten minimal devlete doğru bir yöneliş politikalarının dünyada 
etkin bir şekilde uygulanmaya başlanması öncelikle bu alanı vurmuş, çapaların 
etkinliği zayıflamıştır. Devletin, yaşanan değişim ve dönüşümde ilk terk ettiği 
de bu alan ve bu alan ait sorumluluğu olmuştur. Devlet, devletin vatandaşı olma 
vasfıyla vatandaşlarının, belli bir hayat standardını yakalaması içi destek 
olma sorumluluğunu terk etmektedir. Bu alan yerel yönetimler, aile ve gönüllü 
kuruluşlara bırakılmakta ve dini duygularla beslenen bir manevi yaklaşımı 
etkinleştirme faaliyeti yaygınlaştırılmaktadır. Sakatlığa ilişkin aydınlanma 
öncesi “kabullenme ve destek” şekli olan geleneksel yaklaşımın yeni koşullarla 
yeniden biçimlendirilerek canlandırılması söz konusudur.47

45 Önver Ş. M., Sakatlık ve Kentsel Mekan, IJOPEC Publication, 2018, s.4

46 A.g.e., s.12

47 A.g.e., s.12
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Derin Yoksulluk Nedir? Unsurları Nelerdir?
Yoksullar homojen bir yapı arz etmezler. Yoksullar arasında bile, mutlaktan göreli yok-
sullara kadar bir yaşam standardı hiyerarşisi vardır. Derin yoksulluk, yüksek bir gelir 
elde edebilecek bir işte çalışabilmesi için gereken vasıfları taşımayan, iş bulma ümidi 
olmayan, iş bulduğunda vasıfsız, düşük ücretli ve belirsiz aralıklarla çalışan, sağlık hiz-
metlerinden yararlandığı –eğer sahipse– “yeşil kart” dışında hiçbir güvencesi olmayan, 
çok kötü barınma koşullarında yaşayan, resmi ya da gayriresmi yardım alan ve hatta 
bazen bu yardımlara bağımlı hale gelen, geçmişte ve halihazırda kötü bir yaşam sür-
dürmüş olup, gelecekte de bunu düzeltmek için ne maddi olanakları ne de psikolojik 
gücü maalesef bulunmayan insanları ifade ediyor.54

Görüleceği üzere, derin yoksulluk kavramı, kronikleşmiş, döngüden çıkış olanakları 
neredeyse hiçbir şekilde kalmamış, kamunun ya da özel kişi ve kuruluşların yardım-
larıyla ancak ve ancak yoksulluğunu yaşamaya devam edebilecek kişileri içeriyor. Bu 
noktada, istihdamdan uzak kalan, detayları yayının ilerleyen bölümlerinde irdelenecek 
geniş kitlelerin, kamudan “engelli maaşı” ya da bakım yardımı alan engellilerin (bu 
yardımları alma kriterleri de göz önünde bulundurulduğunda) derin yoksulluk içinde 
yaşadıklarını ifade ve tespit etmek yanlış olmayacaktır. Bu saptamaya, engellilerin engel 
durumlarından kaynaklanan ekstra mali yüklerinin oluşturduğu yoksulluk-yoksunluk 
hali ise dahil edilmemiştir.

Başlığın bu aşamasına kadar anlatılanlardan hareketle özetlemek gerekirse; bu yayın, 
yapılan izleme çalışmalarındaki temaları, engelli bireylerin yetenek kaybettirilmesi 
haline bağlı olarak gelişen dezavantajlarını ve kayıplarını insan hakları temelli modeli 
içerisinde izlemeyi, elde ettiği verileri sadece mutlak ekonomik durumlar üzerinden de-
ğil, yoksunluk, yoksulluk ve derin yoksulluk perspektifinden analiz etmeyi esas almıştır. 
Bu yaklaşım, yayının temel kuramsal çerçevesini oluşturmuştur. 

Türkiye’de Engelli Nüfusu55 
TÜİK ADNK’da nüfusun demografik özellikleri ayrıntılı olarak ölçülmekte ve paylaşıl-
maktadır. Ancak ne yazık ki bu sistem üzerinden, engelli nüfusuna dair nüfus sayımı 
yapılmıyor. Bu sebeple, engelli nüfusun sayısının tahmin edilebilmesi için farklı yön-
temler kullanılıyor. Türkiye’de yaşayan engelli nüfusa dair yapılacak kestirimler, iki 
kaynak üzerinden yapılabilmekte. Bunlar:

• Engelli nüfus araştırmaları,
• Engelli nüfusun kamudan aldığı hizmetler sebebiyle aldıkları raporlar-belgeler.

54 Erdem T, “Yoksulluk Kimin Sorunudur” TS. 136 http://www.ekonomikyaklasim.org/fulltext/94-1395759052.pdf

55 Çalışmanın bu bölümü TOHAD’ın hazırladığı Engelli Hakları İzleme Raporu-2020 yayının ilgili bölümünden 
alınarak geliştirilmiştir. 

Mutlak yoksulluğun ölçülmesinde, açlık sınırı yaklaşımı, temel ihtiyaçlar yaklaşımı, 
gıda oranı yaklaşımı gibi çok çeşitli hesaplamalar mevcut. Ancak şüphesiz yoksulluğu 
belirli bir gelir seviyesine ve temel gıda ihtiyaçlarına göre belirlemek ve tek hesap biçi-
minde geliri kriter almak doğru bir yaklaşım olmayacaktır. Zira bir engellinin toplumun 
ortalama gelir seviyesinin üzerinde olduğu durumlarda bile, engelliğine bağlı yüksek 
harcamaları sebebiyle, ortalama gelir düzeyinde gelire sahip bireylerin koşullarından 
daha düşük seviyede yaşam koşullarına sahip olabilecektir. 

Nitekim “UNDP (Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı) yoksulluğu, insani gelişme 
için zorunlu olan fırsatlardan (hayat boyu sağlık, yaratıcı bir hayat, ortalama bir hayat 
standardı, özgürlük, kendine güven, saygınlık) mahrum olma şeklinde tanımlayarak, 
kavramın sadece parasal bir içeriğe hapsedilmesini engellemiştir.”51 Bu yaklaşımın 
içeriğini karşılayan yoksulluk tanımına, “göreli yoksulluk” adı verilmektedir. 

Kapitalizmin kuramcılarından Adam Smith’in tanımına göre, temel ihtiyaçlarını mutlak 
olarak karşılayabilen, ancak kişisel kaynakların yetersizliği yüzünden toplumun genel 
refah düzeyinin altında kalan ve topluma sosyal açıdan katılımları engellenmiş olanlar; 
göreli yoksullardır. Tanımdan da anlaşılacağı gibi, yoksulluğu göreli bir kavram olarak 
yorumlayan ve sosyal yönü daha fazla olan göreli yoksulluk, yoksulluğu bireyin gerek-
sinmelerini karşılama derecesi yönüyle toplumun diğer bireyleri karşısındaki durumuna 
göre tanımlamakta.52

Yukarıdaki tanım, engellilerin, engellilikten kaynaklanan ek yükümlülükleri sebebiyle, 
toplumun benzer gelirlerine sahip diğer kesimlerine göre daha yoksul olabileceği te-
zini doğruluyor. Nitekim Eurostat verileri, UNDP’nin ve Adam Smith’in yaptığı göreli 
yoksulluk tanımının doğruluğunu işaret ediyor. Zira bu verilere göre “2019’da, sosyal 
transferler (sosyal yardımlar, ödenekler ve emekli maaşları) gerçekleşmemiş olsaydı, 
faaliyet sınırlaması olan (engelliler) 16 yaş ve üzeri AB-27 nüfusunun % 68,0’ı yoksulluk 
riski altında olacaktı, ancak buna karşın, aynı yaş grubunda engelli olmayan nüfusun ise 
sadece % 21,1’i yoksulluk riski altında olacaktı. Bu bağlamda sosyal transferler sayesinde 
bu risk azaltılabilmiş oluyor.53 

Bu noktada, engellilerin maruz kalması muhtemel yoksulluğun kapsam ve derinliğini sor-
gulamak önemli hale geliyor. Bu bağlamda araştırmanın bütün temalar bakımından bir 
diğer boyutu da, engellilerin ekonomik yoksunluk ve yoksulluk durumlarını sorgulamak 
oluşturdu. Engellilerin genel anlamda üst, orta, alt gelir guruplarındaki dağılımlarının 
yanında, yoksulluk-derin yoksulluk bakımından irdelenmesi de hedeflendi. 

51 A.g.e., s.157

52 Arpacıoğlu Ö, Yıldırım M., Dünyada ve Türkiye’de Yoksulluğun Analizi, Niğde Üniversitesi IIBF Dergisi, 
2011, Cilt: 4, Sayı: 2, S.63 https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/185013

53 Eurostat verileri için bkz.: https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Disability_
statistics_introduced (Son erişim tarihi: 01.08.2022)
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yaklaşık 720 milyon bireyin işlev güçlüğü yaşadığı, yaklaşık 100 milyon kişinin de 
çok ciddi güçlükler yaşadığı anlaşılıyor.58

Türkiye’de de tıpkı DSÖ gibi engelli nüfusu ve bu nüfusun demografik özelliklerine 
yönelik tahminler içeren çalışmalar yapıldı. Bu bağlamda yapılan çalışmaları şu iki 
başlık altında toplamak mümkün: 

1. Türkiye Özürlüler Araştırması 2002 (TÖA)
2. 2011 Nüfus ve Konut Araştırması (NKA)

TÖA, Türkiye’de alanında yapılan ilk araştırma olup, temel olarak kişilerin fonksi-
yon kaybı (sakatlık) ve kronik hastalıklarını esas alarak sınıflandırma yapılan bir 
araştırmadır.

TÜİK ve ÖZİDA işbirliği ile yapılan 2002 Türkiye Özürlüler Araştırması sonucun-
da engelli nüfusun toplam nüfus içerisindeki oranı % 12.29 olarak belirlenmiştir.59 
Ancak söz konusu araştırma, Türkiye’de engelli nüfusunu değil, engelli nüfusun 
tahminini içeren bir araştırmadır. Çalışmada, “alan çalışması sonucunda 97.433 ha-
neyle görüşme gerçekleştirilmiş, örnek tasarımı, Türkiye, 7 coğrafi bölge ve kent-kır 
tahminlerini verecek şekilde oluşturulmuş. Örnekleme yöntemi tek aşamalı küme 
örneklemesidir. Araştırmada sadece coğrafi bölge, sosyo-ekonomik ve kent-kır ta-
bakalaması yapılmıştır. Görüleceği üzere, kalıtsal hastalıkların yaygınlığı, sakatlığa 
sebep olan kazaların dağılımı, sakatlanma oranlarının yüksek olduğu mesleklerin 
bölge ve şehirlere göre dağılımı gibi veriler, teknik ve derinlikli tabakalama yön-
temleri kullanılmamıştır. Öte yandan engelli bireylerin demografik nitelikleri, yani 
nüfusun yapısı, durumu ve dinamik özellikleri gibi nitelikler halen araştırılması 
gereken konular arasında yer alıyor.60

Söz konusu araştırmanın verilerine göre, engelli kişilerin, toplam nüfus içindeki oranı 
% 12,29. Ortopedik, görme, işitme, dil ve konuşma ile zihinsel özürlülerin oranı % 2,58 
iken, süreğen hastalığı olanların oranı % 9,70. Engelli nüfusun cinsiyete göre dağılımı 
incelendiğinde, engelli kadın nüfusunun, genel nüfus içerisinde % 13,45 oranındayken, 
% 11,10 olan erkek nüfus oranına göre daha fazla yer tuttuğu görülmekte. Söz konusu 
bu engelli nüfus, engelli oluş durumuna göre incelendiğinde, ortopedik engellilerin % 
73,30’unun, görme engellilerin % 76,32’sinin ve işitme engellilerin % 67,10’unun sonradan 

58 Dünya Engellilik Raporu, DSÖ Kütüphanesi ve Yayın Kataloğu Verileri, s. 29: https://static.ohu.edu.
tr/uniweb/media/portallar/engelsizuniversite/duyurular/1345/diwnu3i5.pdf (Son erişim tarihi: 
01.08.2022)

59 Türkiye Özürlüler Araştırması, Başbakanlık Özürlüler Idaresi Başkanlığı, Devlet Istatistik Enstitü-
sü Başkanlığı, 2002, s. 5: http://www.engelsiz.hacettepe.edu.tr/belge/ozida.pdf (Son erişim tarihi: 
01.08.2022)

60 Şenyurt Akdağ, A., vd., Türkiye’de Engellilik Temelinde Ayrımcılığın İzlenmesi Raporu, Istanbul Bilgi Üniver-
sitesi, Istanbul, Şubat 2011, s. 3, https://insanhaklarimerkezi.bilgi.edu.tr/media/uploads/2015/02/24/
Engellilik_Izleme_Raporu.pdf (Son erişim tarihi: 01.08.2022)

Nüfus Araştırmaları
Türkiye nüfusu, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi 
(ADNKS) tarafından düzenli olarak sayılmakta. Bu kapsamda son sayım, 31 Aralık 2019 
tarihinde yapıldı.56 Engelli nüfusun genel nüfus içinden ayrıştırılamaması sorununun 
temelinde, sayımda uygulanacak teknikten kaynaklanan problemler ve bireylerin vere-
cekleri geribildirimlerden kaynaklanan sorunlar yatmakta. Bu sorun sadece Türkiye’de 
değil, dünyanın neredeyse tamamında yaşanmakta. Bu bağlamda genel yaklaşım, nüfus 
sayımı yerine, çeşitli yaklaşımlar kullanılarak, yapılan araştırmalar vasıtasıyla engelli 
nüfusun tahmin edilmesi yönündedir. 

Araştırmanın yapılmasında uygulanacak temel yaklaşımın ne olacağı sorunu, nüfus 
sayımında olduğu gibi geçerliliğini korumaktadır. Zira engelli bireylerin işlev yitimine 
göre mi, yoksa yeti yitimine göre mi sayımının yapılacağı her zaman bir tartışma konu-
su olmuştur. Özellikle İşlevsellik, Engellilik ve Sağlığın Uluslararası Sınıflandırılması 
(ICF)57 adı verilen ve engelliliği; yetenek kayıplarına yani eylem ve işlemleri yapabil-
mekte yaşanan zorluklar üzerinden sınıflandırmaya yönelik yaklaşım, bu alanda sıkça 
kullanılan bir örnektir. 

Bu düşüncenin en kapsamlı ve tipik örneği Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından 
yapılan Dünya Sağlık Araştırması kapsamında üretilen Dünya Engellilik Raporu’dur. 
Araştırma, engelli nüfusu ve onların yaşadıkları sorunlar konusunda çok kapsamlı 
tespitlerde bulunuyor.

Dünya Sağlık Araştırması’na göre 59 ülke genelinde 18 yaş ve üzeri yetişkin nüfusta 
ortalama yaygınlık oranı % 15.6 (2004 yılında tahmini 4.2 milyar olan 18 yaş ve üzeri 
yetişkin nüfusu içerisinde yaklaşık 650 milyon) idi. Ortalama oran yüksek gelirli ülke-
lerde % 11.8, düşük gelirli ülkelerde ise % 18 idi. Bu rakam, gündelik yaşamlarında ciddi 
güçlükler yaşayan yetişkinlerin oranıdır. 2004 yılı itibariyle gündelik yaşamlarında çok 
ciddi güçlükler yaşayan yetişkinlerin oranı % 2.2, sayısı 92 milyon idi. Bu yaygınlık 
oranları 15 yaş ve üzeri yetişkinleri kapsayacak biçimde genellendiğinde, dünyada 

56 Buna göre, 31 Aralık 2019 tarihi itibariyle Türkiye’nin nüfusu 83 milyon 154 bin 997 kişiye ulaşmıştır. Bu 
nüfusun 41 milyon 721 bin 136 kişisi erkek, 41 milyon 433 bin 861 kişisi kadındır. Bu bağlamda toplam 
nüfusun % 50,2’sini erkekler, % 49,8’ini ise kadınlar oluşturmakta. Bkz. TÜIK: https://data.tuik.gov.tr/Bul-
ten/Index?p=Adrese-Dayali-Nufus-Kayit-Sistemi-Sonuclari-2019-33705#:~:text=T%C3%BCrkiye%20
n%C3%BCfusu%2083%20milyon%20154%20bin%20997%20ki%C5%9Fi%20oldu&text=Adre-
se%20Dayal%C4%B1%20N%C3%BCfus%20Kay%C4%B1t%20Sistemi%20(ADNKS)%20sonu%-
C3%A7lar%C4%B1na%20g%C3%B6re%20%C3%BClkemizde%20ikamet,531%20bin%20180%20
ki%C5%9Fi%20oldu. (Son erişim tarihi: 01.08.2022)

57 ICF: 22 Mayıs 2001’de Dünya Sağlık Örgütünün koordine ettiği dokuz yıllık bir yeniden düzenleme süreci 
sonucunda Dünya Sağlık Asamblesi, “ICF” kısaltmasıyla kullanılmak üzere Işlevselik, Yetiyitimi ve Sağlığın 
Uluslararası Sınıflandırmasını onaylamıştır. ICF şu bileşenler etrafında yapılandırılmıştır:

Beden yapısı ve işlevleri etkinlik (kişi tarafından bir eylem ya da bir görevin yerine getirilmesidir) ve katılım 
(yaşamın içinde olmaktır) çevresel etmenler ve kısıtlamalara dair ek bilgiler. Işlevsellik ve yetiyitimi, bi-
reyin sağlık durumu ve çevreye dair bağlamsal etmenlerin karmaşık bir etkileşimi olarak görülür. Kaynak: 
Vikipedi: hhttps://tr.wikipedia.org/wiki/Engellilik (Son erişim tarihi: 01.08.2022)
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4. Hareket etmekte (yürümekte, eğilmekte, oturma ve kalkmada, merdiven çık-
makta veya inmekte, bir şeyler tutmakta, kaldırmakta, taşımakta) zorluk çe-
kiyor musunuz?

5. Akranlarınızla kıyaslandığınızda yeni bilgiler öğrenmekte ve bunları kullan-
makta zorluk çekiyor musunuz?

6. Hatırlama ve dikkatini toplamada (yakın zamanda yaşananları, yakınlarını-
zın adlarını koyduğunuz eşyaların yerlerini hatırlamakta vb.) zorluk çekiyor 
musunuz?64

Araştırma sonuçlarına göre “en az bir engeli olan (3 ve daha yukarı yaş) nüfusun 
oranı % 6,9’dur (4.876.000 kişi). Erkeklerde % 5,9 olan bu oran kadınlarda % 7,9’dur. 
Yaş grubu arttıkça en az bir engeli olan nüfus oranının artma eğiliminde olduğu 
görülüyor. 35-39 yaş grubundan itibaren en az bir engeli olan kadınların oranı er-
keklerden yüksek.”65 

NKA, engelli bireylerin demografik yapısını çok çeşitli boyutlarda sorgulayan bir 
araştırma olmuştur. Bu bağlamda ortaya çıkan tabloya göre, Türkiye’de engellilik 
oranının yaşa göre giderek artan bir seyir izlediğini ortaya koymaktadır. Nitekim 
araştırmaya göre 50-54 yaş aralığındaki engel oranı % 8,8 ile bir kırılma yaşayarak, 
Türkiye genel ortalamasının üzerine çıktığını ve bundan sonra sürekli artan bir seyir 
izleyerek 70-74 yaş aralığında oranın % 31,9’a, 75 yaşın üzerinde ise % 46,5’e çıktığı 
görülmektedir. 

NKA’nın sorguladığı konulardan bir diğeri de, engelli nüfusun engel gruplarına 
göre dağılımı olmuştur. Ancak NKA, bu tasnifi, ortopedik engel, işitme engeli vb. 
klasik bağlı sınıflandırma yerine, görmede, işitmede, merdiven çıkmada, bir şeyler 
tutmada, taşımada, basit dört işlem yapmada / hatırlamada, dikkatini toplamada 
zorluk yaşayanlar şeklinde yapmaktadır. Bu bağlamda engelli nüfusunun içerisinde 
en büyük oranın % 4,1 ile bir şeyi tutma / taşımada zorluk yaşayanlara ve % 3,1 ile 
yürümede / merdiven çıkmada ve inmede zorluk yaşayanlara ait olduğu görülmek-
tedir. Bu iki engel tipinin de bedensel zorluk yaşayan, başka bir deyişle ortopedik 
sakatlık kategorisine dahil bireylerden oluştuğu düşünüldüğünde bu grubun top-
lamda % 7,2 ile en büyük engel grubu olduğu görülmektedir. Bu grubun ardından % 
2 ile yaşıtlarına göre basit dört işlem yapmada / hatırlamada, dikkatini toplamada 
zorluk yaşayanlar gelmektedir. 

Yaş ve engel grubuna göre bu şekilde dağılım gösteren engelli nüfus yapısının eğitim 
oranına göre ortaya koyduğu dağılım ise oldukça düşündürücüdür. Zira araştırmaya 
göre engelli nüfusunun % 23’ünün okuma-yazma dahi bilmediği ortaya çıkmaktadır. 

64 A.g.e.: s. 2.

65 Engelli ve Yaşlı Istatistik Bülteni, Kasım 2020, Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü, s. 6: https://
www.aile.gov.tr/media/65097/istatistik_bulteni_kasim2020.pdf (Son erişim tarihi: 01.08.2022)

engelli olduğu ortaya çıkmakta. Ancak, dil ve konuşma engellilerde, engelin ortaya çıkışı 
doğuştan veya sonradan engelli olma oranları arasında önemli bir farklılık bulunmadığı 
tespit edilmiştir. Genel olarak bu özellikleri gösteren engelli bireylerin engel türü, bölge 
ilişkisi içerisinde irdelendiğinde ise ortopedik, görme, işitme, dil ve konuşma ile zihinsel 
özürlü olanların oranı % 3,22 ile en yüksek Karadeniz Bölgesi’nde, % 2,23 ile en düşük 
Marmara Bölgesi’nde yaşadığı ortaya çıkmaktadır. Süreğen hastalıklara bağlı engelliliğin 
ise % 10,90 ile en yüksek Marmara Bölgesi’nde, % 7,18 ile en düşük Güneydoğu Anadolu 
Bölgesi’nde görüldüğü anlaşılmıştır.61

TÖA’nın ortaya koyduğu % 12,29’luk engelli (sakat ve kronik hasta) nüfus oranı, uzun 
yıllar temel bir veri olarak kullanılmış ve adeta simgeleşmiştir. Ancak işlev yitimi 
(fonksiyon kaybı), yeti yitimi gibi kavramlar konusundaki perspektif değiştikçe, EHS 
kapsamında engelli tanımı değiştikçe, engelli nüfusun ekonomik ve sosyal durumunun 
daha başka yöntemlerle ölçülmesi ihtiyacını gündeme getirmiştir.

Yukarıda ifade edilen gelişmeler doğrultusunda 2011 Nüfus ve Konut Araştırması 
(NKA) kapsamında yapılan araştırmada, Türkiye’deki engelli nüfus, farklı bir pers-
pektifle tahmin edilmeye çalışılmıştır. NKA kapsamında “örnekleme yöntemiyle se-
çilmiş sayım bölgelerindeki yaklaşık 2,2 milyon haneyle ve tam sayım yöntemiyle 
kurumsal yerlerde bulunan tüm kişilerle yapılmıştır. 2011 yılında TÜİK tarafından 
gerçekleştirilen Nüfus ve Konut Araştırması’yla Türkiye genelinde hane halklarının 
yaklaşık % 13’ünden bilgi derlenmiştir. Yaklaşık 9 milyon birey ile yüz yüze görüşme 
gerçekleştirilmiştir.”62

NKA, TÖA’ya göre çok daha farklı sonuçlar vermiştir. Zira araştırma kapsamında soru-
lan soruların içeriği çok farklıdır. “Engelliliğe ilişkin sorular, bu alanla ilgili Birleşmiş 
Milletler bünyesinde çalışan ve sayımlar ile araştırmalar için engellilik soru seti geliştiren 
‘Washington Grup’ önerileri temel alınarak Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü 
tarafından hazırlanmıştır. Söz konusu soru seti aynı zamanda Dünya Sağlık Örgütü 
tarafından geliştirilen İşlevsellik, Engellilik ve Sağlığın Uluslararası Sınıflandırılması 
(ICF) ile de uyumlu bir şekilde geliştirilmiştir.”63 

Araştırmada bireylere sakatlık ya da kronik hastalığı sorulmamış, bunun yerine aşağı-
daki sorular sorulmuştur:

1. Görmede zorluk çekiyor musunuz? (Gözlük kullanıyor olsanız dahi)
2. İşitmede zorluk çekiyor musunuz? (İşitme cihazı kullanıyor olsanız dahi)
3. Konuşurken; konuşma bozukluğu, konuşamama, tutukluk, kekemelik gibi, zorluk 

çekiyor musunuz?

61 Türkiye Özürlüler Araştırması, 2002, s. 5, 6, 21.

62 Nüfus ve Konut Araştırması 2011 Bilgi notu (engellilik), s. 1: https://data.tuik.gov.tr/Bulten/Index?p=Nu-
fus-ve-Konut-Arastirmasi-2011-15843 (Son erişim tarihi: 01.08.2022)

63 A.g.e.: s. 1.
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Toplam

(Bin)

İşgücü 
toplamı

(Bin)

İstihdam 
toplamı

(Bin)

İşsiz 
(Bin)

İşgücüne 
dahil 

olmayan

İşgücüne 
katılım 

oranı (%)

İstihdam 
oranı
(%)

İşsiz oranı
(%)

Toplam 4.541 1.001 914 88 3.540 22,1 20,1 8,8

Erkek 

Toplam 1.894 670 607 64 1.223 35,4 32 9,5

 Kadın 

Toplam 2.648 331 307 24 2.317 12,5 11,6 7,3

Tablo 1-6: Engelli nüfusunun işgücüne katılım oranları.68

NKA sonuçlarında paylaşılan eğitim ve istihdama ilişkin veriler, Türkiye’de yaşayan 
engellilerin, önemli temel haklara erişimi bakımından, toplumun diğer kesimlerine 
göre daha olumsuz koşullarda yaşadığının işaretlerini vermektedir. Şüphesiz ki bu iki 
alanda yaşanan haktan yararlanma sorunları, araştırmanın konusu olan hak alanlarına 
da yansımakta. 

NKA, engelli nüfus yapısı ile ilgili farklı alanlarda da (illere göre dağılım, medeni 
duruma göre dağılım vb.) tahminlerde bulunmaktadır. Ancak çalışmanın konusu 
olan kişisel hareketlilik, bağımsız yaşam, rehabilitasyon, yeterli yaşam standardı 
ve sosyal korunma haklarıyla ilişkili olan nüfus verilerine yer verilmeye gerek 
görülmemiştir. 

Engellilerin Kamudan Aldığı Raporlar-Belgeler
Engelli bireyler, engelli aylığı, bakım yardımı, özel eğitim hizmeti, gelir vergisi indirimi, 
Özel Tüketim Vergisi muafiyeti vb. sebeplerle hastanelerden sağlık kurulu raporları 
almaktadırlar. Söz konusu raporlar, 2012 yılından bu yana merkezi bir sistemde toplan-
makta ve mecralarda, demografik bakımdan olmasa bile, engellilik durumu bakımından 
engelli nüfusa dair bir veri tabanı oluşmaktadır. Ancak söz konusu taban, tam ve kesin 
olarak engelli nüfus bakımından bir veri sağlayamamaktadır. Zira 2012 yılından önce 
sağlık kurulu raporu alıp, sonrasında engelli sağlık kurulu raporu almayan engelliler 
ve yukarıda sıralanan muafiyet ya da sosyal ödenekler için başvurmayan engelliler 
bu sayısal veri sistemine girememekte. Ancak içerdiği bilginin kesinliği bakımından, 
oluşan rakamlar bakımından tutarlı veri içeriğine sahiptir. 

Bu bakımdan incelendiğinde söz konusu veri tabanında Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 
“Kamu kurum ve Kuruluşlarındaki Engelli Sağlık Kurulu Raporlarını esas alan (…) ‘Ulusal 
Engelli Veri Sisteminde kayıtlı ve hayatta olan engelli sayısı; 1 milyon 414 bin 643 erkek, 

68  Nüfus ve Konut Araştırması’ndan derlenmiştir. Bkz. Nüfus ve Konut Araştırması 2011, s. 100. https://data.
tuik.gov.tr/Bulten/Index?p=Nufus-ve-Konut-Arastirmasi-2011-15843 (Son erişim tarihi: 01.08.2022)

Yine aynı tabloya göre engelli bireylerin eğitim oranı her eğitim kademesi geçişinde 
düşüşler sergilemekte, okuma-yazma bilen fakat bir okul bitirmeyenlerin oranı % 19 
olarak gerçekleşmekte, ilkokul bitirenlerin oranı % 36, ilköğretim, ortaokul ve dengi okul 
bitirenlerde oran % 12,5’e düşmektedir. Düşüş eğilimi lise ve yükseköğretimde çok daha 
keskin bir şekilde seyretmektedir. Bu bağlamda engellilerin lise ve dengi okul eğitimi 
almış olanların oranı % 6,5, yükseköğretimi görenlerin oranı ise % 2,6’dır. 

 Eğitim durumu Toplam Erkek Kadın
Toplam 
(%)

Erkek  
(%) 

Kadın  
(%)

Toplam - Total 4.777 2.030 2.745 100 100 100

Okuma yazma bilmeyen 1.110 220 890 23,30 10,90 32,40

Okuma yazma bilen 
fakat bir okul bitirmeyen

907 357 551 19,00 17,60 20,10

Ilkokul 1.724 782 941 36,10 38,50 34,30

Ilköğretim/ortaokul veya 
dengi okul 

599 391 207 12,50 19,30 7,60

Lise veya dengi okul 312 197 115 6,50 9,70 4,20

Yüksek öğretim 122 81 41 2,60 4,00 1,50

Bilinmeyen 1 1 0 0,00 0,10 0,00

Tablo 1-5: Cinsiyete ve eğitim durumuna göre en az bir engeli olan nüfus, 2011.66

NKA’nın ortaya koyduğu bir diğer düşündürücü tablo da istihdam alanındadır. 
Zira araştırmaya göre Türkiye’de yaşayan engellilerin işgücüne katılım oranı % 
22,1’dir. Oysa aynı dönemde engelli olmayan bireylerin işgücüne katılım oranı % 
50,4’tür.67 Bu dağılımın cinsiyete göre gösterdiği alt kırılım ise, kadın engellilerin 
işgücüne katılımda çok daha fazla dezavantajlı olduğunu ortaya koymaktadır. 
Zira erkek engellilerin işgücüne katılım oranı % 35,4 iken kadın engellilerde 
oran % 12,50’dir. 

66 Nüfus ve Konut Araştırması’ndan derlenmiştir. Bkz. Nüfus ve Konut Araştırması 2011, s. 94. https://
data.tuik.gov.tr/Bulten/Index?p=Nufus-ve-Konut-Arastirmasi-2011-15843 (Son erişim tarihi: 
01.08.2022)

67 TÜIK Haber bülteni, Eylül 2011, sayı 8658, https://data.tuik.gov.tr/Bulten/Index?p=Hanehalki-Isgucu-Is-
tatistikleri-Eylul-2011-8658 (Son erişim tarihi:16.09.2021)
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gellilik sayılarının görüldüğü 
yaş gruplarının da bu yaş gru-
bunun çevresinde kümelenen 
40-44 yaş grubu (206.100), 50-
54 yaş grubu (194.153) ve 55-59 
yaş grubu olduğu görülmekte. 
Cinsiyet bakımından dağılı-
mın da yine aynı gruplarda en 
yüksek sayılara ulaşıyor. Bu 
noktada tabloda dikkati çe-
ken en önemli husus, engelli 
sayısının en az görüldüğü gru-
bun 0-4 yaş arası (33.185) grup 
olduğudur. Bu sayının düşük 
gerçekleşmesinde yatan faktö-
rün, engelli tanılama ve rapor-
lama işlemlerinin yapılmayışı 
ya da engelliliğin fark edil-
memesi olduğunu düşünmek 
yanlış olmayacaktır. 

UEV’deki engellilerin engel derecelerine göre dağılımı ise Grafik1-2’de paylaşılmıştır. 

Grafik1-2: UEV’e göre engellilerin engel derecelerine göre dağılımı.

Grafik 1-2 incelendiğinde görüleceği üzere, UEV’ye kayıtlı engellilerin % 40-60 aralığın-
daki diliminin en yüksek orana sahip olduğu görülmekte.

Yaş Grupları Erkek Kadın Toplam

0-4 19.304 13.881 33.185

5-9 56.267 34.792 91.059

10-14 74.525 48.282 122.807

15-19 79.897 54.181 134.078

20-24 87.544 59.814 147.358

25-29 82.604 50.870 133.474

30-34 86.314 53.293 139.607

35-39 102.437 67.865 170.302

40-44 123.124 82.976 206.100

45-49 134.400 85.994 220.394

50-54 118.951 75.202 194.153

55-59 116.897 84.962 201.859

60-64 91.731 68.522 160.253

65-69 81.101 67.703 148.804

70-74 55.913 57.412 113.325

75-79 42.871 53.899 96.770

80-84 31.629 55.967 87.596

85+ 36.374 89.420 125.794

Tablo 1-7: UEV’e göre engellilerin yaşa ve cinsiyete göre dağılımı.

1 milyon 97 bin 307’si kadın olmak üzere 2 milyon 511 bin 950’dir (Bu rakamlar, Engelli 
Sağlık Kurulu Raporu almak için yetkili hastanelere başvurmamış ve hizmet almak için 
temasa geçmemiş engelli bireyleri kapsamamaktadır).69 Rakamlardan da anlaşılacağı 
üzere, sisteme kayıtlı engelli erkek sayısı kadın engellilere göre çok daha fazladır. Bu 
durumda iş arayan, araç alan, vergi indirimlerinden yararlanmak isteyen engelliler içe-
risinde erkeklerin daha çok olmasının etkisi olduğunu düşünmek yanlış olmayacaktır. 

Söz konusu veri tabanına göre, sisteme kayıtlı engellilerin engel gruplarını gösterir 
dağılım Grafik 1-1’de paylaşılmıştır. 

Grafik 1-1: Ulusal Engelli Veri Sisteminde (UEV) kayıtlı engellilerin engel gruplarına göre dağılımı.

Grafik 1-1’in ortaya koyduğu verilere göre, engelli bireyler içerisinde en büyük kesimi 
917.259 ile süreğen hastalığa sahip engelliler oluşturuyor. Söz konusu süreğen hastalığa 
sahip engellilerin aynı zamanda (ikincil olarak) ortopedik, görme ya da işitme gibi bir 
engelinin olduğunu bu veri sisteminden anlamak pek mümkün görünmemekte. Süreğen 
hastaları 385.313 ile zihinsel engelliler ve 311.131 ile ortopedik engelliler, 215.076 ile 
görme engelliler ve 197.867 ile işitme engelliler izlemekte. Bu noktada işitme ve görme 
engellilerin oranını iyi irdelemek gerekiyor. Zira pek çok yaşlı birey, ağırlaşan işitme 
kayıplarına rağmen sisteme engelli olarak işlenmemekte. 

Ulusal Engelli Veri Tabanı (UEV) verilerine göre engellilerin yaşa ve cinsiyete göre 
dağılımı ise, Tablo 1-7’de paylaşılmıştır. 

Tablo 1-7’ye göre engellilerin yaşa göre dağılımında en yüksek yaş grubunun 220.394 
ile 45-49 yaş arası grup olduğu görülmekte. Bu bağlamda genel olarak en yüksek en-

69 TOHAD’ın 26.01.2022 tarih ve 165 sayılı bilgi edinme başvurusuna istinaden Aile ve Sosyal Hizmetler Ba-
kanlığı Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nün 15.02.2022 tarih ve 2682907 sayılı cevap yazısı. 
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Kişi başına GSYH 9.146,00 8.577,00 8.806,00

GSYH büyüme (%) 0,90 1,80 11,00

   

İşsizlik Oranı      

Arındırılmış Işsizlik oranı 13,60 12,70 11,30

Genişletilmiş işsizlik oranı 19,70 28,40 22,60

   

Bütçe (Milyar TL)      

Bütçe giderleri 999,50 1.202,20 1.599,00

Bütçe gelirleri 875,80 1.029,50 1.407,40

Bütçe dengesi -123,70 -172,70 -191,60

   

Ödemeler Dengesi      

Ihracat 182,20 168,40 224,70

Ithalat 199,00 206,30 253,90

Dış ticaret dengesi -16,80 -37,90 -29,20

Tablo 1-8: Türkiye’nin 2019-2021 temel makroekonomik verileri.

Tablo1-8’de de görüleceği üzere, Türkiye’nin Gayrısafi Milli Yurtiçi Hasılası (GSYH) 2019 
yılında 4 trilyon 318 milyar TL iken, 2021 yılında 7 trilyon 209 milyar TL’ye yükselmiştir. 
Dolar bazında bakıldığında ise GSYH’nin 761 milyar Dolardan 803 milyar Dolara arttığı 
görülmekte. Bu iki parasal değer bakımından yapılan karşılaştırma, Türkiye’nin son 3 
yıllık GSYH artışının reel bir artıştan ziyade göreli bir artış olduğunu ortaya koymakta. 
Nitekim GSYH, TL bazında % 40 artmakta iken Dolar bazında sadece % 5 artmıştır. 

Yukarıda ifade edilen reel gerilemeyi destekleyen veriler, döviz kurlarında yaşanan 
değişikliklerle de desteklenmekte. Tablo 1-9, TL’nin başlıca rezerv para cinslerine karşı 
yaşadığı gerilemeyi ortaya koymakta. 

TL Döviz Kuru (Alış) 2019 2020 2021

USD 5,94 7,41 13,32

Euro 6,66 9,11 15,08

Pound 7,8 10,11 17,96

Tablo 1-9: Döviz kurlarının TL karşısındaki değişimi (2019-2021).70

Benzer bir durum, GSYH’den kişi başına düşen gelir bakımından daha çarpıcı sonuçlar 
vermekte. Zira kişi başına gelir 2019’da 9.146 Dolar iken, bu rakam 2021’de 8.806 Dolara 
düşmüştür. Başka bir deyişle Türk halkı fakirleşmiştir. Bu gelişme, kendini işsizlik rakamla-
rında da göstermiştir. Her ne kadar, işsizlik oranı 2019’da % 13,6’dan, 2020 yılında % 12,70’e 

70 Bkz. TCMB döviz kurları: Gösterge Niteliğindeki Merkez Bankası Kurları, https://www.tcmb.gov.tr/kurlar/
kurlar_tr.html (Son erişim tarihi: 01.08.2022)

UEV’nin veri tabanına yapılan başvuruların artmasıyla birlikte, daha tutarlı sayılar 
sağlayabileceği açıktır. Ancak, özellikle 2012 yılından sonra bir daha sağlık kurulundan 
engellilik raporu almamış ve almayacak olan engelliler düşünüldüğünde, gerçek engelli 
nüfusunun uzun vadede öğrenilmesinin mümkün olmadığı da söylenebilir. 

Yoksulluk Ekseni ve Türkiye’de Güncel Ekonomik Durum
Engelli Hakları İzleme Araştırması-2021, araştırdığı temaları, konu aldığı dönemin en 
önemli karakteristiği olan ekonomik kriz ya da en iyimser söylemle, ekonomik sorunlar 
ekseninde ele almayı hedefledi. Bu bağlamda yayının temalar bölümüne geçilmeden 
önce, Türkiye’nin 2019-2021 yılları arasındaki ekonomik durumuna yönelik bir projek-
siyon tutmayı gerekli kılıyor. 

Bütün dünyada yaşanan Covid-19 salgını, önce dünya ekonomisini 2008-2012 yılları 
arasında yaşanan küresel ekonomik krizin toparlanma süreci olan 2014-2018 yıllarında 
atılan adımlarla elde edilen kazanımların kaybedilmesine, ardından da yeni bir küresel 
kriz dalgasının dünya ekonomisini etkisi altına almasına sebep olmuştur.

Özellikle salgın sebebiyle, başta ABD olmak üzere sanayisi güçlü olan ülkelerin para 
basarak ekonomiye yüklü miktarda likidite enjekte etmesi enflasyonist bir etki yarat-
mış, bunun paralelinde, kriz tedbirleri sebebiyle kırılan tedarik zincirleri emtia arzını 
düşürmüş, bu da tetiklenen enflasyonu daha da arttırmıştır. Bütün bu sürece, pandemi 
süresince azalan petrol talebine bağlı olarak kapasitesi düşürülen petrol üretiminin yanı 
sıra, pandeminin ardından hızla artan talebe yetişememesi sonucunda petrol fiyatlarında 
yaşanan hiper yükselişler de eşlik etmiştir.

Küresel ekonomiye etki eden gelişmiş ülke ekonomileri, yaşanan bu enflasyonist tsunami-
ye, merkez bankalarının bilanço küçülterek ve faiz oranlarında artış yaparak yanıt vermiş, 
piyasadaki rezerv para likiditelerini daraltma yoluna gitmiştir. Bu durum, Türkiye gibi kı-
rılgan ekonomilere sahip, gelişmekte olan ülkelere yönelen Dolar-Euro vb. cinsten rezerv 
para akışını önce durdurmuş, ardından tersine bir hareketle geri çıkışa sebep olmuştur.

Yukarıda kısaca özetlenen süreç sonunda Türkiye’nin makroekonomik dengeleri çok 
ciddi bir şekilde hasar almıştır. Bu makroekonomik dengelere dair bazı veriler Tablo 
1-8’de paylaşılmıştır. 

Türkiye’nin Makroekonomik Göstergeleri 

Makroekonomik gösterge 2019 2020 2021

   

Reel Ekonomi      

GSYH 4.318,00 5.047,00 7.209,00

GSYH (Milyar dolar) 761,00 717,00 803,00
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Enflasyondaki bu artış, toplumun tüm kesimlerini olumsuz bir şekilde etkilemektedir. 
Ancak özellikle orta-alt gelir grubundaki bireylerin, daha fazla etkilendiği açık bir ger-
çektir. Zira enflasyona bağlı olarak yaşanan bir diğer olumsuz gelişme de alım gücündeki 
yaşanan düşüştür. Ülkedeki çalışan nüfusunun % 40’ını oluşturan kesimin geçim kaynağı 
olan asgari ücretteki değişim bunun göstergesidir. Asgari ücretin 2016-2021 aralığındaki 
değişiminin TL ve USD doları bazındaki değişimi Tablo 1-11’de paylaşılmıştır.72 

Yıl Net Asgari Ücret (TL) Net Asgari Ücret (USD)
Net Asgari Ücret için USD 
bazında değişim

2021 2.825,90 228,27 -%12,38

2020 2.324,70 419,9 -% 5,54

2019 2.020,59 450,9 -% 4,48

2018 1.603,00 420,3 -% 3,81

2017 1.404,00 487,2 -% 2,88

2016 1.300,99 545,3 -% 2,39

Tablo 1-11: Asgari ücret değişim tablosu (2016-2021).

Tablo 1-11 incelendiğinde, asgari ücretin 2016-2021 yılları arasında TL bazında artış gös-
terdiği görülmektedir. Bu bağlamda net asgari ücret 2016 yılında 1.603,99 TL iken, bu 
rakam 2021 yılında 2825,90 TL’ye yükselmiştir. Ancak benzer bir artışı USD Doları bazında 
görmek mümkün değildir. Zira 2016 net asgari ücretin karşılığı 420,3 USD Doları iken, 
bu rakam 2021 yılında 228,7 USD Dolarına kadar düşmüştür. Bu rakamlara göre asgari 
ücrette TL bazında görülen artışın reel bir artıştan ziyade nominal bir artış olduğu ortaya 
çıkmaktadır. Zira net asgari ücret, hem reel hem de nominal anlamda neredeyse yarı 
yarıya değer kaybetmiştir. Yaşanan dramatik değişimi Grafik 1-4’te görmek mümkündür. 

Grafik 1-4: Asgari ücretin Dolar bazındaki değişimi (2016-2021).

72 Kaynak: https://tr.wikipedia.org/wiki/T%C3%BCrkiye%27de_asgari_%C3%BCcret

çıktıktan sonra 2021 yılında % 11,30’a düşmüş olmakla birlikte, her üç yılın rakamları da 
çok yüksektir. Diğer yandan bu rakamlar iş aramaktan ümidini kesip İŞKUR’a kaydını 
yenilemeyen işsizleri içermemektedir. Nitekim bu durumu doğrular veriler de mevcuttur. 
Bu bağlamda genişletilmiş işsizlik rakamları 2020’de % 28,40’a kadar çıkmış, 2021 yılında 
sadece % 22,60’a gerilemiştir. Bu işsiz kitlenin önemli bir kısmı gençlerden oluşmaktadır. 

Makroekonomik göstergelerin dikkat çeken en son verisi ise bütçe ve dış ödemeler 
dengesidir. Zira her iki ödeme kalemi de ekonomik bakımdan yüksek stres işaretleri 
vermekte. Tablo 1-8 incelendiğinde görüleceği üzere, 2021 yılı bütçe dengesi, 191 milyar 
TL açık olduğunu ortaya koymakta. Benzer şekilde, dış ticaret dengesi açıkları da çok 
yüksek bir rakama çıkarak 2021 yılında 29,20 milyar USD Dolarına çıkmıştır. Bu raka-
mın yayının hazırlandığı 2022 yılında çok daha yüksek gerçekleşeceği beklenmektedir. 

Genel olarak yukarıda özetlendiği şekilde gerçekleşen makroekonomik veriler, yani 
artan döviz kuru, artan dış ticaret açığı ve artan ödemeler dengesi açığı, en önemli 
yansımasını enflasyon üzerinde göstermekte. Grafik 1-3 enflasyonun son 5 yıllık deği-
şimini ortaya koymakta. 

Grafik 1-3: Türkiye’nin son beş yıllık enflasyon oranları (2016-2021).

Grafik 1-3’te görüldüğü üzere enflasyon, son 5 yılda giderek ivmesi artan bir hızla yük-
selmektedir. Bu bağlamda 2016’da % 8,53 olan tüketici fiyat endeksi (TÜFE), 2021 yılında 
% 36,8’e yükselmiştir. Başka bir deyişle enflasyon 4 yılda 4 kattan fazla artmıştır. Diğer 
yandan, TÜFE’yi çıpalayan ve ilerleyen zamanlarda yapacağı hareketi gösteren bir diğer 
enflasyon oranı olan yurtiçi üretici fiyat endeksi (Yİ ÜFE) ise 2016 yılında % 9,94 iken 
2021 yılında % 79,89’a yükselmiştir. Bu alandaki enflasyon yaklaşık 8 kat artmıştır. Bu 
veri, enflasyonun 2022 yılında çok daha yükseleceğini göstermiştir.71 

71 Yazar not: Yayının hazırlandığı Temmuz 2022 itibariyle TÜIK rakamlarına göre TÜFE %78,8 olarak geçrek-
leşmiştir. 
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Asgari ücretin Dolar bazında görülen kaybının yanında 2021 yılında yaşanan % 36,08’lik 
enflasyon da düşünüldüğünde, asgari ücretle geçinmek zorunda kalan geniş kitlelerin 
satın alım gücünü çok olumsuz bir biçimde etkilemiştir. Ancak hiç şüphesiz bu olum-
suzluklar, araştırmanının odak grubunu oluşturan engellileri çok daha fazla ve derinden 
etkilemiştir. 

Zira;
- Engelli bireyler, engelliliğe bağlı olarak katlandıkları fazladan maliyetler sebebiyle 

ekonomik krizlerden daha fazla etkilenen bir toplumsal gruptur. 
- Engelli bireylerin istihdama katılım oranları, toplumun diğer kesimlerine göre 

daha düşük seviyededir. İstihdama katılan engellilerin özel sektörde isithdam 
edilenlerinin çoğu asgari ücrete tabi kesimdir. 

- Engellilerin önemli bir kesiminin gelir kaynağı olan emeklilik ya da ebeveyn ölümü 
sonrasında alınan emekli aylıkları ağırlıklı olarak asgari ücretin de altındadır. 

- İstihdam olanağı bulamayan engelliler, ihtiyaçlarını ailelerinin sağladığı ekono-
mik olanaklar ve/ya devletin yaptığı (engelli aylığı, bakım yardımı vb.) transfer 
harcamaları ile sürdürmektedirler. Transfer harcama ödemeleri düşük seviyede 
ödemeler olup, krizlerden olumsuz bir şekilde etkilenmektedir. 

- Engellilerin, engellerine bağlı olarak kullandığı ürünlerin önemli bir kısmı nihai 
mamül olarak ya da kullanılan hammadde bakımından ithal orijinli ürünlerdir. 
Ekonomik krizlere bağlı olarak yaşanan kur dalgalanmaları, düşen satın alma 
gücüyle birlikte, engellilerin kullandığı medikal malzemelerin, yardımcı cihazların 
ve sarf malzemelerinin maliyetleri çok yükselmiştir. 

- Engellilerin dahil olduğu ailelerde engellinin bakım-destek işleri için en az bir 
aile ferdi, kimi durumlarda iki aile ferdi istihdam sürecinden uzak kalmakta, bu 
sebeple ailelerin toplam hane geliri toplumun diğer kesimlerine göre daha düşük 
seviyede kalmaktadır. 

Yukarıda sıralanan sebepler, engellilerin ekonomik krize bağlı yaşadıkları yoksulluk 
ve yoksunluk durumlarını daha da arttırmaktadır. Derin yoksulluk da diyebileceğimiz 
bu olumsuzluğun detayları, bu izleme raporunun ilişkili bölümlerinde detaylı olarak 
ele alınacaktır. 



ENGELLİ HAKLARI İZLEME RAPORU-2021

5958

Sağlık ve sosyal güvenlik sistemi hizmetleri, engelliler bakımından stratejik öneme 
sahip bir alanı oluşturuyor. Her insan gibi, yaşamının çeşitli dönemlerinde engelli bi-
reyler de sağlık sisteminin sağladığı hizmetlerden faydalanması gerekir. Ancak engelli 
bireyler bu tip hizmetlere toplumun diğer kesimlerinden normal olarak daha fazla ih-
tiyaç duyarlar. 

Zira:
• Her şeyden önce, engelli bireyler, durumları gereği düzenli ve sürekli bir şekilde 

habilitasyon ve rehabilitasyon hizmetleri almaları gerekir. Rehabilitasyon hiz-
metleri genel anlamda sağlık hizmetleri sektörü tarafından sağlanan hizmet-
lerdir. 

• Engelli bireyler, fiziksel ya da psikolojik açıdan daha fazla risk altındadır. Örneğin 
hareket kısıtlılığı olan bir ortopedik engelli birey, bu hareketsizliğe ya da kısıt-
lılığa bağlı olarak kalp-damar, sindirim ve üriner sistemlerinde sık sık sorun 
yaşamaya daha yakındır. Bu sebeple engelliler sıkça sağlık hizmetlerinden ya-
rarlanma ihtiyacı duyarlar. 

• Engelli bir bireyin engel durumu, süreğen bir hastalığa bağlı olarak geliştiği hal-
lerde hastalık ve engellilik, paralel olarak yaşanan bir olgu haline gelmektedir. 
Hemofili, ileri derecede diyabet ya da kalp yetmezliği, bir taraftan hastalık et-
kilerini bünyede barındırırken, fiziksel, görme işitme vb. diğer fonksiyonlarda 
kayıpları da beraberinde getirebilir. Kimi hallerde hastalığın progresif, yani iler-
leyen bir yönünün bulunması, hastalıkla engelliliği birbirini karşılıklı etkileyen 
bir döngünün içine sokabilir. Yani hastalık geliştikçe engellilik, engellilik geliş-
tikçe hastalık gelişebilir,1

• Engelli bireyler, engelliliğin yaşattığı psiko-sosyal travmalar altındadır. Bu trav-
ma, psikolojik açıdan sağlık yardımını gerektirdiği gibi, travmaya bağlı olarak 
engelliyi (sigara, alkol, uyuşturucu vb.) madde bağımlılığı gibi sağlığı tehdit 
eden olumsuzluklar yönünden riskli gruba sokmaktadır.

• Engelli bireyler, onlara sağlanan birçok yasal-sosyal hakka ulaşmak için sağlık sis-
teminin sağladığı tanılama ve raporlama hizmetlerinden yararlanmaktadırlar. 

1 Örneğin nöromüsküler hastalıklar, ALS, Duchanne, Spinal Müsküler Atrofi gibi (bu hastalıklar halk arasın-
da kas erimesi, kas hastalıkları olarak anılmaktadır). 

 1. BÖLÜM

 Sağlık ve Sosyal 
 Güvenlik Sistemi Hizmetleri
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bakım hizmetlerini içeriyor. Bu hizmetler, çeşitli derecelerde hastaneler ve sağlık mer-
kezlerinde sağlanıyor. Bu noktada Şekil 1-1’de ifade edilen bakım destek hizmetleri kav-
ramının, ülkemizde sosyal hizmet uygulamaları kapsamında değerlendirilen, evde ve 
kurumda bakım aylığı ile karıştırılmaması gerektiğinin altını özellikle çizmek gerekir. 

Sağlık hizmetlerinin ikinci boyutu olan sağlık yardımları ise ilaç, yardımcı cihaz, tıbbi 
sarf malzemeleri temin hizmetleri, sağlık merkezlerinden alınan raporlar doğrultusun-
da sağlık merkezlerinin dışında yararlanılan hizmet türlerini kapsıyor. Üçüncü boyu-
tunu habilitasyon ve rehabilitasyon hizmetleri oluşturuyor. Bu boyutta engelli bireyler, 
beceri ve potansiyellerini en üst seviyeye çıkaracak hizmetlerden yararlanmaktalar. 
Son ve dördüncü boyut ise raporlama-belgeleme hizmetlerini oluşturuyor. Bu hizmet-
ler kapsamında alınan raporlarla engelli bireyler, engelli aylığı, bakım maaşı, vergi mu-
afiyeti vb. haklarından yararlanabiliyorlar. 

Ana hatlarıyla ifade edilen tüm bu hizmetlerin sağlanmasında Sağlık Bakanlığına bağ-
lı sağlık tesisleri, hizmet sağlayıcı rolünü üstleniyor ve SGK da hizmetlerin finansma-
nını sağlıyor. Ancak hizmetlerin finansmanında SGK tek aktör değil. Zira özel eğitim 
kurumları üzerinden engellilere sağlanan rehabilitasyon hizmetlerini Milli Eğitim 
Bakanlığı finanse ediyor. 

Bu genel ilkeler çerçevesinde şekillenen sağlık ve sosyal güvenlik sistemi kapsamın-
daki hakların çerçevesi ve kapsamı, bir yandan ulusal hukuk, bir yandan da Türkiye’nin 
taraf olduğu BM EHS kapsamında şekilleniyor.

1.1. Kuramsal Çerçeve
Sağlık hakkı, en basit tanımıyla, sirayet ettiği, belirlediği eğitim, çalışma, ekonomik, 
sosyal ve siyasal hayata katılım vb. birçok alana etki etmesi sebebiyle, insanların en 
temel haklarından birine işaret ediyor. 

Bu bağlamda BM Ekonomik Sosyal ve Kültürel Haklar Sözleşmesi (ESKHS) sağlık 
hakkını, belirli standartlara sahip, erişilebilir kılınması gereken bir hak olarak tanım-
lıyor. Nitekim sözleşme, Sağlık Standardı Hakkı başlıklı 12. maddesinin 1. Fıkrasında; 
“Bu sözleşmeye Taraf Devletler herkesin erişilebilir ve en yüksek bedensel ve ruhsal 
sağlık standartlarından yararlanma hakkını tanır”2 hükmüne yer veriyor. Ancak sözleş-
me, bu fıkrada bahsi geçen hakkı, sadece “tanımak” ile sınırlı kalmamış, bunun da öte-
sine geçerek, maddenin 2. fıkrasında “Hastalık halinde her türlü sağlık hizmetinin ve 
bakımının sağlanması için gerekli şartların yaratılmasını” şart koşmuştur. Yani Taraf 
Devletlere tedbir alma yükümlülüğü getirmiştir.3

2 BM Ekonomik Sosyal ve Kültürel Haklar Sözleşmesi, https://insanhaklarimerkezi.bilgi.edu.tr/tr/con-
tent/120-ekonomik-sosyal-ve-kulturel-haklara-iliskin-uluslararas-sozlesme/ (Son erişim tarihi: 01.08.2022)

3 BM Ekonomik Sosyal ve Kültürel Haklar Sözleşmesi, https://insanhaklarimerkezi.bilgi.edu.tr/tr/
content/120-ekonomik-sosyal-ve-kulturel-haklara-iliskin-uluslararas-sozlesme/ (Son erişim tarihi: 
01.08.2022)

Yukarıda sıralanan hususlar, engelli bireylerin klasik sağlık hizmetlerinden ve bunun 
gerektirdiği ilaç, uzman hizmet temini vb. yardımlardan daha fazla oranda yararlan-
malarını gerekli kılmaktadır. Ancak engellilerin sağlık yardımları, sadece klasik sağlık 
harcamaları ve bakım harcamalarından ibaret değildir. Bunun dışında, gerek önleyi-
ci sağlık hizmetleri, gerekse de rehabilitasyon hizmetleri bağlamında da engelli bi-
reylerin sağlık yardımlarına gereksinim duymaları söz konusudur. Benzer şekilde bu 
hizmetler, (her türlü ortez, protez, implant vb.) yardımcı cihazlar ile düzenli kullanım 
gerektiren (üriner katater, kulaklık pilleri, alt bezi vb.) tıbbi sarf malzemelerinin temini 
ve raporlama-tanılama işlemleri için de geçerlidir. 

Yukarıdaki çerçeveden bakıldığında Türkiye’deki engellilere yönelik sağlık ve sosyal 
güvenlik sistemi hizmetlerinde, hem finansman açısından, hem de uygulama açısın-
dan farklı kurumsal aktörler, farklı disiplinler ve sektörlerin kesişimi gündeme geliyor. 
Bu kesişim ve unsurları Şekil 1-1’de paylaşılmıştır. 

Engellilere Sağlanan aylık, vergi 
indirimleri vb haklara erişim

Milli Eğitim Bakanlığı

Sağlık Yardımları
Ilaç, Yardımcı Cihaz ve Sarf 
Malzemesi Tıbbi Tedavi ve 
Bakım Destek Yardımları

Rehabilitasyon ve Habilitasyon 
Hizmetleri

Tedavi ve Bakım Hizmetleri
Koruyucu-Önleyici Tedavi Hizmetleri 

Tıbbi Bakım Hizmetleri (evde veya 
kurumda)

Sosyal Güvenlik 
Sistemi

(Çalışma ve 
Sosyal Güvenlik 

Bakanlığı)

Engelilere Yönelik 
Sağlık 

Uygulamaları 
Sistemi

(Sağlık Bakanlığı)

Raporlama belgeleme hizmetleri

Şekil 1-1: Engellilerin yararlandığı sağlık ve sosyal güvenlik sistemi hizmetlerinin yapısı.

Şekil 1-1’de görüleceği üzere, engellilerin sağlık hakkının kullanımında farklı faktörler 
etki gösteriyor. Bunlar, üç farklı sektör tarafından desteklenen dört boyuttan oluşuyor. 
Bunlardan tedavi ya da sağlık kurumlarında tıbbi bakım hizmetleri engelli bireyin ya-
şamını sağlıklı bir şekilde sürdürmesini ve sağlık sorunları yaşadığı sırada sağlanacak 
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Ancak engellilerin, bu sorunları genel olarak diğer kesimlere göre daha şiddetli bir 
boyutta yaşadığı da açıktır:

Sayısı giderek artan bulgular, engelli insanların genel nüfusa göre daha düşük 
kalitede sağlık seviyesinde yaşadığını göstermektedir. Gruba ve ortama bağlı 
bir şekilde, önlenmesi mümkün olan ikincil sorunlar, komorbiditeler ve yaşla 
ilgili sorunlar karşısında engelli insanlar daha korumasız durumdadır. Bazı 
çalışmalar engelli insanlarda sigara kullanma, kötü beslenme ve fiziksel hare-
ketsizlik gibi riskli davranış oranlarının daha yüksek olduğuna işaret etmektedir. 
Engelli insanlar aynı zamanda şiddete maruz kalma konusunda daha fazla risk 
altındadır. Yardımcı aletler de dahil olmak üzere rehabilitasyon hizmetlerine 
duyulan ihtiyacın karşılanmaması engelli insanların genel sağlık durumunun 
bozulması, hareket imkanlarının sınırlanması, toplumsal hayata katılımların 
kısıtlanması ve düşen hayat kalitesi gibi olumsuz sonuçlara yol açabilir.8

Sonuç olarak engelliler, genel nüfustan daha fazla risk altında bulunan, dezavantajlı 
bir gruptur. Engelliler, engelliliğe bağlı olarak gelişen ikincil sağlık sorunları sebebiy-
le sağlık hizmetlerinden daha fazla ve yoğun olarak faydalanmak mecburiyetindedir. 
Diğer yandan, rehabilitasyon hizmetlerinde olduğu gibi, toplumun diğer kesimlerinin 
yararlanmak durumunda olmadığı, spesifik sağlık hizmetlerine de ihtiyaç duyulmakta. 

Yukarıda ifade edilen sebeplerle, sağlık hakkı, BM EHS’de önemli bir yer buluyor. 
Sözleşme, her şeyden önce, genel yükümlülükler bölümünde, Taraf Devletlerin engel-
liliğe dayalı herhangi bir ayrımcılığa izin vermeksizin engellilerin hak ve temel özgür-
lüklerinin eksiksiz olarak yaşama geçirilmesini sağlamak durumunda olduğuna vurgu 
yaparak, hareket kolaylaştırıcı araçlara, yardımcı teknolojilere ve bunların beraberin-
deki diğer yardımcı ve destekleyici hizmetler ile tesislere ilişkin erişim bilgilerinin 
sağlanmasını şart koşmakta.9 Engelli bireylerin kullandığı yardımcı tıbbi cihazların ve 
tıbbi malzemelerin önemli bir kısmının bağımsız yaşam sağlamanın birer aracı olması, 
sağlık hizmetlerini, bağımsız yaşam ilkesi ile ilişkili bir konuma getiriyor.

Bu husus, engellilerin sağlık alanındaki hak ve tanımlarının diğer bireylerden farklı 
boyutlar içerdiğinin ipuçlarını veriyor. Zira sağlık alanı tarafından engellilere yönelik 
hizmetler sadece (engelliğe bağlı olsun ya da olmasın) bir hastalığı önleyici ya da te-
davi edici hizmetlerden ibaret olmayıp, birden fazla alanla karşılıklı ilişki içerisinde.

Bu düşünceden hareketle incelendiğinde, EHS’nin 15. maddesindeki, “İşkence, İnsanlık 
Dışı veya Aşağılayıcı Muamele veya Cezaya Maruz Kalmama” ilkesinin bir parçası 
olan, engelli bireyin rızası olmadan tıbbi deneylere tabi tutulmama, 17. maddesinde 

8 A.g.e., s. 3.

9 Bkz. BM EHS 4. Madde: https://www.aile.gov.tr/eyhgm/engellilerin-haklarina-iliskin-sozlesme/sozles-
me-surumleri-ve-ek-protokol/normal-surum/tam-metin/ (Son erişim tarihi: 01.08.2022)

Böylece her ne kadar engellileri de kapsayan haklar olsa da, zaman içinde bu hakların en-
gelliler bakımından, özel bir sözleşmeyle düzenlenmesi, derinleştirilmesi ve pekiştirilme-
si, daha özel tedbirlerle güvence altına alınmasına ihtiyaç duyulmuştur. Zira “engellilik 
insan olma halinin bir parçasıdır” ancak, aynı zamanda “engellilik karmaşıktır ve engel-
lilik ile bağlantılı dezavantajların üstesinden gelen müdahaleler çoklu ve sistemiktir.”4 

Engelli insanların sayısı artmaktadır. Bunun nedenleri nüfusların yaşlanıyor olması –yaşlı 
insanlarda engellilik riski daha yüksektir– ve diyabet, kalp ve damar hastalıkları ve akıl 
hastalığı gibi engellilikle ilgili kronik sağlık sorunlarının dünya çapında artıyor olmasıdır.5

Bu saptamayı doğrulayacak çeşitli veriler mevcuttur. Sayısal olarak artış gösteren en-
gelli nüfus önyargı, ötekileştirme, dışlama vb. olumsuz tutumların ve gelir dağılımı 
adaletsizliklerinin de etkisiyle, toplumun diğer bireyleriyle fiilen eşit olma hakkını 
kaybetmekteler. Sağlık hizmetleri alanı, bunun kendini en çok gösterdiği alanlardan 
biridir. Dünya Sağlık Örgütü’nün (DSÖ) hazırladığı Dünya Engellilik Raporu’nda da 
belirtildiği üzere, “Engelli insanlar özellikle sağlık, rehabilitasyon, destek ve yardım 
hizmetlerindeki eksiklikler karşısında savunmasızdır. Güney Afrika ülkeleri verileri, 
tıbbi rehabilitasyona ihtiyaç duyan engellilerin sadece % 26-55’inin bu hizmeti aldığını, 
yardımcı alet gereksinimi olanların % 17-37’sinin temin ettiğini ve mesleki eğitime ih-
tiyaç duyanların % 5-23’ünün bu hizmete eriştiğini ortaya koymuştur. İhtiyaç duyduğu 
sosyal politika hizmetlerinden yararlanabilenlerin oranı ise % 5-24’tür.”6

Veriler, engellilerin sağlık hizmetlerinin yararlanma oranının dışında, hizmetin kalitesi 
konusunda da ciddi sorunlar olduğunu ortaya koyuyor. Engellilerin beyanları üzerin-
den yapılan, “Dünya Sağlık Araştırması’nın 51 ülkeyi kapsayan verilerine göre, sağlık 
çalışanlarının vasıflarının ihtiyaçlarını gidermede yetersiz kaldığını beyan etme oranı, 
engellilerde engelsizlerin iki mislinden fazladır. Benzer şekilde engellilerde, tedavisi-
nin kötü yapıldığını beyan etme oranı dört misli ve kişinin gereksinim duyduğu sağlık 
hizmetini alamadığını beyan etme oranı yaklaşık üç misli fazladır. Kişisel bakım çalı-
şanlarının çoğu düşük ücretler almaktadır ve yeterli eğitime sahip değildir. Amerika 
Birleşik Devletleri’nde yapılan bir çalışma sosyal hizmet çalışanlarının % 80’inin her-
hangi bir resmi eğitim veya sertifikaya sahip olmadığı bulgusuna ulaşmıştır.”7

Şüphesiz ki, sağlık hizmetlerinin içerik ve kalitesinde yaşanan sorunlar sadece engelli 
bireylere has sorunlar değiller. Bunlar gelir, erişim ve sosyal adaletin sağlanamaması 
vb. sebeplere bağlı olarak insanların büyük bir çoğunluğunun yaşadığı ortak sorunlar. 

4 Dünya Engellilik Raporu, Yönetici Özeti, Dünya Sağlık Örgütü, 2011, s. 1 https://www.engellilerkonfederasyo-
nu.org.tr/wp-content/uploads/2020/04/D%C3%BCnya-Engellilik-Raporu-2011.pdf (Son erişim tarihi: 
01.08.2022)

5 A.g.e., Önsöz, s. V.

6 A.g.e., s. 3.

7 A.g.e., s. 3.
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ihtiyaçları azaltacaktır.11 25. madde, yukarıdaki iki temel koşulun paralelinde hizme-
tin kalitesine yönelik hükümler de getiriyor. DSÖ’nün yayınladığı Dünya Engellilik 
Raporu’nun da bu paralelde belirttiği üzere, sözleşmeye göre “engelli insanlar birincil 
bakım ekiplerinden hizmet almalı, lakin kapsamlı sağlık hizmetlerine ihtiyaç duyul-
duğunda özelleşmiş hizmetler, organizasyonlar ve kurumlar mevcut bulunmalıdır.”12

EHS’nin 25. maddesinde dikkat çeken bir diğer önemli husus ise, Açıklama Kutusu 
1-1’de de görüleceği üzere, EHS’nin, rehabilitasyon ve habilitasyon hizmetlerini de 
sağlık hizmetlerinin bir parçası saymasıdır. EHS’nin yaptığı bu vurgu, engellilerin 
sağlıkla ilgili haklarının iki boyutu olduğunu ortaya koyuyor. 

Habilitasyon, doğuştan veya erken çocukluk döneminde engelli olan bireylerin; 
rehabilitasyon ise sonradan engelli haline gelen bireylerin var olan fonksiyonları-
nı en üst seviyede kullanmalarını hedefleyen uygulamaları içeriyor. Tanımdan da 
anlaşılacağı üzere, kişinin işlev alanını tanımlamak, engellemek ve kaybolanları 
geri kazandırmak rehabilitasyon-habilitasyonun temel amacıdır. Bu bağlamda tıbbi 
rehabilitasyon, bu sürecin tam ortasında yer almakta. Ancak rehabilitasyon sadece 
tıbbi uygulamalardan ibaret değildir. Bu bağlamda DSÖ özel bir ayrım getiriyor. Bu 
ayrımda rehabilitasyon ve kişisel hareketlilik kavramı arasında ilişki de kurulmakta.
Rehabilitasyon ekipleri ve spesifik disiplinler, kategoriler arasında çalışabilir. Bu bö-
lümde, rehabilitasyon ölçümleri geniş anlamda üç kategoriye ayrılmakta:

• Rehabilitasyon tıbbı,
• Terapi,
• Yardımcı teknolojiler.13

DSÖ’nün getirdiği yardımcı teknolojiler, izleme çalışmasının bir diğer konusu olan 
bireysel hareketliliğin alanındaki ürünleri de dahil ediyor. DSÖ için rehabilitasyonun 
bir diğer başlığı olan terapi ise, çok çeşitli işlevsel müdahaleleri içeriyor. Bu bağlam-
da, rehabilitasyon veya habilitasyon örneğin, bazı engelliler için, fonksiyon kaybına 
uğramış bir bacağına bacak destek cihazı takılmasını ve kullanmayı öğrenim süre-
cini; bazı engellilerin yemek yeme, banyo yapma, giyinme vb. özbakım becerilerini 
kazandırma sürecini (ergoterapi); bazı engellilerde işaret dili öğrenme süreçlerini; 
bazı engellilerde konuşma ve iletişim becerilerini geliştirme süreçlerini içerir. 

Yukarıdaki ifadelerden de anlaşılacağı üzere habilitasyon ve rehabilitasyon süreçle-
ri sadece fiziksel engelli kişiler için yürütülen tıbbi uygulamalardan ibaret değildir. 
Tıbbi uygulamaların dışında ergoterapi, konuşma terapisi, iş uğraşı terapisi, psiko-
lojik destek hizmetleri vb. birçok uygulama da habilitasyon ve rehabilitasyon uygu-
lamalarına dahildir. 

11 Dünya Engellilik Raporu, Yönetici Özeti, s. 6.

12 A.g.e., s. 6

13 Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ-WHO), Dünya Engellilik Raporu, s. 106.

düzenlenen “Kişisel Bütünlüğün Korunması” başlığındaki engelli bireyin beden ve ruh 
bütünlüğüne saygı gösterilmesi anlayışı ve 20. maddede ifade edilen, kişisel hareketli-
liğin sağlanmasına yönelik hükümleri, sağlık hakkının içeriğinin ve kapsamının farklı 
boyutlarını oluşturuyor.10

Ancak engelli bireylerin sağlık hakkıyla ilgili temel düzenlemeler EHS’nin “Sağlık” 
başlıklı 25. ve “Habilitasyon-Rehabilitasyon” başlığının düzenlendiği 26. maddelerin-
de düzenleniyor. Sözleşmenin 25. maddesi, Taraf Devletlerin, engellilerin ayrımcılığa 
uğramaksızın sağlık ve rehabilitasyon hizmetlerine erişiminin sağlanması için gerekli 
tedbirlerin alınmasına vurgu yapar. 25. madde, sağlıkla ilgili hizmetlerin parasız ya 
da karşılanabilir bir maliyetle, kaliteli ve yüksek standartlarda olmasını, engelliliğin 
önlenmesini ya da yarattığı kısıtların asgariye indirilmesini ve kırsal bölgeler de dahil 
olmak üzere, yaygın olması gerektiğinin altını özellikle çiziyor.

EHS Madde 25:
SAĞLIK 

Taraf Devletler engellilerin engelliliğe dayalı ayrımcılığa uğramaksızın ulaşılabilir en yüksek sağlık 
standardından yararlanma hakkını tanır. Taraf Devletler engellilerin sağlıkla ilgili olarak rehabili-
tasyon da dahil olmak üzere, cinsiyete duyarlı sağlık hizmetlerine erişimini mümkün kılmak için 
uygun tüm tedbirleri alır. 

a. Parasız veya karşılanabilir bir maliyetle sağlanan sağlık bakımı ve programlarının, engellilere diğer 
bireylerle aynı kapsam, kalite ve standartta sağlanmasını ve bu hizmetlerin cinsel ve üreme sağlığı 
ile halk sağlığı programlarını da içermesini sağlar; 

b. Engellilerin özellikle engellilikleri nedeniyle gereksinim duyduğu sağlık hizmetlerini sağlar. Bu sağlık 
hizmetleri erken tanı ve mümkünse müdahaleyi, çocuklar ve yaşlılar dahil olmak üzere, engellili-
ğin azaltılmasını ya da artmasını önlemeyi hedefleyen hizmetleri kapsamalıdır; 

c. Sağlık hizmetlerini kırsal alanlar dahil olmak üzere mümkün olduğu kadar kişilerin yaşadıkları yerle-
rin yakınına götürülmesini temin eder; 

d. Sağlık profesyonellerinin engellilere sunduğu tıbbi bakımın diğer bireylere sundukları bakımla aynı 
kalitede olmasını ve bu bakımın hastaların bağımsız ve aydınlatılmış onaylarına dayanmasını sağ-
lamak amacıyla diğer tedbirlerin yanı sıra eğitim vererek, kamu kurumları ile özel kurumlar tara-
fından sunulan sağlık bakımının etik standartlarını yayımlayarak engellilerin insan hakları, onuru, 
özerkliği ve ihtiyaçları hakkında bilinç yaratır; 

e. Ulusal mevzuatın sağlık ve yaşam sigortasını düzenlediği hallerde engellilerin bu sigortalardan yararlan-
maları bakımından ayrımcılık yapılmasını yasaklar ve sigortanın adil ve makul olmasını sağlar; 

f. Engelliliğe dayalı olarak sağlık bakımı veya hizmetlerinin sunulmamasını veya yiyecek ve içecek ve-
rilmemesini önlemek üzere gerekli tedbirleri alır.

Açıklama Kutusu 1-1: BM EHS 25. Madde.

Sözleşmenin öngördüğü bu düzenlemelerde, sağlık hizmetlerinin erişilebilir ve kapsayı-
cı olmasının özellikle vurgulanması büyük önem taşıyor. Zira sözleşmeye göre, mevcut 
her türlü sağlık hizmetini kapsayıcı hale getirmek ve kamu sağlık hizmetlerini engelli 
insanlar için erişilebilir kılmak, sağlık alanında yaşanan eşitsizlikleri ve karşılanmayan 

10 Bkz. BM EHS 15. ve 17. Maddeler: https://www.aile.gov.tr/eyhgm/engellilerin-haklarina-iliskin-sozlesme/
sozlesme-surumleri-ve-ek-protokol/normal-surum/tam-metin/ (Son erişim tarihi: 01.08.2022)
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• Serebral palsili bir çocuk için kas sertliğini azaltmak için ilaç,
• Depresyonu olan bir kişi için psikolojik destek,
• Görme kaybı olan bir kişi için beyaz baston kullanımı eğitimi.17

DSÖ’nün tanımından da anlaşılacağı üzere, rehabilitasyon kimi hallerde tıbbi hizmet-
leri içermekteyken görme engellilerin beyaz baston eğitiminde olduğu gibi, eğitim 
uygulamalarıyla da ilgilidir. Bu durum, özellikle otizmli ya da Down sendromlu birey-
lerde daha belirgin. Ancak rehabilitasyonda BM EHS, çok daha kapsayıcı ve insan hak-
ları temelli bir perspektif getiriyor. Rehabilitasyonun yanına habilitasyon kavramını 
da ekliyor. Aynı kökten gelen iki kelime arasındaki fark; rehabilitasyonun sonradan 
engelli kişilere yapılması, habilitasyonun da engelli doğan ya da çok küçük yaşta en-
gelli olan kişilere yönelik olarak yapılmasıdır. 

Kişisel hareketlik ve rehabilitasyon alanları BM EHS’de sırasıyla 20. ve 26. Maddede 
ele alınıyor. Bu iki hak alanın ilişkisi karşılıklı bağımlılık seviyesinde ve biri olmadan 
diğerinin hayata geçirilmesi mümkün değil. Bunu anlamak için rehabilitasyon ve kişi-
sel hareketlilik kavramlarının anlamlarını incelemek gerekiyor. 

BM EHS, Madde 26’da rehabilitasyonun ve habilitasyonun hedefinin ne olduğunu açıkladıktan sonra önemli 
yükümlülükler getirmiştir: 

Madde 26
HABILITASYON VE REHABILITASYON 

1. Taraf Devletler engellilerin azami bağımsızlığını, tam fiziksel, zihinsel, sosyal ve mesleki becerilerini 
elde etmelerini ve yaşamın her alanına tam katılımlarını sağlamak için akran desteği dahil uygun 
tedbirleri etkin bir şekilde alır. Bu bakımdan Taraf Devletler özellikle sağlık, istihdam, eğitim ve 
sosyal hizmetler alanlarında kapsamlı habilitasyon ve rehabilitasyon hizmetlerini sunar; mevcut 
hizmetleri güçlendirir ve genişletir. Bunun için şöyle bir yol izlemelidirler:

(a) Habilitasyon ve rehabilitasyon hizmet ve programları mümkün olan en erken evrede başlamalıdır 
ve bireylerin ihtiyaçlarının ve güçlü olduğu yönlerin çok-disiplinli bir çerçevede değerlendirilme-
sine dayanmalıdır,

(b) Engellilerin topluma katılımını ve toplumla bütünleşmesini destekleyen habilitasyon ve rehabi-
litasyon hizmet ve programlarına katılmak rızaya dayalı olmalıdır ve bu hizmet ve programlar 
kırsal alanlar dahil olmak üzere, engellilerin yaşadıkları yerlerin mümkün olduğu kadar yakınında 
sunulmalıdır.

2. Taraf Devletler habilitasyon ve rehabilitasyon hizmetlerinde çalışan profesyoneller ve personel için, 
temel ve sürekli eğitim programları geliştirilmesini destekler.

3. Taraf Devletler engelliler için hazırlanmış, habilitasyon ve rehabilitasyonla ilgili yardımcı cihazlar ve 
teknolojilerin erişilebilirliğini, bunlara ilişkin bilgiyi ve bunların kullanımını teşvik eder.

Açıklama Kutusu 1-2: BM EHS 26. Madde. 

26. Maddenin giriş bölümünde rehabilitasyonda en temel hedefin, engelliye azami 
bağımsızlık kazandırmak olduğu görülüyor. Rehabilitasyon ve habilitasyonun sağ-
lık, istihdam, eğitim ve sosyal hizmetler alanlarına özellikle odaklanması gerektiği 

17 Dünya Sağlık Örgütü (WHO-DSÖ), “What is rehabilitation?”.

Genel çerçevesi bu şekilde özetlenen rehabilitasyon süreci, “spesifik uzmanlığı olan 
doktorlar; fizik tedavi uzmanı, rehabilitasyon doktoru ya da fizik tedavi ve rehabilitas-
yon uzmanı olarak bilinmektedirler” (37). “Psikiyatrlar, pediatristler, geriatristler, göz 
doktorları, beyin cerrahları ve ortopedistler gibi tıp uzmanları, tıpkı bir dizi terapist 
gibi rehabilitasyon tıbbına dahil olabilirler.”14 Bu bağlamda, rehabilitasyon hizmetleri-
nin olmazsa olması doktorlardır:

Rehabilitasyon ortamları ve hizmetlerin sunulması ülkelerin kaynaklarına 
ve yetişmiş eleman durumuna bağlı olarak farklılıklar gösterir. Akut başlan-
gıçlı durumlar için tıbbi rehabilitasyon ve terapi uygulamaları akut bakım 
hastanelerinde sağlanır. İzlemle ilgili tıbbi rehabilitasyon, terapi ve yardımcı 
cihazlar çok çeşitli ortamlarda sunulabilir. Bunlar arasında özel rehabili-
tasyon servisleri ya da hastaneleri; rehabilitasyon merkezleri, yerleşik ruh 
sağlığı hastaneleri ve bakımevleri, geçici bakım merkezleri, imarethaneler, 
cezaevleri, yerleşik eğitim kuruluşları ve yerleşik askeri bakımevleri gibi 
kuruluşlar; ya da tek veya multi-profesyonel uygulamalar (ofis ya da klinik). 
Uzun süreli rehabilitasyon, toplum ortamlarında ve birinci basamak sağlık 
hizmetleri merkezleri, okullar, işyerleri ya da evde bakım terapi servisleri 
gibi tesislerde sağlanabilir.15

DSÖ, rehabilitasyon konusunda yaptığı tanım ve açılımlar da yukarıdaki ifadeleri 
doğrular nitelikte. Rehabilitasyon, “çevreleriyle etkileşimde bulunan sağlık koşulları 
olan bireylerde işleyişi optimize etmek ve engelliliği azaltmak için tasarlanmış bir dizi 
müdahale”16 olarak tanımlanmakta. Dikkat edileceği üzere, DSÖ, yapılacak rehabilitas-
yonun sakatlığı (impairment) değil engelliliği (disability) azaltıcı bir uygulama oldu-
ğunun altını çiziyor.

DSÖ’ye göre bazı rehabilitasyon örnekleri şunlardır:
• Beyin hasarı sonrası bir kişinin konuşmasını, dilini ve iletişimini geliştirmek için 

egzersizler,
• Evde güvenliğini ve bağımsızlığını arttırmak ve düşme riskini azaltmak için yaşlı 

bir kişinin ev ortamını değiştirmek,
• Kalp hastalığı olan bir kişi için egzersiz eğitimi ve sağlıklı yaşam eğitimi,
• Bacak amputasyonundan sonra bir kişiye protez takılması ve kullanabilmesi için 

eğitilmesi,
• Cilt iyileşmesine yardımcı olmak, şişmeyi azaltmak ve yanık ameliyatından 

sonra hareketi yeniden kazanmak için konumlandırma ve splintleme tek-
nikleri,

14 A.g.e.: s. 106.

15 A.g.e,: s.110-111.

16 Dünya Sağlık Örgütü (WHO-DSÖ), “What is rehabilitation?”: https://www.who.int/news-room/fact-she-
ets/detail/rehabilitation (Son erişim tarihi: 01.08.2022)
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Madde 20
KIŞISEL HAREKETLILIK

Taraf Devletler engellilerin olanaklar çerçevesinde azami ölçüde bağımsız hareket edebilmesini sağla-
mak için etkin bir şekilde gerekli tüm tedbirleri alır. Bu tedbirler şunlardır:

(a) Engellilerin istedikleri şekil ve zamanda ve karşılanabilir bir maliyetle hareket edebilmelerinin ko-
laylaştırılması;

(b) Engellilerin hareketi kolaylaştırıcı kaliteli araç ve gerece, yardımcı teknolojilere, yardım sunan in-
sanlara ve araçlara karşılanabilir bir maliyetle erişiminin kolaylaştırılması;

(c) Engellilere ve engelli kişilerle çalışan uzman personele engellilerin hareket becerilerinin geliştiril-
mesi konusunda eğitim verilmesi;

(d) Harekete yardımcı araç ve gereçlerle yardımcı teknolojileri üretenlerin engellilerin her türlü ihtiya-
cını dikkate almaları hususunda teşvik edilmesi.

Açıklama Kutusu 1-3: BM EHS 20. Madde.

Maddenin giriş metninden de anlaşılacağı üzere, 20. Madde temel olarak kişinin bağım-
sız hareket edebilmesine odaklanıyor. Sözleşme, Taraf Devletlere bu maddedeki yüküm-
lülüklerini olanaklar çerçevesinde ve azami ölçüde gerçekleştirme yükümlülüğü getiri-
yor. Yani sözleşmenin diğer birçok maddesinin aksine tam yükümlülük getirmiyor. 

20. Maddenin içeriği, kişisel hareketlilik için sağlanacak her tülü ekipman ve hizme-
tin koşullarının engellilerin ihtiyaçlarına ve isteklerine göre karşılanması gerektiğinin 
altını çiziyor. Bu bağlamda, engelli bireylerin sakatlık türlerine, günlük kullanımdaki 
ihtiyaçlarına, içinde bulundukları fiziksel koşullara bağlı olarak belirledikleri ihtiyaç-
lar, Taraf Devletlerce dikkate alınmalıdır. 

Engelli bireylerin kullandığı ve kişisel hareketliliğini sağlayan medikal ya da medikal 
olmayan her türlü ekipman ve cihaz hizmetlerinin maliyetlerinin yüksekliği dünyanın 
her yerinde genel bir sorundur. Bu ürünlerin genellikle seri üretimlerinin olmaması, 
çok yüksek ar-ge maliyetleri içermesi vb. özellikleri, maliyetlerin yüksek olmasındaki 
bazı sebeplerdir. Sözleşmenin ilk maddesinde Taraf Devletlerin, engelli bireylerin bu 
ürün ve hizmetlere ulaşırken katlanacakları maliyetlerin katlanabilir seviyede olmasını 
sağlamakla görevlendirir. Ancak Sözleşme sadece kişisel hareketlilik unsurlarını ekip-
manla sınırlı tutmaz. Bu sebeple katlanılabilir maliyet yaklaşımını 3. Fıkrada uzman 
personellerden alınacak hizmetler için de geçerli kılar.

20. Madde, son iki fıkrasında, engellilere hizmet sağlayanlara ve kişisel hareketlilik 
konusunda teknolojileri üretenlere odaklanır. Bu bağlamda maddenin son kısmı uz-
manların eğitimi konusunda yükümlülük tanımlar. Ancak bu noktada “Kişisel hare-
ketlilik eğitimlerinin ülke çapında yaygın olması, sadece sınırlı sayıda büyük şehirde 
mümkün olmaması da gerekir.”21 20. Maddenin son fıkrasında ise teknoloji üretenlerin 
teşvik edilmesi konusunda yükümlü kılar. 

21 Gül, I.I., A.g.e.: s. 36.

vurgulanıyor. Böylece rehabilitasyonun tıbbi uygulamalarla (ortez-protez takmak vb.) 
sınırlı olmadığı da anlaşılıyor.

Sözleşme, rehabilitasyon hizmetlerinin programlarının bireysel ihtiyaçların ve güçlü 
yönlerin çok disiplinli değerlendirilmesine dayanması gerektiğinin altını çiziyor. Bu 
bağlamda rehabilitasyon müdahaleleri kişi merkezli, hedef odaklı ve amacına ulaşma-
ya uygun bireyselleştirilmiş eğitim programlarına dayanmalı ve habilitasyona veya 
rehabilitasyona başlanmasından önce engelli bireyin durumunun kapsamlı ve disip-
linlerarası bir yaklaşımla değerlendirilmesi gerekir. Bu değerlendirmede bireyin ihti-
yaçları, nitelikleri, istekleri ve güçlü yönleri de göz önünde bulundurulmalı.

Taraf Devletler erken teşhis ve sonrasında gelişimsel/öğrenme desteği için mekaniz-
malar oluşturmalı ve çocuğun tam potansiyeline ulaşmasına yardımcı olmayı amaç-
layan çocuk ve aile merkezli kapsamlı habilitasyon desteği de sağlamalıdır. Engelli 
çocukların gelişen kapasitelerine saygı duymak ve bağımsız karar vermelerini sağ-
lamak ve güçlendirmek için destek amacıyla, engelli çocuklar habilitasyonlarına ve 
rehabilitasyonlarına en erken yaşlardan itibaren katılmaları için yönlendirilmelidir. 18

Habilitasyon ve rehabilitasyonun sadece sınırlı sayıda şehirde sunulması, Sözleşmeye 
göre kabul edilir değildir.19 Zira, bu hizmetler, engelliler için kolayca ulaşılabilir olma-
lılar ve olabildiğince erken başlamalıdırlar. 

26. Maddenin son iki fıkrası ise, rehabilitasyon ve habilitasyoın hizmetlerini sunan 
personel ve kullanılan ürün teknolojilerine ilişkindir. Sözleşme, Taraf Devletlere reha-
bilitasyon hizmetlerinde çalışan profesyoneller ve personel için, temel ve sürekli eği-
tim programları geliştirilmesini ve bu hizmet alanlarına ilişkin cihaz ve teknolojilerin 
erişilebilir olması yükümlülüğünü getirmekte. 

Çalışmanın bu bölümünün bir diğer maddesi olan 20. Maddesi, BM EHS’nin birçok 
maddesindeki hakkın hayata geçmesinde, tıpkı erişilebilirlik gibi stratejik öneme sa-
hip bir maddedir. Zira birçok hakkın kullanımı sırasında kişisel hareketliliğin sağlan-
mış olması, önemli bir gereksinimdir: “Kişisel hareketlilik, engelli bireyin bir aracın 
veya kişinin (hatta buraya görme engelli bireylere rehberlik eden köpekleri de ekle-
mek gerekir) desteği ile yapmak istediği şeyi yapabilir kılınmasını ifade eder. Örneğin 
tekerlekli sandalye, protezler ve beyaz baston bu niteliktedir.”20 Kişisel hareketlilik hak 
alanı, rehabilitasyon alanıyla oldukça kuvvetli bir ilişki içerisinde olup, rehabilitasyon 
alanındaki hizmet ve uygulamalara girdi sağlayan bir alan özelliğindedir. 

18 Committee on the Rights of the Child, general comment No. 12 (2009) on the right of the child to be 
heard, para. 21.

19 Gül, I., I., A.g.e.: s. 45.

20 A.g.e.: s. 36.
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konusundaki en önemli mevzuattır. Bu kanun bir yandan engelli bireylerin medikal 
cihaz, medikal yardımcı cihaz, protez, ortez, işitme cihazı, beyaz baston vb. birçok ihti-
yacının sosyal güvenlik sistemi tarafından karşılanmasının altyapısını oluşturur. Diğer 
yandan da engelli bireylerin tıbbi rehabilitasyon hizmetlerinin geri ödemeleriyle de 
ilintili olmakla birlikte, asli olarak kişisel hareketliliğin hak sınırları içerisine giren 
ürünlerin temini bu kanun kapsamında değerlendirilir. 

SGK’nın 62. Maddesinde,22 genel sağlık sigortasından sağlanacak sağlık hizmetlerin-
den ve diğer haklardan yararlanmanın, genel sağlık sigortalısı ve bakmakla yükümlü 
olduğu kişiler için bir hak, kurum için ise bu hizmet ve hakların finansmanını sağlama-
nın bir yükümlülük olduğu belirtilmiştir. Diğer yandan, sağlık hizmet ve yardımlarının 
finansmanının esasları 63. Maddede ifade edilmiştir. 

63. Maddenin giriş metni ve engellilerin kullanacağı ortez ve protezlerle ilgili hükmü şöyledir: 

Finansmanı sağlanan sağlık hizmetleri ve süresi:

MADDE 63 – Genel sağlık sigortalısının ve bakmakla yükümlü olduğu kişilerin sağlıklı kalmalarını; 
hastalanmaları halinde sağlıklarını kazanmalarını, iş kazası ile meslek hastalığı, hastalık ve analık 
sonucu tıbben gerekli görülen sağlık hizmetlerinin karşılanmasını, iş göremezlik hallerinin ortadan 
kaldırılmasını veya azaltılmasını temin etmek amacıyla Kurumca finansmanı sağlanacak sağlık 
hizmetleri şunlardır:

(...)

f) Yukarıdaki bentler gereğince sağlanacak sağlık hizmetleriyle ilgili teşhis ve tedaviler için gerekli 
olabilecek kan ve kan ürünleri, kemik iliği, aşı, ilaç, ortez, protez, tıbbî araç ve gereç, kişi kullanı-
mına mahsus tıbbî cihaz, tıbbî sarf, iyileştirici nitelikteki tıbbî sarf malzemelerinin sağlanması, 
takılması, garanti süresi sonrası bakımı, onarılması ve yenilenmesi hizmetleri. 

SGK, yukarıda ifade edilen hususlar kapsamında temin şartlarının nasıl olacağı konusunun ayrıntısını 
aynı maddenin F bendinin devamındaki hüküm çerçevesinde verir. 

Buna göre:
(Değişik ikinci fıkra: 6/2/2014-6518/81 md.) Kurum, finansmanı sağlanacak sağlık hizmetlerinin 
teşhis ve tedavi yöntemleri ile (f) bendinde belirtilen sağlık hizmetlerinin türlerini, miktarlarını 
ve kullanım sürelerini, ödeme usul ve esaslarını Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ile Sağlık Ba-
kanlığı’nın görüşünü alarak belirlemeye yetkilidir. Ancak, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’nın 
görüşünün alınması (f) bendinde belirtilen ortez, protez ve diğer iyileştirici nitelikteki araç ve 
gereçlerin miktarını, standartlarını, sağlanmasını uygulanmasını, kullanma sürelerini ve garanti 
süresi sonrası bakım, onarım ve yenilenmesi hususlarını kapsar. Kurum, bu amaçla komisyon-
lar kurabilir, ulusal ve uluslararası tüzel kişilerle işbirliği yapabilir. Komisyonların çalışma usul ve 
esasları Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Maliye Bakanlığı ile Sağlık Bakanlığı’nın görüşü alına-
rak Kurumca belirlenir.

Açıklama Kutusu 1-4: SGK 63. Madde.

SGK 5510 sayılı Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun 63. Maddesinin hükümlerini, belir-
li aralıklarla yayınladığı Sağlık Uygulama Tebliğleri (SUT) ile uygulamaya geçirmek-
tedir. Mevzuatın içeriğine bakıldığında kanun maddesinin doğru ve ideal bir zemine 
oturtulduğu görülüyor. Ancak mevzuatın içeriğinden de anlaşılacağı üzere, kanun 

22 SGK’nın ilgili maddesi için bkz: https://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.5.5510.pdf

Buraya kadar anlatılanlardan da anlaşılacağı üzere, kişisel hareketlilik alanı ile reha-
bilitasyon hizmetleri birbirini takip ederek bütünleyen iki alandır. Rehabilitasyon, 
içerdiği uygulama ve ekipmanlarla bir anlamda, kişisel hareketliliğin gerçekleşmesini 
sağlarken, kişisel hareketlilik hakkı alanında yapılan her türlü ekipman ve uygulama 
da rehabilitasyon hizmetlerinin kullanacağı girdileri üretmektedir.

1.2. Sağlık, Kişisel Hareketlilik, Rehabilitasyon ve 
Habilitasyon Hakları Bakımından Türk Ulusal Mevzuatı
Sağlık hizmetleri, rehabilitasyon-habilitasyon ve kişisel hareketlilik hak alanlarındaki 
mevzuat dahil diğer hak alanlarında olduğu üzere birçok faklı mevzuata dağılmış du-
rumdadır. Ancak bölüm içerisinde sadece bu iki hak alanına dair anaakım mevzuatın 
konuyla ilgili maddelerine değinilecektir. 

Yukarıda ifade edilen hususlar kapsamında ele alınan mevzuatın listesi ve ilgili olduğu 
hak alanını gösterir dağılım Tablo 1-1’de paylaşılmıştır. 

Kişisel Hareketlilik, Sağlık Hizmetleri, Rehabilitasyon ve 
Habilitasyon Hakkı ile İlgili Mevzuat

Mevzuat Adı Hak Alanı

3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu (SHTK) Sağlık, rehabilitasyon ve habilitasyon

2828 sayılı Sosyal Hizmetler Kanunu (SHK) Sağlık, rehabilitasyon ve habilitasyon

5580 sayılı Özel Eğitim Kurumları Kanunu (ÖEKK) Rehabilitasyon ve habilitasyon

5510 sayılı Sosyal Güvenlik ve Genel Sağlık Sigortası 
Kanunu (SGGK)

Sağlık, rehabilitasyon, habilitasyon ve kişisel hare-
ketlilik

3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu (KDVK) Kişisel hareketlilik

4760 sayılı Özel Tüketim vergisi kanunu (ÖTVK) Kişisel hareketlilik

197 sayılı Motorlu Taşıtlar Kanunu (MTK) Kişisel hareketlilik

573 Sayılı Özel Eğitim Hakkında Kanun Hükmünde 
Kararname (ÖEHK)

Rehabilitasyon ve habilitasyon

652 Sayılı Özel Barınma Hizmeti Veren Kurumlar 
ve Bazı Düzenlemeler Hakkında Kanun Hükmünde 
Kararname (ÖBKHK)

Rehabilitasyon ve habilitasyon

Tablo 1-1: Kişisel hareketlilik ve rehabilitasyon-habilitasyon haklarıyla ilgili mevzuat.

1.2.1 Sağlık Hizmetleri, İlaç ve Tedavi Hizmetleri, Rehabilitasyon Hizmetleri ve 
Kişisel Hareketlilik Hakları Bakımından Türk Ulusal Mevzuatı
SGK, temel olarak engellilerin Sağlık Hizmetleri, İlaç ve Tedavi Hizmetleri, 
Rehabilitasyon Hizmetleri ve Kişisel Hareketlilik alanındaki ihtiyaçların karşılanması 
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Ancak Türkiye’de rehabilitasyon hizmetlerinde genellikle tıbbi rehabilitasyon hizmet-
leri anlaşılıyor. Bunun öncellikle ortopedik sakatlıklarda olduğu gibi sakatlığın pato-
lojisiyle ilgisinin olmasının yanında, engellilere yönelik tüm tanılama işlerinin merke-
zinde tıp uzmanlarının olayla ilgisi bulunmakta. Nitekim bugün için otizmli ya Down 
sendromlu bireylerin daha ne tür eğitim alıp almayacaklarına tıp uzmanları karar ver-
mektedir. Sorunla doğrudan ilgili taraf olan özel eğitim uzmanları ya da terapistler, 
süreçte sadece programı oluşturmaktadır.

Benzer şekilde, engelli bireylerin hizmet aldığı rehabilitasyon merkezleri de Sağlık 
Bakanlığı (SB), MEB ve ASHB arasında dağılmış, farklı mevzuatlara tabi olmuştur.
 

SB mevzuatı içerisinde engellileri ilgilendiren mevzuat 3358 sayılı SHTK bünyesinde yer bulmaktadır: 

Temel Esaslar
MADDE 3 – Sağlık hizmetleriyle ilgili temel esaslar şunlardır:
a) Sağlık kurum ve kuruluşları yurt sathında eşit, kaliteli ve verimli hizmet sunacak şekilde Sağlık 
ve Sosyal Yardım Bakanlığı’nca, diğer ilgili bakanlıkların da görüşü alınarak planlanır, koordine 
edilir, mali yönden desteklenir ve geliştirilir. 

c) Bütün sağlık kurum ve kuruluşları ile sağlık personelinin ülke sathında dengeli dağılımı ve yay-
gınlaştırılması esastır. Sağlık kurum ve kuruluşlarının kurulması ve işletilmesi bu esas içerisinde 
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı’nca düzenlenir. Bu düzenleme ilgili bakanlığın görüşü alınarak 
yapılır. Gerek görüldüğünde özel sağlık kuruluşlarının her türlü ücret tarifeleri Sağlık ve Sosyal 
Yardım Bakanlığı’nca onaylanır. Kamu kurum ve kuruluşlarına ait sağlık kuruluşları veya sağlık 
işletmelerinde verilen her türlü hizmetin fiyatları Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı’nca tespit ve 
ilan edilir.

g) Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı; sağlık ve yardımcı sağlık personelinin yurt düzeyinde den-
geli dağılımını sağlamak üzere istihdam planlaması yapar, ülke ihtiyacına uygun nitelikli sağlık 
personeli yetiştirilmesi amacıyla hizmet öncesi eğitim programları için Yükseköğretim Kurulu ile 
koordinasyonu sağlar. Serbest ya da kamu kuruluşlarında mesleklerini icra eden sağlık ve yar-
dımcı sağlık personeline hizmet içi eğitim yaptırır. Bunu sağlamak amacıyla üniversitelerin, kamu 
kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ile kamu kurum ve kuruluşlarının imkanlarından da yarar-
lanır. Hizmet içi eğitim programını ne şekilde ve hangi sürelerle yapılacağı Sağlık ve Sosyal Yardım 
Bakanlığı’nca çıkartılacak yönetmelikte tespit edilir

m) (Ek: 1/7/2005-5378/34 md.) Rehabilite edici tıbbi hizmetlerde kullanılan yardımcı araç ve 
gereçleri üretmek amacıyla, kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek ve tüzel kişiler tarafından kuru-
lacak kuruluşların açılış iznini vermeye Sağlık Bakanlığı yetkilidir. Bu kurum ve kuruluşların açılış 
izninin verilmesine, üretim ve personel standardına, işleyiş ve denetimi ile daha önce açılmış olan 
kurum ve kuruluşların durumlarına ilişkin esaslar Sağlık Bakanlığı’nca çıkarılacak yönetmelikle 
düzenlenir. 

Açıklama Kutusu 1-5: 3358 sayılı SHTK.

SHTK’nın ilgili maddeleri incelendiğinde BM EHS’nin 20. Maddesiyle uyumlu olduğu 
görülmektedir. Zira Sözleşmenin 26. Maddesinde yer alan rehabilitasyon ve habilitasyon 
hizmetlerine ve teknolojilere erişim kolaylığı yükümlülüğü ile eşgüdüm görülmektedir. 

Rehabilitasyon ve habilitasyon hizmetlerinin yer bulduğu bir diğer kanun da 2828 sa-
yılı SHK’dır. SHK’nın 4. Maddesinde tanımlanan rehabilitasyon kavramının tıbbi ve 
mesleki rehabilitasyonu içerdiği açıktır. Bunun yanında dikkat çeken bir diğer önemli 

kapsamında engellilere sağlanacak ürünlerin belirlenmesi aşamasında Sözleşmenin 
ilkelerinde de belirtilen karar alma süreçlerine engellilerin, ailelerinin ve STK’ların 
katılımı ilkesine uyumluluk sergilendiği söylenemez. Bu mevzuat sadece ASHB'nin 
engellileri ilgilendiren ve kişisel hareketliliğini arttıran cihazlar konusunda görüş bil-
dirmesine olanak tanımaktadır. 

Her ne kadar SGK, genel sağlık sigortası kapsamında tüm vatandaşları güvence altına 
almış olmakla birlikte, özellikle medikal malzeme temin sistemindeki sorunlar ve prim 
ödemelerini yapamayan vatandaşların yaşadığı temin sorunları bölümün ilgili yerlerinde 
anlatılacaktır. Ancak bu noktada, SUT listesi oluşturma süreçlerinde konunun paydaşı olan 
STK’ların etki gücünün olmamasının önemli bir sorun olduğunu, yetkinin SGK’nın inisi-
yatifine bırakılmış olmasının önemli bir eksiklik olduğunu söylemek yanlış olmayacaktır. 

Kişisel hareketlilik hakkı ile ilgili oluşturulan mevzuat, sadece medikal malzeme temin 
sistemlerini içermiyor. Kanun koyucu, özellikle engelli bireylerin bu alanda kullana-
cakları ürün ve araçlarına ait vergiler konusunda getirdiği indirim ve muafiyetlerle 
de engellilerin kişisel hareket olanaklarını arttırmayı hedeflemiştir. Bu bağlamda bazı 
vergi mevzuatı ve getirdiği indirim ve muafiyetler aşağıda sıralanmıştır: 

• 3065 Sayılı KDVK kapsamında (Madde 17), engellilerin eğitimleri, meslekleri, 
günlük yaşamları için özel olarak üretilmiş her türlü araç-gereç ve özel bilgisa-
yar programları katma değer vergisinden muaf tutulmuştur.23 

• 4760 Sayılı ÖTVK kapsamında (Madde7), engelli bireyler, belirli kriterler ve kı-
sıtlamalar kapsamında, araç alımlarında alınan özel tüketim vergisinden muaf 
tutulmuştur.24

• 197 sayılı MTK kapsamında (Madde 4) engelli bireylerin sahip olduğu motorlu 
taşıtları, motorlu taşıtlar vergisinden muaf tutulmuştur.25

Kişisel hareketlilik alanındaki Türk Ulusal Mevzuat düzenlemeleri genel anlamda 
olumlu bir görüntü ortaya koymakta. Ancak yaşanan sorunlar ve hak ihlalleri daha 
ziyade mevzuatın uygulamasından kaynaklanmaktadır. Özellikle yönetmelikler, tüzük-
ler ve tebliğler üzerinden gelinen bu sorunlara bölüm içerisinde ayrıca değinilecektir. 

1.2.2. Rehabilitasyon ve Habilitasyon Hakları Bakımından 
Türk Ulusal Mevzuatı
Engellilerin rehabilitasyon ve habilitasyon hizmetleri sadece tıbbi alanla sınırlı olan 
bir alan değildir. Rehabilitasyon, tıbbi, mesleki, ekonomik ve sosyal rehabilitasyon 
alanlarında olabilmekte, hatta bunların da cihazlandırma, işitme-konuşma, el becerisi, 
mesleki eğitim vb. birçok altbaşlığı olabilmektedir. 

23 Bkz. 3065 sayılı KDVK: https://www.gib.gov.tr/node/87172

24 Bkz. 4760 Sayılı ÖTVK: https://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.5.4760.pdf

25 Bkz. 197 Sayılı MTVK: https://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.5.197.pdf
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bireyin eğitim haklarını düzenlemekle birlikte mevzuatın bir bölümü rehabilitasyon 
hizmetlerini kapsamaktadır. Bu kapsamda, 573 sayılı ÖEHK’nın temel ilkelerini belir-
leyen 4. Maddesinde rehabilitasyon konusuna yer verilir:

Madde 4-e: Özel eğitim gerektiren bireylerin her tür ve kademedeki eğitimleri-
nin kesintisiz sürdürülebilmesi için her türlü rehabilitasyonlarını sağlayacak 
kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapılır.27 

Madde içeriğinde de görüleceği üzere rehabilitasyon, engelli bireylerin eğitimlerini 
ve hayatlarını sürdürmelerinde vazgeçilmez bir unsur olarak görülmekte. 573 sayılı 
ÖEHK’ya göre, rehabilitasyon hizmetleri özel eğitim alan bireyler için bir destek un-
suru olarak görülmektedir. Ancak özel eğitim okullarında ya da kaynaştırma eğitimi 
alamayacak engelli çocuklar için rehabilitasyon hizmetleri doğrudan bir eğitim aracı 
olarak kabul edilmektedir. Nitekim bu yaklaşıma 14. Maddede yer verilmekte:

Özel eğitim desteği 
Madde 14 – Özel eğitim gerektiren bireylere, her tür ve kademedeki eğitim 
ortamlarında devam ettiği eğitim programlarının amaçlarını gerçekleştirmek 
üzere özel eğitim desteği verilir. Bu amaçla bireysel ve grupla eğitim imkanları 
sağlanır.

Herhangi bir eğitim kurumuna devam edecek durumda olmayan zorunlu eğitim ça-
ğındaki özel eğitim gerektiren bireylere yetersizlikten etkilenme düzeyine bakılmaksı-
zın temel yaşam becerilerini geliştirme ve öğrenme ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik 
eğitim programları uygulanır.

Maddenin ikinci paragrafında da görüleceği üzere, hiçbir eğitim kurumuna gidemeye-
cek durumda olan engellilerde temel yaşam becerilerini geliştirmek, özel eğitim des-
tek hizmetlerinin öncelikli hedefi durumundadır. Bu kapsamda, kurulacak kurumların 
mevzuatı ise 5580 sayılı ÖEKK’da yer verilmiştir. Söz konusu kanunun 2. Maddesinin 
K bendinde özel eğitim verecek kuruluşlar şu şekilde tanımlanmıştır: 

k) Özel eğitim ve rehabilitasyon merkezi: Özel eğitim gerektiren bireylerin ko-
nuşma ve dil gelişim güçlüğü, ses bozuklukları, zihinsel, fiziksel, duyusal, sosyal, 
duygusal veya davranış problemlerini ortadan kaldırmak ya da etkilerini en 
az seviyeye indirmek, yeteneklerini yeniden en üst seviyeye çıkarmak, temel 
özbakım becerilerini ve bağımsız yaşam becerilerini geliştirmek ve topluma 
uyumlarını sağlamak amacıyla faaliyet gösteren özel öğretim kurumları”nı 
kapsar.28 

27 573 Sayılı ÖEHK’nın metinde yer alan maddeleri için bkz.: https://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMe-
tin/4.5.573.pdf (Son erişim tarihi: 01.08.2022)

28 5580 Sayılı ÖEKK: https://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.5.5580.pdf 

husus da, rehabilitasyon süreçlerine sadece engelli bireyleri değil, engellilerin ailele-
rini de dahil etmesi ve engelli hakları konusunda toplumun da bilinçlendirilmesidir.

SHK’nın 4. Maddesinde yer alan aşağıdaki fıkralar rehabilitasyon hakkıyla doğrudan ilintilidir: 

MADDE 4 – Sosyal hizmetlere ilişkin genel esaslar şunlardır:
l) Ihtiyacı olan, engelli ve yaşlıların hayatlarını sağlık, huzur ve güven içinde sürdürmesi, ihtiyacı 
olan engellilerin toplum içinde kendi kendilerini idare edebilecek ve üretken hale gelebilecek şe-
kilde bakım ve rehabilitasyonlarının yapılması, bunlardan tedavisi mümkün olmayanların sürekli 
bakım altına alınması amacıyla gerekli her türlü tertip ve tedbir alınır. (1)(2)

Ek fıkra: 3/6/2011-KHK-633/35 md.) Engellilere yönelik hizmetlerin yürütülmesine ilişkin genel 
esaslar şunlardır:

a) Eşit katılım için, engellilerin sahip oldukları hak ve yükümlülükler konusunda birey, aile ve top-
lumun bilinçlendirilmesi, tıbbî bakım ve rehabilitasyonlarının sağlanması, günlük yaşamlarında 
kendi başlarına yaşayabilme kapasitelerinin arttırılması.

d) Istihdamın, mesleki eğitim ve rehabilitasyonla birlikte gerçekleştirilmesi, istihdam alanlarının 
engellilerin kullanımına uygunluğunun sağlanması ve teknolojiye uygun alet ve cihazların engelli-
lerce elde edilmesini kolaylaştırıcı önlemlerin alınması.

Açıklama Kutusu 1-6: SHK 4. Madde.

SHK kapsamında verilen hizmetlerin bir kısmı engelli bireylerin barınma ve bakım 
hizmeti aldıkları kuruluşlarda verilmekte. Bu bağlamda, bu kurumların mevzuatı içeri-
sinde de rehabilitasyon hizmetlerine yer verilmiştir. 652 Sayılı ÖBKHK’nın 43. Maddesi 
bu kurumlarda hangi engellilerin hizmet alacağı belirtilmiştir: 

MADDE 43 – (1) Engelliler için sağlık kurulu raporu düzenlemeye yetkili sağlık 
kurum veya kuruluşlarınca verilen sağlık kurulu raporuyla asgarî % 20 oranında 
engelli olduğu tespit edilen ve özel eğitim değerlendirme kurulları tarafından 
da eğitsel değerlendirme ve tanılamaları yapılarak 5580 sayılı Özel Öğretim 
Kurumları Kanunu kapsamında açılan özel eğitim okulları ile özel eğitim ve 
rehabilitasyon merkezlerinde verilen destek eğitimini almaları uygun görülen 
görme, işitme, dil-konuşma, spastik, zihinsel, ortopedik veya ruhsal engelli bi-
reylerin eğitim giderlerinin her yıl Hazine ve Maliye Bakanlığı’nca belirlenen 
tutarı, Bakanlık bütçesine bu amaçla konulan ödenekten karşılanır. Bu engel-
li bireylerin engel grupları ve dereceleri ile engelinin niteliğine göre eğitim 
programlarının kapsamı ve eğitim süreleri, Çalışma, Sosyal Hizmetler ve Aile 
Bakanlığı’nın görüşü alınmak suretiyle yönetmelikle belirlenir.26

Rehabilitasyonla ilgili bir diğer mevzuat öbeği de MEB’in görev ve yetkilerine veril-
miş rehabilitasyon ve habilitasyon hizmetleri için oluşturulmuş mevzuattır. Bu konuda 
çıkarılmış kök mevzuat ise 573 sayılı ÖEHK’dır. Bu mevzuat genel anlamda engelli 

26 ÖBKHK’nın metinde yer alan maddeleri için Bkz.: https://www.resmigazete.gov.tr/eski-
ler/2011/09/20110914-1.htm#:~:text=MADDE%2043%20%E2%80%93%20(1)%20%C3%96z%-
C3%BCrl%C3%BC,say%C4%B1l%C4%B1%20%C3%96zel%20%C3%96%C4%9Fretim%20
Kurumlar%C4%B1%20Kanunu (Son erişim tarihi: 01.08.2022)
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1.4. Rehabilitasyon ve Habilitasyon ile İlgili Veriler
BM EHS’nin 26. Maddesi engelli bireylerin fiziksel, psikolojik, sosyal ve mesleki be-
cerilerinin en üst seviyeye çıkarılması ve bu sayede yaşamın her alanına tam ve etkin 
katılımlarının sağlanması için Taraf Devletlerin, Habilitasyon ve Rehabilitasyon ön-
lemleri almalarını öngörür. 

Bu bağlamda Taraf Devletlerin özellikle sağlık, istihdam, eğitim ve sosyal hizmetler 
alanlarında kapsamlı Habilitasyon ve Rehabilitasyon hizmetleri ve programları dü-
zenleme, güçlendirme ve genişletme yükümlülüğü vardır. Ayrıca Habilitasyon ve 
Rehabilitasyonla ilgili olarak yardımcı cihazların ve teknolojilerin bulunabilirliğini, 
bilgisini ve kullanımını teşvik etmekle de yükümlüdür. Ayrıca, Rehabilitasyon ve 
Habilitasyonun ayrımcılık yaratmadan, ülkenin her yerinde erişilebilir ve kaliteli ol-
ması 26. Maddenin temel beklentisidir. 

Türkiye’de BM EHS’den önce de rehabilitasyon hizmetleri elbette mevcuttu, konuyla 
ilgili uzman görüşü literatüre şöyle yansıyor: 

27.05.1983 tarih ve 2828 sayılı Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kanunu 
(SHÇEK) ışığında SHÇEK’in özürlülerin tespiti, incelenmesi, bakımı ve reha-
bilitasyonuna dair yönetmeliğin (1993), Zihinsel Özürlüler Özel Rehabilitasyon 
Merkezleri Yönetmeliğinin (1988), Spastik Çocuklar Özel Rehabilitasyon 
Merkezleri Kuruluş ve İşleyiş Esasları Hakkındaki Yönetmeliğin (1986) ve İşitme 
ve Konuşma Özürlüler Özel Rehabilitasyon Merkezleri Yönetmeliğinin (1994) 
ışığında ülkemizde birçok Özel Eğitim ve Rehabilitasyon merkezlerinin açıldığı 
gözlenmektedir. Ayrıca 1997 yılında yürürlüğe giren 573 sayılı Özel Eğitimle ilgili 
Kanun Hükmünde Kararname gereğince Milli Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim 
Genel Müdürlüğüne bağlı Özel Eğitim Kurumlarının açıldığı da gözlenmektedir.29

Ancak, özellikle 5378 sayılı EHK’nın yürürlüğe girdiği 2005 yılından bu yana –sistemsel 
bazı sorunlar sürmekle birlikte– engellilere yönelik rehabilitasyon hizmetleri konusunda, 
çok önemli bir atılım gerçekleştirmiş oldu. Bu atılıma karşın yine de Türkiye’deki rehabi-
litasyon hizmetlerinin kapsamı, içeriği ve yeterliliği her zaman için tartışılagelen bir ko-
nudur. Zira rehabilitasyon süreçleri birbirinden farklı bakanlıkların uygulama alanına ya-
yılmış, her bir bakanlık farklı rehabilitasyon modelleri uygular hale gelmiştir. Buna göre;

• Sağlık Bakanlığı bünyesindeki sağlık birimlerinde,
• ASHB bünyesindeki rehabilitasyon merkezlerinde,
• MEB’in ruhsatladığı özel eğitim ve rehabiltasyon merkezlerinde,
• Sınırlı sayıda olsa da yerel yönetimlerin bünyelerinde kurdukları merkezlerde re-

habilitasyon ve habilitasyon hizmetleri verilmektedir. 

29 Korucu, N., “Türkiye’de Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Kurumlarının Karşılaştıkları Güçlüklerin Analizi”, 
(Yüksek lisans tezi) s. 8.

MEB için tanımlanan rehabilitasyon hizmetlerinin kapsamının çok geniş olduğu, 5580 
sayılı ÖEKK’nın 2. Madde metninde çok açık bir şekilde görülmektedir. Diğer mevzu-
atta da sıkça rastlanan bağımsız yaşam becerileri geliştirilmesi hedefi, kişisel hareket-
lilik hakkı ile de ilişkili bir yaklaşımın ürünüdür.

1.3. Kişisel Hareketlilik Hakkı Alanıyla İlgili Veriler
BM EHS Madde 20, Kişisel Hareketlilik haklarını ele alır. Bu madde, temelde engelli 
bireylerin istedikleri her zaman, olabilecek en verimli şekilde ve bağımsız olarak ha-
reket edebilmesi için yapılması gereken destekleri, çalışmaları ve devletlere getirilen 
yükümlülükleri içerir. Bu bağlamda, engelli bireylere sağlanacak medikal malzemele-
re, yardımcı medikal malzemelere, cihaz ve teknolojilere erişimin kolaylaştırılması, tek-
nolojilerin gelişimi için programlar geliştirilmesi ve desteklenmesi gibi uygulamalar 
kişisel hareketlilik hak alanına girmektedir. 

Her ne kadar bu tanımdan kişisel hareketliliğin, tekerlekli sandalye veya uzuv pro-
tezleri ya da işitme cihazları yahut beyaz baston vb. cihazlarda olduğu gibi engellinin 
bedenini merkeze alan cihaz ve teknolojilerle sınırlı olduğu düşünülse de, bu hak ala-
nının çerçevesi çok daha geniştir. Şüphesiz ki medikal cihazlar bu noktada en strate-
jik unsurları oluşturuyorlar. Ancak engelli bireylere sağlanan özel tertibatlı/tertibatsız 
araçlara erişim kolaylıkları, zihinsel engellilerin eğitim hayatlarında sağlanacak “göl-
ge öğretmen” ya da görme engellilere sağlanacak rehber köpek gibi uygulamalar da 
temel olarak Kişisel Hareketlilik hak alanıyla ilgili konulara dahildir. 

Bu geniş ve ayrıntılı alanı bu yayının içerisinde açıkça sergileyebilmek için çalışma-
mız boyunca Kişisel Hareketlilik düzenlemeleri konusunda medya tarama, bilgi edin-
me başvuruları, nitel araştırma, saha tarama toplantısı, mevzuat tarama çalışmaları 
gibi yöntemler kullanılarak olabildiğince veri toplanmaya çalışıldı. 

1.3.1 Kişisel Hareketlilik ve Medikal Cihazlara Erişim Verileri
Protez, ortez, koltuk değneği, çubuk, yürüme çerçevesi, tekerlekli sandalye gibi hare-
ket yardımcıları ve cihazları, engelliler için Kişisel Hareketliliği iyileştirmek için kulla-
nılan yaygın yardımcı teknoloji türleri arasında yer alır. Hareketlilik araçları eğitim, iş 
ve sosyal hayata erişimlerini kolaylaştırdığı, bağımsızlıklarını arttırdığı ve toplumları-
na katılımlarını geliştirdiği için engelliler için bir eşitlik meselesidir.

BM EHS Kişisel Hareketliliğe ilişkin 20. Maddesi, Taraf Devletlerden kaliteli ha-
reketlilik yardımcılarına ve cihazlarına erişimi kolaylaştırarak Kişisel Hareketliliği 
sağlamak için, bunları uygun maliyetle temin etmek de dahil olmak üzere etkili ön-
lemler almalarını talep etmektedir, bu konuda yükümlülükler getirmektedir. Engelli 
bireylerin hayatlarındaki önemlerine rağmen, genellikle mali kaynakların yetersiz-
liği nedeniyle bu cihazların karşılanamadığı gerçeği, araştırma bulgularımıza yan-
sımıştır. 
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Tablo 1-2’de ilk göze çarpan unsur, araştırma yılı olacaktır. 2022 yılında hazırlanan ve 
2021 yılının analizine odaklanan bu yayın çalışmasında, yıllardır aynı istatistik kul-
lanılmak zorundadır. Zira 2010 yılından sonra bir daha bu çalışma yenilenmemiştir. 
Dolayısıyla literatürde ulaşılabilen yegane kaynak olma özelliğini, üzerinden on iki yıl 
geçmiş olmasına rağmen korumaktadır. 2010 yılında TÜİK tarafından gerçekleştirilen 
“Engellilerin Sorun ve Beklentileri Araştırması-2010” verileri incelendiğinde, engelli-
lerin genel anlamda rehabilitasyon hizmetlerinden yararlanma oranlarının çok düşük 
olduğu açık bir biçimde görülmekte. 

Bu bağlamda, yapılan detaylı incelemeye göre, kayıtlı engellilerin sadece % 6,8’inin 
fizik tedavi ve rehabilitasyon, % 3,2’si kendi kendine bakım ve bağımsız yaşam be-
cerileri eğitimi ve % 2,4’ü ise iş ve uğraşı terapisinden yararlandığını belirtmekte.33 
Hizmetlerden % 3,2 ile görme engelliler en az faydalanırken, en çok % 32,2 oranı ile 
psiko-sosyal engellilerin faydalandığı görülmekte. Şüphesiz ki araştırma sonucunun 
sahadaki durumu birebir yansıttığını söylemek doğru olmayacaktır. Araştırmanın 
üzerinden geçen yıllardaki değişimler henüz bilinmemekte. Zira bu araştırma, belirli 
bir örneklem üzerinde gerçekleştirilmiştir. Ancak sonuç birebir doğruyu göstermiyor 
olsa bile araştırmanın sonuçlarının önemli oranda sahadaki durumu yansıttığını ka-
bul edilmek durumundayız. 

Araştırmadan elde edilen diğer bir bulguya göre; bakım hizmetlerinden yararlanma 
durumundaki körlerin ve süreğen hastalığı olanların durumu özel olarak irdelenmeli-
dir. Zira körlerin özbakım becerileri konulu rehabilitasyon hizmetlerinden yararlanma 
oranının % 0, süreğen hastalığı olanların ise % 0,8 oranında olması son derece düşün-
dürücüdür. Araştırmada göze çarpan bir diğer önemli sonuç da; psikoterapi, psikolojik 
destek ve danışmanlık hizmetlerinin bütün engel grupları bakımından faydalanılan en 
yüksek hizmet türü oluşudur. 

Şüphesiz ki araştırma sonuçları önemli olmakla birlikte, gerek araştırmanın yapılışından 
yayının hazırlandığı bugüne dek 12 yıl geçmiş olması ve gerekse de daha kesin ve an-
lamlı sayısal bilgiye ulaşmanın önemi sebebiyle, daha başka araştırma yöntemlerine de 
başvurulmuştur. Bu bağlamda Rehabilitasyon/Habilitasyon hak alanı konularında veri 
toplanırken medya tarama, bilgi edinme başvuruları, nitel araştırma, saha tarama top-
lantısı, mevzuat tarama gibi yöntemlere de başvurulmuştur. Yapılan bilgi edinme baş-
vurularına doyurucu cevaplar verilmemesi ya da verilen cevapların yorumlanamayacak 
şekilde karışık ve tasnif edilmemiş olması sebebiyle sağlıklı bir sonuç alınamamıştır.

33 Bkz.: https://d1wqtxts1xzle7.cloudfront.net/60471964/EngelliBireylerinDestekliIstihda-
mi_420190903-44005-1ip3qug-with-cover-page-v2.pdf?Expires=1661434183&Signature=ICKwTVN27v-
MhqsQQ-4OhC8FwHJ8~NY8IszS-uFNmP~cswrhq6M0YRavGkB3s~acfwLoai0zHhBQZgWAy~OhP-p~S-
YWPzRpBZe8rKzdMNtJnL6y7bIRsNWvh7wG1XjexXw-IGiyx0NpCuv2zwS0BBWR29~nF5ex6iiZHBDu-
ritMp0qCckYye4RBACqaGF5JDeA8x0BdEyjQbWzNMEvE~JobIvgr4Gwodr3x~lT~kOdiVPmvZ03~f5FLn-
86zpFtW1zLBaYLwHiBAf6CoThnbQmi8IwYO2GufVbMTxntriVK~zAjhtb9-eoo9~GpNiacBCc~YUsIuqFgc-
rXoLy1nQPpnw__&Key-Pair-Id=APKAJLOHF5GGSLRBV4ZA#page=13 (Son erişim tarihi: 01.08.2022)

Bir yandan yetişkin engellilere sadece Sağlık Bakanlığı bünyesindeki sağlık birimle-
rinde ve sınırlı sayıdaki belediye ünitelerinde; diğer yandan çocuk ve genç engellilere 
ise hem Sağlık Bakanlığı’na bağlı sağlık birimlerinde, hem MEB’e bağlı özel eğitim ve 
rehabilitasyon merkezlerinde hizmet verilmekte. 

Söz konusu kurumlar tarafından verilen rehabilitasyon hizmetleri, her kurumun kendi 
mevzuatına ve koşullarına göre gerçekleşmekte. Hizmetlerde çok başlılık yaratan bu 
durum, özellikle mevzuat ve tıbbi uygulamalar bakımından bazı sorunlar doğurmakta. 
(Bu sorunlar raporun ilerleyen kısımlarında ayrıca odağa alınacak.) 

Yukarıda ifade edilen sorunların dışında, rehabilitasyon hizmetlerinin irdelenmesinde 
yaşanılan bir diğer sorun da hizmetlerin istatistik ve kalitelerinin ölçüldüğü çalışma-
ların yeterli seviyede olmaması. Ancak, izleme çalışmaları sırasında çeşitli yöntemler 
kullanılarak bu konuda bilgi, veri ve belgeye ulaşılmaya çalışıldı.

Türkiye’de yaşayan engellilerin rehabilitasyon hizmetlerine erişim durumlarını sorgula-
mak için öncelikle açık kaynaklara yönelindi. Bu bağlamda, yapılan literatür taramasında, 
engelli bireylerin habilitasyon ve rehabilitasyon hizmetlerinden yararlanma ve memnuni-
yet durumlarının ölçüldüğü araştırma verilerine ulaşıldı. ASPB Engelli ve Yaşlı Hizmetleri 
Genel Müdürlüğü tarafından yapılan “Özürlülerin Sorun ve Beklenti Araştırması” sonuç-
larına göre sağlık ve rehabilitasyon içerik eğitim hizmetlerinden yararlananlar toplamda 
% 14’tür ve konuyla ilgili elde edilen verilerin detayı Tablo 1-2’de paylaşılmıştır.30 

Rehabilitasyon ve Habilitasyon Hizmetlerinden Yararlanan Bireylerin 
Engel Türlerine Göre Dağılımı,31 201032

Yararlanılan 
Hizmetler

Toplam Görme İşitme
Dil ve 
Konuşma

Ortopedik Zihinsel 
Ruhsal ve 
Duygusal

Süreğen 
Hastalık 

Çoklu 
Engel

Psikoterapi, 
Psikolojik 
Destek ve 
Danışmanlık 

7,3 2,5 4 9,4 2,5 10,7 29,2 4,2 7

Fizik Tedavi, 
Rehabilitasyon

6,8 0 3,2 5,4 7,2 9,2 4,6 5,6 9

Özbakım 
Becerileri, 
Bağımsız Yaşam 
Becerileri 
Eğitimi

3,2 0 2,2 3,5 1,7 6,6 4,1 0,8 3,2

Iş ve Uğraşı 
Terapisi 

2,4 0 2,2 2,6 0 4,6 2,6 1 2,6

Tablo 1-2: Sağlık ve rehabilitasyon hizmetlerinden yararlanan özür türüne göre kayıtlı özürlü bireyler, 2010.

30 Özürlülerin Sorun ve Beklentileri Araştırması 2010, ASPB Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü, 
s. 21: https://www.aile.gov.tr/media/5602/ozurlulerin-sorun-ve-beklentileri-arastirmasi-2010.pdf (Son 
erişim tarihi: 01.08.2022)

31 Araştırma metninde özürlü kelimesi kullanıldığı için metindeki ifadeye dokunulmayarak aynen kullanılmıştır. 

32 Her bir hizmet ayrı bir soru biçiminde sorulduğundan, sütun toplamları 100’ü vermemektedir.
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daha ziyade ortopedik engelliler, içinde ortopedik engel bulunduran çoklu engelliler ile 
psiko-sosyal engellilik olarak tanımlanan (şizofreni, bipolar, obsesif kompülsif vb.) grup-
taki engelliler yararlanmaktadır. Bunun dışında, işitme engelliler işitme cihazı ya da kok-
lear implant takılması sebebiyle sağlık hizmetleriyle teması olmakla birlikte bu işlemler 
cerrahi, tıbbi uygulamalar olup, cihaza uyum süreci de daha sonra yarı medikal eğitim 
süreçlerinden oluşmakta. Bu bağlamda ortopedik ve çoklu engellilere FTRH, psiko-sosyal 
engellilik durumlarında ise RSHH ile toplum ruh sağlığı merkezleri (TRSM) hizmet sağla-
yan sağlık tesisleridir. Başta da belirtildiği gibi, bu dağınıklık ve koordinasyonsuzluk içe-
risinde engelliler kendi sorunlarını bir şekilde çözmenin yollarını bulmaya çalışmaktalar. 

1.4.1.1. Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon (FTR)
Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastaneleri elektrik akımlarının, masajın ve egzersiz 
uygulamaları ile kas iskelet sistemi hastalıklarında kullanılan bir tedavi metodunun 
uygulandığı yerlerdir. Sosyal Güvenlik Kurumu’nun engelli kişilerin fizik tedavi ve re-
habilitasyon uygulamalarından hangi koşullarda yararlanacağı ise Sağlık Uygulama 
Tebliği’nde yer almaktadır. 

İlerleyen bölümlerde de görüleceği gibi, yapılan bilgi edinme başvurularına işlenebilir 
veriler içeren cevaplar alınamaması üzerine, açık kaynaklardan bilgi ve veri derlenmiş-
tir. Bu kapsamda öncelikle Sağlık Bakanlığı’nın 2014-2019 yıllarını kapsayan yıllık ista-
tistik bültenleri incelenerek Türkiye genelinde, engelli bireylerin rehabilitasyonlarına 
yönelik özelleştirilmiş hizmetler veren branş hastaneleri olan FTRH, RSHH sayıları 
ve yatak kapasitelerinin istatistikleri derlenmiştir. Hastanelerin branş, sayı ve yatak 
kapasitelerine göre dağılımı Tablo 1-4’te paylaşılmıştır.

Yıllar 

 

FTRH
Serabral Palsili Çocuklar Rehabilitasyon 
Hastanesi (SÇRH)

Hastane Sayısı Yatak Kapasitesi Hastane Sayısı Yatak Kapasitesi

2019 20 2999 1 54

2018 19 2904 1 54

2017 18 2477 1 54

2016 20 2943 1 54

2015 16 2038 1 54

2014 16 1949 1 54

Tablo 1-4: Dallara göre FTR hastane ve yatak sayıları, Türkiye Sağlık Istatistikleri Yıllığı, 2019.

Tablo 1-4’te görüldüğü gibi, derlenen hastane sayılarına göre, FTRH sayısı, 2014 yı-
lında 16 iken, 2019 yılında bu sayı 20’dir. Buna paralel olarak da yatak sayısı 1949’dan 
2999’a yükselmiştir. Ancak hastanelerin hangi illerde bulunduğu konusunda yapılan 
inceleme sırasında elde edilen verilere göre 2021 güncel rakamlarına göre ülke gene-
linde 2.999 olan FTRH yatak kapasitesi 2.252’ye, 20 olan hastane sayısı da 13’e düşmüş 

Rehabilitasyon ve habilitasyon alanında, izleme çalışmaları kapsamında yapılan bilgi 
edinme başvurularının içeriği ve kurumlara göre dağılımı Tablo 1-3’te paylaşılmıştır.

Rehabilitasyon ve Habilitasyon Hak Alanına İlişkin 
Bilgi Edinme Başvurularının Dağılımı

Kurum Soru İlgili Hak Alanı Cevap Durumu

Sağlık 
Bakanlığı 

• Fizik Tedavi Rehabilitasyon 
Hastanelerinin (FTRH) sayıları, yatak 
kapasiteleri ve son 5 yılık hizmet 
istatistikleri 

• Ruh ve Sinir Hastalıkları Hataneleri 
(RSSH), Toplum Ruh Sağlığı Merkezleri 
(TRSM) sayıları, yatak kapasiteleri ve 
son 5 yıllık hizmet istatistikleri

• Önümüzdeki 5 yıl için yeni tesis 
açılması konusundaki planlama

Rehabilitasyon 
ve Habilitasyon

Merkezlerin illere 
göre dağılımına cevap 
verilmiştir, ancak 
gönderilen diğer verilerin 
hangi soruların cevabı 
olduğu açıklanmamıştır. 

Milli Eğitim 
Bakanlığı

• MEB hizmetleri kapsamında özel eğitim 
ve rehabilitasyon merkezlerinden 
hizmet alan engellilerin istatistikleri, 
merkezlerin istatistikleri

Rehabilitasyon 
ve Habilitasyon

Cevap alınmıştır. 

Tablo 1-3: Rehabilitasyon ve habilitasyon hak alanına ilişkin bilgi edinme başvurularının dağılımı.

Tablo 1-3’te görüldüğü üzere, MEB’ten rehabilitasyon merkezleri ve engelli istatistik-
lerine dair istenen veriler paylaşılmıştır. Ancak buna karşılık, Sağlık Bakanlığı’ndan 
merkezlerin illere göre dağılımı konusunda cevap verilmiştir. Ayrıca gönderilen bazı 
verilerin ise neye ait oldukları belirtilmediği ve karmaşık bir yapıda oldukları için kul-
lanılmaz durumda değerlendirilmiştir. Elde edilemeyen verilerin yerini saha taraması 
ve medya taraması yöntemleriyle telafi yoluna gidilmiştir. 

1.4.1. Sağlık Bakanlığı’nın Rehabilitasyon ve Habilitasyon Hizmet Verileri
Yukarıdaki bölümlerde de yeri geldikçe vurgulandığı gibi, yıllardır devam ettirilen bu 
rapor çalışması kapsamında ulaşılmaya çalışılan veriler ve bilgiler, her geçen yıl biraz 
daha daralmaktadır. Sağlık Bakanlığı’na yapılan bilgi edinme başvurularına olumlu 
yanıt alınamadığı gibi, bakanlığın düzenli olarak paylaştığı Sağlık İstatistikleri’nin 
2021 verileri de halen (Temmuz 2022) yayınlanmamıştır. Böylece yeni, güncel verilere 
ulaşma imkanı ortadan kalkmış olup raporda yeri geldikçe önceki yılların verileri baz 
olarak kullanılmak durumunda kalınmıştır. 

Sahadan alınan geribildirimler ve literatür verileri göstermekte ki engelli bireyler bakı-
mından rehabilitasyon ve habilitasyon hizmeti, engel grubuna göre farklı yapılar içeri-
yor. Görme, işitme-konuşma ve zihinsel engelli bireylerde rehabilitasyon hizmetlerinin 
çoğunluğu, eğitim ve sağlık alanlarına yayılmış olup, eğitim alanı daha ağırlıklı yer tut-
maktadır. Sağlık sektörünün sağladığı tıbbi habilitasyon ve rehabilitasyon hizmetlerinden 



ENGELLİ HAKLARI İZLEME RAPORU-2021 1. BÖLÜM: SAĞLIK VE SOSYAL GÜVENLİK SİSTEMİ HİZMETLERİ

8382

olmayan eklem-kas hastaları, romatizmal hastalar vb. hastalık grubundan bireyler de 
yararlanmaktadır. 

Buna bağlı olarak, hastane sayılarının ve kapasitelerinin azlığı, hastanelerde kapasite 
çakışması, hastaların yoğunluğu sebebiyle rehabilitasyon sürelerine kısıtlama getiril-
mesi, personelin yetersizliği gibi sorunlar da ortaya çıkarmaktadır. Bu bağlamda reha-
bilitasyon-habilitasyon hizmetlerinin kapasitesinin yanında, içerik ve kalitesi de çokça 
eleştirilen bir konu olarak sürekli güncelliğini korumakta. Özellikle rehabilitasyon ve 
habilitasyonun sürelerinin kısıtlanması, rehabilitasyon ve habilitasyon süreçlerinin sa-
dece egzersiz ve cihazlandırmaya indirgenmesi, ortopedik engellilerin özbakım, trans-
fer, beslenme düzeni gibi birçok temel uygulama eğitimlerinin ihmal edilmesi, sıkça 
dile getirilmekte. 

Nitekim saha tarama toplantılarında katılımcılar fizik tedavi hizmetlerinin sadece tıb-
bi temelli uygulamalardan ibaret olmasından kaynaklanan sorunları paylaşmışlardır. 
STK temsilcileri bu paylaşımlarında fizik tedavi süresince sadece fiziksel egzersizler 
yaptırıldığını, ancak örneğin, tekerlekli sandalyeyi nasıl kullanacaklarına, yatağa ya da 
araçlara transferlerinin nasıl yapılacağı gibi uygulamalara dair bir eğitimin olmadığını 
ifade etmişlerdir.

1.4.1.2. Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastaneleri (RSHH) ve 
Toplum Ruh Sağlığı Merkezleri (TRSM)
Sağlık sektörünün engellilere yönelik spesifik rehabilitasyon hizmetlerinin sunulduğu 
bir diğer alan ise psiko-sosyal engellilik (şizofreni, bipolarite vb.) alanındadır. Bugün, 
halihazırda bu hizmetler iki farklı kulvarda sunulmakta: Sistemin bir ayağında “Depo 
Hastane” olarak tanımlanan RSHH’ler, diğer ayağında ise TRSM’ler bulunmakta.

RSHH’ler psiko-sosyal engellilerin teşhis ve nöbetlerinin yaşandığı dönemlerdeki ya-
tılı tedaviler için oldukça önemli bir kurumdur. Ancak uygulamada, yakınları tarafın-
dan terk edilen bazı ağır engelliler için bir çeşit bakımevine, yani sürekli müşahede 
kurumuna dönüştürülmesi ise RSHH’lerin olumsuz tarafı olmaktadır. Bu anlamda en 
doğru yaklaşım, RSHH’leri tanı, teşhis ve atak dönemlerinde yatılı hizmet birimleri 
olarak kullanılması, sonraki aşamalarda ise rehabilitasyon ve terapi hizmetleri için 
TRSM’lerin kullanılmasıdır. 

Kaldı ki, RSHH’lerin ülke genelindeki dağılımı ve yatak kapasitelerine ilişkin veriler 
yatılı tedaviler için bile yetersiz olduğunu ortaya koymaktadır. Sağlık Bakanlığı’nın 
sağlık istatistik bültenlerinden derlenen veriler, Tablo 1-6’da paylaşılmıştır.

 

görünmektedir. FTRM’lerin illere göre dağılımı ve yatak kapasitelerinin son durumu 
Tablo 1-5’te paylaşılmıştır.34 

Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon 
Kamu Hastaneleri

İl Sayı Yatak Sayısı 

ANKARA 1 205

BOLU 1 340

BURSA 1 150

GIRESUN 1 89

ISTANBUL 2 398

KASTAMONU 1 205

KÜTAHYA 1 250

NEVŞEHIR 1 170

NIĞDE 1 145

OSMANIYE 1 55

SAMSUN 1 135

TRABZON 1 110

Toplam 13 2.252

Tablo 1-5: FTRH’lerin illere ve yatak kapasitesine göre dağılımı.

Tablo 1-5 incelendiğinde, FTRH hastane sayısının azlığının yanında bölgelere göre 
dağılımda da sorun olduğu görülmektedir. Zira bu tabloya göre, Doğu ve Güneydoğu 
Anadolu bölgesinde hiç FTRH bulunmamakta; Akdeniz ve Ege bölgelerinde ise sa-
dece birer hastane bulunmaktadır. Bu durum, BM EHS’nin 26. Maddesinde yer alan 
Rehabilitasyon hizmetlerinin ülkenin geneline yayılmış olması koşuluna aykırılık içer-
mektedir.

Bunun yanında listesi ve kapasitesi verilen hastanelerdeki tıbbi rehabilitasyon hiz-
metlerinin sayısal bakımdan yeterliliği de bir başka konudur. Fizik tedaviye ihtiyacı 
olan engelli bireylerin düzenli aralıklarla hekimler tarafından takiplerinin yapılması 
ve herhangi bir sorun yaşanmadan erken tanıyla uygun tedavinin başlanması oldukça 
önemlidir. 

Ancak Tablo 1-5’te paylaşılan hastane-yatak kapasitesinin ortopedik engelli nüfusun 
ve her yıl bu nüfusa kaza, hastalık gibi nedenlerle engelli olarak sonradan eklenen 
ya da engelli olarak doğan nüfus da düşünüldüğünde, yetersiz kalacağı çok açıktır. 
Ayrıca bu hastanelerde fizik tedavi hizmetlerinden sadece engelli bireyler değil, engeli 

34 Türkiye Kamu Hastaneleri Genel Müdürlüğü Sağlık Hizmetleri Daire Başkanlığı: https://khgmsaglikhiz-
metleridb.saglik.gov.tr/ (Son erişim tarihi: 01.08.2022)
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Sağlık Bakanlığı, 2011 yılında açıklanan Ulusal Ruh Sağlığı Eylem Planı’nda, toplum 
temelli rehabilitasyon hizmetlerini geliştirmeyi amaçlayarak Toplum Ruh Sağlığı 
Merkezleri modelini geliştirmiştir. TRSM’lerin her 100-300 bin nüfusa bir tane açıl-
ması planlanmıştır. Bu kapsamda psiko-sosyal engelli bireylerin ve ailelerinin bilgi-
lendirildiği, hastanın ayaktan tedavilerinin yapılarak takip edildiği; rehabilitasyon, 
psiko-eğitim, iş uğraş terapisi, grup veya bireysel terapi gibi yöntemlerin kullanılarak 
bireyleri destekleyen bir sistem oluşturulmuştur. Merkezde bu destekler, psikologlar, 
sosyal hizmet uzmanları, doktorlar, hemşireler tarafından sağlanmaktadır. 

Geçen seneki izleme çalışmalarında Sağlık Bakanlığı’na yapılan bilgi edinme başvu-
rularında TRSM sayıları, illere göre dağılım ve yararlanıcı sayıları, 2016-2020 yılları 
arasında harcanan bütçe ve önümüzdeki 5 yıl içerisindeki planlamaya dair sorular so-
rulmuştu. Sağlık Bakanlığı Kamu Hastaneleri Genel Müdürlüğü’nden gelen cevapta;35 
TRSM’lerin 79 ilde 177 adet olduğu ve yaygınlaştırılma çalışmalarının devam ettiği, 
Ocak 2020 itibariyle bu merkezlerde toplam 98 bin 228 hastaya ulaşıldığı bildirilmiştir. 
Cevapta ayrıca çalışmalar kapsamında 213 bin 860 ev ziyareti yapıldığı belirtilmiştir. 
TRSM çalışan uzman personel bilgilerine göre bu kurumlarda toplam 188 Ruh Sağlığı 
ve Hastalıkları Uzmanı, 180 psikolog ve 156 sosyal çalışmacı görev almaktadır. Bilgi 
edinme başvurusuna, ihtiyaç duyulması halinde işaret dili bilen personeller bağlı ol-
dukları hastanelerden veya İl Koordinasyon Kurulu toplantılarında illerde bulunan 
STK’lar aracılığı ile temin edildiği bildirilmiştir. 

Bu noktada TRSM sayılarının üzerinde özellikle durulması gerekir. Zira, Ulusal Ruh 
Sağlığı Eylem Planı’nda nüfus bazında yapılan hesaplamaya göre 237 adet TRSM açıl-
ması planlanmışken, şu âna kadar ancak 177 TRSM’nin açılmış olması, toplum temelli 
rehabilitasyon hizmetlerinin hâlâ istenilen yaygınlığa ulaşmadığına işaret ediyor. Bu 
bağlamda psiko-sosyal engelliler için çok önemli olan TRSM’lerin yaygınlığı ve etkin-
liği hâlâ olması gereken seviyenin çok gerisindedir.

1.4.2. MEB’in Rehabilitasyon ve Habilitasyon Verileri
Özel eğitim ve rehabilitasyon hizmetine ihtiyaç duyan engelliler, hastanelerden verilen 
raporlar kapsamında Rehberlik ve Araştırma Merkezlerinin (RAM) yönlendirmesi çerçe-
vesinde, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinden haftalık 8 saati geçmemek üzere 
yararlanmaktalar. Bu konudaki kurallar, yönetmeliğin 22. Maddesinde belirtilmiştir:

MADDE 22 – 
(1) Özel eğitim okulları, öğrenim ücretlerini Milli Eğitim Bakanlığı Özel 
Öğretim Kurumları Yönetmeliği hükümlerine göre belirler.
(2) Özel eğitim okulunun özel eğitim ve rehabilitasyon birimi ile özel eğitim 
ve rehabilitasyon merkezleri, Maliye Bakanlığı’nca belirlenen destek eğitim 
tutarı karşılığı bir aylık sürede verecekleri 8 saat bireysel ve/veya 4 saat grup 

35  TOHAD’ın yaptığı bilgi edinme başvurusuna Sağlık Bakanlığı tarafından verilen cevap. 

RSHH Sayılarının ve Yatak Kapasitelerinin 
Yıllara Göre Dağılımı

Yıllar Hastane Sayısı Yatak Kapasiteleri

2019 11 3.932

2018 11 3.887

2017 11 4.019

2016 12 4.352

2015 11 4.231

2014 11 4.259

Tablo 1-6: RSHH’lerin ve yatak sayılarının yıllara göre dağılımı.

Tablo 1-6’da paylaşılan 2019 yılı verilerine göre Türkiye genelinde toplam 11 RSHH 
bulunmaktadır. Bu hastanelerin toplam yatak kapasitesi 3.932 adettir. Ancak bu veriler, 
Türkiye Kamu Hastaneleri Genel Müdürlüğü Tedavi Hizmetleri Daire Başkanlığı’nın 
verileri ile uyum göstermemektedir. Zira, bu verilere göre 9 adet RSHH bulunmakta-
dır. RSHH’lerin bulunduğu şehirler ve hastane yatak kapasitelerini içeren veriler Tablo 
1-7’de paylaşılmıştır. 

RSHH’lerin İllere ve Yatak Sayılarına Göre Dağılımı

İl Hastane Sayısı Yatak Sayısı

Adana 1 530

Elazığ 1 488

Bolu 1 110

Istanbul 2 1.613

Manisa 1 545

Samsun 1 300

Tokat 1 125

Trabzon 1 70

Toplam 9 3.781

Tablo 1-7: RSHH’lerin yıllara ve yatak sayılarına göre dağılımı.

Tablo 1-7’de görüleceği üzere Türkiye’de spesifik olarak ruh ve sinir hastalıkları alanın-
da hizmet sağlayan 8 ile dağılmış 9 hastane bulunmaktadır. İstanbul, iki hastane ile bir-
den fazla hastane bulunan tek ildir. Bölgesel dağılım açısından incelendiğinde ise yine 
Güneydoğu Anadolu bölgesinde hizmet veren bir RSHH bulunmadığı görülmektedir. 
Ayrıca bölge hastanelerine bağlı şehir sayılarına bakıldığında kişiler, diğer illerden has-
tanelere ulaşımı, tedavilerin devamlılığı gibi sorunlarla karşılaşmaktadır. Bu nedenle 
bölgesel ruh sağlığı hastaneleri yerine illerdeki hastanelerin yataklı psikiyatri servisle-
rinin devreye girmesi gerekmektedir. Ancak bu noktada en önemli paydaş TRSM’lerdir. 
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Yıllar
Öğrenci 

Sayısı
Artış-Düşüş 

Oranları
Öğretmen 

Sayısı
Artış-Düşüş 

Oranları

Özel Eğitim ve 
Rehabilitasyon 

Merkezi (Yaygın 
Eğitim)

Artış-Düşüş 
Oranları

2020-2021 384.471 (-) O,87 29.672 (+) 1,15 2.864 (+) 1,07

2019-2020 438.570 (+) 1,05 26.608 (+) 1,02 2.666 (+) 1,06

2018-2019 415.785 (+) 1,03 25.915 (+) 1,06 2.505 (+) 1,02

2017-2018 403.104 (+) 1,07 24.396 (+) 1,09 2.437 (+) 1,17

2016-2017 373.942 (+) 1,06 22.264 (+) 1,06 2.074 (+) 1,06

2015-2016 349.681 (+) 1,07 20.872 (+) 1,10 1.950 (+) 1,02

2014-2015 326.081 (+) 1,09 18.847 (+) 1,05 1.902 (+) 1,05

2013-2014 298.794 (+) 1,13 17.791 (+) 1,18 1.795 (+) 1,06

2012-2013 262.818 (+) 1,08 15.076 (+) 1,12 1.692 (+) 1,05

2010-2011 241.746 (+) 1,29 13.448 (+) 1,12 1.605 (+) 1,00

2009-2010 186.634 (-) 0,93 11.930 (+) 1,22 1.591 (-) 0,96

2008-2009 199.594 (+) 1,06 9.770 (-) 0,90 1.656 (-) 0,96

2007-2008 187.726 (+) 1,43 10.799 (+) 1,25 1.708 (+) 1,29

2006-2007 131.206
Toplam 

Ortalama: 
(+) 2,93

8.587
Toplam 

Ortalama: 
(+) 3,45

1.318
Toplam 

Ortalama: 
(+) 2,17

Tablo 1-8: Özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinin ve öğrenim gören öğrencilerin ve öğretmenlerin

sayılarının yıllara göre dağılımı ve artış-düşüş oranları.39

Tablo 1-8 incelendiğinde, 2006-2021 arasındaki 15 yıllık süreç içerisinde totalde öğ-
retmen ve öğrenci sayıları makul oranlarda artış gösterirken merkez sayıları yetersiz 
kalmıştır. 2008-2010 yılları arasındaki merkez sayılarındaki düşüşün ise yine aynı yıl-
larda öğretmen ve öğrenci sayılarına da düşüş olarak yansıdığı görülmekte. Bu yıllar 
dışında, 15 yıllık istatistik verileri içerisinde yegane düşüş oranı öğrenci sayılarında 
ve 2020-2021 aralığında tespit edilmekte. Bu durumun öncelikli nedeninin pandemi 
boyunca merkezlerin kapalı olmasında ve ancak 2021 sonbaharında yeniden hizmete 
açılmış olmalarında bulunabilir. Bunun yanı sıra, hizmet dışı olan bu dönemde çeşitli 
nedenlerle iptal edilen raporların yenilenmelerinin henüz tamamlanmamış yahut ista-
tistiklere yansımamış olmaları da düşünülebilir.

Bunun yanı sıra, öğretmen ve öğrenci sayılarının aynı oranda artış göstermemesinin 
alanda başka problemleri meydana getirdiğine dair sahadan çeşitli geribildirimler 
alınmaktadır. Öğretmen başına düşen öğrenci sayısının artması, hizmetin kalitesini ve 
öğretmenin performansını düşürebilecektir. Saha taramalarında, rehabilitasyon mer-
kezlerinde gerekli olan, tüm alanlardan uzmanların olmayışı, hatta bazı kurumlarda öğ-
retmen yerine derslere psikologların girebildiği yönünde geribildirimler de yapılmıştır.

39 Bkz.: http://sgb.meb.gov.tr/www/resmi-istatistikler/icerik/64 

eğitimi için ders ücreti belirlemezler. Ancak, velinin isteği üzerine (Değişik 
ibare:RG-24/5/2013-28656) engelli bireye daha fazla ders verilmesi durumun-
da, bu derslere ilişkin ücret Milli Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları 
Yönetmeliği hükümlerine göre belirlenir.36 

Görüleceği üzere devlet, ödemesini yapacağı bireysel özel eğitim saatini 8 saatle 
sınırlı tutmuş, bunu üzerindeki rehabilitasyon hizmetlerinin karşılanmasını engelli 
kişilerin yakınlarına bırakmıştır. (Çokça eleştiri alan bu uygulama, bölüm içerisinde 
ayrıca ele alınacaktır.) 

Özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri kaynaştırma uygulamalarına ya da özel eğitim 
okullarına devam eden öğrenciler için destek eğitim ve rehabilitasyon hizmeti sunan bu 
merkezler, zorunlu eğitim yaşını aşmış veya başka herhangi bir eğitim kurumuna devam 
edemeyecek kadar engelli olan bireyler ile henüz zorunlu eğitim yaşına gelmemiş erken 
çocukluk dönemindeki öğrenciler için de eğitim ve rehabilitasyon hizmeti sunmaktadır.

Özel eğitim rehabilitasyon merkezlerinden hizmet alma süreci de tıpkı kamuya bağ-
lı rehabilitasyon merkezlerinde olduğu şekildedir. Bu bağlamda sağlık kurulu raporu 
alarak ilçelerde bulunan Rehberlik Araştırma Merkezleri’ne başvuran aileler, çocukla-
rının tanılanma sonrası oluşturulan yıllık eğitim amaçlarının yazılı olduğu rapor ile 
seçtikleri özel rehabilitasyon merkezlerine başvurabilmekteler. Türkiye’de 81 ilde top-
lam 220 adet Rehberlik ve Araştırma Merkezi hizmet vermekte. RAM’lar, il merkezle-
rinde ve merkez nüfusu 50.000’i geçen ilçe merkezlerinde bulunmaktalar.

MEB’in verdiği Nisan 2021 tarihli güncel listeye göre Türkiye genelinde toplam 2.858 Özel 
Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi bulunmaktadır.37 MEB Özel Eğitim ve Rehabilitasyon 
Merkezleri’nde ayda 8 saat bireysel, 4 saat grup dersleri olmak üzere toplamda 12 saat-
lik rehabilitasyon hizmeti, merkezde çalışan öğretmenler, psikologlar ve fizyoterapistler 
tarafından verilmektedir. Bireysel ve grup eğitimin süresi 60 dakikadır. Bu sürenin 40 
dakikası ders uygulaması, 10 dakikası dinlenme, sınıf ortamını hazırlama ve 10 dakikası 
da bireyin ailesini bilgilendirme süresi olarak uygulanır.38 Bu eğitimleri özel eğitim öğ-
retmenleri, konuşma terapistleri, fizyoterapistler, sosyal hizmet uzmanları, psikologlar, 
rehber öğretmenler, sınıf öğretmenleri, iş ve uğraşı terapistleri vermektedir. 

Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nün istatistiklerine göre, MEB’in özel 
eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde öğrenim gören öğrenci ve öğretmen sayıları-
nın yıllara göre dağılımı Tablo 1-8’de paylaşılmaktadır. 

36 Bkz. MEB Özel eğitim Kurumları Yönetmeliği, Madde 22: https://ookgm.meb.gov.tr/meb_iys_dosya-
lar/2019_09/06103840_Ozel_EYitim_KurumlarY_YonetmeliYi.pdf (Son erişim tarihi: 01.08.2022)

37 Bkz.: https://ookgm.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2019_09/06103840_Ozel_EYitim_KurumlarY_Yo-
netmeliYi.pdf (Son erişim tarihi: 01.08.2022)

38 Bkz. MEB Özel eğitim Kurumları Yönetmeliği, Madde 25: https://ookgm.meb.gov.tr/meb_iys_dosya-
lar/2019_09/06103840_Ozel_EYitim_KurumlarY_YonetmeliYi.pdf (Son erişim tarihi: 01.08.2022)
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Tablo 1-9’da görüldüğü üzere, öğretmenlerin bilgi düzeyi, ulaşım imkânları, eğitimin 
içeriği ve fiziksel ortamın engelli bireylere uygunluğu üzerine beklentiler oldukça ye-
terli bulunmuştur. Ancak ders saatlerinin yeterliliğine ilişkin faydalanıcıların % 50,9’u 
yetersiz olarak fikir beyan etmiştir. Diğer yandan katılımcıların % 70,3’ü öğretmenlerin 
bilgi seviyelerinin yeterli olduğunu beyan ederken, özel eğitim merkezlerinin fiziki 
durumunun yeterliliğinin olup olmadığı yönündeki sorgulamada katılımcıların % 78, 
9’u yeterli cevabını vermiştir. Bu noktada üzerinde durulması gerekenlerden biri de 
eğitimin içeriğinin yeterliliği konusundaki sonuçlardır. Zira katılımcıların sadece % 
60,1’i eğitim içeriğini yeterli bulmaktadır. 

1.4.3. Rehabilitasyon ve Habilitasyon Hak Alanında Yaşanan Sorunlar
Diğer bütün hak alanlarında olduğu üzere, rehabilitasyon ve habilitasyon hizmetleri 
alanında, gerek mevzuat bakımından gerekse de uygulama bakımından sorunlar ya-
şanmaktadır. Bu sorunlar, bazı başlıklar altında derlenerek aşağıda paylaşılmıştır.

1.4.3.1. MEB’e Bağlı Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezilerinde 
Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Doktorları Olmadan 
Rehabilitasyon Hizmeti Verilmesi
Rehabilitasyon hizmetlerinin sağlık-sosyal hizmet ve milli eğitim sistemlerine aynı 
anda dağıtılması önemli sorunlar gündeme getirmektedir. Her ne kadar sağlık siste-
minin rehabilitasyon hastanelerinin kapasite sorunlarını çözüyor olması sebebiyle ilk 
bakışta olumlu bir uygulama olduğu düşünülse de sistemde ciddi yapısal sorunlar bu-
lunmaktadır. 

Halihazırdaki durumda ASHB, daha önce de belirtildiği üzere rehabilitasyon hizmet-
lerinden çekilmekteyken MEB hizmetlerinin tam ortasında konumlanmakta, hizmet 
yükünün önemli bir kısmını yüklenmektedir. Ancak MEB’in konu hakkındaki yönet-
meliğinin incelenmesi halinde, sistem kurgusunda bir sorun olduğu görülecektir. 

Rehabilitasyon hizmetlerinin yürütme usul ve esaslarını belirleyen Özel Eğitim ve 
Rehabilitasyon Merkezleri Yönetmeliği’nin 5. Maddesi, merkezlerin amaçlarını şu şe-
kilde ifade etmektedir:40 

MADDE 5 – 
(1) Merkezin amacı, 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanununda belirtilen Türk 
Milli Eğitiminin genel amaç ve temel ilkeleri doğrultusunda, özel eğitim ihti-
yacı olan bireylerin;
a) Bakanlıkça belirlenmiş destek eğitim programları ile özel yöntem, personel 
ve araç-gereç kullanarak ilgileri, ihtiyaçları, yetenek ve yeterlilikleri doğrul-
tusunda üst öğrenime, iş ve meslek alanlarına ve hayata hazırlanmalarını,

40 Milli Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim Kurumları Yönetmeliği: https://ookgm.meb.gov.tr/meb_iys_dosya-
lar/2019_09/06103840_Ozel_EYitim_KurumlarY_YonetmeliYi.pdf (Son erişim tarihi: 01.08.2022)

Diğer yandan, engelli yakınlarının özel eğitim ve rehabilitasyon hizmetlerinden mem-
nuniyet oranları da tartışmalıdır. Zira STK’ların katıldığı saha tarama toplantısında özel-
likle otizm ve Down sendromlular konusunda çalışan STK temsilcileri; eğitim sürele-
rinin kısalığı, eğitimci kalifikasyonlarının yetersizliği ve eğitimci eksikliği konularına 
vurgu yapmışlardır. Bu memnuniyetsizliğin şiddetini ölçmek için yapılan araştırma 
sayısı oldukça yetersiz olmakla birlikte, ASHB tarafından yapılan “Özürlülerin Sorun 
ve Beklentileri Araştırması-2010”da ortaya çıkan oranlar bu tespiti doğrular niteliktedir. 
Söz konusu araştırmada engelli yakını ve/ya engelli katılımcılara “Kayıtlı olan özürlü 
bireyler içinde özel eğitim ve rehabilitasyon merkezine devam etmiş/devam edenlerin, 
cinsiyete göre özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri hakkındaki düşünceleri” sorul-
muştur. Her ne kadar araştırmanın üzerinden uzun bir süre geçmiş olmakla birlikte, konu 
hakkında ciddiye alınması gereken sonuçlar içermektedir. Araştırma cevap dağılımları 
engel türüne değil, cinsiyete göre yapılmıştır. Veri dağılımı Tablo 1-9’da paylaşılmıştır. 

Kayıtlı Özürlü Bireyler İçinde Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezine Devam Etmiş/Devam Edenlerin, 
Cinsiyete Göre Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezleri Hakkındaki Düşünceleri, 2010

Değerlendirme Konusu Toplam Erkek Kadın

Ders saatleri 100 100 100

Yeterli 42,9 41,9 44,6

Yetersiz 50,9 51,7 49,7

Fikri yok 6,1 6,4 5,7

       

Öğretmenlerin bilgi düzeyi 100 100 100

Yeterli 70,3 72,1 67,6

Yetersiz 19,5 18,3 21,4

Fikri yok 10,1 9,6 11

       

Fiziksel ortamın özürlülere uygunluğu 100 100 100

Yeterli 78,9 80,8 75,8

Yetersiz 14 12,2 16,8

Fikri yok 7,1 6,9 7,4

       

Ulaşım imkanları 100 100 100

Yeterli 89,5 89,6 89,3

Yetersiz 9,9 9,4 10,7

Fikri yok 0 0 -

       

Eğitimin içeriği 100 100 100

Yeterli 60,1 62,1 56,9

Yetersiz 31,2 30,5 32,3

Fikri yok 8,7 7,4 10,7

Tablo 1-9: Engelli ve/veya ailelerinin eğitim ve rehabilitasyon hizmetlerinden memnuniyet oranları. 
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Sağlık profesyonellerinin sadece bir üyesi olan “fizyoterapist”ler, sağlık siste-
minden tamamen kopuk bir sistem içerisinde, eğitim sektöründe, adı “reha-
bilitasyon” olan bir faaliyeti sürdürmektedirler. Yapılan işin içeriği, egzersiz 
uygulamalarından ibaret olsa da, gerek egzersizin planlanması gerekse denet-
lenmesi aşamasında, bu konuda uzman hekimler yer almamaktadır. Egzersiz 
planları eğitimciler tarafından çizilmekte, ve “rehabilitasyon denetimleri” de 
MEB’in eğitimci müfettişleri tarafından yapılmaktadır.42 

Bu sebeple, içerisinde sağlık uzmanlarının olmadığı bir rehabilitasyon hizmeti yan-
lış olduğu kadar da riskli bir hizmet türüdür. Bunun bir sonucu olarak da engelli 
çocuğun rehabilitasyon süreciyle ilgili bütün sorumluluğu, fizyoterapist tarafından 
üstlenilmektedir ki bu mesleki grubun formasyonu bu ihtiyaca cevap verebilecek 
seviyede değildir. 

Kaldı ki bu uygulama, Sağlık Mevzuatına da aykırılık içermektedir. Zira 863 sayı-
lı Tababet ve Şuabatı San’atlarının Tarzı İcrasına Dair Kanun’un 1. maddesi “Türkiye 
Cumhuriyeti dâhilinde tababet icra ve herhangi surette olursa olsun hasta tedavi edebil-
mek için Türkiye Darülfünunu Tıp Fakültesinden diploma sahibi olmak ve Türk bulun-
mak şarttır”43 hükmünü haizdir. Madde açık bir biçimde fizyoterapistin doktor teşhisi, 
kontrolü ve fizyoterapi içerik kararı olmadan tıbbi rehabilitasyon uygulaması yapama-
yacağını ortaya koymaktadır: “Engelli çocukların en önemli ihtiyacı olan fizyoterapi ve 
rehabilitasyon hizmeti aslen bir ‘sağlık’ hizmeti olup, yasal olarak da karara bağlandığı 
gibi hekim takibi ve kontrolü gerektirmektedir. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından dene-
timi yapılan kurumlarda verilen bu hizmetlerin denetimi yapılamamaktadır.”

Ancak sağlık mevzuatının yarattığı bu engel, MEB’in çıkardığı bir yönetmelik deği-
şikliğiyle çözülmeye çalışılmıştır. Yönetmelikte 2019 yılında yapılan bir değişiklikle, 
merkezlerde görevlendirilen terapistlerin statüsü değiştirilmiştir: 

Uzman öğretici kadrosunda görev yapan fizyoterapistin görevleri (Değişik 
başlık:RG-5/9/2019-30879)
MADDE 11 – 
(1) Kurumda görevli (Ek ibare:RG-5/7/2018-30469) (Mülga iba-
re:RG-5/9/2019-30879) (…) fizyoterapistin görevleri şunlardır44

42 D.D. Karayel, Türkiye’de bedensel engelli çocukların tıbbi rehabilitasyonunda sorunlar ve çözüm önerileri raporu, s. 58.

43 Bkz. Tababet ve Şuabatı San’atlarının Tarzı Icrasına Dair Kanun, 1. Madde: https://www.saglik.gov.tr/
TR,10385/sayisi1219--rg-tarihi04041928--rg-sayisi863-tababet-ve-suabati-sanatlarinin-tarzi-icra-
sina-dair-kanun.html#:~:text=Say%C4%B1s%C4%B1%3A1219%20R.G.-,Tarihi%3A04.04.1928%20
R.G.,atlar%C4%B1n%C4%B1n%20Tarz%C4%B1%20%C4%B0cras%C4%B1na%20Dair%20Kanun&-
text=Madde%201%20%2D%20T%C3%BCrkiye%20Cumhuriyeti%20dahilinde,olmak%20ve%20T%-
C3%BCrk%20bulunmak%20%C5%9Fartt%C4%B1r. (Son erişim tarihi: 01.08.2022)

44 Milli Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim Kurumları Yönetmeliği: https://ookgm.meb.gov.tr/meb_iys_dosya-
lar/2019_09/06103840_Ozel_EYitim_KurumlarY_YonetmeliYi.pdf (Son erişim tarihi: 01.08.2022)

b) Toplum içindeki rollerini gerçekleştiren, başkaları ile iyi ilişkiler kurabilen, 
iş birliği içinde çalışabilen ve çevresine uyum sağlayabilen üretici bir vatandaş 
olarak yetişmelerini,
c) Dil-konuşma gelişim güçlüğü ile zihinsel, fiziksel, duyusal, sosyal, duygu-
sal ve davranış problemleri olan özel eğitim gerektiren bireylerin engellilik 
halinin ortadan kaldırılmasını ya da etkilerinin en az seviyeye indirilerek 
yeteneklerinin en üst seviyeye çıkarılması ve topluma uyumlarının sağlanması, 
temel özbakım becerilerinin ve bağımsız yaşam becerilerinin geliştirilmesini, 
sağlamak için eğitim çalışmaları yapmaktır. 

Yönetmelik maddesinden de anlaşılacağı üzere, rehabilitasyon kavramı doğru bir 
zemine oturtulmakla birlikte, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri sadece reha-
bilitasyon hizmetleri vermek anacıyla değil, maddenin (a) fıkrasında da belirtildiği 
üzere kaynaştırmalı eğitim gören engelli öğrencilere destek eğitiminin verilmesi 
için de açılmış merkezlerdir. Böylece engelli çocuklar için çok önemli ama bir o 
kadar da kapsamlı ihtiyaca cevap vermek üzere kurgulanmışlardır. Bu bağlamda, 
söz konusu kurumların ideal bir şekilde her iki ihtiyaca cevap vermesi neredeyse 
imkansız hale gelmektedir.

Her şeyden önce, rehabilitasyon hizmeti, öncelikle fizik tedavi uzmanı olmak üzere, 
nörolog, psikiyatrist, beyin cerrahı gibi birçok farklı disiplinden doktorun gözetimin-
de, fizyoterapist ve diğer disiplinlerden terapistler tarafından yürütülebilecek uygula-
malardır. Zira rehabilitasyonun içerdiği terapi, sadece egzersiz uygulamalarını değil, 
konuşma terapisi, ergoterapi vb. diğer alanlar için de geçerlidir: 

Fiziksel tıp ve rehabilitasyon uzman hekimi, tıbbi rehabilitasyon ekibinin 
lideri ve sürekli üyesidir. Tanı konulmasını izleyen dönemden itibaren, be-
densel engelli çocuğu ayrıntılı olarak değerlendirir. Vücut işlevleri ve ya-
pılarındaki sorunları tespit eder ve klinik testlerle derecelendirir. Günlük 
aktivitelerdeki kapasite ve performansını her hastalık için farklı ölçütler 
kullanarak değerlendirir. Çocuk ve ailesinin yaşam kalitesiyle ilgili değer-
lendirmeler yapar. Çocuğun hastalığı konusunda aileyi bilgilendirir; ailenin 
engelli çocuğuyla ilgili olumlu ancak gerçekçi beklentiler oluşturmasını 
sağlar. Ailenin güçlendirilmesi konusunda aile terapisti ve sosyal hizmet 
uzmanıyla birlikte çalışır.41

Ancak özel eğitim rehabilitasyon merkezlerinin doktor bulundurma yükümlülükleri 
olmadığı gibi doktor istihdamına yetecek mali olanaklara sahip olmaları oldukça zor-
dur. Bunun bir sonucu olarak; 

41 Aydın, R. Türkiye’de bedensel engelli çocukların tıbbi rehabilitasyonunda sorunlar ve çözüm önerileri raporu, 
s. 9: https://enuygar.istanbul.edu.tr/tr/content/raporlar-637453758518740684/istanbul%E2%80%-
99da-engelliler-ve-yaslilara-yonelik-saglik-hizmetlerinin-durum-analizi-ve-hedefler (Son erişim tarihi: 
01.08.2022)
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2.4.4.F-2 - Fizik tedavi ve rehabilitasyon işlemlerinin faturalandırılması
(5) Bir hasta için son bir yıl içinde en fazla; aynı bölgeden toplam 30 seans, 
iki farklı vücut bölgesinden toplam 60 seans fizik tedavi ve rehabilitasyon 
işlemlerine ait bedeller Kurumca karşılanır. Aynı bölge için bir yıl içinde en 
fazla iki sağlık raporu düzenlenebilir. (Mülgacümle:RG-7/10/2016-29850)
(72) (...) Ekstremitelerdeki sağ ve sol bölgeler ayrı bölge olarak değerlendi-
rilir. Ancak SUT eki EK-2/D-2 Listesinde (*) işaretli tanılarda ve G80 kodlu 
tanılarda bölge kontrolü yapılmaz.45

Ortopedik engelliler SUT’un EK-2/D-2 Listesinde (*) işaretiyle tanılıdırlar. Buna bağlı 
olarak SUT maddesinde açık olarak belirtildiği üzere yıllık rehabilitasyon hakları 60 
seansla sınırlı tutulmuştur. Ancak, rehabilitasyon alma hakkının bu kadar net bir bi-
çimde kısıtlanması oldukça sakıncalı bir yaklaşımdır. Zira her engellinin seans ihtiyacı 
değişiklik gösterebilmektedir. Özellikle çocukluktan ergenliğe, ergenlikten yetişkinli-
ğe geçişte, eğitim ya da iş yaşamına dahil olma aşamalarında, rehabilitasyon hizme-
tinin yenilenmesi ve güncellenmesi önemli hale gelmektedir. Bu aşamalarda doğacak 
ihtiyacın belirli saatlerle sınırlandırılması, engelliler aleyhine bir durum yaşanmakta-
dır. Seans sayısı, bu tip özel durumlarda farklı disiplinlerden uzmanlar tarafından be-
lirlenmesi daha doğru bir yaklaşım olacaktır. 

Tıbbi temelli rehabilitasyon hizmetlerinin, tıpkı kişisel hareketliliği arttıran medikal 
cihazlarda olduğu gibi, listelerdeki standart geri ödeme sistemleriyle değil, engelli bi-
reyin ihtiyaçlarına odaklanan bir perspektifle geliştirilmeli ve uygulanmalıdır. 

1.4.3.3. SGK Rehabilitasyon Hizmetleri Geri Ödemelerinde Ayrımcılık
Rehabilitasyon ve habilitasyon bir diğer sorun; hak sahibi sigortalı engellilerin kendi 
aralarında da ayrımcılık içeren uygulamaların bulunmasıdır. Bu bağlamda sosyal gü-
venlik sisteminde, olağan sebeplerle engelli haline gelmiş sigortalılar ile engelli ga-
zilerin, şehit yakını engellilerin ve terörle mücadele kanununun ilgili hükümlerinde 
sayılan haller sebebiyle engelli olan kişilerin aldıkları rehabilitasyon hizmetinin geri 
ödemelerinde farklı uygulamalara gidilmiştir.

45 SUT, 2.4.4.F-2 maddesi için bkz.: https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2018/07/20180705M1-1.htm 
(Son erişim tarihi: 01.08.2022)

Bu kapsamda, merkezlerde görev alacak terapist ekibi, eğitimci kadrosu kabul edilmiş-
tir. Ancak tıbbi rehabilitasyon hizmeti veren bir meslek örgütüne eğitimci statüsü ver-
mekle, hizmetin doğasından kaynaklanan risklerin ortadan kaldırılamayacağı da açıktır. 

Sonuç olarak; bu iki farklı ve stratejik hizmetin özel eğitim ve rehabilitasyon merkez-
lerinde birleştirilmesi, Sağlık Bakanlığı’nın rehabilitasyon, MEB’in de destek eğitim 
hizmetinin getirdiği operasyonel yükten kurtulması olmuştur. Böylece her iki kurum 
da kendi alanlarıyla ilgili bir hizmet yükümlülüğünden kurtulmuş, engelli çocukların 
rehabilitasyon hizmeti, yaratılan gri bir alana taşınmıştır. Bu ironik sonuç, hiç şüphe-
siz, engellilerin menfaatine hizmet etmemektedir. 

Özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinin gerçek anlamda isimlerinin içerdiği hiz-
metleri verebilmesi için bu merkezlerde, uzman doktorlarla desteklenmiş bir sistem 
oluşturulması ve aynı anda destek eğitim kanadının güçlendirilmesi gereklidir; ancak 
insan kaynağı bakımından bu oldukça zor bir çözüm yoludur. 

Bu bağlamda rehabilitasyon hizmetlerinin tıpkı psiko-sosyal engellilerde olduğu gibi 
TRSM sistemine benzer şekilde hastanelere ve FTRH’lere bağlanmış merkezler şeklinde 
bir modele geçilmesi daha doğru bir yaklaşım olacaktır. Bu modelde, hastanelerle ilişkili 
merkezlerde uzman sağlıkçıların tam zamanlı ve yoğun bir şekilde olmasa da gerekli ve 
yeterli oranda nezaretinde rehabilitasyon hizmetleri verilmesi sağlanabilecektir. Bunun 
ardından şu anki merkezlerin sadece özel eğitim ve destek eğitimlerinin verildiği mer-
kezlere dönüştürülmesi sayesinde, destek eğitim sistemi de daha verimli hale gelecektir. 

1.4.3.2. SGK Rehabilitasyon Hizmetleri Geri Ödemelerinde 
Seans Kotaları Sorunu
Ortopedik engelli bireyler, rehabilitasyon hizmetleri kapsamında bir; tıbbi temelli re-
habilitasyon hizmetleri kapsamında iki boyutlu hizmet almaktadırlar. Bu bağlamda, bi-
rinci olarak bedensel fonksiyonlarını en üst seviyede kullanabilmek için beceri kazan-
dırılmasına ilişkin rehabilitasyon hizmetleri verilmektedir. Bu eğitimlerde engelliler, 
gündelik yaşam aktivitelerini gerçekleştirmek için gerekli transfer ve özbakım eğitimi, 
medikal cihaz kullanımı eğitimi gibi rehabilitasyon hizmetlerinden yararlanmaktalar. 

Bu tip rehabilitasyon uygulamaları, engelliyi bağımsızlaştırıcı, ekonomik ve sosyal ya-
şama dâhil edici bir boyut içermektedir. Diğer yandan, engelli bireylerin hareketsizlik 
ya da hareket bozukluğuna bağlı olarak gelişecek kireçlenme, kas kısalması gibi orto-
pedik deformasyonlarının ya da tansiyon, damar tıkanıklığı gibi ikincil hastalıkların 
önlenmesi için koruyucu fizik tedavi ve rehabilitasyon hizmetleri almak durumunda-
dır. Bu bağlamda ortopedik engelli bireyler için ideal rehabilitasyon sistemi, her yıl 
ihtiyaç duyduğu oranda bu hizmeti almasıdır. 

Halihazırdaki sistemde, ortopedik engellilerin rehabilitasyon hizmeti alım koşulları 
SUT’ta belirtilen koşullar çerçevesinde sağlanmakta: 
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gibi transfer tekniklerinin öğretilmesi, kıyafet giyim, özbakım tekniklerinin öğretilmesi, 
ev içi erişim düzenlemelerinin yapılması vb. birçok uygulama boyutu bulunmaktadır. 

Ancak izleme çalışmalarında nitel araştırma katılımcıları (bkz. 4. Bölüm) ve saha tara-
ma toplantı katılımcılarının yaptıkları geribildirimlerde rehabilitasyon ve habilitasyon 
hizmetlerinin tıbbi uygulama boyutunun daha ağırlıklı olduğu, günlük yaşam aktivite-
lerini geliştirici yönünün düşük profilli tutulduğu bildirimleri alınmıştır. 

Araçların kullanımını en iyi şekilde bilmek, hem bireyin bağımsızlığını arttırmakta 
hem de olası kazaları engelleyebilmektedir. Bu açılardan, engelli bireyler açısından 
hayati öneme sahip bir durum ortaya çıkmaktadır. 

1.4.3.5. Eğitim Sisteminin Sağladığı Rehabilitasyon Hizmetlerinin 
İşleyişinde Yaşanan Sorunlar
Raporda daha önce (bkz. “MEB’e Bağlı Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezlerinde 
Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Doktorları Olmadan Rehabilitasyon Hizmeti Verilmesi” 
başlıklı kısım) belirtildiği üzere, MEB’e bağlı özel eğitim ve rehabilitasyon kurumları 
üzerinden engellilere yönelik rehabilitasyon hizmeti verilmesi, gerek tıbbi, gerekse de 
mevzuat açısından sorunlu bir durumdur. Ancak halihazırda süren bir uygulama olması 
ve rehabilitasyon hizmetlerinde bir yöntem olarak kullanılması sebebiyle MEB’in sağ-
ladığı rehabilitasyon hizmetlerinin içerik olarak sorgulanmasında yarar vardır. Bu kap-
samda izleme çalışmaları sırasında öne çıkan bazı konu başlıkları aşağıda paylaşılmıştır. 

Özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde verilen hizmetler, ağırlıklı olarak fizik tedavi 
tabanlı rehabilitasyona indirgenmektedir. Bu bağlamda bütün program fizyoterapistin 
belirlemeleri üzerinden gelişmekte, konuşma terapisi, iş-uğraşı terapisi gibi diğer rehabi-
litasyon alanları ihmal edilmektedir. Bunun yanında, merkezlerde destek eğitim hizmet-
leri de bu durumdan etkilenmekte, destek eğitimleri oldukça sınırlı saatlerde verilmek-
tedir. Bu durum, saha tarama toplantısında STK temsilcilerince sıkça dile getirilmiştir. 

Diğer yandan, izleme çalışmalarında gündeme gelen bir diğer konu da, hizmetlerin süre 
kotaları olmuştur. Halihazırdaki mevzuata göre MEB’e bağlı özel eğitim kurumlarından 
alınan rehabilitasyon hizmeti, engelli bireyler için aylık 8 saatle sınırlı tutulmuştur. Bu 
sayınının üzerindeki seansların ücreti MEB tarafından karşılanmamaktadır. Bu süreye 
ek olarak ayrıca 4 saat de grup çalışması verilmektedir. Bu süreler, sadece özel eği-
tim ve rehabilitasyon merkezlerinden rehabilitasyon hizmeti alan ve ek olarak Sağlık 
Bakanlığı hizmetleri kapsamında sosyal güvenlik sisteminin geri ödemelerini kullana-
rak rehabilitasyon hizmetleri almayan/alamayan engelli çocuklar için yetersizdir. 

Kaldı ki özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde verilen rehabilitasyon hizmetleri de 
ağırlıklı olarak FTRH’lerdeki fizik tedavi ve egzersiz eğitim modeline yakın uygulamalar-
dan oluşmaktadır. Bu yüzden engelli çocuk konuşma terapisi, iş uğraşı terapisi, bilişsel 
gelişim terapisi vb. diğer disiplinlerden yararlanacak süreye sahip olamamaktadır. 

Sağlık Uygulama Tebliği (SUT) - 2.4.4.F-2 Maddesi:

(3) (Değişik:RG-30/4/2016-29699) 3713 sayılı Kanuna göre aylık bağlanmış maluller, 5434 sayılı 
Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununun 56’ncı maddesi veya 2330 sayılı Kanunun 2’nci 
maddesinin birinci fıkrasının (e) ve (f) bentlerinde sayılanlardan 3713 sayılı Kanun kapsamına gi-
ren olaylar sebebiyle aylık bağlananlar ile 3713 sayılı Kanun kapsamına girmese dahi başkasının 
yardımı ve desteği olmaksızın yaşamak için gereken hareketleri yapamayacak derecede malul olan 
vazife ve harp malulü hastaların ve genel sağlık sigortalısı ile bakmakla yükümlü olduğu kişilerden, 
3713 sayılı Kanunun 21’inci maddesinde sayılan olaylara maruz kalmaları nedeniyle yaralanan kişi-
lerin de tedavileri sonuçlanıncaya veya maluliyetleri kesinleşinceye kadar geçen süre içerisinde ya-
pılan fizik tedavi ve rehabilitasyon uygulamaları Kurumca karşılanır. Bu kişilere SUT eki EK-2/D-2 
Listesinde yer alan tüm tanılarda bölge kontrolü olmaksızın, 30 seansa kadar (30’uncu seans dâhil) 
olan fizik tedavi ve rehabilitasyon uygulamaları için fiziksel tıp ve rehabilitasyon uzman hekimince, 
31-60 seansa kadar (60’ıncı seans dâhil) olan fizik tedavi ve rehabilitasyon uygulamaları için en 
az bir fiziksel tıp ve rehabilitasyon uzman hekiminin yer aldığı (sağlık hizmeti sunucusunda yeterli 
sayıda fiziksel tıp ve rehabilitasyon uzman hekimi bulunması durumunda sağlık kurulu bu hekimler 
tarafından oluşturulacaktır) sağlık kurumu sağlık kurulunca (ayakta tedavilerde resmi sağlık kuru-
lunca) düzenlenen rapora istinaden, 60 seanstan daha fazla fizik tedavi ve rehabilitasyon uygu-
lamaları gereken durumlarda ise (Mülga ibare:RG7/10/2016-29850)(72) (...) Sağlık Bakanlığı’na 
bağlı sağlık hizmeti sunucularında ve üçüncü basamak sağlık hizmeti sunucularında görevli en az 
bir fiziksel tıp ve rehabilitasyon uzman hekiminin yer aldığı (sağlık hizmeti sunucusunda yeterli 
sayıda fiziksel tıp ve rehabilitasyon uzman hekimi bulunması durumunda sağlık kurulu bu hekim-
ler tarafından oluşturulacaktır) sağlık kurumu sağlık kurulunca 30’ar seanslık rapor düzenlenmesi 
koşulu ile tüm sağlık hizmeti sunucularında uygulanması halinde Kurumca karşılanır.46

Açıklama Kutusu 1-7: Sağlık Uygulama Tebliği (SUT) - 2.4.4.F-2 Maddesi.

SUT’un 2.4.4.F-2 Maddesi hükümlerinde de görüleceği üzere, sigorta sistemi, söz konu-
su kanunlar kapsamında engelli olmuş kişilere, uzmanların gerek görmesi halinde, 90 
seansa kadar rehabilitasyon hizmeti alma hakkı tanımaktadır. 

Elbette ki devletin, söz konusu kanunlar çerçevesinde engelli haline gelmiş kişilere ya da 
şehit yakınlarına yaşamın çeşitli alanlarında ayrıcalıklı davranması olumlu karşılanacak 
bir durumdur. Ancak, sağlık ve rehabilitasyon gibi hiçbir şekilde ve gerekçeyle ayrımcılık 
yapılamayacak bir alanda, bu olumlu yaklaşımın bir ayrımcılık halinde uygulanması kabul 
edilebilir olmaktan uzaktır. Şüphesiz ki sağlık sisteminin gerekli hallerde ek rehabilitas-
yon seans hakkı tanınması doğru bir yaklaşımdır. Ancak bu yaklaşımın, tıbbi temelli re-
habilitasyon ihtiyacı olan her engelli için gerekli olması gerektiği de açık bir gerçekliktir. 

1.4.3.4. Sağlık Sistemi Rehabilitasyon Hizmetlerinde Ergoterapi ve 
Sosyal Yaşam Beceri Geliştirme Hizmetlerinin Yetersizliği
Bu bölümün diğer kısımlarında da belirtildiği üzere, rehabilitasyon ve habilitasyon çalış-
maları sadece egzersize dayalı fizik tedavi ve cihazlandırma (uzun bacak yürüme cihazı, 
kafu, afu takılması vb.) uygulamalarından ibaret değildir. Rehabilitasyon ve habilitasyon-
da, ortopedik engelliye temin edilen cihazın (örneğin tekerlekli sandalye, beyaz baston ya 
da işitme cihazının) kullanımının öğretilmesi, tekerlekli sandalyeden araca, yatağa geçiş 

46 SUT, 2.4.4.F-2 maddesi için bkz.: https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2018/07/20180705M1-1.htm 
(Son erişim tarihi: 01.08.2022)
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göstermiştir. Ancak artış gösteren bu aylık ödemelerin, kendi dönemlerindeki USD kar-
şılıklarına bakıldığında, 2015’ten 2022’ye dek düzenli olarak düşüş göstermektedir. Bu 
noktada, yapılan ödemelerin sadece rehabilitasyon hizmetleri için değil, destek eğitimi 
için de yapıldığını özellikle vurgulamak gereklidir. Bu ise, rehabilitasyon hizmetleri için 
ödemelerin gerçekte bu rakamın da altında olduğunu ortaya koymaktadır. 

Aylık ödemelerin bu şekilde düşmesinin en önemli sonucu, özel eğitim ve rehabilitas-
yon kurumlarının, maliyet düşürmek için eksik personelle hizmet vermesi ve daha da 
önemlisi, ücretleri daha yüksek olan dil ve konuşma terapisti, ergoterapist gibi farklı 
terapi uzmanlarını istihdam etmemesi ya da asgari düzeyde istihdam etmesi sonucunu 
doğurmaktadır. Nitekim STK saha toplantısına katılan STK’ların önemli bir bölümü de 
bu soruna işaret etmişlerdir. 

1.4.4. Pandemi Döneminde Rehabilitasyon ve Habilitasyon Hizmet Sorunları
2019 yılının son çeyreğinde dünyayı etkisi altına almaya başlayan ve Mart 2020’de 
Türkiye’de de ilan edilen Covid-19 pandemisi binlerce insanın ölümüne neden olmakla 
birlikte ekonomik, sosyal, kültürel tüm yaşam alanlarını derinden etkilemiştir. Bu tablo 
içerisinde, başka birçok alanda olduğu gibi, engelli bireylerin Kişisel Hareketlilik ve 
Rehabilitasyon hak alanları da hayati oranda etkilenmiştir. Rehabilitasyon hizmetleri-
nin psikoterapi, konuşma terapisi gibi terapiler dışında, çoğunlukla bedensel temasa 
dayalı iş ve işlemlerden oluşması, kişisel hareketlilik sağlayıcı medikal malzeme ve hiz-
metlerin raporlarının hastanelerden alınması, salgının bu iki alandaki etkisini oldukça 
şiddetlendirmiştir. 

Bölüm içerisinde ele alındığı üzere, engellilerin rehabilitasyon hizmetleri iki tip ku-
rum üzerinden yürütülmektedir. Bu kapsamda, sağlık sistemine bağlı FTRH, RSHH 
ve TRSM’ler ve MEB’e bağlı özel eğitim rehabilitasyon kurumları engelli bireylere 
rehabilitasyon hizmetleri vermektedir. Ancak salgınla birlikte, ülke genelinde eğitim 
hizmetlerinin uzaktan eğitim uygulamasına geçmesinin bir sonucu olarak özel eğitim 
kurumları kapatılmıştır. 

Salgının sürdüğü 2021 yılında da kısmi açılma dönemleri haricinde, özel eğitim ve 
rehabilitasyon kurumları kapalı kalmaya devam etmiştir. Kurum ve merkezler, ancak 
2021 sonbahar aylarından itibaren hizmete yeniden açılabilmişlerdir. Bu durum hem 
engelli çocukların rehabilitasyon hizmetinden mahrum kalmasına hem de kurumların 
ve bu kurumlarda çalışan personelin ekonomik olarak büyük bir kriz yaşamasına se-
bep olmuştur. Özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri pandemi kısıtlamaları boyunca 
zor durumda kalmış, buna karşın MEB’in uzaktan eğitim için kurduğu EBA sistemi, 
engelliler için uygun olmamakla eleştirilmişti. 

Her ne kadar bu süreçte FTRH, RSHH ve TRSM’ler geçici olarak faaliyet dışı kaldıktan 
sonra tekrar hizmete başlamış olsa da, gerek engelli bireylerin hastanelere gitmesinin 
yaratacağı hastalık bulaşma riskinden kaçınmak için buralara gitmemesi, gerekse de 

Söz konusu sorunun çözümü için STK’ların uzun yıllardır çok önemli girişimleri olmakla 
birlikte MEB tarafından henüz bu konuda bir adım atılmamıştır. Bu sorun, özellikle saha 
tarama toplantısında STK temsilcileri tarafından sıkça dile getirilen konular arasındadır. 

Özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde yaşanan bir diğer sorun öbeği de; personel ye-
tersizlikleridir. Zira birçok kurumda, tüm süreç fizyoterapistler tarafından yürütülmekte, er-
goterapist, konuşma terapisti ya da iş-uğraşı terapisti bulunmamaktadır. Merkezler, bu tip 
personelin az bulunması ve ücretlerinin yüksekliği sebebiyle istihdamdan kaçınmaktadır.

1.4.3.6. Eğitim Sisteminin Sağladığı Rehabilitasyon Hizmetlerinin Ödenek Sorunları
MEB tarafından sağlanan rehabilitasyon hizmetlerinde, bakanlık tarafından özel eği-
tim kurumlarına engelli çocuklar için yapılan aylık ödemeler de sorunlardan bir diğe-
rini oluşturmaktadır. Ödeme miktarlarının zaman içerisinde nominal artışına karşın, 
reel bakımdan arttığını söylemek pek mümkün görünmemektedir. Tablo 1-10’da hiz-
met ödemelerinin yıllara göre dağılımı paylaşılmıştır. 

MEB Özel Eğitim ve Rehabilitasyon 
Hizmet Ödemelerinin Yıllara Göre Değişimi

Yıl Bireysel Eğitim Döviz Karşılığı Grup Eğitimi Döviz Karşılığı 

2015 434 TL47 149,65 $ 122 TL 42,06 $ 

2016 472 TL48 134,09 $ 133 TL 37,78 $

2017 509 TL49 135,01 $ 143 TL 37,93 $

2018 545 TL50 103,41 $ 153 TL 29,03 $

2019 632 TL51 106,21 $ 177 TL 29,74 $

2020 790 TL52 107,33 $ 221 TL 30,02 $

2021 862 TL 53 117,59 $ 241 TL 32,87 $

2022 1.164 TL54 85,84 $ 326 TL 24,04 $

Tablo 1-10: Özel eğitim ve rehabilitasyon hizmetlerinin aylık ödemelerinin yıllara göre dağılımı.

Tablo 1-10, MEB’in 2015-2022 yılları arasındaki aylık ödeme miktarlarını döviz karşılıkla-
rıyla birlikte göstermektedir. Tablodaki verilerden de anlaşılacağı üzere, bireysel ve grup 
eğitimleri için aylık ödemeler 2015 yılından 2022’ye dek TL bazında düzenli olarak artış 

47 Bkz. https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2015/02/20150214-18.htm

48 Bkz. https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/02/20160210-9.htm

49 Bkz. https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/01/20170131-6.htm

50 Bkz. https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2018/02/20180209-4.htm

51 Bkz. https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2019/01/20190125-13.htm

52 Bkz. https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2020/02/20200205-4.htm

53 Bkz. https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/02/20210203-7.htm

54 Bkz. https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/01/20220111-13.htm 
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Kişisel Hareketlilik Hakkı Konusunda Yapılan Bilgi Edinme Başvurularının Dağılımı

Kurum Soru Cevap Durumu

Sosyal Güvenlik 
Kurumu – GK

• Sağlık Uygulama Tebliği (SUT) EK-3C-2 listesindeki ürün-
ler için son 5 yılda harcanan bütçe.
• Sağlık Uygulama Tebliği (SUT) EK-3c-5 listesindeki ürünler 
için son 5 yılda harcanan bütçe.
• Kurumunuz tarafından Sağlık Uygulama Tebliği (SUT) EK-
3J listesindeki ürünler için son 5 yılda harcanan bütçe.

Veri paylaşımı içer-
meyen bir resmi 
cevap alındı.

81 Ilin Belediyeleri
• Toplu taşıma araçlarının engelli erişimine uygunluğu.
• Toplu taşıma araç şoförlerinin engelli yolcularla iletişim 
konusunda eğitim alma durumu. 

81 il belediyesinden 
37’sinden cevap 
alındı.

81 Ilin Erişilebilirlik 
Izleme ve 
Denetleme 
Komisyonu 

• Komisyon olarak gerçekleştirilen kamusal hizmet binasına 
izleme ve denetleme istatistikleri.
• Erişilebilirlik belgesi, ek süre ve ceza verme durumu.

81 ilin Erişilebilirlik 
Izleme ve Denetleme 
Komisyonu’nun 
26’sından cevap alın-
dı. Cevap alınan ve iş-
lenebilir veri paylaşan 
16 il komisyonunun 
verileri kullanıldı. 

Maliye Bakanlığı

• 2015-2020 döneminden bu yana 4760 sayılı Özel Tüketim 
Vergisi Kanunu’nun 7. Maddesinin 2 Numaralı bendi kap-
samında engellilik kapsamında ÖTV istisnası uygulanan 
toplam araç sayısının yıllara göre dağılımı.
• 2015-2020 döneminden bu yana 4760 sayılı Özel Tüketim 
Vergisi Kanunu’nun 7. Maddesinin 2 Numaralı bendinin (A) 
ve (B) Fıkrasına göre ÖTV istisnası sağlanan araç sayısı.

Cevap alınamadı.

Emniyet 
Müdürlüğü

• 2020 yılı itibariyle H sınıfı ya da yeni kategorilendirme 
kuralları kapsamında ehliyet sahibi olan engelli kişi sayısı. 
• 2015-2020 döneminde engelliler ve engelliler adına yakın-
larına ruhsatlandırılan toplam araç sayısı.

Cevap alınamadı.

Tablo 1-11: Kişisel hareketlilik hakkı konusunda yapılan bilgi edinme başvurularının dağılımı.

Tablo 1-11’de görüldüğü gibi, yapılan başvurular sonucu ya cevap alınamamış yahut 
büyük ölçüde işlenebilir veriye ulaşılamamıştır. Kullanılabilir durumda olanlar, bu ya-
yın içerisinde kullanılmıştır. Diğer yandan, bilgi, veri ve belgeye ulaşılabilen bir diğer 
kaynak olan medya tarama çalışmalarından elde edilen haberler de araştırma bakımın-
dan katkı sağlayıcı olmaktan uzak kalmıştır. Zira medyada yer alan haberler, hak temel-
li perspektiften çok, yardım kampanyaları, yerel yönetimlerin yardımları, hayırsever 
kişi ve kuruluşların yardımları ve diğer sosyal etkinlikler odaklı haberler olmuştur. 
Böylece, önceki yıllarda önemli bir bilgi, veri kaynağı olma özelliği taşıyan medyanın 
da alana dair bilgi vermekten uzaklaştığı gözlenmiştir. 

Bu kapsamda kişisel hareketlilik alanının içerisinde bulunan medikal malzemelere ve 
ekipmanlara, tıbbi ve yarı tıbbi cihazlara ve sarf malzemelerine erişim başlığındaki 
medya haberlerinin 2021 yılındaki istatistikleri Tablo 1-11’de paylaşılmıştır.

bu kurumların tam kapasite çalışsa bile ihtiyacı karşılayamayacak durumda olması ne-
deniyle rehabilitasyon hizmetlerinde yaşanan kayıplarının boyutunu belirlemek pek 
mümkün görünmemektedir. 

Benzer bir durum, kişisel hareket kazandırıcı cihaz ve teknolojilere erişim bakımından 
da geçerlidir. Engelliler, ekonomik durumları sebebiyle, kişisel hareketlilik kazandırıcı 
medikal malzeme ve yardımcı cihazlara SGK geri ödemeleri üzerinden erişmektedir. 
Ancak salgın sebebiyle hastanelerin yarattığı riskler, engellileri ve ailelerini hastanele-
re gitmekten uzak tutmuştur. Bunun yanında hastanelerdeki Covidli hastaların yarattı-
ğı yük yüzünden rapor verecek heyetler de toplanamaz hale gelmiştir.

Diğer yandan, pandemi döneminde ekonomik kriz yaşanmış, kurlardaki artışa bağlı 
olarak medikal cihaz ve teknolojilerin fiyatlarında ciddi artışlar yaşanmıştır. Bu sebep-
le, cihaz ya da teknolojiyi, doğrudan kendi parasıyla satın alan kişiler için de, SGK’dan 
aldığı geri ödemenin üzerine fark ekleyerek cihaz ve teknolojileri edinen engelliler 
için de katlanılamayacak maliyetler doğmuştur.

1.5. Sağlık, Kişisel Hareketlilik, Güncel Durum, Veriler ve Yaşanan Sorunlar
İzleme çalışmaları döneminde, genel anlamda, sağlık ve sosyal güvenlik sistemine yö-
nelik politikalarda belirgin bir değişiklik olmamıştır. Ancak ülke gündemini etkileyen 
diğer olaylar sebebiyle sağlık hizmetlerinde ve sosyal güvenlik destek sisteminin hiz-
metlerinde birtakım değişimler yaşanmıştır. 

Sağlık ve sosyal güvenlik sisteminin sağladığı ürün ve hizmetlere dair politikalar, 
izleme alanının diğer temalarında da olduğu üzere 2020 yılı Mart ayında başlayan 
Covid-19 pandemisinin ülkenin sağlık ve sosyal güvenlik sistemine getirdiği ağır yü-
kün etkileri ve yine aynı dönemde başlayarak 2021 yılının sonlarına doğru giderek 
şiddetlenen (ulusal ve küresel) ekonomik krizin etkileri altında şekillendi.

Sağlık ve sosyal güvenlik sisteminin engellilere sağladığı hizmetler üç ayaklı bir yapı-
ya sahip olup özellikle pandemi ve ekonomik kriz, bu üç ayağı da ayrı ayrı ve derinden 
etkilemiştir. Bu hizmet ayakları şunlardır:

• Hastanelerin sağladığı sağlık hizmetleri,
• Hastanelerin sağladığı sağlık kurulu rapor hizmetleri,
• Sosyal güvenlik sisteminin sağlık-rehabilitasyon hizmetleri için sağladığı finans-

man hizmetleri.

Bu üç farklı kategorideki hizmet ve ürünlere ilişkin izleme çalışmalarında somut, sa-
yısal ve ölçülebilir bilgi ve veriye ulaşmak önemli bir sorun oluşturdu. Zira konu hak-
kında bakanlıklara, yerel yönetimlere ve diğer ilgili devlet kurumlarına yönelik yapılan 
bilgi edinme başvurularına olumlu ve somut bir yanıt alınamadı. Yapılan başvuruların 
dağılımı Tablo 1-11’de yer almaktadır.
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Tablo 1-13 incelendiğinde görüleceği üzere 2021 yılında medyada kişisel hareket-
lilik hakkı alanında yayımlanan 455 haberin 354 tanesi kamu kuruluşlarının yap-
tıkları medikal malzeme yardımı kapsamında. Söz konusu başlıkta, yerel yönetim-
lerin ve valiliklerin, kaymakamlıkların engellilere yaptıkları tekerlekli sandalye, 
baston, vb. yardımlara ilişkin haberler yer almakta. Benzer şekilde, yayınlanan 
haberlerin 64 tanesi de sivil kişi ve kuruluşların engelli bireylere yaptıkları medi-
kal malzeme yardımlarına ilişkin haberler. Yayınlanan haberlerin sadece 34 tanesi 
engelli bireylerin (tekerlekli sandalye, işitme cihazı, koklear implant vb.) medikal 
malzeme temin sorunlarını, 3 haber de bu alanlarda hizmet evren uzman personel 
sorunlarını içermekte. 

Medyanın engelli bireylerin kişisel hareketlik alanında yaptığı –yardım eksenli– ha-
berlerinin ağırlığının bir diğer göstergesi de yardım temelli haberlerin özellikle toplu-
mun klişeleşmiş medikal malzeme anlayışı olan tekerlekli sandalyeyi kullanan engel 
grubu lehine bir yığılma sergilemesinden de anlaşılmakta. Nitekim kişisel hareketli-
lik alanında yayımlanan haberlerin konu aldığı engel gruplarına göre dağılımı Tablo 
1-14’te paylaşılmıştır. 

Tablo 1-14: Kişisel hareketlilik hakkı konulu haberlerin engel gruplarına göre dağlımı.

Kişisel hareketlilik alanında 2021 yılında yayımlanan haberlerin engel gruplarına göre 
dağılımı incelendiğinde, 454 haberin 355’inin ortopedik engellilere yönelik, 37’sinin 
görme engellilere, 12’sinin işitme engellilere dair olduğu, 33 haberde engel grubunun 
tespit edilemediği, diğer gruplara yönelik haberlerin ise yok denecek kadar düşük sa-
yıda olduğu görülmekte. Özellikle ortopedik engellilere yönelik haberlerin nerdeyse 
tamamı, düzenlenen yardım kampanyalarına yönelikler. 

Tablo 1-12: Kişisel hareketlilik hak alanında medyada yer alan haberlerin mecralarına göre dağılımı.

Tablo 1-12 incelendiğinde, 2021 yılı içerisinde medyada kişisel hareketlilik hak ala-
nı konusunda biri görsel, 454’ü yazılı medya olmak üzere 455 haberin yayınlandığı 
görülüyor. Ancak her ne kadar haber sayısının çokluğu sebebiyle medyanın konuya 
duyarlı olduğu düşüncesi oluşmakla birlikte, haberlerin altbaşlıkları ve içerikleri in-
celendiğinde, engellileri “yardım edilmesi gereken insanlar” olarak ele alan haberle-
rin ağırlıkta olduğu açıktır. 2021’de kişisel hareketlik hakkı alanına giren konularda 
yayınlanmış haberlerin altbaşlıklara göre dağılımı Tablo 1-13’te paylaşılmıştır. 

Tablo 1-13: Kişisel hareketlilik konusunda yayımlanmış haberlerin konu altbaşlıklarına göre dağılımı.
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Tablo 1-16: Sağlık hakkı konulu haberlerin alt konu başlıklarına göre dağılımı.

Tablo 1-16 incelendiğinde de görüleceği üzere sağlık hakkı alanında yapılan 841 haber-
den 815’inin ilaç ve tedavilere erişim sorunlarına dair haberlerden oluştuğu, 11’inin uz-
man doktora erişememe sorunuyla ve 15’inin de sağlık kurullarından alınan raporlarla 
ilgili sorunlar olduğu görülmektedir. Yayımlanmış haberlerin sayısal büyüklüğüne 
bakıldığında medyanın bu alandaki sorunlara karşı hassas olduğu düşünülmektedir. 
Ancak tablo yakından incelendiğinde gerçek durumun farklı olduğu anlaşılacaktır. 
Zira içeriklerine bakıldığında, 815 haberin 775’inde SMA’lı çocukların konu alındığı, 
sadece 1 haberin kistik fibrosisli bir çocuğu konu aldığı görülmekte. SMA’lı çocukların 
tedaviye erişim ve tedavi ücretlerinin karşılanmaması sorunu elbette hayati öneme sa-
hip. Ancak SMA dışında SGK tarafından karşılanmayan diğer tedavi hizmetlerini ala-
mayan başka hastalıklara –bir vaka dışında– rastlanılmaması, düşündürücüdür. SMA’lı 
çocukların haberlerinin ise oluşan ciddi kamuoyu baskısı sonucu yapıldığı açıktır. 

Ancak halihazırda sosyal güvenlik sistemi tarafından kimi hastalık ve ilaçlarının geri 
ödemelerinin yapılmadığı açık bir gerçeklikken, bu diğer hastalıkların mağdurları ko-
nusunda haberlerin yapılmaması, medyanın otokontrol ya da otosansür yapmakta ola-
bileceği ihtimalini gündeme getiriyor. Nitekim benzer durum, diğer haber kategorileri 
için de geçerli. Zira –SMA’lı çocuklara yönelik haberler dışındaki– haberlerin sorunlar-
dan ziyade, engellilere evde aşı uygulaması vb. sağlık hizmetlerini olumlayan, içerik 
bakımından sorunları ele almayan haberler olduğu görülüyor. Medyada 2021 yılında 
yer alan sağlık hakkı haberlerinin engel gruplarına göre dağılımı Tablo 1-17’de payla-
şılmıştır. 

Haberlerin bu şekilde bir dağılım sergilemesi düşündürücü ve dramatik bir tablo or-
taya koyuyor. Zira haberlere konu olan tüm medikal malzemeler bir “yardım” değil, 
“hak” konusudur. Engellilerin sorunlarının medyada bu boyutuyla yer alması, sosyal 
güvenlik sisteminin sorunlarının yanında, medyanın da engelli bireylerin sorunlarına 
bakış açısının ne denli sorunlu olduğunu gösteriyor. 

Benzer bir durum, 2021 yılında sağlık hakkı alanında yaşanan ihlaller haberleri 
için de geçerli. Zira 2021 yılı boyunca –SMA’lı çocuklara yönelik haberler dışında– 
medyada engelli bireylerin sağlık ve sosyal güvenlik sistemi haberlerine sınırlı 
sayıda yer verildi. Özellikle politik tartışmaların sıkça odağında yer alan anaakım 
medyanın yayın çizgisinde keskinleşerek, kurumsal eleştiriye sebep olabilecek 
haberlere (ör: ilaç ve medikal temin edilmeme, engellilerin hastanelerde tedaviye 
erişmeme sorunları vb.) yer vermemesi, buna karşın anaakımın dışındaki med-
yanın da daha ziyade pandemi, ekonomik kriz, dış politika vb. konularına ağırlık 
vermesi, engellilerin bu alanda yaşadığı sorunları içeren haberlerin sayısının ve 
içeriğinin son derece sınırlanmasına sebep olmuştur. Bu bağlamda, 2021 yılında, 
sağlık ve sosyal güvenlik sisteminin sağladığı sağlık hizmetleri ve kişisel hareket-
liği arttırıcı hizmet ve materyallere ilişkin haber sayıları ve mecraları Tablo 1-15’te 
paylaşılmıştır. 

Tablo 1-15: Sağlık ve Kişisel Hareketlilik Hakkı içerikli medya haberlerinin sayı ve mecralara göre dağılımı.

Tablo 1-15 incelendiğinde, 2021 yılı içerisinde, 182’si görsel, 659’u da yazılı medyada 
olmak üzere toplamda 841 haberin yayımlandığı görülmektedir. Haberlerin konulara 
göre altbaşlıklarına yönelik dağılımları ise Tablo 1-16’da paylaşılmıştır. 
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bakımından hem de özelleşmiş hizmet gereksinimi bakımından farklılıklar gösterir. 
Dolayısıyla, sağlık hizmetlerinin içerik, kalite, yaygınlık durumları, engelliler açısında 
farklı bir perspektifle ele almayı gerekli kılmakta. 

Ancak, sağlık hizmetlerinin sayısal verileri konusunda (rehabilitasyon hastaneleri dı-
şında) engellilere yönelik ayrıştırılmış bir veri tabanı bulunmuyor. Bu sebeple, sağlık 
hizmetlerine ilişkin analizler, medyada yer alan haberler, nitel araştırma ve STK’ların 
bildiriminden elde edilen bilgilerle derlenmiştir. Bu bağlamda sağlık hizmetleri ala-
nında yaşanan sorunlar aşağıdaki şekilde başlıklandırıldı.

1.5.1.1. Hastanelerin Erişim Sorunları
Engelli bireylerin, kamusal alanda hizmet alabilmesinin ön koşulunu, erişilebilirlik uy-
gulamalarının olup olmadığı belirlemekte. Bu noktada erişilebilirlikle sadece fiziksel 
erişilebilirliğin kastedilmediği açıktır. Zira sağlık tesislerinde verilen hizmetler, içeriği 
ve yapısı gereği fiziksel erişim sorunları göreli daha az yaşanmaktadır. Şüphesiz ki 
sağlık tesislerindeki fiziksel erişilebilirlik düzenlemelerinin –özellikle toplum sağlığı 
merkezlerinde– TSE’nin ilgili standartlarına uygunluğu tartışmalı bir durumdur. Sağlık 
tesislerinin girişlerindeki rampalar, körler için kılavuz yollar, asansörler vs. yeterliliği 
de bu çerçevede ele alınmalıdır. 

Ancak diğer yandan, erişilebilirlik, rampa ya da asansörün uygunluğunun çok ötesinde 
bir konudur. Bu bağlamda sağlık tesislerinde fiziksel erişim konusunda açık kaynak-
lardan ulaşılabilir net sorun bildirimleri, nitel araştırmanın katılımcılarının deneyim-
lerinden gelmiştir. Araştırmanın katılımcılarından biri deneyimini şöyle dile getiriyor: 
“Şehir hastaneleri yapmaya başladılar, çok uzaklarda.yakınlardaki hastane kapatılırsa 
oraya gidemeyecek çok insan var. Sonra orada işaret dili bilmeyen doktorlara, danışma 
personeline de derdini anlatacak, dağ başına kadar gidip... Çok zor yani.” 

Başka birçok katılımcının da benzer ifadeler kullandığı bu deneyimde de belirtildiği 
üzere, yeni tip şehir hastanelerinin şehir merkezlerine çok uzak noktalarda kurulması 
ve birçok şehirde kapasite dengeleme amacıyla şehir içindeki bazı hastanelerin kapa-
tılması sebebiyle şehir hastanelerinin erişim konusu engelliler için bir sorun haline 
gelmektedir. Zira engellilerin ihtiyacı olan birçok spesifik alt uzmanlık alanının uzma-
nı doktorların ve birimlerinin bu hastanelere kaydırılmış olması sebebiyle (ör: nöroje-
nik mesane uzmanı ürolog, 250’den fazla türü olan kas hastalıklarının özel alt uzmanı 
nörologlar, nadir bağışıklık sistemi üzerine uzmanlaşmış endokronoloji uzmanı vb.), 
şehir hastaneleri tek alternatif haline gelmektedir. Bu durum ise, engellilerin bu hasta-
nelere erişim sorunlarını katlayarak güçleştirmekte. 

Ancak engellilerin erişim sorunları fiziksel erişimle sınırlı değil. Bu bağlamda, bilgiye 
erişim, işaret dili bilen personel bulunması, işitme engelliler-yaşlılar ve hafif mental 
retardasyonlu bireyler için sadeleştirilmiş metin, görme engelliler için seslendirilmiş 
bilgi notları ve aydınlatılmış onam vb. uygulamalar da erişilebilirlikle ilgilidir. 

Tablo 1-17: 2021 yılında yayınlanan sağlık hakkı konulu haberlerin engel gruplarına göre dağılımı.

Tablo 1-17’de de görüleceği üzere, medyada sağlık hakkı konusunda yer alan 841 ha-
berin 776’sını süreğen hastalıklar, 38’ini ortopedik engelliler, 8’ini görme engelliler, 
2’sini işitme engelliler, 1’er tanesini de işitme/konuşma engelliler ve zihinsel engelliler 
oluşturmakta. Süreğen hastalıkların 776 haberde yer alması, SMA’lı çocukların haber 
sayısıyla uyumlu bir görüntü ortaya koyuyor. 

Sağlık ve sosyal hizmetler alanındaki haklara erişim hakkında veri, bilgi ve belge top-
lama konusunda yaşanan sorunlar, kamu idaresince veri toplanmaması ya da kamu 
idarelerinin STK’larla işbirliğine açık olmaması vb. sebeplerle açıklanabilir. Şüphesiz 
ki, kamudan kaynaklanan bu tip yansımalar, geçmişten bugüne kadar –eleştirilmek-
le birlikte– karşılaşılan ve şaşırtıcı olmayan bir durumdur. Ancak özellikle medyanın 
engelliler konusunda, insan hakları temelli yaklaşımlar sergilemek yerine, insan hak-
ları ihlali içeren haberlere yer vermemesi, bunun yerine bireysel başarı, yardım kam-
panyası vb. haberlere yer vermesi, basında otokontrol ya da otosansür uygulandığını 
düşündürtmekte. Zira bu rapor ilgili bölümlerinde değinileceği gibi, sahadan alınan 
geribildirimler ve nitel araştırma sonuçları, engellilerin medyada gösterildiğinden 
çok daha ağır şartlarda yaşamlarını sürdürmekte olduklarını açıkça ortaya koyuyor. 
Engelli hakları konusunda medyanın bu tip bir tutum benimsemiş olması, engelli hak-
larının kazanımı yönünden önemli bir güç kaybı anlamına gelecektir. 

1.5.1. Sağlık Hizmetleri
Bu bölümün kuramsal çerçevesinde de belirtildiği üzere, engelliler sağlık hizmetle-
rinden daha fazla yararlanmak durumunda olan bir gruptur. Bu hizmet; hem sıklık 
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Mesela diş. Bizim otizmli çocuğumuzun diş tedavisi nasıl yapılacak? Ağzını 
açmaz ki, ne yapacağız? Ya da ağır derecede zihinsel engelli bir çocuğun 
dişleri nasıl tedavi edilecek? Anestezi altında yapılacak. Ailenin durumu 
yoksa ne olacak? Ya paran olacak diyor devlet, ya da kusura bakma bu 
hizmetlerden yararlanamazsın diyor. Bu alanda eğitim almamış, bilgisi 
olmayan doktorlarımız, sağlık personellerimiz var. Sustur çocuğunu oturttur 
şuraya diyen sağlık personellerimiz var. Doktorları da anlıyorum. Çünkü beş 
dakikada bir hasta görüyorlar ve orada bir otizmli çocuk var. O beş dakikada 
nasıl onunla anlaşacak, nasıl konuşacak da çocuğu ikna edecek?

1.5.1.3. Spesifik Uzmanların Özel Hastanelere Yönelmesi ve 
Özel Hastane Giderlerinin Yüksekliği
Bu bölümün “2.4.1.1. Hastanelerin Erişim Sorunları” başlığında da ifade edildiği üze-
re engelliler, engel durumları ya da engele sebep olan kronik hastalıkları yüzünden 
çok özelleşmiş alt uzmanlık hizmetlerine ihtiyaçları vardır. Nörojenik mesane uzmanı 
ürolog, 250’den fazla türü olan kas hastalıklarının özel alt uzmanı nörologlar, nadir 
bağışıklık sistemi üzerine uzmanlaşmış endokrinoloji uzmanı, koklear implant ame-
liyatlarında uzmanlaşmış kulak burun boğaz uzmanı, omurga deformasyonları olan 
kifoz-skolyoz uzmanı ortopedistler vb. bu alt uzmanlıklara bazı örneklerdir. Çok uzun 
yıllar süren bir eğitim gerektirdiğinden bu tip uzmanların sayısı genellikle sınırlı sa-
yıdadır. 

Ancak özellikle sağlık sektöründe son yıllarda yaşanan aylık ve ödenek yetersizlik-
leri, çalışma koşullarının ağırlığı ve sağlıkta şiddet olayları, başta bu tip uzmanlıklar 
olmak üzere, uzman hekimlerin ya beyin göçü yoluyla yurtdışına gitmesine ya da özel 
hastanelere geçiş yapmalarına sebep olmakta. Bu ise devlet hastanelerinde bu spesi-
fik uzmanlıkları ilgilendiren konularda tedavi hizmetlerinin durmasına sebep olmakta 
ve engellilerin özel hastanelerin talep ettikleri yüksek ücretlerle muhatap olmalarına 
sebep olmakta. 

Halihazırda önemli sayıda özel hastanenin SGK ile bütün branşlarda anlaşması bulu-
nuyor. Ancak bunlar hastalardan hizmetleri karşılığı yüzde 200’e varan oranlarda ücret 
farkı talep edebilmekteler. Bu miktarların kayıt dışı işlemlerle çok daha yüksek rakam-
lara çıkabildiği de ayrıca dile getirilmekte. İşitme engelli bir katılımcının konuyla ilgili 
deneyimi şu yönde: 

Devlet işitme cihazı pilini, işitme cihazını karşılıyor. Bir de biyonik kulakları 
karşılıyor, ameliyatı ve cihazı karşılıyor, koklear implant. Şu an görüyorsunuz 
kafamda, kapalı cihaz bunlar, iki kulağımda da var. Beyin sapı implantını 
karşılıyor, ama kısmen karşılıyor. 70.000 Liralık fark istiyor ameliyat için. Bunu 
veremeyen birçok aile var. Ne oluyor, bağışçı arıyoruz. Bağışçıyı bulursak, 
hastaneyle protokol imzalanırsa, o zaman yapılıyor ameliyat. Ve bunu kanıtla-
manın bir yolu yok, hastaneye bağış olarak yatırılıyor. Yani bulmuşlar yolunu, 

Bu sorun öbeğinde en sorunlu olan alan, işaret dili bilen uzman sağlık personeli so-
runudur. Zira hastaneler genellikle 14 saatlik ya da 90 saatlik temel eğitimlerden geç-
miş, belki daha önemlisi, asli görevi doktorluk olmayan sağlık personeli ile işitme en-
gellilerle iletişim sorununu çözmeye çalışmaktadır. Ancak hasta öyküsünün alınması, 
belirtilerin sorgulanması vb. iletişimler çok daha ileri, profesyonel seviyede işaret dili 
bilgisi gerektirmektedir. Bu aşamada yapılacak küçük bir çeviri hatası ya da yanlış 
anlama, hastanın teşhis ve tedavisi bakımından ağır sonuçlar doğurabilecektir. Bu 
bağlamda asli görevi işaret dili tercümanlığı olan, kadrolu personel ataması önemli 
hale gelmektedir. 

Hastanelerde işaret dili bilen uzman personelin bulunmamasının, sağlık hizmetleri 
alacak işitme engelli bireyler bakımından doğurduğu bir diğer sakınca da mahre-
miyet sorundur. İşaret dili bilen personelin bulunmadığı durumlarda hizmet alacak 
işitme engelli birey, hekimle paylaşacağı bilgiyi, duymaması gereken kişilerin tercü-
manlığında ya da mahremiyeti gözeten muayene gerektiren durumlarda tercih edi-
lebilecek kişilerin tercümanlığında (ör: aile bireyi, karşı cinsten birey, vb.) muayene 
olmak sonuçları yaratabilecektir. Bu durum da kadrolu ve hatta diğer sağlık per-
soneli gibi yeminli ve uzmanlık sahibi kişilerin hastanelerde görevlendirilmesinin 
önemini ortaya çıkarıyor.

1.5.1.2. Özelleşmiş Klinik, Anestezili Hizmet Bulma Sorunları
Engellilerin sağlık tesislerinden hizmet alırken sorun yaşadıkları bir diğer konu da, 
mutidisipliner yaklaşım gerektiren nadir hastalık gruplarına ya da engellilik halleri-
ne yönelik spesifik hizmet veren polikliniklerin yetersizliği. Kas hastalıklarına yönelik 
poliklinikler, Alzheimer poliklinikleri, omurilik felci klinikleri, serebral palsi klinikleri 
bunlara örnek türlerdir. Bu poliklinikler, sağlık hizmeti alacak engellinin durumunun 
aynı anda değerlendirilerek en etkin tedavi ve rehabilitasyon hizmetlerinin planlan-
masına olanak vermektedir. 

Ancak izleme çalışmaları sırasında sahada çalışan STK’lardan alınan geribildirimler-
de, çalıştıkları engel gruplarına yönelik özelleştirilmiş poliklinik hizmetlerinin olma-
ması, en temel konular arasında yer almıştır. 

Diğer yandan anestezili hizmetlere erişim de bir diğer ciddi sorun olarak gündeme 
geliyor. Otizm, Down sendromu, kasılması yüksek serebral palsi, mental reterdasyon 
vb. engel durumlarında birçok tetkik, teşhis ve tedavi hizmeti ancak anestezi altında 
verilebilir. Ancak bu tip hizmet veren yerlerin eksikliği ve yetersizliği engelliler için 
çok önemli bir sorun. Anestezili MRI, röntgen ve tomografi, anestezili kas-beyin grafi 
işlemleri, anestezili serumlu tedaviler, anestezili diş tedavileri akla gelen ilk örnekler. 
Bu sorunlar sahada çalışan STK’ların geribildirimlerinde yer aldığı gibi nitel araştır-
maya katılan engelliler tarafından da dile getirilmiştir. Nitel araştırmaya katılan bir 
engelli annesi, deneyimini şu sözlerle dile getiriyor: 
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Raporların amacının yanında öne çıkan bir önemli husus da raporların çıkarılması 
sürecinde benimsenen ölçümleme yaklaşımıdır. Yani raporlarda hangi engel türüne 
hangi derecenin verileceği, birden fazla engellilik durumlarında hesaplamanın nasıl 
yapılacağı, raporun nihai kararının ne gibi unsurları içereceğidir. 

Bu bağlamda her iki yönetmelikte de aynı ibareye yer verilerek, engellilik ölçütünün 
oluşturulmasında nasıl bir yaklaşımın sergileneceği açıklanmıştır. Nitekim yönetmelik, 
engellilik ölçütlerinin belirlenmesinde, yönetmeliğin ilgili maddesinde “DSÖ tarafından 
sağlık ve sağlıkla ilgili durumların tanımlanması için ortak standart bir dil ve çerçeve 
oluşturmak amacı ile geliştirilen ve insanın işlevselliği ve kısıtlılıklarla ilgili durumla-
rının tanımlanmasını sağlayan çok kapsamlı uluslararası bir sınıflandırma sistemi olan 
‘İşlevsellik Yeti Yitimi ve Sağlığın Uluslararası Sınıflandırması’ esas alınır”59 denmektedir.

Tanım bu şekilde ele alındığında, yeti yitiminin ölçüme esas alınacağı kanaati oluş-
makla birlikte, uygulamanın tam olarak bu anlayışa denk düştüğünü söylemek müm-
kün görünmüyor. Zira her ne kadar yönetmelikte böyle dense de, engelli raporlarının 
oluşturulması sürecinde ve engelliliğin sınıflandırılmasında fonksiyon kaybının dere-
celendirmesi üzerinden kurgulanan medikal yaklaşım esastır. Yani raporlar verilirken 
bireyin, örneğin ayaklarının, kollarının gözlerinin ya da kulaklarının fonksiyonlarının 
kaybedilip kaybedilmediğine bakılmakta ama buna karşın, o fonksiyona bağlı olarak 
kullanılan, örneğin çevreyi algılama, hareket edebilme, iletişim kurma vb. yetenekleri-
nin ne derece yitirildiğine odaklanılmamakta. Bu bağlamda, gündelik hayatta kısıtla-
ma getirmeyen süreğen hastalıklar ya da iç organ kayıpları bile, yasal sınırı geçen % 40 
oranının üzerindeyse engellilik hali olarak kabul edilmektedir. 

Bu yaklaşım, birden fazla yeti yitiminin birlikte hesaplanmasına olanak verse de so-
nuçta fonksiyon kaybı üzerinden hareket eden “Balthazard Formülü”nü baz alan bir 
sistemi içermekte. 

Bu anlayış bugün için hem Türkiye’de hem de dünyanın genelinde sorunlar yarat-
makta. Bu alandaki sorunlar, Türkiye’de özellikle raporlama sisteminin yaşamın diğer 
alanları olan sosyal güvenlik sistemi sağlık yardımları, eğitim, istihdam ve emeklilik 
alanlarında en uç noktada sonuçlar ve sorunlar üretmekte. Bu sonuçlar, yönetmeliğin 
karakteristiği olan Balthazard Formülü’nün kendisinden olduğu gibi, çoğu zaman da 
formülün yanlış uygulanmasından kaynaklanmaktadır. 

1.5.2.1. Engellilere Verilen Sağlık Raporlarının Sağladığı Hizmet ve 
Olanaklara İlişkin Kategoriler
Engellilere verilen sağlık kurulu raporları çok farklı amaçlar için alınmakta. Bu bağ-
lamda kategorilerine göre alınan sağlık kurulu raporlarını aşağıdaki başlıklarda ele 
almak mümkündür. 

59 Bkz. Adı geçen Yönetmeliklerin 5. Maddeleri.

yarın öbür gün dava açsam, hastaneye bağış olarak yattı diye savunacaklar 
kendilerini. Eskiden böyle değildi bu, tam karşılıyordu beyin sapı implant 
ameliyatını. Şimdi artık, fark istemeye başlıyorlar.

Benzer durumlar, ağır skolyozu olan hastaların uzman ortopedist hizmeti gerektiren 
ameliyatlarında, omurilik felçlilerin nörojen mesane ameliyatlarında, körlerin nöro-
lojik ağrılar yapılan göz çukuru ameliyatlarında ve uzmanlık gerektiren diğer birçok 
farklı disiplinin ameliyatlarında ve tedavilerinde yaşanmaktadır. 

1.5.2. Sağlık Kurulu Rapor Hizmetleri
Engellilikle ilgili raporlar, 20 Şubat 2019’da çıkarılan iki mevzuatla iki farklı kategoride 
ve yöntemde verilmekte. Bu bağlamda 18 yaş üstü yetişkin bireyler için ayrı, 18 yaş altı 
bireyler için ayrı uygulamalar mevcut. Buna göre rapor mevzuatları şunlardır:

a) Erişkinler İçin Engellilik Değerlendirmesi Hakkında Yönetmelik55

b) Çocuklar İçin Özel Gereksinim Değerlendirmesi Hakkında Yönetmelik.56 

“Erişkinler İçin Engellilik Değerlendirmesi Hakkında Yönetmelik”, raporun adından da 
anlaşılacağı üzere, 18 yaşından büyük engellileri kapsamakta. Yönetmeliğe göre, yönet-
meliğin çıkarılış amacı, “Erişkinler İçin Engellilik Sağlık Kurulu Raporu ile Erişkinler 
İçin Terör, Kaza ve Yaralanmaya Bağlı Durum Bildirir Sağlık Kurulu Raporunun alınışı, 
geçerliliği, değerlendirilmesi ve bu raporu verebilecek yetkili sağlık kurum ve kuruluş-
larının tespitiyle ilgili usul ve esasları belirlemek; engellilerle ilgili derecelendirmelere, 
sınıflandırmalara ve tanımlamalara gereksinim duyulan alanlarda ortak bir uygulama 
geliştirmek ve uluslararası sınıflandırma ve ölçütlerin kullanımının yaygınlaştırılma-
sını sağlamak”57 olarak tanımlanmakta. 

“Çocuklar İçin Özel Gereksinim Değerlendirmesi Hakkında Yönetmelik” de ben-
zer şekilde “Çocuklar İçin Özel Gereksinim Raporu ile Çocuklar İçin Terör, Kaza ve 
Yaralanmaya Bağlı Durum Bildirir Sağlık Kurulu Raporunun alınışı, geçerliliği, değer-
lendirilmesi ve bu raporları verebilecek yetkili sağlık kurum ve kuruluşlarının tespiti 
ile ilgili usul ve esasları belirlemek ve çocuklar ile ilgili özel gereksinim alanlarının 
belirlenmesine ilişkin ortak bir uygulama alanı geliştirmektir”58 olarak tanımlanmakta. 

55 Bkz. Erişkinler Için Engellilik Değerlendirmesi Hakkında Yönetmelik, https://www.resmigazete.gov.tr/eski-
ler/2019/02/20190220-2.htm (Son erişim tarihi: 01.08.2022)

56 Bkz. Çocuklar Için Özel Gereksinim Değerlendirmesi Hakkında Yönetmelik https://www.resmigazete.gov.
tr/eskiler/2019/02/20190220-1.htm (Son erişim tarihi: 01.08.2022)

57 Bkz. Erişkinler Için Engellilik Değerlendirmesi Hakkında Yönetmelik Madde 1 https://www.resmigazete.
gov.tr/eskiler/2019/02/20190220-1.htm (Son erişim tarihi: 01.08.2022)

58 Bkz. Çocuklar Için Özel Gereksinim Değerlendirmesi Hakkında Yönetmelik Madde 1 https://www.resmi-
gazete.gov.tr/eskiler/2019/02/20190220-1.htm (Son erişim tarihi: 01.08.2022)
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Engelli bireyler, onlara sağlanan bir haktan (muafiyet, indirim, ücretsiz hizmet vb.) 
yararlanmak için öncelikle yetkili bir hastaneye başvurarak kurul raporu almak duru-
mundadır. Türk mevzuat sisteminin bir gereği olarak da yararlanılan her hak alanı için 
ayrı bir rapor alınması gerekmekte. 

Engellilerin sağlık ve rehabilitasyon hizmetleri dışındaki alanlarda rapor almalarını 
gerekli kılan mevzuat ve o mevzuata ilişkin ana hak konularını aşağıdaki Tablo 1-18’de 
olduğu şekilde sıralamak mümkündür. 

Engellilere Yönelik Hak Alanları ve İlgili Mevzuat

Mevzuat Adı Sağlanan Hak

2022 sayılı 65 Yaşını Doldurmuş Muhtaç, Güçsüz 
ve Kimsesiz Türk Vatandaşlarına Aylık Bağlanması 
Hakkında Kanun (MGKVK)

Engelli aylığı

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası 
Kanunu (SGGK)

Malulen ya da engelliliğe bağlı erken emeklilik

2828 sayılı Sosyal Hizmetler Kanunu (SHK) Bakım ücreti ya da kurumda bakım hizmeti

4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanunu (ÖTVK) ÖTV muafiyetli araç alımları

573 sayılı Özel Eğitim Hakkında Kanun Hükmünde 
Kararname (ÖEHK)

Özel eğitim hizmeti alınması

193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu (GVK)
Engelli ya da engelli yakını olanların gelir 
vergilerinde indirim yapılması

1313 sayılı Emlak Vergisi Kanunu (EMK)
Engellilerin sahibi olduğu (lüks olmayan) 
konutlarda emlak vergisi muafiyeti

Tablo 1-18: Engellilerin sağlık kurulu raporlarıyla yararlandıkları haklar.

Tablo 1-18’de sıralanan hak alanları, engellilere sağlanan haklardan bazıları olup, tüm 
mevzuatı içermemektedir. Engelli bireylerin engellilik dereceleri değerlendirmeleri 
kimi zaman engellilik derecesi, kimi zaman da engelliliğin (hafif-orta-ağır) kademeleri 
üzerinden değerlendirmeler almakta ve bu durum bazı karışıklıklara neden olmakta. 
Ancak bu daraltılmış tablodan da anlaşılacağı üzere engellilere çok önemli haklar ta-
nınmış olup, engelli sağlık kurulu raporları bu haklara erişimin ön koşulu konumunda. 
Bunun bir uzantısı olarak da sağlık kurulu raporlarının alımında yaşanacak sorunların, 
hakka erişim bağlamında değerlendirilebilecek sorunlar olacağı açıktır. 

1.5.2.2. Sağlık Kurulu Raporları Alımında Yaşanan Sorunların Yansımaları
Sağlık kurulu raporlarının alımı sırasında yaşanan sorunlar ve bunların engellilerin ve 
ailelerinin hayatlarına yansımaları izleme çalışmaları boyunca gerek medyadaki ha-
berlerde, gerek nitel araştırmada ve gerekse de saha tarama çalışmalarında karşımıza 
çıkmaktadır. Bunları aşağıdaki başlıklarda değerlendirmek mümkün. 

1.5.2.2.1. Randevu Alım Güçlükleri
Hastane kurul raporları için randevular, ya 182 numaralı hattan veya MHRS sistemi ya 

1.5.2.1.1. Sağlık Hizmetleri ve Yardımlarından Yararlanmak İçin 
Alınan Engelli Sağlık Kurulu Raporları
Engelli bireyler, sosyal güvenlik sisteminin sağladığı belirli bir tedavi, tedavinin ge-
rektirdiği ilaç, tıbbi cihaz, yardımcı cihaz, sarf malzemesi vb. hizmet ve ürünlerden 
oluşan sağlık yardımlarına ulaşmak için sağlık kurulu raporları almaktalar. 

Sağlık hizmetlerinin sunulmasının ayrılmaz bir parçası olan sağlık yardımlarını içine 
alan “Sosyal Güvenlik Hakkı” kavramı Anayasa’nın 60. maddesinde yer alır. Bu mad-
denin birinci fıkrasında; “Herkes, sosyal güvenlik hakkına sahiptir” hükmüne, ikinci 
fıkrasında da; “Devlet, bu güvenliği sağlayacak gerekli tedbirleri alır ve teşkilatı kurar” 
hükmüne yer verilmiştir. 

Sağlık hizmetleri ve yardımlarının karşılanması Tük Hukuk Mevzuatında temel olarak 
5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun 62. ve 63 maddesin-
de tanımlanmıştır. Kanunun 62. maddesinde, genel sağlık sigortasından sağlanacak 
sağlık hizmetlerinden ve diğer haklardan yararlanmanın, genel sağlık sigortalısı ve 
bakmakla yükümlü olduğu kişiler için bir hak, kurum için ise bu hizmet ve hakların 
finansmanını sağlamanın bir yükümlülük olduğu belirtilmiştir.60

Engelli bireylerinin ihtiyaçları, farklı alanlarda gelişen teknolojilerle birlikte, çok daha 
karşılanabilir bir hale gelmektedir. Bu ürünler, başlangıçta maliyetleri yüksek görünse 
de sağladığı avantajlar ve engelli bireyi, ekonomik ve sosyal bakımdan katma değer 
yaratan bir bireye dönüştürmesi sebebiyle, aslında ekonomik ve toplumsal katma de-
ğere olumlu anlamda bir katkı sağlamaktadır.

1.5.2.1.2. Engellilerin Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Yaşam Alanlarında 
Sağlanan Haklarına Erişim İçin Alınan Sağlık Raporları
Raporun “Giriş” bölümünde de belirtildiği üzere, sağlık kurulu raporları sağlık alanı-
nın içinde iki boyutla yer almakta. Birincisi, sağlık kurulu raporları, belirli bir tedavi, 
tedavinin gerektirdiği ilaç, tıbbi cihaz, yardımcı cihaz, sarf malzemesi vb. hizmet ve 
yardımların belirlenmesi sebebiyle sağlık alanı içindedir. İkinci olarak ise, sağlık ku-
rulu raporları, Türkiye’de, sağlık hizmetleri ile ilgili olmayan (vergi indirim ve muafi-
yetlerden faydalanma, engelli aylığı ve bakım yardım desteklerinin bağlanması, ehli-
yet alımı vb.) birçok alana etkide bulunan bir alanı kapsamaktadır. Yani sağlık kurulu 
raporları, bir yönüyle sağlık alanının içinde olmakla birlikte, birçok yönüyle de, sağlık 
hizmetleriyle ilintili olmayan alanların içerisinde yer alan bir konudur. Bu bağlamda 
sağlık kurulu raporları eğitim, istihdam, sosyal haklar ve yardımlar, muafiyetler vb. bir-
çok alanda tanınan haklara erişimin ön koşulunu oluşturmakta. 

60 Bkz. 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun 62 ve 63. maddeleri, https://www.
mevzuat.gov.tr/mevzuatmetin/1.5.5510.pdf (Son erişim tarihi: 01.08.2022)
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1.5.2.2.2. Raporlama İşlemlerinde Sürekli Tetkik İstenmesi
Engelli bireylerin sağlık kurulu raporu için yaptıkları her başvuruda kan tahlili, rönt-
gen, MRI, tomografi, EMG, EKG vb. tetkikler tekrar tekrar yapıldığı durumlarla sıkça 
karşılaşılmakta. Şüphesiz ki progresif yani ilerleyen ya da değişen engellilik hallerinde 
sağlık kurulu raporu alınırken yeni tetkiklerin alınması anlaşılır bir durumdur. Ancak 
değişmeyen, kalıcı ve stabil engellilik durumlarında tetkik yapılması hem engelliler ve 
yakınları hem de sağlık sistemi için ağır bir yük haline gelmektedir. 

Raporlama işlemlerinde bu şekilde tetkikler istenmesi; bir yandan sağlık sistemine 
ciddi ek mali yükler getirmekte, bir yandan da engelli bireyler ve aileleri yıldırıcı sü-
reçler yaşamakta, tetkikler için ara randevuların alınması halleriyle birlikte sonuçta 
raporların alınabilme süreleri iyice uzamaktadır. 

1.5.2.2.3. Raporların Derece Farklılıkları ve 
Sadece Tıbbi Yaklaşımın Benimsenmesi
Engellilere verilen sağlık kurulu raporları, tıbbi yaklaşımın bir ürünü olarak, sadece 
sağlıkçıların dahil olduğu bir kurul tarafından ve engelliliğin fonksiyon kaybı kısmına 
vurgu yapan bir anlayışlar verilmekte. Ancak sağlık kurulu raporu, sadece tıbbi ihtiyaç-
lar için değil, eğitim, çalışma, vergi muafiyeti vb. birçok alanda gereksinim duyulan bir 
belgedir. Bu bağlamda rapora konu olan, hak ekseninde bulunan diğer disiplinlerden 
(ör: eğitim uzmanı, sosyal güvenlik uzmanı, psikolog, ergoterapi uzmanı vb.) uzmanla-
rın ve bu alanların perspektifinin de sürece dahil edilmesi gereklidir. 

Bu gerekliliği bir örnekle açıklamak gerekirse: Diyelim bir insan elindeki bir parma-
ğını bir nedenle kaybetmiştir. Bu noktada kişinin bir şoför mü yoksa bir piyanist mi 
olduğuna göre bu kaybın sonuçları değişiklik gösterecektir. Böyle bir durumda kaybın 
şiddetini sadece doktorlardan oluşan bir heyetle belirlemek yerine, ilgili sanat alanın-
dan bir uzmanın, akademisyenin veya ergoterapistlerin de katılacağı bir yapılanmanın 
daha isabetli ve yararlı olacağı açıktır. 

Tıbbi yaklaşımın odağındaki ki bir diğer konu da hesaplama yöntemidir. Raporlardaki 
fonksiyon kaybı Balthazard Formülü ile hesaplanmaktadır. Bu formül, gerek kendi 
yapısı nedeniyle gerekse de sağlık personeli tarafından iyi bilinmediği için çokça 
itilaflı durumların yaşanmasına sebep olmaktadır. Ancak sorun sadece Balthazard 
Formülü’nün getirdiği derecelendirme-hesaplama anlayışından kaynaklanmıyor. Zira 
engellilere verilecek Sağlık Kurulu Raporu Hakkında Yönetmeliğin ekli cetvellerinde-
ki derecelendirmelerin (eksikliklerin yanı sıra) yanlış yorumlanması da başlı başına 
bir sorun olmaktadır. Bunun bir sonucu olarak, bir engelliye farklı hastanelerde, farklı 
derecelerde raporlar verildiğine sıkça şahit olunmakta. Raporlardaki bu çelişkiler, baş-
vuruya konu olan hak alanına da yansımaktadır. 

da e-nabız sisteminden alınmaktadır. Sistem üzerinden yapılan girişlerde 15 günlük sü-
relerde hastane kurullarından gün bulunmamakta, ya da engellinin yaşadığı bölgenin 
çok uzağındaki hastanelerden randevu alınabilmektedir. 

Her şeyden önce, hastanelerden randevu alınamaması, toplumun diğer kesimlerine göre 
daha fazla sağlık hizmeti almak durumunda olan engellileri oldukça güç duruma düşür-
mektedir. Bu durum, engelliliğinin gerektirdiği düzenli sağlık hizmetini alması gereken 
engelliler için ya da engeline bağlı olarak gelişen (organ yetmezliği, tansiyon, sindirim 
boşaltım sistemi vb.) sorunlar yaşayan engelliler için çok önemli bir hak mahrumiyeti 
yaşatmaktadır. İzleme çalışmaları sırasında, bu yönde yapılmış medya haberlerine rast-
lanmıştır. Bu haberlerde engelli olduğu için mahrumiyet yaşan kişilerin durumlarına da 
yer verilmiştir. Bu bağlamda, yayınlanan bir haber Gazete Haberi 1-1’de paylaşılmıştır. 

Gazete Haberi 1-1: 19 Mart 2021 tarihli Özgür Diyarbakır Haber gazete haberi. 

Heyet raporları çıkarmak için randevu alınamaması, kimi hallerde ciddi hak kayıp-
larına sebep olabilmekte. Bu bağlamda, özellikle Çocuklar İçin Özel gereksinim 
Raporlarının (ÇÖZGER) alınması aşamasında kurullardan gün alınamaması, engelli 
çocukların okullara ya da rehabilitasyon merkezlerine kayıt yaptıramamasına ve böy-
lece de eğitim hakkı kayıplarına sebep olmakta. Benzer şekilde özellikle vergi indirimi 
ya da engelli aylığı gibi engellinin ekonomik bir haktan yararlanmak için alacağı ra-
porlar için randevu alınamaması, maddi kayıpları gündeme getirebilmekte. 
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Önceki raporlar yeni rapor arasında oluşabilen farklılıklar nedeniyle maaş veya öde-
meleri yine kesilen birçok vaka da söz konusu. Böyle durumlarda rapor süreci yeniden 
başlıyor. Bu durum, görüldüğü gibi, hem engelliler, hem aileleri ve hem de sağlık siste-
mi için zorlu bir iş yükü anlamına geliyor. 

Ayrıca STK temsilcileri, verilen örneklerde olduğu gibi, tekerlekli sandalye kullanı-
cısı, ayakları felçli engellilere ya da ağır zihinsel engellilere % 80-90 sakatlık derecesi 
verilirken aynı rapor içerisindeki ağır engelli bölümüne “ağır engelli değildir” ibaresi 
konulmamasının sebep olarak gösterilebildiğini ifade etmişlerdir. 

Bu noktada, engelli bireylerin her farklı ihtiyaç için farklı rapor almaları ve bu raporla-
rın elektronik sistemlerde toplanması sebebiyle, kurulların kontrol amaçlı incelemele-
rinde kafa karışıklığı yaşadıkları için hata yaptıklarını düşündüren bulgular mevcuttur. 
Diğer yandan rapor alma süreçlerinde sağlık personelinin çeşitli saiklerle (soruştur-
maya uğrama, sicile yansıma vb.) rapor derecelerini düşürme eğiliminde olmaları da 
sorunun ortaya çıkmasında bir diğer sebeptir. (Bu konuya yayının yeterli yaşam stan-
dardı bölümünde ayrıca değinilecektir.) 

1.5.3. Sosyal Güvenlik Sistemi Hizmetleri
Engelli bireyler için sosyal güvenlik sistemi, neredeyse yaşamlarındaki en stratejik ka-
musal hizmeti oluşturuyor. Zira engelliler;

• Bedenlerindeki sakatlığa bağlı olarak tetiklenenen ya da şiddeti artan (tansiyon, 
diabet, dolaşım bozuklukları, sindirim ve boşaltım sistemi sorunları vb.) ikincil 
sağlık sorunlar sebebiyle, 

• Sakatlıklarına sebep olan progresif (değişien-ilerleyen) hastalıkları (kas hastalığı, 
MS hastalığı vb.) sebebiyle,

• Yaşadıkları sakatlık ya da kronik hastalık sebebiyle düzenli olarak ilaç ya da sağlık 
hizmeti almak durumunda kalabilmekteler. 

Şüphesiz ki söz konusu hizmetler ve gereksinimler, kişinin yaşamına çok ciddi yükler 
getirebilecek mali kaynak kullanımını da gerektiriyor. Bu bağlamda BM EHS, Taraf 
Devletlere engelli bireylerin sağlık ve rehabilitasyon hizmetleri ile kişisel hareketliliği 
arttırıcı ekipman ve teknolojilere karşılanabilir bir maliyetle erişim sağlama yükümlü-
lüğü getirmekte. Her ne kadar sözleşme bu hizmet ve ürünlerin engelli bireylere sosyal 
güvenlik sistemi tarafından karşılıksız sağlanma yükümlülüğünü getirmese de siste-
min bu ideal noktaya olabildiğince yaklaşması temel beklentidir. 

Benzer bir şekilde, Türk Sosyal Güvenlik Sistemi irdelendiğinde, Türkiye’deki sosyal 
güvenlik uygulamalarının BM EHS’nin 20., 25. ve 26. Maddeleriyle uyumlu bir tablo 
ortaya koyduğunu söylemek yanlış olmayacaktır. Zira halihazırdaki koşullarda SGK 
yapmış olduğu anlaşmalara bağlı olarak aşağıdaki olanakları sağlamakta:

1. Doğrudan kamuya bağlı olan (devlet ve devlet üniversitesi) hastanelerde tedavi-
lerin ücretsiz olarak karşılanması,

1.5.2.2.4. Kurul Uzmanı Doktor Görevlendirmesi Yapılmaması
Engellilere rapor verilen kurullarda, doktorların branş uzmanı olmalarının yanında, özel-
likle Sağlık Uygulama Tebliğindeki engelli derecelerini içeren ek cetveller ve raporun 
talep edildiği (emeklilik, ehliyet alımı, vergi muafiyeti vb.) ilgili mevzuat konusunda da 
bilgi sahibi olması gerekir. Bu bakımdan hastanelerdeki kurullarda görev alacak hekim-
lerin özel bir hizmet içi eğitimden geçirilmesi ya da kurullarda bu konuda uzmanlığa 
sahip doktorların görevlendirilmesine ihtiyaç duyulmaktadır. Ancak çalışmaya katılan 
STK’ların yaptığı bildirimlerde; bu kurullardaki doktorların sürekli değiştiği, çokça yeni 
uzmanlık almış ya da asistanlık aşamasındaki doktorların kurullarda görevlendirildikleri-
ni ifade etmişlerdir. Bu durum, rapor tespitlerinde hatalar oluşmasına sebep olmaktadır. 

1.5.2.2.5. Rapor İçeriklerinde Yaşanan Derece-İçerik Farklılıklarına Bağlı Engelli 
Aylık ya da Bakım Yardımı Kesintileri
Engelli raporlarının tıbbi yaklaşımla hazırlanması ve raporu veren ekip içerisinde sa-
dece sağlık personelinin bulunması, özellikle bakım yardımı, emeklilik vb. alanlardaki 
karar alma süreçlerine çok ciddi derece olumsuz etkilerde bulunmaktadır. Özellikle 
engelli bireyin, fonksiyon kaybının ötesinde, öz bakım yeteneklerini yerine getirip ge-
tiremeyeceğinin bu raporlarda belirtilmesi ve “ağır engelli” olup olmadığının bu ek-
sende raporlarda belirlenmesinin yarattığı olumsuz örnekler, çalışmaya katılan STK 
temsilcilerince sıkça dile getirilmiştir. 

Ancak, bazı durumlarda hak kaybı, raporun sonucundan ziyade raporun çıkarma ve 
değerlendirme süreçlerinin sağlıklı bir şekilde işlememesinden dahi kaynaklanabil-
mektedir. Bu aşamada Balthazard Formülü, ciddi bir engeldir. Birden fazla engel için 
çoklu bir hesap getiren formül, bürokrasinin esnek olmayan anlayışına takıldığında 
süreci kilitleyebilmektedir.

Saha tarama çalışmalarında STK temsilcileri tarafından ifade edilen örneklerde de gö-
rüldüğü üzere raporlamalar, gerek raporu talep eden, gerekse de raporu veren sağlık 
personeli açısından ciddi bir sorun haline dönüşmüş durumdadır. Rapor derecelendir-
melerinde, sağlık personeli, hakkını arayan engelli bireyle, mali kaygılar ve engellilik 
durumu tespitini zorlaştıran sistem arasında sıkışıp kalmıştır. Böyle hallerde sağlık 
personeli, ya rapor derecelerini cetvellerde gösterilenden düşük oranda vermekte 
ya da engelli bireyi, başka hastanelere yönlendirerek sorumluluktan kurtulmaya ça-
lışmaktadır. Bunun olmadığı hallerde ise, sağlık yardımını sağlayacak kuruluş (yani 
SGK), engelli kişileri başka hastanelerden yeni raporlar almaya zorlamaktadır. 

Ancak süreç har zaman olumlu şekilde sonuçlanmıyor, engelli bireyler hak kaybına 
uğrayabiliyor. Bu noktada STK katılımcılarının saha tarama toplantısında şunları ifade 
etmekteler: 2019 yılından bu yana engellilerin 2022 sayılı kanun kapsamında aldık-
ları engelli maaşları ve benzer şekilde birçok engelli yakınının aldığı bakım yardımı 
ücretleri rapor sorunları nedeniyle kesilmekte. Çoğunlukla da engelliler yeniden ra-
por almak için heyetlere yönlendiriliyorlar ve bütün o rapor süreci yeniden yaşanıyor. 
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2. Kurumunuz tarafından sağlık yardımları kapsamında Sağlık Uygulama Tebliği 
(SUT) Ek-3C listesi kapsamında sağlanan

  Tekerlekli Sandalyeler  

OP1342 Standart Manuel Tekerlekli Sandalye 5 yıl

OP1343 Hafif Manuel Tekerlekli Sandalye 5 yıl

OP1344 Pediatrik Tekerlekli Sandalye 5 yıl

OP1345 Standart Akülü Tekerlekli Sandalye 5 yıl

cihazlarından son 3 yılda kaçar adet geri ödeme yapılmıştır? (Kaç ortopedik engel-
liye cihaz bedeli ödemesi yapılmıştır?) 

Ancak yapılan bu başvuruya kurum, bu konuda bir veri tabanı olmaması sebebiyle 
olumsuz yanıt verdi. 

Engellilerin sağlık ve sosyal güvenlik sisteminden aldığı bir diğer hizmet ise hastanede 
tedavi ve rehabilitasyon hizmetleridir. Ancak özellikle tedavi hizmetlerine ilişkin veri-
lerin olmayabileceği değerIendirilerek Sağlık Bakanlığı’na sadece rehabilitasyon hiz-
metleriyle ilgili başvurular yapıldı. Bu kapsamda Sağlık Bakanlığı’na 26.01.2021 tarih 
ve 2021-BEB-8440 sayılı yazı ile başvurularak fizik tedavi ve rehabilitasyon hastaneleri 
(FTRM), ruh ve sinir hastalıkları hastaneleri (RSHH) ve toplum ruh sağlığı merkezleri 
(TRSM) verileri talep edildi. Bilgi edinme başvurularında aşağıdaki sorular yöneltildi:

Bilgi Edinme Hakkı Kanunun 5. maddesi dairesince başkanlığınızdan bilgi talep etti-
ğimiz sorular aşağıda bilginize sunulmaktadır:

1. Bakanlığınıza bağlı hastanelerin kaç tanesi spesifik olarak rehabilitasyon konu-
sunda faaliyet gösteren branş hastanesi olarak hizmet vermektedir? Bu hasta-
nelerin ne kadarı kamu hastanesi, özel hastane veya üniversite hastanesidir? Bu 
hastanelerin illere göre dağılımı ve yatak kapasiteleri nedir?

2. Bakanlığınıza bağlı hastanelerin kaç tanesi spesifik olarak ruh ve sinir hastalıkları 
konusunda faaliyet gösteren branş hastanesi olarak hizmet vermektedir? Bu 
hastanelerin ne kadarı kamu hastanesi veya özel hastanedir? Bu hastanelerin 
illere göre dağılımı ve yatak kapasiteleri nedir?

3. Bakanlığınızın sağladığı hizmetler kapsamında fizik tedavi ve rehabilitasyon has-
taneleri ile ruh ve sinir hastalıkları hastanelerinde kaç kişiye poliklinik hizmeti 
verildiği, kaç kişiye yatışlı tedavi hizmeti verildiği yönünde bir istatistik mevcut 
mudur? Mevcut ise, bu hastaneler 2019-2020-2021 yılarında kaç kişiye poliklinik, 
kaç kişiye yatışlı tedavi hizmeti vermiştir? Ruh ve sinir hastalıkları hastaneleri 
ile rehabilitasyon hastaneleri kategorilerine göre dağılımlar nedir?

Sağlık Bakanlığı’na yapılan başvuruya, bu raporun yazım süreci devam ederken (2022 
Temmuz sonuna kadar) herhangi bir yanıt alınamadı. Bu bağlamda, Sağlık Bakanlığı’nın 
engellilere sağladığı tedavi ve rehabilitasyon hizmetlerinin boyutu, içeriği, kalitesi ve ye-
terliliği konusunda bir yorum yapabilmek bu çalışma kapsamında mümkün olamamakta. 

2. Özel üniversite ve özel sektör hastaneleriyle yapılan anlaşmalar çerçevesinde belir-
li bir kısmını ödeyerek tedavi ve rehabilitasyon hizmetlerine erişimin sağlanması,

3. SUT çerçevesinde engelli bireylerin ihtiyaç duyduğu medikal cihaz, yardımcı cihaz-
ları geri ödemelerini –SUT listesindeki bedellerle sınılı olmak şartıyla– yapılmakta,

4. Sağlık kuruluşlarınca (heyet raporlu ya da doktor imzalı) reçeteler karşılığında yazılan 
ve SGK tarafından geri ödeme kapsamına alınan ilaçların ödemeleri karşılanmakta. 

Her ne kadar BM EHS bir yükümlülük getirmiyorsa da sosyal güvenlik politikaları ve 
uygulamaları kapsamında en azından kamu hastanelerinden ücretsiz hizmet alınması, 
ayakta tedavilerde reçete edilen ilaçların sosyal güvenlik sistemi tarafından karşılan-
ması son derece önemli. Bu noktada SMA Tip 1 gibi bazı hastalıkların ve/ya kanser 
tedavisinde kullanılan bazı ilaçların geri ödemelerinin yapılmadığının altını çizmekte 
fayda olmakla birlikte, genel anlamıyla sistem, ilaç ödemelerini karşılamakta. Ancak 
benzer şeyleri diğer hizmet kalemleri için söylemek mümkün değil. (Yaşanan bu so-
runlara yayının ilerleyen bölümlerinde değinilecektir.) 

1.5.3.1. SUT ve Geri Ödeme Sisteminde Yaşanan Sorunlar
2012 yılından bu yana, periyotlar halinde sürdürülen Engelli Hakları İzleme Çalışmaları 
sırasında üzerinde durulan en önemli hususlardan biri, sosyal güvenlik sisteminin engel-
li bireylere sağladığı rehabilitasyon hizmetlerinin, engellilere geri ödeme yaptığı medikal 
malzeme, tıbbi cihaz, yarı tıbbi cihaz, tıbbi malzeme ve sarf malzeme istatistikleridir. 

Yukarıda ifade edilen hususlar kapsamında, Engelli Hakları İzleme Çalışması 2021’de 
de SGK ve Sağlık Bakanlığı’na bilgi edinme başvuruları yapılarak, bu kuruluşların ya-
yınları taranarak ya da diğer açık kaynaklardan literatür taramaları yapılarak veri top-
lanmaya çalışılmıştır. 

Bu bağlamda, ilk olarak SGK’ya 15.01.2022 tarih ve 2021-BEB-8438 sayılı bir bilgi edin-
me başvurusu yapıldı. Bu bilgi edinme başvurusunda kuruma örnek niteliğinde aşağı-
daki sorular yöneltildi:

Bilgi Edinme Hakkı Kanunun 5. maddesi dairesince başkanlığınızdan bilgi talep etti-
ğimiz sorular aşağıda bilginize sunulmaktadır:

1. Kurumunuz tarafından sağlık yardımları kapsamında Sağlık Uygulama Tebliği 
(SUT) Ek-3C2 listesi kapsamında sağlanan:

  Tekerlekli Sandalyeler  

OP1342 Standart Manuel Tekerlekli Sandalye 5 yıl

OP1343 Hafif Manuel Tekerlekli Sandalye 5 yıl

OP1344 Pediatrik Tekerlekli Sandalye 5 yıl

OP1345 Standart Akülü Tekerlekli Sandalye 5 yıl

cihazlarına yapılan geri ödeme bedellerinin en güncel rakamları nelerdir?
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İzleme çalışmaları kapsamında katılımcı STK temsilcileri, engelli bireylerin temin et-
tikleri medikal malzeme, tıbbi cihaz, yardımcı tıbbi cihaz, özel besin, (sonda, alt bezi 
vb.) sarf malzemelerinin SUT kapsamında yapılan geri ödeme bedellerinin önemli bir 
kısmının uzun bir zamandır arttırılmadığını ve bu yayının hazırlandığı 2022 yılının 
Şubat ayında çıkarılan yeni SUT ile ödeme bedeli arttırılmış olanların da halen piyasa 
koşullarının altında olduğunu ifade etmişlerdir.

STK temsilcilerinin altını çizdikleri hususlar doğrultusunda, SUT’un engellileri doğru-
dan ilgilendiren bazı tabloları incelenmiş, bu listelerde belirtilen sembolik olarak bazı 
malzemelerin geri ödeme bedelleri piyasa koşullarıyla karşılaştırılmıştır. İlk örnekte, 
Ek-3/C-2 listelerinde yer alan tekerlekli sandalye geri ödeme bedelleri incelenmiş, ar-
dından elektronik ortamlarda satış yaşan firmalar üzerinden bir pazar araştırması ya-
pılmıştır. Halihazırdaki SUT’a göre 2021 ve 2022 geri ödeme bedellerini içeren veriler 
Tablo 1-19’da paylaşılmıştır. 

Tekerlekli Sandalyeler
Yenileme 
periyodu 

2021 SUT 
Değeri

2022 SUT 
Değeri

OP1342 Standart Manuel Tekerlekli Sandalye 5 yıl 500 TL 550 TL

OP1343 Hafif Manuel Tekerlekli Sandalye 5 yıl 1.200 TL 1.320 TL

OP1344 Pediatrik Tekerlekli Sandalye 5 yıl 1.200 TL 1.320 TL 

OP1345 Standart Akülü Tekerlekli Sandalye 5 yıl 2.500 TL 3.750 TL 

Tablo 1-19: SUT’a göre 2021 ve 2022 tekerlekli sandalye tiplerine göre geri ödeme bedelleri. 

Tablo 1-19 incelendiğinde, son olarak 2014 yılında belirlenen tekerlekli sandalye geri 
ödeme bedellerinin 2021 yılına kadar hiç değiştirilmediği, buna karşın 2022 yılı şu-
bat ayında yapılan güncelleme sonrasında medikal malzeme bedellerinin 2021’e göre 
sadece % 10 civarında arttırıldığı, sadece OP1345 nolu akülü tekerlekli sandalye kale-
minde artışın % 30’luk olduğu görülmekte. Bu durum, ilgili zaman diliminde tekerlekli 
sandalye fiyatlarının ne durumda olduğu sorusunu akla getiriyor. 

İzleme çalışmaları kapsamında bu sorgulamanın yapılabilmesi için elektronik ortam-
da bir fiyat araştırması yapılmış ve piyasadaki en düşük değerdeki medikal malzeme 
fiyatları sorgulanmıştır. Tablo 1-19’da OP1342 koduyla tanımlanan ve 2021 yılı sonuna 
kadar 500 TL geri ödeme yapılan, şubat 2022 tarihinde yapılan SUT değişikliği ile 
geri ödeme bedeli 550 TL’ye çıkarılan manuel tekerlekli sandalye için yapılan piyasa 
araştırmasında61 baz alınan ve içerisinde yüzlerce satıcının fiyat bilgileri bulunan ge-
niş kapsamlı satış portalında ürün taraması yapıldı ve aşağıda Resim 1-1’de paylaşılan 
ürünün en düşük bedelli ürün olduğu görülmüştür. 

61 Bahsi geçen tüm piyasa araştırmaları, internet ortamında en geniş ağa sahip satış portalları üzerinden 
yapılmış olup, görsellerden portal ve ürün markası bilgileri silinmiştir. 

Benzer şekilde SGK’dan 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu Kapsamında belge 
ve veri alınamamış olması sebebiyle konu hakkında açık kaynaklardan veri alınması 
yoluna gidildi. Bu bağlamda, SUT geri ödeme bedellerini içeren ek cetveller, medyada 
yer alan haberler, STK’ların geribildirim verdiği saha tarama toplantısı ve nitel araş-
tırma çıktıları veri kaynağını teşkil etmiştir. Yapılan çalışmalar sonucunda aşağıdaki 
sorun odakları tespit edilmiştir. 

1.5.3.1.1. SUT Geri Ödeme Bedellerinin Yetersizliği
Türkiye’de yaşayan engelli bireylerin önemli bir kısmı, düşük gelir grubunda yer alı-
yor. Yüz binlerce engelliye verilen 2022 sayılı Engelli Aylığı (2021 yılı itibariyle 719.845 
kişi), 2828 sayılı Sosyal Hizmet Kanunu kapsamında verilen Bakım Aylıkları (2021 yılı 
itibariyle 535.700 kişi) sadece engellinin değil, içinde yaşadığı ailenin de ekonomik ba-
kımından yoksulluk sınırının altında olduğunun göstergesidir. Zira bu yayının çeşitli 
bölümlerinde de belirtildiği üzere, bu ödemeler sadece belirli bir ekonomik yoksulluk 
sınırının altında kalan kişilere yapılabilmekte. 

Bu bağlamda Türk Sosyal Güvenlik Sistemi’nin engelli bireylerin medikal malzeme, 
tıbbi cihaz, yardımcı tıbbi cihaz ve sarf malzemeleri için yapacağı ödemelerin piyasa 
koşullarına uygunluğu oldukça önemlidir. 

Türk Sosyal Güvenlik Sistemi’ne göre engelli bireylerin her türlü tıbbi malzemelerine 
SGK’nın ne kadar ödeme yapacağı, hangi şartlarda ödeme yapacağı hususları Sağlık 
Uygulama Tebliği içinde yer almakta. Mevzuat içeriği bölümün daha önceki başlığın-
da ele alınan bu mevzuata göre, SGK’nın engellilere yaptığı medikal malzeme bede-
li geri ödeme miktarlarını belirli aralıklarla yayınladığı Sağlık Uygulama Tebliğleri 
(SUT) kapsamında geri ödemektedir.

Tebliğin ekinde, ek cetveller de yayınlanarak fiyat bedelleri belirtilir. Söz konusu cet-
vellerde, numaralandırma usulüyle hangi medikal malzemenin hangi koşullarda veri-
leceğini ayrıntılı olarak göstermektedir. Buna göre, aralarında engelli bireylerin de bu-
lunduğu sigortalıların yardımcı medikal malzemeleri, protezleri, tıbbi sarf malzemeleri 
vb. sağlık yardımları SUT’un EK-3 listesinin altındaki (EK-3/C-1, EK-3/C-2, EK-3C/-3, 
EK-3C/-4 ve EK-3C/-5, EK-3J vb. numaralı) cetvellerle temin edilmekte.

Ancak SGK’nın bu ödeme sistemi, medikal cihazların geri ödeme bedellerini, piya-
sa koşullarına göre asgari fiyata sahip standartlardaki malzemeler üzerinden belirle-
mektedir. Ancak medikal cihaz ve teknolojiler, engellinin beden ve fonksiyon kaybı, 
beden ölçüleri, yaş, kilo, kas gücü, günlük kullanım ihtiyacı vb. özelliklerine göre te-
min edilmesi gereken cihazlardır. Bu bağlamda sağlanacak tıbbi cihaz, yardımcı cihaz, 
sarf malzemesi vb. olanaklar birçok faktöre göre kurgulanması gereken bir süreçtir. 
Diğer yandan bu araçların ve teknolojilerin uygunluğu da önem arz etmekte. Aracın, 
malzemenin teknolojisinin yüksekliği ve inovatif bir yapıya sahip olması da oldukça 
önemlidir.
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Resim 1-2’de de görüleceği üzere piyasa araştırmasında ulaşılan en düşük değerli ma-
nuel sandalyenin fiyatı 6.350 TL’dir. Söz konusu ürünün SUT listesindeki geri ödeme 
bedeli 1.320 TL olup, piyasa fiyatı, geri ödeme bedelinin 4.5 katından fazladır. 

Aynı durum, SUT tablosunda OP1345 kodlu akülü tekerlekli sandalye için de geçerli-
dir. Resim 1-3’te paylaşılan ürünün en düşük bedelli ürün olduğu görülmüştür.

Resim 1-3: Akülü tekerlekli sandalye piyasa araştırma görseli.

Resim 1-3’te görüleceği üzere piyasa araştırmasında ulaşılan en düşük değerli akülü 
tekerlekli sandalye fiyatı 8.990 TL’dir. Söz konusu ürünün SUT listesindeki geri ödeme 
bedeli 3.250 TL olup piyasa fiyatı, geri ödeme bedelinin 2.5 katından fazladır.

Araştırma içerisinde SUT geri ödeme bedellerinin piyasa fiyatlarının altında oluşunun 
sadece ortopedik engelliler için mi, yoksa tüm engel grupları için mi geçerli olduğu 
da ayrıca incelendi. Bu bağlamda görme ve işitme engellilerin kullandıkları medikal 
cihazlar da sorgulandı. Görme engellilerin ihtiyacı olan beyaz baston ile ilgili SUT geri 
ödeme bedeli yıllık olmak kaydıyla 42 TL olarak belirlenmiştir. 

SUT EK-3/C-2 listesinde OP1341 kodu ve 42 TL ile fiyatlanan teleskopik veya katlana-
bilir beyaz bastonun piyasa fiyatı araştırması internet üzerindeki fiyat mukayesesi ya-
pan arama motorları üzerinden yapıldı. Yapılan çalışma sonucunda arama motorunda 
en düşük bedelle satışa sunulmuş ürün Resim 1-4’te paylaşılmıştır. 

 

Resim 1-1: Manuel tekerlekli sandalye piyasa araştırma görseli.

Resim 1-1’de de görüleceği üzere piyasa araştırmasında ulaşılan en düşük değerli ma-
nuel sandalye ürünün fiyatı 1.750 TL’dir. Söz konusu ürünün SUT listesindeki geri öde-
me bedeli 550 TL olup, piyasa fiyatı, geri ödeme bedelinin 3 katından fazladır. 

Benzer şekilde yapılan diğer incelemede, Tablo 1-19’da OP1343 koduyla tanımlanan ve 2021 
yılı sonuna kadar 1.200 TL geri ödeme yapılan, şubat 2022 tarihinde yapılan SUT değişik-
liği ile geri ödeme bedeli 1.320 TL’ye çıkarılan aktif tekerlekli sandalye için yapılan piyasa 
araştırmasında da benzer bir durum görülmekte. Bu bağlamda baz alınan ve içerisinde yüz-
lerce satıcının fiyat bilgileri bulunan geniş kapsamlı satış portalında ürün taraması yapıldı 
ve aşağıda Resim 1-2’de paylaşılan ürünün en düşük bedelli ürün olduğu görüldü.

Resim 1-2: Aktif tekerlekli sandalye piyasa araştırma görseli.
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Yukarıda sıralanan örnek karşılaştırmalarda görüldüğü üzere, sosyal güvenlik sistemi-
nin engellilerin temel ihtiyacı olan medikal malzemelere yönelik yaptığı geri ödeme-
ler, piyasa koşullarının çok altında bedeller. 

Bu noktada beyaz baston ya da manuel tekerlekli sandalye gibi göreli düşük bedelli 
ürünlerdeki farkın engelliler açısından karşılanamayacak miktarlar olmadığı şeklin-
de değerlendirmesi de doğru bir yaklaşım olmayacaktır. Zira özellikle tek geliri 2022 
sayılı Kanun kapsamında 2022 yılı rakamlarıyla en fazla 1.280 TL civarında olan ya da 
ailesinde kişi başına düşen gelir asgari ücretin üçte birinden az olan yüz binlerce en-
gelli için bu rakamların katlanılması güç maliyet niteliğinde olduğu açıktır. Özellikle 
aktif tekerlekli sandalye ya da akülü tekerlekli sandalye vb. pahalı gereçlerde bu yük 
çok daha ağır boyutlara ulaşmakta. Bu tip durumlarda engelli bireyler ya bu maliyet-
leri kendileri karşılayarak ekonomik anlamda yoksullaşacak ya da ihtiyaç duydukları 
medikal malzemeyi almaktan vazgeçeceklerdir. 

Yukarıda ifade edilen sorun, özellikle (boşaltım fonksiyonları için kullanılan ürolojik 
sonda-katater, ürostomi sonda ve torbaları, barsak boşaltımı için kullanılan kolosto-
mi malzemesi vb.) tıbbi malzemelerde ya da (hasta yatak bezi, hasta alt bezi, vb.) sarf 
malzemelerinin geri ödeme bedellerinde daha vahim sonuçlar yaratmakta. Her gün 
düzenli olarak ve belirli bir sayıda kullanılması gereken malzemeler için öngörülen 
adet/fiyat bedeli –sahadaki STK’ların yaptıkları bildirimler göre– piyasa fiyatlarının 
yarısı ya da daha da altında bir bedel olmakta. Her ay düzenli bir ek mali yük getiren bu 
tip ihtiyaçlarını karşılayamayan engelliler, ürolojik katater-sondalarda olduğu gibi her 
biri tek sefer steril koşullarda kullanmaları gereken malzemeleri günlerce kullanarak 
ağır enfeksiyonlar yaşamak durumunda kalmaktalar. Yatalak engelliler içinse tekstil 
üretim atölyelerinden çıkan atık penye kumaşlar ve çöp poşetleri kullanılmakta. Nitel 
araştırmaya katılan bir engelli yakınının bu konudaki deneyimi şöyle: 

Son zamanlarda medikal ürünlerde çok sıkıntı yaşıyoruz. Mesela en fazla alt 
bezi kullanıyoruz. Alt bezi iki ayda 240 adet alma hakkımız var. Ancak şu an 
medikal ürünlerdeki artış yüzünden 90 beze kaldık. Toplam maliyeti 1.240 
Lira ama devletin ödemesi 540 Lira, kalan 700 Lirayı aile ödemek zorunda.

Bu durum, benzer şekilde, özellikle nadir hastalıkların gerektirdiği özel ya da takviye-i-
kame edici beslenmeye ihtiyacı olan engelliler için yaşamsal bir soruna dahi dönüşe-
biliyor. Sahada çalışan STK’lar bu yönde bildirimlerde bulunuyor ve SGK’ya yaptıkları 
başvurulara olumlu bir sonuç alamadıklarını ifade ediyorlar.

Özetle engellilik, hem kendi doğası gereği gündeme getirdiği maliyetler ve hem de 
yoksulluk çarpanıyla birleştiği durumlarda ağır riskler ve maliyetler yaşanan çok ciddi 
bir dezavantaja dönüşüyor. 

Resim 1-4: Beyaz baston piyasa araştırma görseli.

Resim 1-4’te, piyasa şartlarında satılan en düşük bedelli beyaz bastonun 255 TL olduğu, 
ona en yakın beyaz bastonun ise 288 TL olduğu görülmekte. Ortaya konulan rakamlar-
dan da anlaşıldığı üzere piyasa fiyatları SUT tarafından yapılan 42 TL’lik geri ödeme-
nin 6 katından fazladır. 

SUT listelerinde belirlenmiş medikal malzeme ve tıbbi cihazlar alanındaki geri 
ödeme bedelleri ile piyasa fiyatları arasındaki farklara ilişkin mukayesede bir di-
ğer örnek de işitme engellilerin kullandıkları işitme cihazları alanından. İşitme ci-
hazları için SUT EK-3C-3 listesinde belirlenmiş fiyatları içeren Tablo 1-20 aşağıda 
paylaşılmıştır. 

İşitme Cihazı ve Kulak Kalıbı

DO1004 Dijital Programlanabilir Işitme Cihazı 5 yıl 1.514,00 TL

DO1005 Kulak Kalıbı  5 yıl 22,00 TL

Tablo 1-20: Işitme cihazları SUT geri ödeme bedeli.

Tablo 1-20’de görüldüğü üzere bir işitme cihazı için belirlenmiş geri ödeme bedeli 
1.514 TL’dir. Tıbbi cihaz kategorisindeki işitme cihazları fiyat araştırması için yapı-
lan çalışmada elektronik ortamda inceleme yapılması (tıbbi ürünlerde fiyat yayın-
lanmaması sebebiyle) mümkün olamadı. Ancak işitme engeliler konusunda faaliyet 
gösteren STK’lar ve firmalarla yapılan görüşmelerde işitme cihazlarının asgari 4.000 
TL civarında olduğu ve bu rakamın modele ve markaya göre 25 bin TL’ye kadar çıka-
bildiği bilgisi edinildi. 
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1.5.3.1.3. Medikal Malzemelerin Geri Ödemelerinin Sadece 
Tıbbi Endikasyona Göre Verilmesi
Sosyal Güvenlik Sistemi, 5510 sayılı Kanun kapsamında engellilerin ihtiyaçları olan 
malzemeleri karşılamakta. Oysa daha önce de vurgulandığı üzere SGK kimi haller-
de talep edilen cihaz, malzeme, sarf malzemesi, gıda malzemesi ya da kozmetik mal-
zemeleri tıbbi ihtiyaç olmadığı gerekçesiyle karşılamamakta. Bu bağlamda engelli 
bireylerin SGK tarafından medikal malzemelere ulaşımları aşamasında temel olarak 
tıbbi endikasyon şartı aranıyor. Bu yaklaşım, engelli bireylerin kişisel hareketliliğini 
kısıtlayan, bağımsız yaşam olanaklarını daraltan sonuçlar üretmekte. Zira engellilerin 
medikal malzeme ve yardımcı cihazlara kişisel hareketlilik çerçevesinde duyacakları 
ihtiyaç sadece tıbbi bir gereksinim için değil, kimi hallerde bilgiye erişim, kimi haller-
de eğitim, istihdam veya sosyal hayata katılım için ön koşuldur. Ayrıca bu cihazlar, bu 
yayının başında, kuramsal çerçevede belirtildiği üzere engelli bireylerin kaybettikleri 
yetilerini, yeteneklerini, iş yapabilme, eğitim alabilme kabiliyetlerini kazandırıcı nite-
likte cihazlardır ve SGK mevzuatı SGK’nın tıbbi endikasyon dışında malzeme temin 
etmeme uygulamalarını sorgular duruma getiriyor. Zira 5510 sayılı Kanunun Madde 
7’sine göre 63. Maddesi şu şekildedir:

Genel sağlık sigortalısının ve bakmakla yükümlü olduğu kişilerin sağlıklı kal-
maları; hastalanmaları hâlinde sağlıklarını kazanmaları; iş kazası ile meslek 
hastalığı, hastalık ve analık sonucu tıbben gerekli görülen sağlık hizmetlerinin 
karşılanması, iş göremezlik hâllerinin ortadan kaldırılması veya azaltılması, 
iş kazası ve meslek hastalığına, kazaya, hastalıklara veya konjenital (doğuş-
tan) nedenlere bağlı olarak ortaya çıkan durumlarda vücut bütünlüğünün 
sağlanması amacıyla Kanunun 63 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a), (b), 
(c), (d), (e) ve (f) bentlerinde sayılan sağlık hizmetlerinin finansmanı Kurumca 
sağlanır.62

Yasa metninde de görüleceği üzere madde açık bir şekilde bireylerin iş göremezlik 
hallerinin kaldırılması ya da azaltılmasını sağlayacak şeylerin geri ödemelerinin yapı-
labileceğini ortaya koyuyor. 

Yukarıda ifade edilen hususlar kapsamında akla gelen ilk örnek, akülü tekerlekli san-
dalyedir. Zira SUT prosedürlerine göre, akülü tekerlekli sandalye, yürüyemeyen ama 
aynı zamanda ellerini kullanarak manuel sandalye kullanamayacak kadar engeli olan 
boyundan aşağı felçli, kalp hastası ya da solunum yetmezliği bulunan yürüme engelli 
vb. kişilere verilmektedir. Ancak, akülü tekerlekli sandalye, yürüme engeli olan ama 
her gün okula ya da işe gitmek için uzun mesafe tekerlekli sandalye sürmek zorunda 
kalan engelliler için de bir ihtiyaçtır. Uzun mesafe tekerlekli sandalye kullanmak, tek-
nik olarak hem imkânsız hem de engellinin sağlığı için riskli bir durumdur. 

62 Bkz. https://www.mevzuat.gov.tr/mevzuat?MevzuatNo=19593&MevzuatTur=7&MevzuatTertip=5 

1.5.3.1.2. Medikal Malzemelerin Geri Ödemelerinin İhtiyaca Özel Değil, 
Standartlaşmış Cihazlara Göre Yapılması
Engellinin kullanacağı medikal malzemeler, onun sakatlığı, fonksiyon kaybının ona 
özel boyutu, medikal malzemeyi hangi amaç için kullanacağı (iş yaşamında kullan-
mak, eğitim yaşamında kullanmak vb.), nerede ve hangi koşullarda (kentte, kırsal alan-
da, yokuş ve rampaların bulunduğu bölgelerde vb.) yaşayacağına bağlıdır. 

Genel olarak SUT’un engelli bireyin ihtiyacı olan her türlü medikal malzemenin kar-
şılanmasında, standartlaştırılmış bir ödeme anlayışı geliştirmiş olması sorunun en te-
mel kaynağıdır. Zira SUT kapsamında bedeli ödenecek yardımcı cihazların nitelikleri 
engellinin fiziksel özellikleri ve ihtiyaçlarına göre belirlenme ilkesiyle değil; standart, 
niteliksiz cihazlarla sınırlı tutulmakta. 

Bu sorun, özellikle ortopedik engellilerin kullandığı (mekanik ya da akülü) tekerlekli 
sandalyelerde, işitme engelliler için daha yüksek standartlı, teknolojisi yüksek işitme 
cihazlarında, kendini göstermekte. Şüphesiz bu yaklaşımda mali kaygılar belirleyicidir. 
Ancak engelli bireyin, sağlığının korunarak, bireysel bağımsızlığını arttırarak sağlana-
cak cihaz ya da araç gerecin, hem insan onurunun, hem temel hakların, hem de engelli 
bireyin ekonomik ve sosyal katma değer üretebilecek hale getirilmesinin bir gereği 
olduğu da açıktır. 

Ancak SGK’nın bu şekilde piyasada o ürünün en temel en basit özelliklerini yansıtan 
ürünlerin piyasa fiyatını baz alan geri ödeme sistemini benimsemesi, yüksek standartlı 
ama yüksek fiyatlı medikal cihaz ve teknolojileri, bir ayrımcılık unsuruna dönüşmekte. 
Zira böyle durumlarda medikal cihaz ya da teknolojiye, ekonomik durumu uygun olan 
engelliler erişebilmekte, olmayanlar ise erişememektedir.

Nitekim Türkiye’de yüksek segmentli medikal malzemelerin kullanıcı sayısı oldukça 
sınırlıdır. Ekonomik güç sahibi olmayan, derin yoksulluk içerisinde yaşayan engellile-
rin hakları olan bu ekipmanlara erişememesi bir ayrımcılık olarak sahaya yansımakta. 
Nitel araştırmaya katılan bir engelli yakını deneyimini şöyle ifade ediyor:

Cihaz konusunda aileler çok zorlanıyorlar. Kirada oturan aileler, asgari ücretle 
çalışan, birden çok çocuğu olan aileler, cihazların masrafına yetişmekte çok 
zorlanıyor. Cihazın yenilenmesi gerekiyor veya bozuluyor, pil alınması gereki-
yor veya üst modele geçilmesi gerekiyor. Sağdan soldan borç harçla ödüyorlar 
veya bankadan kredi çekiyorlar.

Yukarıdaki açıklamalardan anlaşılacağı üzere, SGK’nın belirli bir cihaz ya da ekipman 
tipi üzerinden geri ödeme yaptığı sistem yerine, engelli bireyin ihtiyaç duyacağı cihaz 
ya da ekipman özellikleri üzerinden bir geri ödeme sistemi kurgulanması ya da en 
azından kademeli bir ödeme sistemi oluşturularak, söz konusu maliyetleri engelli ve 
ailesi için kabul edilebilir seviyeye yaklaştırılması en doğru yaklaşım olacaktır. 
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Gazete Haberi 1-2: 19-01-2021 tarihli Yeni Bakış gazete haberi.

Gazete Haberi 1-2’de, tedavi edilmediği takdirde ölüme kadar götürebilecek bir has-
talık olan kistik fibrozis hastalığına sahip olan bir çocuğun ebeveyninin yurtdışından 
getirilebilen ve haberin yayınlandığı günün kur rakamlarına göre yaklaşık 7 Milyon 
TL (Haber tarihi itibariyle 939 bin Dolar) tutan ilaçlarının SGK’nın geri ödeme kapsa-
mında bulunmadığından bahsedilmekte, ilaçların bir an evvel geri ödeme kapsamına 
alınması talep edilmektedir.

Sosyal Güvenlik Sistemi’nin geri ödeme kapsamına almadığı ilaç ve tedavilerdeki en 
öncelikli kriter, genellikle tedavilerin etkinliğinin belirsizliği iddiası olmakla birlikte, 
bu yaklaşımın temelinde daha ziyade mali kaygıların olduğu açıktır. Zira, söz konusu 
ilaç ve tedavilerin çoğunluğu Amerikan Gıda ve İlaç Kurumu (FDA) ya da Avrupa İlaç 
Ajansı (EMA) gibi kuruluşların onaylarını almış ilaçlar olmaktadır. 

Bu bağlamda, dikkatler ilaç ve tedavilerin maliyetlerine yönelmekte. İzleme çalışmala-
rı sırasında, geri ödeme bedeli karşılanmayan ilaçların nadir hastalıklar kategorisinde 
olan, bu yüzden araştırma-geliştirme ve üretim birim maliyetinin (tedavinin uygula-
nacağı kişinin az olması sebebiyle) yüksek olduğu hastalıklar olduğu görülmektedir. 

Bu kapsamda, Türkiye’nin gündemine en çok gelen konu, Spinal Müsküler Atrofi-
SMA hastalığının tedavisine ilişkin olarak yaşanan olaylardır. Söz konusu hastalığın 

Benzer şekilde, körlerin kullandığı özel navigasyon programları, bilgisayar yazılımları, 
yapay zeka tabanlı çevresel algılama programları vs. de tıbbi endikasyon içermemesi 
sebebiyle kurum tarafından geri ödemesi yapılmamaktadır. Ancak bu cihazlar onların 
iş yaşamına katılmalarını, mesleklerini icra edebilmelerini, eğitim hayatlarını sürdüre-
bilmeleri için gerekli olan cihaz ve teknolojilerdir. Nitel araştırmaya katılan bir görme 
engelli deneyimini şöyle dile getiriyor: 

Teknolojiyi çok fazla kullanmak durumundayız. Örneğin şu an Apple en eri-
şilebilir telefon. Ama telefon bozulduğunda, artık fiyatlar o kadar arttı ki, bir 
devlet desteği de olmadığı için, be nasıl buna erişeceğimi bilmiyorum. Aynı 
şekilde bastonla ilgili hiçbir destek sağlanmıyor. Telefon, bilgisayar, baston... 
bir şey olursa ne yapacağımı bilmiyorum. Muhtemelen, işimi daha az görecek, 
daha düşük fiyatlı bir bastona yöneleceğim. 

Bugün için engelliler artan eğitim olanakları ve teknolojik imkanlar sayesinde ekono-
mik, sosyal ve kültürel hayata eşit koşullarda katılım sağlayabilecek durumdadırlar. 
Yukarıda ifade edilen hususlardan da anlaşılacağı üzere, SGK’nın SUT sistemine sade-
ce tıbbi endikasyon kriterlerinin değil, gerekli durumlarda sosyal ve mesleki vb. farklı 
endikasyon kriterlerinin de dahil edilmesi gerekmektedir.

1.5.3.1.4. Temin Edilemeyen İlaçlar ve Tedaviler ve 
SMA’lı Çocukların Tedavileri
2012 yılından bugüne dek (2022) yapılan tüm Engelli Hakları Çalışması periyotlarında, 
engel doğuran, ağır progresif tablo sergileyen hastalıkların tedavi giderlerinin karşı-
lanmaması ya da oldukça yoğun prosedürler sonucu verilmesi sorunlarına rastlanıl-
mıştır. Bundan önceki çalışmalarda olduğu üzere Engelli Hakları İzleme Raporu 2021 
çalışmasında da benzer durumlarla karşılaşıldı. 

Şüphesiz ki Sosyal Güvenlik Sistemi’nin bir tedaviyi karşılamasında, tıbbi uygunluk, 
uluslararası otoritelerce onaylanmış olmak ve ekinliğinin ispatlanmış olması gibi kri-
terlerin uygulanması anlaşılabilir bir yaklaşımdır. Ancak bu hallerin olmadığı durum-
larda herhangi bir tedavi ya da ilacın temin edilmemesi, doğrudan bir insan hakkı ih-
lali niteliğindedir. Bunun da ötesinde, tedavinin alınmaması sebebiyle yaşanan ölüm 
olayları, bu durumu sınırlı bir insan hakkı ihlali olmaktan çıkarıp, en temel hak olan 
“yaşama hakkı” ihlaline vardırmaktadır ki izleme çalışmalarında bu anlama gelebile-
cek veri ve belgelere ulaşılmıştır. 

Nitekim medyada yer alan bazı haberlerde, engelli çocukların çeşitli nedenlerle tedavi-
lerinin karşılanmadığına yönelik haberlere rastlanmıştır. Bu yöndeki bir haber Gazete 
Haberi 1-2’de paylaşılmıştır.
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Ancak her ne kadar koruyucu/yavaşlatıcı/kısmen durdurucu özelliğe sahip olan ve 
dört ayda bir yapılması gereken, her dozu 40 bin Dolar olan ilacın karşılanması talebi 
kabul edilmiş olsa da, normal şartlarda bebeklerde 2-4 yaş arası ölüme sebep olan SMA 
Tip 1 çocuklarda belli şartlarda iki yaşına kadar kullanılması gereken, ZolgenSMA gen 
terapisi giderlerinin geri ödemeleri halihazırda yapılmamakta. Sağlık Bakanı Fahrettin 
Koca, konu hakkında yaptığı açıklamada; “Gen tedavisi adı altında ortaya atılan yön-
temin bilimsel olarak işe yaradığını gösteren şimdilik somut hiçbir veri bulunma-
maktadır. Ancak ilaç şirketlerinin oyununa gelerek yapılan kampanyalarla bu durum 
suiistimal edilmektedir. İlaç şirketlerinin baskısı ile çocuklarımızın kobay olarak kul-
lanılmasına izin vermeyeceğiz” ifadelerini kullanmıştır.63 Bu bağlamda, Türk Sosyal 
Güvenlik Sistemi, ZolgenSMA adlı gen terapisine dayalı ilaç ve tedaviyi karşılamayı 
reddetmektedir. 

Engelli Hakları İzleme Çalışması-2021 kapsamında, gerek ZolgenSMA gerekse de di-
ğer tedaviler bakımından bir bilimsel doğruluk araştırması yapılmamıştır. Şüphesiz 
ki bu konu araştırmanın kapsamı ve yetkinliğinin dışındadır. Ancak araştırmacıla-
ra ve bu yayının okuruna bilgi vermesi açısından, konu hakkında yetkin bir uzman 
olan Almanya Bonn Rheinische Friedrich-Wilhelms Üniversitesi Yenidoğan ve Çocuk 
Yoğun Bakım Bilim Dalı Öğretim Üyesi ve aynı zamanda konu hakkında yapılan kap-
samlı bir araştırmanın yöneticisi olan Prof. Dr. Soyhan Bağcı’nın, Türkiye’nin resmi 
haber ajansı olan Anadolu Ajansı’na verdiği mülakatın tam metnine Açıklama Kutusu 
1-8’de yer verilmiştir.64 

Almanya Bonn Rheinische Friedrich-Wilhelms Üniversitesi Yenidoğan ve Çocuk Yoğun Bakım Bilim Dalı 
Öğretim Üyesi Prof. Dr. Soyhan Bağcı.

SMA hastaları için “gen tedavisi” en çok merak edilen ve tartışılan tedaviler arasında yer alıyor. Bu tedavi 
yöntemi ve etkinliği hakkında şu âna kadar elde edilen sonuçlar neler?

Her şeyden önce ilaç tedavileri ve ilaç tedavilerinin hangi çocuklara yapılabileceğini doğru değerlendirmek 
gerekiyor. Gen tedavisi (ZolgenSMA) ile ilgili son dönemde Türkiye’de kampanyalar, haberler yapılıyor. Aynı 
zamanda Spinraza ile ilgili de bazı hastaların bu ilaçlara ulaşamadığına dair tartışmalar var. Ne yazık ki 
sosyal medyada gördüğümüz birçok bilgi kulaktan dolma bilgiler. Bazı firmaların reklamını yaptığı sonuçlar 
var. Bu şekilde yanlış yönlendirilen aileler olduğunu gördük. Bizimle bağlantıya geçen aileler de bu şekilde.

Öncelikli olarak “hangi hastalar, hangi tedaviye uygun” diye değerlendirmek lazım. Olaya sadece gen 
tedavisi olarak bakmamak gerekiyor.

Bu konuyu biraz daha açar mısınız? Tedaviye uygunluk olarak kastettiğiniz ve bu konudaki yanlış algıla-
malar nelerdir?

Sosyal medyada SMA’lı ailelerin kurduğu sitelerin de haberlerini inceledim; mesela orada Spinraza’nın et-
kinliği ile ilgili yayımlanan Ingilizce bir makale, Türkçe çeviri olarak kasım ayında paylaşılmış. Çalışmadaki 
bilgiler özetlenmiş ve bu tedavinin etkin olduğuna dair bilgiler aktarılmış. 

63 Bkz. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın 3 Ocak 2021 tarihli açıklaması: https://www.milliyet.com.tr/gun-
dem/cocuklarimizin-kobay-olarak-kullanilmasina-izin-vermeyiz-6396725 (Son erişim tarihi: 01.08.2022)

64 Bkz. Anadolu Ajansı web sayfası: https://www.aa.com.tr/tr/roportaj/bonn-universitesinden-prof-dr-bag-
ci-sma-gen-tedavisi-semptomlari-baslamamis-bebeklerde-etkili/2075164

tedavisinde hastalığın etkilerini yavaşlatan/kısmen durduran tedaviye dayalı iki ilaç 
uygulaması ve bazı koşullara sahip SMA’lı çocuklarda uygulanan ve gen terapisine 
dayalı bir tedavi (ZolgenSMA) gündeme gelmiştir. Bu tedavilerin tamamı da yüksek 
maliyetli olup, sosyal güvenlik sisteminin, geri ödeme sistemine alınması taleplerine 
karşı direnci çok yüksek olmuştur. Konuyla ilgili bir haber Gazete Haberi 1-3’te payla-
şılmıştır. 

Gazete Haberi 1-3: 22.04.2021 tarihli Yeni Gazetem gazete haberi.

Gazete Haberi 1-3’te de görüleceği üzere Balıkesir’de yaşayan dört aylık bir SMA Tip 
1 hastasının tedavisi için 20 milyon TL’ye ihtiyaç duyulduğu bilgisine yer veriliyor. 
Medyada yer alan birçok haberde, tedavinin 2-2.5 milyon Dolar karşılığı bir bedele mal 
olduğu ifade edilmekte. 
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Belirtisi hiç olmayan ve yeni belirti gösteren bebekler açısından değerlendirdiğinizde tedaviler kesin bir 
çözüm sağlayabilir mi?

Ilaçların şu anda kullanılma süreçleri kısa. Yani Spinraza, FDA’dan 2016’da onay aldı. ZolgenSMA’nın da 
ilk uygulandığı hasta, şu an 6 yaş civarında. 10 yıl sonraki bir sonuç üzerinden şu an konuşamıyoruz ama 
burada olaya şöyle bakmak lazım, SMA tedavisinde 20 yıl önceye göre çok büyük bir aşama kaydettik. 
SMA hastaları artık erken teşhis konduğunda ölüme mahkum değiller. Buradaki doğru yaklaşım, erken 
dönemde teşhis konulması ve tedaviye başlanması.

Hangi tedaviye önce başlanacağının, yapılacak analizlerle belirlenmesi gerekiyor. Yanlış algılamalardan 
biri de bu, ilaçların her hasta için uygun olduğunun, her hastada düzelme sağlayacağının sanılması. Oysa 
ki SMA hastalarının öncesinde gen analizlerinin yapılıp hangi tedaviye başlanacağının da belirlenmesi 
gerekiyor. Bunlar da zaman alıyor tabii ki. Şu an erken dönemde tedaviye başlandığında hastaların sonuç-
ları 6 yıllık süreçte çok olumlu. Geç tedavi yapılan çocuklarda hafif düzelmeler var ama o hastalarda 5 yıl 
sonra hangi aşamada olacağımızı şu anda bilemiyoruz.

Zaten bütün ülkelerin gen tedavisine, bu kadar pahalı bir tedaviye çok dikkatli yaklaşmasının nedeni bu. 2 
milyon avroluk bir ilaçtan bahsediliyor ve tabii ki bir tedavi süreci var. Hastaların yurtdışında tedaviyi al-
masının yanı sıra tedaviden sonra en az 3-6 ay o klinikte izlenme zorunluluğu var. Yani 2,5 milyon avroluk 
bir tedavi masrafı var ve tedavi sadece seçilmiş hastalarda uygulanabiliyor. Tedavi sonrasında da 5-10 yıl 
sonra hastanın ne aşamada olacağını bilemiyoruz.

Örneğin, kendi ailemde SMA var. Yakınlarım yıllar önce bebeklerini 9 aylıkken kaybettiler. Daha sonra 
iki gebelikte de SMA çıktı. Ardından sağlıklı bir çocukları oldu ve en son bu yıl tekrar son gebeliğinde 
yine SMA pozitif çıktı. Belçika’da yaşıyorlar, klinik olarak gen tedavisini önerdik. Tedavi Belçika’da da şu 
anda devlet tarafından karşılanmıyor. Aile, 10 yıl sonra çocuklarıyla hangi noktada olacağını bilemediği 
ve maddi olarak zorluklarından dolayı tedaviyi yaptırmaktan vazgeçti ve maalesef gebeliği sonlandırdılar.

Yani bu tedavinin sadece Türkiye’de devlet tarafından ödenmiyormuş gibi bir algı var. Bunu düzeltmek 
isterim, Avrupa’da sadece birkaç ülke bu tedaviyi onayladı, Belçika bile ödemiyor. Gerçek olan bu. Hiç-
birimiz 10 yıl sonra nerede olacağımızı da bilmiyoruz, ailelerin en başından bunu bilerek tedaviyi kabul 
etmeleri ve tedavinin başarısızlığında da tedavi ekibini suçlamamaları gerekiyor.

Türkiye’den de gen tedavisi için size başvuran aileler var mı?

Prof. Kirschner’in bize ilettiği her gün 50’den fazla mail alınıyor. Ukrayna, Rusya, Brezilya, Türkiye gibi 
ülkelerden. Onların yaklaşımı şu şekilde; tedaviye uygun olan hastaları tedavi ettikten sonra bile en az 3-6 
ay izlenmesi gerekiyor. Almanya içerisinden olmayan hastalar maalesef kabul edilmiyor, bunun nedeni de 
gen tedavisinin yan etkileri var. Karaciğer yetmezliği gelişen üç çocuk var bu çalışmalar sırasında. Tedavi 
yapılan çocukta karaciğer yetmezliğinin gelişip gelişmediğinin izlenmesi gerekiyor. Karaciğer yetmezliği 
geliştiğinde, o tedavinin yapılabileceği merkezin olması gerekiyor.

“Türkiye’ye gen tedavisi gelsin, Sağlık Bakanlığı onaylasın” deniliyor ama bunun da aşamaları var. Yani 
bu sadece “ilacı damardan verdik, bitti” olayı değil. Çok iyi bir merkezde uygulanması, o merkezin tüm 
imkanlarının olması gerekiyor. Türkiye’de böyle merkezler var elbette, Türkiye’de yapılamaz anlamında 
söylemiyorum bunu. Sadece sorumluluğu üstlenecek bir ekibin olması gerekiyor. Almanya şu anda yurt-
dışındaki vakalar için bu sorumluluğu üstlenmiyor.

Kampanyaların yapıldığı çocukların bilgilerini bize iletiyorlar ama genel olarak bu çocuklar gen tedavisine 
uygun çocuklar da değil. Yani şu anda solunum cihazına bağlı olan, yemek sondasıyla beslenen, desteksiz 
zor oturabilen, yürüyemeyen çocuklara bu gen tedavisi yapıldıktan sonra çocukların solunum cihazından 
ayrılması, koşmaya başlaması, normal yaşama dönmesi maalesef mümkün değil. Böyle bir beklenti ol-
maması gerekiyor. Bu tedavilerle yaşam kalitesi biraz daha değiştirilebiliyor. Solunum cihazına bağlı ise 
bağlı olma süresi azalabiliyor, bu bilimsel olarak pozitif bir gelişme olarak kabul ediliyor. Ama ailelerin 
beklentisi “ilaç verilecek artık çocuğumun asla solunum cihazına ihtiyacı olmayacak. Kendisi yemek yiye-
bilecek, oturabilecek” şeklinde olmamalı. Bu tür bir sonuç şu anda geç vakalarda maalesef mümkün değil.

Fakat Ingilizce çalışmayı detaylı incelediğimizde, Türkçe çeviride bahsedilen hususlarla aynı olmadığını, 
bazı şeylerin yanlış anlaşıldığını ve bazılarının da göz ardı edildiğini gördük. Fransa’da yapılan bu çalışma-
da ekibin takip ettiği 54 hastadan sadece 16’sının çalışmaya alınmak için uygun olduğu belirtiliyor. Yani 
bu çalışmada açıklanan sonuçlar, sadece bu çalışmaya alınmaya uygun olup tedavi uygulanan SMA’lı 
bebeklerden elde edilen sonuçlar. Çalışmaya alındıklarında bu çocuklardan bazılarının oturabildiği ama 
yürüyemediği, ikisinin başını tutabildiği, 9’unun da maske ile solunum desteği ihtiyacı duyduğu belirtili-
yor. Ve bu çocukların bu durumlarında bir değişiklik rapor edilmiyor. Sadece solunum testlerinin kontrol 
grubundan daha iyi olduğunu belirtmişler.

Ayrıca web sayfasında da yanlış yazılan ve ailelerin umutlanmasına neden olan bir yanlış anlaşılmayı da 
düzeltmemiz gerekiyor. Burada ilaç uygulandıktan sonra hastaların çalışmanın başındaki durumuyla so-
nundaki durumunu karşılaştırmak yerine, daha önceki yıllardan karşılaştırma için kontrol vakaları seçilmiş 
ve çalışma vakalarıyla karşılaştırılmış. Sonuçta bir algıda yanıltma yoluna gidiliyor. Web sayfasında “bu 
ilacı alanlarda solunum kasları performansının önemli ölçüde iyileştiği” yazılmış. Oysa çalışmada böyle 
bir ifade yok.

Gözden kaçan en önemli nokta, bu tür tedavilerle ilgili çalışmalarda “doğumdan hemen sonra, henüz 
semptomları başlamamış ya da yeni başlamış bebeklere tedaviler uygulanmalı” vurgusunun yapılıyor ol-
ması. Aynı tarz yanlış yorumları gen tedavisi çalışmaları için de görüyoruz. Gen tedavisi için her ne kadar 
“doğumdan 2 yaşına kadar uygulanabilir” denilse de, aslında 2 yaşına kadar semptomları başlamamış ya 
da yeni başlamış çocukları kast ediyorlar. Bu konudaki en büyük yanlış anlaşılma bu. Türkiye’de herkes 
“tanısı konmuş, durumu ağır olan bebekler 2 yaşına kadar bu tedaviyi alırsa iyileşir” gibi bir anlam çıka-
rıyor. Fakat işin gerçeği bu.

Özetle, şu andaki çalışmalar çok kısıtlı, sadece uygun bebekler çalışmaya alınıyor ve onlara tedavi uygula-
nıyor. Özellikle semptomları belirgin olan çocuklarda çalışma sonunda çok hafif değişiklikler görüldüğüne 
dair net ifadeler olmasına rağmen, semptomları başlamadan çalışmaya alınan bebeklerin sonuçları sos-
yal medyada tüm hastalar için genelleme yapılarak servis ediliyor.

SMA hastaları için şu aşamada bir tedaviyi diğeriyle kıyaslamak mümkün mü?

Burada hangi ilacın, hangi mekanizmayla etki ettiğini bilmek gerekiyor. Örneğin, Spinraza ve ZolgenS-
MA’yı birbiriyle karşılaştırmamız doğru değil. Çünkü ikisinin etki mekanizmaları ve uygulanmaları gere-
ken hasta grupları farklı. Şu an ağırlıklı olarak ZolgenSMA ile tedavi yapıldıktan sonra Spinraza ile de de-
vam edilsin görüşü hâkim. Hastalık Tip-1, Tip-2, Tip-3 gibi alt gruplara ayrılıyor ve bu tiplerdeki farklılıkları 
tedaviye karar vermeden önce iyi değerlendirmek gerekiyor.

Gen tedavisi dediğimiz olay, vücuda eksik olan proteini üretecek genleri göndermek. Bu nedenle erken 
dönemde yapılması gerekiyor. Çocuklarda SMN2 geni belli bir oranda varsa bunlar bir şekilde eksik olan 
proteini üretebiliyorlar ve hastalığın semptomları daha geç başlıyor. Işte o dönemde Spinraza tedavisinin 
uygulanmasıyla hastalığın semptomlarının ilerlemesini ya da ortaya çıkmasını geciktirebiliyoruz.

Gen tedavisinin kesin çözüm olarak görülmesinin nedeni nedir peki?

Gen tedavisinin kesin çözüm olarak görülmesinin nedeni, “geni gönderiyoruz ve hasta iyileşiyor” diye 
düşünülüyor. Halbuki doğrusu, semptomları yeni başlamış ya da hiç başlamamış çocuklarda bu tedavi 
yapıldığında eksik olan SMN proteini üretilmeye başlanacağı için hastalık oluşmaya başlamıyor. Dolayı-
sıyla hastanın yaşam kalitesi düzeliyor.

Hem ZolgenSMA hem de Spinraza tedavisinde, şayet semptomlar başlamışsa, hasta solunum cihazına 
bağlıysa ya da yemek sondası ihtiyacı varsa bu tedavilerle hastalığın ancak ilerlemesini durdurabiliyoruz. 
Bakın “durduruyoruz” da diyemiyoruz. Yani etki edip etmeyeceği, gerçekten fayda gösterip göstermeye-
ceği bilinmiyor.

Mesela Spinraza ile ilgili çalışmada hastaların solunum kaslarının bazılarında bu tedaviyi hiç almamış eski 
hastalarla karşılaştırıldığında daha iyi gelişmeler görülmüş. Gen tedavisinde çalışmada da tedavi sonunda 
hastaların tamamen iyileştiğinin düşünülmemesi gerektiği özellikle vurgulanıyor.
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“Dünyanın en pahalı tedavisi olarak” tanımlanan gen tedavisi ve diğer tedavilerin yüksek maliyetlerine 
yönelik değerlendirmeniz nedir?

Bu konuyla ilgili Almanya’da çıkan yazılar var. Bu yazılara göre, sebep tek başına ilaçların maliyeti değil, 
üretilen ilaç sayısının az olması. Ilacın araştırılması, geliştirilmesi dahil bütün maliyetler baz alındığında o 
ilacı üreten firma, bunu hasta sayısı dikkate alındığında çok daha az hastadan çıkarmak zorunda kalıyor. 
Yani buradaki sıkıntı firma, ilaç üretim maliyetlerini ve bir sonraki aşamada yapacağı çalışmaların mali-
yetini mecburen geri almak zorunda. Maliyetin yüksekliğinin nedeni Almanya’daki kaynaklarda bu olarak 
açıklanmış. Tabii ki bunun etik olup olmadığı tartışılır. Fakat ekonomik şartlar belli, firma da kâr etmeye 
çalışıyor.

Son olarak eklemek istediğiniz bir husus var mı?

Aslında sosyal medyada kampanya yürüten ailelerle ilgili yanlış bir intiba da var. Sanki o ailelerin sadece 
bir tane çocukları var ve tedavi olamayacak bir çocuk için uğraşıyorlar. Olay böyle de değil.

Kendi ailemde birinci çocuk SMA’dan maalesef kaybedildi, ikinci ve üçüncü gebelik de maalesef SMA 
pozitifti. 4. çocuk sağlıklıydı ama 5. gebelik yine pozitifti.

Ailelerin, tedavilerin Türkiye’ye getirilmesini istemesinin ana nedeni, birinci çocuklarının tedavi olma im-
kanı olmasa bile sonraki doğacak ve bu hastalığa yakalanma ihtimali olan çocuklarını kurtarmak. 38-39 
yaşındaki bir kadının tekrar sağlıklı bir çocuk doğurma isteği de dikkate alınmalı. Doğup hastalanma ihti-
mali olan bebekler için de doğru bir strateji ve çözüm geliştirmek zorundayız. Bu nedenle SMA’lı ailelerin 
şu andaki mücadelelerinin, sadece hasta olan çocukları için yapılan bir kampanya olarak görülüp sadece 
maddi olarak değil, bu noktalar da göz önünde bulundurularak toplumun her kesimi tarafından fikirsel 
anlamda da desteklenmesi gerekiyor.    

Açıklama Kutusu 1-8: Almanya Bonn Rheinische Friedrich-Wilhelms Üniversitesi Yenidoğan ve 
Çocuk Yoğun Bakım Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Soyhan Bağcı röportajı.65 

Açıklama Kutusu 1-8’de yer alan Prof. Dr. Soyan Bağcı’nın mülakatında özetle: 
ZolgenSMA gen tedavisinin bütün SMA Tip 1’li çocuklara uygulanmasının mümkün 
olmamakla birlikte, belirli koşullarda –oldukça erken aşamada– uygulanan çocuklar-
da tedavi edici kesin sonuçlar elde edilebileceği, kısmen geç yapılan uygulamalarda 
çocukların kaybettikleri yürüme vb. fonksiyonları geri kazanamamakla beraber, kendi 
kendine solunum, oturma, beslenme gibi becerilerin kazanılabildiği, belirli bir aşama-
yı geçmiş çocuklarda ise tedavinin fayda sağlamayacağı ifade ediliyor.

Önemli bir bilim otoritesinin yaptığı bu açıklama, tedaviye verilen EMA ve FDA gibi 
kuruluşların onayları dikkate alındığı zaman, Sağlık Bakanlığı’nın ve/veya Türk Sosyal 
Güvenlik Sistemi’nin ZolgenSMA gen tedavisine bu denli kesin ve tartışmasız bir biçim-
de “deney” olarak niteleyip geri ödeme kapsamına almaması düşündürücü bir yaklaşım. 

Nitekim, bu yaklaşım, gerek SMA’lı çocukların aileleri ve gerekse de kamuoyu tarafın-
dan ikna edici bulunmamış, konu medya haberlerinde çokça tartışılmıştır. Bu gelişme-
leri izleyen dönemde bu hastalığa sahip çocuklarda ileri derecede ölüm riski bulunması 
sebebiyle tedaviye erişmek isteyen ailelerin yardım kampanyaları açması ve sorunun 
bir tedaviye erişim ya da genişletilmiş bir yorumla yaşama hakkı talebi olmaktan çıkıp 

65 Bkz. AA: https://www.aa.com.tr/tr/roportaj/bonn-universitesinden-prof-dr-bagci-sma-gen-tedavi-
si-semptomlari-baslamamis-bebeklerde-etkili/2075164 

SMA tedavileri için öncelikli yapılması gereken nedir peki?

Hangi hasta, hangi ilacı almaya uygun, önce bunun belirlenmesi gerekiyor. Sosyal medyada kampanya 
yürüten kişiler hastanın hangi grupta olduğunu, hangi tedaviye uygun olduğunu bilmeden çağrılar yapı-
yor. Öncelikli olarak bunun düzeltilmesi gerekiyor. Yani kampanya yapılan çocuğa o tedavinin uygulanıp 
uygulanamayacağını bilmiyoruz. Bunun gen analizleriyle netleştirilmesi, ortaya konması lazım.

Sosyal medyada da gen analizini tamamlayan birçok aileyi görebiliyoruz. Yanlış anlaşılmasın, kampanya 
yürütülen ve gen analizi tamamlanan çocuklar da var. Fakat onların şu anda sosyal medyada paylaşılan 
resimleri ne Spinraza ne de gen tedavisi için uygun olmadıklarını zaten gösteriyor. Yardım kampanyası dü-
zenlenen çocukların boğazında delik var, solunum cihazları var. Çok büyük bir haber kanalında iki bebeğin 
haberini gördüm, çocukların ikisi de oturamıyorlar, yürüyemiyorlar. Gen tedavisi için çağrıda bulunuyorlar 
ama bu çocuklara Spinraza tedavisi yapılarak hastalığın ilerlemesi engellenebilir. Ama ilaç sonrası her şey 
normale dönecek diye bir algı yaratılarak para yardımı isteniyor. Bunu doğru bulmuyorum.

Ailelerin gen tedavisi istemesinin nedenine gelince, sadece bir kez uygulanması ve gerçekten faydalı ola-
cak bir hastaya yapıldığında çözüm sağlayabilecek olabilmesi. Oluyor diyemiyoruz, olabilir. Fakat Spinra-
za’nın etki edeceği hastalarla ZolgenSMA’nın etki edeceği hastalar farklı olabiliyor.

SMA tedavilerine yönelik önerileriniz ve çağrınız nedir? Aileler tedavi süreçlerinde nelere dikkat etmeli?

En son Sağlık Bakanlığı’nda bu konuyla ilgilenen Bilim Kurulu’yla yapılan toplantıda da tarama testlerin-
den bahsedilmiş. Tarama testleri yanında tüm ailelerin çocuklarını doğduktan sonra 1. ve 2. ayda bir çocuk 
doktoruna, mümkün değilse de aile hekimine muayene için götürmeleri. Kaslarında güçsüzlük başlayan 
bir çocuk, 1. veya 2. ayda yapılan basit bir muayeneyle tespit edilebilir. Bu da erken teşhisi kolaylaştırır. 
Öncelikli olarak önleyici hekimlik yapılması gerekiyor. Teşhis konulduktan sonra da ailelerin hızlı hareket 
etme zorunluluğu var.

Türkiye’de belli merkezler bu konuyla ilgili öncelikli merkezler haline getirilmeli. Belli bölgelerde belli mer-
kezler kurulursa aileler daha rahat ulaşabilir. Sonra da öncelikle Spinraza’nın ve gerçekten efektif olduğu 
gösterilirse şurup formundaki risdiplamın Türkiye’de mutlaka bütün ailelerin ulaşabileceği şekilde sağlan-
ması gerekiyor. Gen tedavisinden önce bu iki ilacın mutlaka sağlanması lazım. Çünkü gerçekten teşhis aşa-
ması tamamlanıncaya kadar geçen sürede ailelerin zaman kazanması gerekiyor. Gen tedavisi için uygun 
olan, bu tedaviden fayda görecek bebeklerin de hızla gen tedavisi merkezlerine yönlendirilmeleri gerekiyor.

Gen tedavisi doğumdan hemen sonra öneriliyor. Birçok çalışmada 6 aya kadar deniyor. Şu anda gen te-
davisinin etkin olduğunu açıklayan çalışmaların büyük bir çoğunluğu ilk 6 ayda tedaviye alınan çocuk-
ların sonuçları. 6. aydan 24. aya kadar çalışmaya alınan çocukların sonuçları ise şu âna kadar sadece 
kongrelerde sözlü olarak ya da poster olarak sunulmuş. Yani henüz hakemler tarafından değerlendirilip 
çalışmanın sonuçlarının doğru olduğu onaylanmamış. Ailelerin gördüğü gen tedavisi sonuçları, ilk 6 ayda 
tedavi uygulanmış çocuklar.

Bunu dikkate alarak bizim de, eğer çocuk uygunsa ilk 6 ayda tedavinin yapılmasını sağlamamız lazım. 
Bu olay da sosyal medya kampanyalarının görevi değil, Sağlık Bakanlığı’nca üstlenilmesi gerekiyor. Gen 
tedavisi 2 milyon avro çok pahalı deniyor ama bir çocuk solunum cihazına bağlanıp tedavi görmeye baş-
ladıktan sonraki kümülatif masraf, bu bir ABD kaynağında net bir şekilde belirtilmiş, 3,5-4 milyon avroya 
kadar ulaşabiliyor. Bir yanda 3,5-4 milyon avro harcayıp sonunda çocuğun vefat etmesi, bir yanda ise 2 
milyon avroluk bir tedavi ile çocuğunun sağlığına kavuşma ihtimali. Sonuçta parça parça ama toplamda 
3,5-4 milyon ödemeyi kabul eden devlet, tedavi için gerekli 2 milyon avroyu da ödeme kapsamına almalı. 
Üstelik hastanın sağlığına kavuşması bir yana, ekonomik olarak da SGK için daha avantajlı.

Bir noktaya tekrar dikkat çekmek istiyorum; aileler yanlış anlamamalı, gen tedavisine karşı değiliz. Gen te-
davisi veya diğer tedavilerin mutlaka devlet tarafından üstlenilmesi gerektiğine inanıyorum ama şu anda 
kampanya yürüten ailelerin şunu bilmesi gerekiyor; maalesef kampanya yapılan birçok çocuk için sadece 
hastalığı yavaşlatma ihtimali var, iyileştirme şansı maalesef yok. ABD’de böyle hastaları kabul eden mer-
kezler var. Birçok merkez bu hastaların bu tedaviden fayda görmeyeceği için kabul etmiyor. Kabul eden 
merkezlerin kabul etme nedeni de ailelerin ısrarı ve bu merkezlerin tedavi boyunca hastaneye kazandır-
dıkları yaklaşık 500 bin Dolar gibi bir kâr. Bunu da ailelerin göz ardı etmemesi gerekiyor.
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Gazete Haberi 1-5: 01.08.2021 tarihli Sabah gazetesi haberi.

Gazete Haberi 1-5’te görüleceği üzere SMA’lı çocuklar için düzenlenen yardım kam-
panyalarının ardından, sahte kampanyalar açılarak soruna duyarlı kişilerin geniş yı-
ğınlar halinde dolandırıldıkları ortaya konmakta. Ancak şüphesiz ki SMA’lı çocuklar 
üzerinden yapılan bu suiistimal olaylarının temelinde, tedaviye erişim hakkı üzerin-
de yaratılan kısıtlamalar sebebiyle toplum vicdanının yaralanması önemli bir paya 
sahip. Kamuoyunun vicdanının yaralanmasında Sağlık Bakanlığı ve Sosyal Güvenlik 
Sistemi’nin katı, esnek olmayan ve mali kaygıları barındıran yaklaşımının önemi bir 
payı bulunmaktadır. 

1.6. Yoksulluk Ekseninde Genel Değerlendirme, Sonuçlar ve Öneriler
Normal şartlarda, engellilerin yararlandığı sağlık hizmetleri ve sağlık yardımları, ta-
lep esnekliği, yani fiyat değişimleri ne olursa olsun vazgeçilemez, kullanılmaya devam 
edilecek ürünler kategorisindedir. Diğer yandan, söz konusu ürün ve hizmetler, fiyat 
esnekliği çok yüksek olan, ekonomik kriz ve dalgalanmalardan doğrudan etkilenen 
ürün ve hizmetlerdir. Bu durum, doğrudan ithal ya da ürün girdi ithalatına dayalı üre-
tim yapılan Türkiye için çok daha yüksek şiddette yaşanmaktadır. 

bir yardım-sosyal sorumluluk konusuna dönüşmesine sebep olmuştur. Medya organla-
rında SMA’lı çocukların durumlarını ajite bir dil ve görsellik eşliğinde ortaya koyan yar-
dım kampanya haberleri yer almıştır. Medya izleme çalışmaları kapsamında mükerrer 
içerikten arındırılmış, 786 SMA’lı çocuk haberinin yayınlandığı tespit edilmiştir. Gazete 
Haberi 1-4’te bu durumun örneği olan bir kampanya haberine yer verilmiştir. 

Gazete Haberi 1-4: 21.04.2021 tarihli Eskişehir’in Sesi Son Haber gazete haberi. 

Gazete Haberi 1-4’te görüleceği gibi SMA’lı bir bebeğin, ağır tıbbi işlemler altında 
çekilmiş görüntüleri eşliğinde başlatılan yardım kampanyası haberine yer veriliyor. 
Temel insan hakkı olan ilaç ve tedaviye erişim hakkının bu şekilde medyada düzen-
lenen kampanyalara konu olan bir “yardım” ve “merhamet” objesine dönüştürülmesi 
şüphesiz ki ağır bir insan hakkı ihlali niteliğindedir. Bilimsel çevrelerce tamamen ya 
da kısmen tedavi seçenekleri içerisine alınan, uluslararası ilaç ve tedavi kuruluşların-
ca tescil süreçlerinden geçmiş bir tedavi yönteminin “deney” olarak nitelenerek ta-
mamıyla dışlanmasının ardından hayatını kaybeden SMA’lı çocukların durumlarının 
ilerleyen dönemde çokça dile gelerek tartışılacağı açıktır. 

Diğer yandan SMA’lı çocukların tedaviye erişim hakkı üzerinden yaşanan bu olaylar 
ve ardından düzenlenen yardım kampanyaları zamanla çok ciddi suiistimal iddialarını 
da getirmiştir. Nitekim medya haberlerinde de bu tip olaylara rastlanmıştır. Gazete 
Haberi 1-5’te bu yönde bir habere yer verilmiştir. 
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• Türkiye’nin sağlık hizmetleri, sosyal güvenlik sistemiyle desteklenen, her ne kadar 
özel sigorta, şahsi ödemeler gibi finans kaynaklarına sahip olsa da ana hatla-
rıyla sosyal güvenlik sistemi geri ödemeleriyle finanse edilen bir sistemdir. Bu 
bağlamda SGK, sağlık sistemini finanse eden ana yapı niteliğindedir. 

• Türkiye’nin sosyal güvenlik sistemi kapsayıcı, yaygın ve genel anlamıyla eşitlikçi bir 
modele sahiptir. Sağladığı tedavi hizmet geri ödeme bedelleri, bireylerin temin 
ettikleri hizmet ve ürünlerin bedelinin devlet hastanelerindeki yatışlı tedavilerde 
tamamını, vakıf üniversitesi ve özel hastanelerde bir kısmını karşılayabilmektedir. 

• Türkiye’nin sağlık sisteminin genel olarak tüm bölgelere yayılmış (hastane, her de-
receden sağlık merkezi vb.) tesis olanakları mevcuttur. Ancak uzman personel ve 
daha da önemlisi özelleşmiş alt uzman personeli bakımından ülkenin her yerin-
de istenilen her hizmete erişim bakımından istenen seviyede değildir. Özellikle 
nadir hastalığı bulunan süreğen hastalığa bağlı engellilik yaşayanlar, çok spesi-
fik tıbbi-medikal ya da rehabilitasyon uygulamaları gerektiren engel türleri ba-
kımından özelleşmiş alt uzman sağlık personeline erişimde sorunlar mevcuttur. 

• Türk Mevzuatına göre engelli bireylerin gerek yararlanacakları ilaç, medikal mal-
zeme, sarf malzemesi vb. materyallerin geri ödemeleri için ve gerekse de yasa-
ların onlara tanıdığı erken emeklilik, vergi indirim-muafiyetleri, engelli aylıkları 
vb. yasal haklarından yararlanmak için ihtiyaç duydukları sağlık kurulu rapor-
ları –önceki yıllarda da olduğu üzere– oldukça sorunlu bir alan olmaya devam 
etmektedir. Her şeyden önce sağlık kurulu raporları, sadece medikal yaklaşım-
la hazırlanması bakımından ele alınmak durumundadır. Raporların fonksiyon 
kaybına göre düzenlenmesi, özelikle yeti tespitine dayalı iş ve işlemler için dü-
zenlenen raporların hatalı sonuçlar üretmesine sebep olmaktadır. Bu sebeple 
raporlama tekniklerinin değişmesi, raporlamada sadece sağlık personelinin 
belirleyiciliğinin sona erdirilmesi gerekmektedir. 

• Sağlık kurulu raporlarında belirtilen engellilik dereceleri, temel olarak Erişkinler 
İçin Engellilik Değerlendirmesi Hakkında Yönetmelik ve Çocuklar İçin Özel 
Gereksinim Değerlendirmesi Hakkında Yönetmelik eklerindeki cetvellere 
göre belirlenmektedir. Ancak, uygulamada doktorların rapor dereceleri hak-
kındaki bilgi eksiklikleri sebebiyle özellikle engelli bakım yardımı, engelli 
aylığı gibi ekonomik karşılığı olan raporlar verilmesi sırasında, hastaneden 
hastaneye hatta heyete katılan doktorlara göre değişen derecelendirmeler ya-
pılabilmektedir.

• Özellikle yardımcı cihaz temini, muafiyetler ve emeklilik gibi engelli kişilerin 
kamu tarafından sağlanan ve kamuya mali külfet getirecek olan heyet raporla-
rında sağlık personelinin, kurul raporlarında dereceleri eksik vermelerine sıkça 
rastlanılmaktadır. Bu durum kimi hallerde personelin derecelendirme cetvelleri 
hakkında bilgi sahibi olmamalarından olduğu kadar, yüksek derecelerde, çekin-
gen davranmalarından kaynaklanması olasıdır.

• Engelli bireyler, her hak kullanımında, ayrı bir rapor almak durumundadırlar. Bu süreçte 
her iş için ayrı bir rapor almak üzere hastanelere başvuran engelli bireyler, çok uzun 
zaman dilimlerine yayılan randevular almakta, rapor süreçlerinde engellilikleriyle 

Engelli Hakları İzleme Çalışmaları 2021 kapsamında elde edilen bütün veriler, ulaşılan 
tüm belge ve bilgiler, engellilere yönelik sağlık ve sosyal hizmetler alanında yaşanan 
tüm sorunların 2021 yılında pandemi-öncesi uluslararası sonra da ulusal ekonomik 
kriz çarpanıyla büyüyerek engelliler bakımından tahammülü neredeyse imkansız bir 
şiddetle yaşandığını ortaya koymaktadır. Bu etki, bir yandan kriz sırasında kamu idare-
sinin yani sağlık ve sosyal güvenlik sisteminin yaptığı ödemelerin maruz kaldığı mali 
kısıtlamalar şeklinde, bir yandan da engellilerin doğrudan yapmak zorunda oldukları 
ödeme miktarlarında yaşan etki olarak iki ayakta gerçekleşmiştir. 

Çalışmanın diğer bölümlerinde ve konu başlıklarında da tekrar vurgulandığı üzere en-
gelli bireylerin önemli bir kesimi iktisadi tanımla yoksulluk sınırı altında yaşamaktadır. 
Zira 2020 yılı sonu itibariyle Türkiye’de 719 bin 845 engelli ve engelli yakını, hanede 
kişi başına düşen gelir asgari ücretin üçte birinden az olduğu için engelli aylığı almak-
ta, 535 bin 500 engelli hanede ise kişi başına düşen gelir asgari ücretin üçte ikisinden 
azdır. Ocak 2022 yılı itibariyle asgari ücretin 4.250 TL olduğu koşullarda, engelli aylığı 
alan 4 kişilik bir ailenin (4.250/3x4) toplam geliri 5.500 TL’den daha az olması koşuluy-
la engelli aylığı alabilmektedir. Böylece engelli aylığı alan her ailenin açlık sınırının 
altında aileler olduğunu öngörmek yanlış olmayacaktır. Benzer bir durumda olan ba-
kım yardımı alan 4 kişilik bir ailenin toplam gelirinin (4.250/3x2x4) 11 bin 333 TL’den 
az olması koşuluyla bakım yardımı aldığı düşünüldüğünde de bu ailenin yoksulluk 
sınırı altında olduğu görülecektir. Bu noktada, aileler için ortaya konulan gelir şartının 
en üst sınır gelirler olduğunun ve aslında engellilerin yaşadığı ailelerinin çoğunun bu 
sınırın çok altında gelire sahip olduğunun altını çizmekte fayda var. 

Engellilere yönelik sağlık ve sosyal hizmetler alanında sorunların anlatımına geçme-
den öncelikle vurgulanması gereken bir konu bulunmaktadır ki bu sorun veri ve bilgi 
edinme sorunudur. Sağlık ve Sosyal Güvenlik Sistemi kurumları, yani Sağlık Bakanlığı, 
Sosyal Güvenlik Kurumu, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına Bağlı Sosyal Yardımlar 
Genel Müdürlüğü vb. kurumlar, BM EHS’nin 31. Maddesinde açıkça belirletilmesine 
rağmen, veri ve istatistik toplama konusunda yeterli seviyede değillerdir. 

Bunu yanında, Engelli Hakları İzleme Çalışması 2021 sırasında da deneyimlendiği üze-
re bu kurumlar, STK’larla veri paylaşımı konusunda da isteksiz davranmaktadırlar. Bu 
durum, STK’ların ve akademisyenlerin yapacağı izleme ve araştırma çalışmalarında 
yeterince kapsamlı ve derinlikli analiz yapmayı oldukça güçleştirmekte. Özellikle son 
yıllarda anaakım medyanın engelli haberlerine karşı duyarsızlığı ve medyanın politize 
olması sebebiyle kamu kurum ve kuruluşları ile yerel yönetimlere yönelik eleştiri ya 
da sorgulama getiren haberlerin medyada yeterince yer bulmasını önler hale gelmiştir. 
Bu durum, engelli hakları gibi temel insan hakları alanı içerisinde bulunan bir hak 
alanı açısından oldukça düşündürücü bir tablo ortaya koymaktadır.

Yukarıda ifade edilen hususlar kapsamında Türkiye’nin sağlık ve sosyal hizmetler ala-
nındaki hizmetlerinin durumu ve sorunlar konusundaki başlıklar şu şekilde özetlenebilir:
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sondaları, aspirasyon sondaları gibi tıbbı malzeme bedelleri, hasta yatak bezi, hasta alt 
bezi gibi sarf malzemeleri, abinizmli bireyler için güneş kremleri, nadir hastalıklar için 
özel beslenme maddeleri vb. gündelik yaşam gereksinimlerinin geri ödeme bedelleri, 
piyasa koşullarının ciddi bir oranda altındadır. Ekonomik kriz ve kur dalgalanmala-
rının da etkisiyle SGK’nın geri ödeme bedeli ile alınan ürünün piyasa koşullarındaki 
makas önceki yıllara göre daha da fazla açılmıştır. 

Engelli bireyleri, piyasa koşullarının altında yapılan ödemeler sebebiyle aradaki far-
kı kendileri karşılamak durumunda kalmaktadırlar. Ancak, aralarında devletten aldığı 
800-1.200 TL aralığındaki engelli maaşına, muhtaçlık derecesinde bağımlı olan engel-
liler de dahil olmak üzere geniş engelli kitleleri, SGK’nın geri ödeme bedellerinin ye-
tersizliği sebebiyle aradaki farkı ödemek yerine, ihtiyaç duydukları hizmet ve ürüne 
ulaşmaktan vazgeçmektedir. Sahada faaliyet gösteren STK’ların geri bildirimleriyle 
de desteklenen bu sonuç, temel ihtiyaçları olan şeylere ulaşamayan engellilerin derin 
yoksulluk durumunda olduklarının da en açık göstergesidir. 

Her ne kadar Türk Sosyal Güvenlik Sistemi geri ödeme bakımından kapsayıcı bir yapı-
ya sahip olsa da halihazırda geri ödeme sistemine almadığı ilaç, tedavi, medikal malze-
me, tıbbi cihaz, yarı tıbbi cihaz ve sarf malzemeleri bulunabilmekte. Her ne kadar, SGK 
ve Sağlık Bakanlığı yetkilileri bu durumu çoğunlukla, talep edilen ilaç ya da tedavinin 
etkinliğinin belirsizliği, söz konusu ilaç ya da tedavinin henüz deney aşamasında ol-
ması gibi gerekçeler öne sürmekle birlikte, karşılanmayan tedavi ya da ilaçların hep-
sinin ortak özelliğinin yüksek maliyetli oluşu, geri ödeme kapsamına almama uygula-
masının temelinde mali kaygıların olduğunu düşündürtmektedir.

Sosyal Güvenlik Sistemi genel anlamda tıbbi endikasyona dayalı olarak tanımladığı 
hizmet ve ürünleri geri ödeme kapsamına almakta. Ancak, engelli bireylerin kişisel 
hareketliliğini ve bağımsız yaşamını destekleyici, onları vergi ve prim sistemine dahil 
edecek istihdam süreçlerinin katılımını sağlayıcı uygulamaların da geri ödeme sistemi 
içerisine alınması gerekmektedir. Kaldı ki, kişisel hareketliliği arttırıcı uygulamalar, 
her engel grubu için farklılıklar gösterebilmekte. Bu bağlamda ortopedik engellilerin 
kullandığı tekerlekli sandalye ile kör bireylerin kullandığı navigasyon cihazı, kişisel 
hareketlilik arttırıcı cihazlar olarak değerlendirilebilir. Oysa tekerlekli sandalye, tıbbi 
endikasyon içerdiği için geri ödeme kapsamına alınmışken, navigasyon cihazları alın-
mamakta. Ancak her iki cihazın farklı engelli bireylerdeki karşılığı aynıdır. Bu durum, 
aslında engelliler arasında bir çeşit ayrımcılığa da işaret etmektedir.

Sosyal Güvenlik Sisteminin ihtiyaç sahibi engellilere özellikle medikal malzeme, ortez 
ve protez gibi kişiye özel kullanım içeren materyallerin geri ödeme sisteminde sorunlu 
olan bir diğer yaklaşımsa, kişiye ve ihtiyaca özel cihazlandırma anlayışı yerine, standart-
laştırılmış, monoblok sayılabilecek bir geri ödeme sistemi içermesidir. Bu sistem, engelli 
bireyi tek tip malzeme kullanmaya ya da bireysel ihtiyaçlarına uygun materyaller alabil-
mek için çok ciddi maliyetleri yüklenmesine sebep olabilmektedir. Bu da BM EHS’nin 

ilgili olmayan branşların değerlendirmelerine tabi tutulmaktadırlar. Bütün bu pro-
sedürler, sadece engelli bireyi değil, ailesini de sistemi de hırpalamaktadır. 

Özellikle tesis kapasite sorunları, yetişmiş personel sorunları, mevzuat tarafından ide-
alize edilmiş sistemin, sahada hayata geçmesinin önündeki en büyük engeldir. Diğer 
taraftan engelli bireyler, çoğu zaman yaşadıkları mağduriyetler karşısında –hakları 
konusunda bilgi ve bilinç sahibi olmadıkları için– itiraz ve diğer hak arama süreçle-
rini işletmemektedirler. Sonuç olarak, engellilerin sağlık kurulu raporu alanındaki so-
runlarının çözümü için mevzuatın uygulama ile senkronizasyonunu sağlayacak etkin 
tedbirler geliştirilmesi gerekmektedir. Bu bağlamda sorunların çözümü için atılması 
gerekli adımlar aşağıda sıralanmıştır:

• Her şeyden önce, olumlu ya da olumsuz anlamda progresif (değişen-gelişen) has-
talıklara ya da sendromlara bağlı engellilik halleri dışındaki engellilik hallerinde 
raporların bir defa alınması ya da çocukluk, orta yaş, ileri yaş gibi geniş ölçekli za-
man dilimlerinde birer defa alınmasına dayalı bir sistemin geliştirilmesi gereklidir. 

• Raporlamalarda sağlık uzmanlarının kurul raporlarındaki rolünün, süreğen hasta-
lık/engellilik durumunun tanılanması ile sınırlanması ancak rapora konu (ça-
lışma, eğitim, vergi indirimi, ehliyet alımı vb.) hakka erişimleriyle ilgili nihai 
kararlarda multidisipliner bir yaklaşımın benimsenmesi daha doğru bir yakla-
şım olacaktır. Bu bağlamda, hak konusuna göre içinde terapistler, mühendisler, 
hukukçular gibi konunun farklı veçhelerinde uzmanların yer aldığı spesifik ku-
rulların oluşturulması bir model olarak değerlendirilmelidir.

• Engellilikle ilgili derecelendirmelerin özel bir deneyim ve bilgi gerektirmesi se-
bebiyle, kurul raporlarında görev alacak doktorların özel bir eğitim sürecinden 
geçirilmesi ve kurullarda bu alanda uzmanlaşmış doktorların sürekli olarak gö-
revlendirilmesi bir seçenek olarak değerlendirilmelidir.

• Sağlık kurulu rapor randevularında yaşanan süre sorunlarını engelli sağlık kuru-
lu raporları için kontenjan açılması ya da belirli günlerin sadece engelli sağlık 
kurulu raporları için ayrılması bir seçenek olarak düşünülmelidir. Ancak daha 
efektif bir çözüm olarak ilk adımda progresif olmayan engel gruplarını tetkik 
ve teşhis olmadan raporlandıracak il/ilçe kurulları oluşturulması, bu kurulların 
merkezi ve hatta hastane olmayan yerlerde rapor işlemlerinin yapılması da ay-
rıca değerlendirilebilecek bir yöntemdir.

• Engellilere verilen sağlık kurulu raporlarının önemli bir çoğunluğunun çeşitli 
haklara erişim ve sorumluluklar konusunda talep edildiğinden hareketle, en-
gellilerin haklarına ilişkin talep edilen bu raporların talep edildiği kurumların 
erişimini sağlayacak bir veri tabanı oluşturulması önemli bir açılım olacaktır. 
Bu veri tabanı önerisi, bir diğer öneri olan tek rapor sistemi geliştirilmesi uygu-
laması ile birleştirildiğinde sağlık kurulu raporları alanındaki sorunlara köklü 
bir çözüm getirilmiş olacaktır. 

Sosyal Güvenlik Kurumu’nun engellilerin kullandığı tekerlekli sandalye, baston, işitme 
cihazı, ortez-protez gibi medikal malzeme bedelleri, üriner katater, ürostomi-kolostomi 
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özel eğitim bölümleri açmasına izin vermesinin ardından bu kez de sektörde 
üniversite programlarının kalitesi sorunu gündeme gelmiş, ihtiyaçtan fazla sa-
yıda mezun olan özel eğitim uzmanları, okul öncesi ve sınıf öğretmenliği prog-
ramlarından gelen eğitimcilerle dolan kotalar yüzünden alanlarında istihdam 
olanağı bulmakta güçlük yaşamaya başlamışlardır. 

• MEB’in özel eğitim ve rehabilitasyon hizmetlerinde engelli başına aylık 8 saat 
üzerinden yapılan ödemeler, nominal olarak artmakla beraber, reel anlamda dü-
şüş göstermektedir. Diğer yandan, ekonomik krize bağlı olarak çok daha yük-
sek bir oranda artan kiralar, hizmet alan engellilere sağlanan ücretsiz ulaşım 
desteğinin getirdiği yakıt giderleri artışı, enflasyona bağlı elektrik, su, doğalgaz 
gibi her türden cari girdilerde artış, rehabilitasyon merkezlerinin gelir-gider 
dengesinde ciddi bozulmalara sebep olmaktadır. Bu durum, özel rehabilitasyon 
merkezlerinin maliyetlerini kısmak amacıyla eksik uzman/personel çalıştır-
ma seçeneğine yöneltebilmekte, bu ise rehabilitasyon hizmetlerinin kalitesini 
olumsuz anlamda etkilemektedir. Ancak daha da vahimi, geometrik oranda ar-
tan enflasyon ve girdi maliyetlerine karşın aritmetik oranda artan seans ödeme 
rakamları yüzünden, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinin ciddi bir iflas 
ve kapanma dalgası riski yaşayacak olmasıdır. 

• Rehabilitasyon hizmetleri alanında yaşanan bir diğer sorun ise karşılanan rehabi-
litasyon saatlerinin yetersizliğidir. Halihazırdaki uygulamaya göre, engelli birey, 
aylık 8 saatlik bireysel rehabilitasyon seans hizmeti alabilmekte. Rehabilitasyon 
ve özel eğitim uzmanları ve sahada çalışan STK’lar bu sürelerin çok yetersiz ol-
duğu konusunda görüş birliği içerisindeler. Engelli bireyler ve aileleri, rehabili-
tasyon seans sayılarını arttırmak istemeleri durumunda, çok ciddi mali yüklerle 
karşılaşmak durumundalar. 

Ana hatlarıyla yukarıda ifade edildiği şekilde özetlenen sağlık ve sosyal güvenlik siste-
mi hizmetleri ve rehabilitasyon hizmet sorunları ve çözümleri, engelli bireylerin ekono-
mik, sosyal ve kültürel hayata aktif bireyler olarak katılımını arttıracaktır. Elbette bu ge-
lişme, sadece engelli bireylerin yaşamlarına değil, onlarla birlikte ailelerinin ve çarpan 
etkisiyle toplumun tüm kesimlerinin yaşamlarına olumlu anlamda katkı sağlayacaktır. 

kişisel hareketlilik (Madde 20) ve sağlık hakkının (Madde 25) içerdiği ürün ve hizmetle-
re erişimin karşılanabilir bir maliyete sahip olmasını sağlama yükümlülüğüyle uyumlu 
değildir. Bu noktada, her engellinin cihaz-materyal ihtiyacının, onun engel durumuna, 
beden özelliklerine, içinde yaşadığı fiziki-sosyal çevreye göre değişebileceği ilkesinin 
benimsenmesi, sosyal güvenlik sisteminin temel çıkış noktası olmasında yarar vardır. 

Engelli bireylerin sağlık ve sosyal güvenlik sisteminden temin ettikleri bir diğer hizmet 
kategorisi de rehabilitasyon hizmetleridir. Ancak, söz konusu hizmetlerin önemli bir kıs-
mının Sağlık Bakanlığı’na bağlı tam teşekküllü hastane, FTRM ve Özel FTRM’lerden 
alınarak MEB’e bağlı özel eğitim ve rehabilitasyon kurumları üzerinden yürütülmesi 
ciddi bir sorun teşkil etmektedir. Bilgi edinme başvurularında da deneyimlendiği üze-
re, Sağlık Bakanlığı’ndan bilgi veri ve istatistik almak mümkün olamadığı için Sağlık 
Bakanlığı’nın 2021 yılı hizmetlerine ilişkin bir analiz yapılamamaktadır. Bunun yanında 
bakanlık, veri süzmeye kısmen olanak verecek olan 2021 Yılı Sağlık İstatistikleri’ni de ya-
yınlamamıştır. Bu bağlamda, bakanlığın hizmetlerinin kapasite ve yeterlilik sorgulaması 
yapılamamış, bunun yerine 2020 izleme çalışmalarının verileri tekraren paylaşılmıştır. 

Sağlık Bakanlığı’nın SGK’nın yaptığı geri ödeme bedelleri üzerinden sağladığı re-
habilitasyon hizmetlerinin –2020 yılı verileri esas alınarak yapılan değerlendirme-
de– FTRM, RSHH ve TRSM kapasitelerinin ihtiyacı karşılamadığı açık bir gerçektir. 
Özellikle yatışlı rehabilitasyon hizmetlerinde aylarca sıra beklenildiği, STK temsilcile-
rinin geri bildirimlerinde sıkça vurguladıkları bir husustur. 

Diğer yandan her ne adar MEB üzerinden verilen rehabilitasyon hizmetleri kapsayıcı-
lık ve süreklilik bakımından önemli bir ihtiyaca cevap vermekle birlikte, ciddi sorunlar 
içermektedir. Bu bağlamda bazı sorun başlıklarını şu şekilde özetlemek mümkündür:

• Rehabilitasyon hizmetleri, içinde doktorların, terapistlerin, psikologların, odyo-
logların bulunması gereken, tıbbi temelli bir hizmet türüdür. Ancak MEB’e bağlı 
özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde verilen hizmetler, daha ziyade fiz-
yoterapist ve özel eğitim uzmanlarının kontrolünde sürdürülen hizmetlere dö-
nüştürülmüştür. Zira özel rehabilitasyon merkezlerinin gerek teknik ve gerekse 
de mali açıdan doktor, hemşire, (ergoterapist, konuşma terapisti vb.) özelleşmiş 
terapistler istihdam edebilme olanakları kısıtlıdır. Diğer yandan, MEB’in her 
engelli için verdiği aylık rehabilitasyon ücretleri, ciddi bir enflasyonist baskı 
altında kaldığı için 2021 yılı ve devamında merkezlerin faaliyetlerini oldukça 
güçleştirmiş, personel olanaklarını daraltmıştır. 

• Özel eğitim ve rehabilitasyon hizmetlerinin ölçeğinin 2005 yılından sonra bir 
anda ve çok hızlı bir biçimde artması, çok ciddi bir özel eğitimci sorununu da 
beraberinde getirmiş, MEB açığı kapatmak için yanlış sayılabilecek bir strate-
jik kararla okul öncesi eğitmenleri ile sınıf öğretmenlerini asgarisi 90 saatten 
başlayan çeşitli sertifika programlarından geçirerek özel eğitimci statüsüne 
geçirmiştir. Bu durum, elbette ciddi formasyon ve kalifikasyon sorunları getir-
miştir. İlerleyen yıllarda YÖK’ün üniversitelerde hızlı ve kapsamlı bir şekilde 
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Engellilerin Bağımsız Yaşam ve Topluma Dahil Olma hakkı, engelli bireylerin aldığı 
her türlü bakım desteği, sosyal ödemeler, kamusal binaların engellilerin hizmet alımı-
na uygunluğu, kişisel asistan desteği gibi alanlarla ilişkilidir. 

Yapısı itibariyle çok geniş bir alana yayılan, çok sayıda altbaşlıkları olan Bağımsız 
Yaşam ve Topluma Dahil Olma alanı, bu rapor içerisinde belirli kısıtlamalarla ele alın-
mıştır. Öncelikle bu alan, engelli literatürü ve toplumsal verileri açısından neredeyse 
hiç çalışılmamış bir alandır. Böylece sahanın bakirliği, araştırmanın altbaşlıklarının 
kapsamlı tutulmasını engellemiştir. 

2.1. Kuramsal ve Hukuki Çerçeve
Bağımsız Yaşam ve Topluma Dahil Olma hakkının sınırları ve içeriği, engelliler bakı-
mından özelleştirilmiş bir içeriğe sahiptir. Bu maddeleri daha iyi kavramak için sözleş-
menin ilkeler ve genel esaslarını belirleyen maddelerine bakmak ve bunun paralelinde 
BM Engelli Kişilerin Hakları Komitesi’nin (BM EKH) yayınladığı yorumlara da bak-
mak gerekir. Ancak böylece bir perspektif geliştirilebilecektir. 

Engellilerin Bağımsız Yaşam ve Topluma Dahil Olma hakkı, BM EHS’nin 19. Maddesinde 
düzenlenmiştir. Madde içeriği şöyledir:

Madde 19: Bağımsız Yaşayabilme ve Topluma Dahil Olma 
İşbu Sözleşmeye Taraf Devletler tüm engellilerin diğer bireylerle eşit koşullar 
altında toplum içinde yaşama hakkına sahip olduğunu kabul eder ve engellile-
rin bu haktan eksiksiz yararlanabilmeleri ve topluma tam katılımlarını kolay-
laştırmak için gerekli tedbirleri etkin bir şekilde alır. Bu çerçevede aşağıdaki 
noktalara dikkat edilmelidir:
(a) Engelliler diğer bireylerle eşit koşullar altında ikametgahlarını ve nerede 
ve kiminle yaşayacaklarını seçme hakkına sahiptirler ve özel bir yaşama dü-
zenine zorlanamazlar;
(b) Engellilerin kişisel destek dâhil olmak üzere toplum içinde yaşamak ve 
topluma dâhil olmak için ihtiyaç duydukları konut içi, kurum içi ve diğer top-
lumsal destek hizmetlerine erişimleri sağlanmalı ve engellilerin toplumdan 
tecridi ve ayrı tutulması önlenmelidir;

 2. BÖLÜM

 Bağımsız Yaşam ve 
 Topluma Dahil Olma
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edilmesini ve sosyal hayatın her alanına katılmalarını sağlamak için sunulan hizmet-
leri desteklemeyi içerir.”5 Bu bağlamda, ulaşım, eğitim, alışveriş, her türlü sosyal ak-
tivite, sosyal medya hizmetlerine erişim vb. birçok etkinlik, Toplum Yaşamına Dahil 
Olmanın kapsamında değerlendirilmelidir. 

19. Maddenin (a) fıkrası, engellilerin ikamet edecekleri yeri ve kiminle yaşayacaklarını 
seçme hakkına vurgu yapmaktadır. Zira engelliler, özellikle de zihinsel ve psiko-sosyal 
engelliler, kimi durumlarda, kapalı kurumlarda, toplum yaşamından izole edilmiş bi-
çimde yaşamaya zorlanmaktalar:

Kurumlaştırılmış ortamların boyutu, adı ve düzeni farklılık gösterse de, belirli 
tanımlayıcı unsurlar vardır; örneğin yardımcıların başkalarıyla zorunlu bir 
şekilde paylaşılması ve kimden yardım alınacağı üzerinde hiç veya sınırlı 
etkiye sahip olma; toplumdaki bağımsız yaşamdan izolasyon ve ayrışma; 
günlük kararlar üzerinde kontrol eksikliği; kiminle yaşayacağına dair seçimden 
yoksunluk; kişisel irade ve tercihlere bakılmaksızın rutinin katılığı; belirli bir 
otorite altında bir grup kişi için aynı yerde aynı faaliyetler; hizmet sunumunda 
ataerkil bir yaklaşım; yaşam düzenlemelerinin denetimi; ve genellikle aynı 
ortamda yaşayan engelli kişilerin sayısında da bir orantısızlık bunlara örnek 
gösterilebilir. Kurumsal ortamlar engelli kişilere belirli bir derecede seçim 
ve kontrol sunabilir; bununla birlikte, bu seçimler belirli yaşam alanları ile 
sınırlıdır ve kurumların ayırıcı karakterini değiştirmez.6 

Engellilerin yaşam biçimlerini seçme hakkı, sadece kurumlarda yaşama ile ilişkili bir 
hak değildir. Zira engellinin aile bireyleriyle yaşamaya zorlanması, aile bireyleri tara-
fından belirlenen düzenlemelere uymaya mecbur bırakılması da bu hakkın ihlali ola-
rak değerlendirilmektedir.

Engelli bireylerin gerek kaldıkları kurumların koşulları ve gerekse de konut ve aile içi 
düzenlemelerden kaynaklanan sebepler bağımsızlığını yitirebilmesi ve toplum yaşamı-
na dâhil olamaması, engelli bireylerin destek sistemlerine sahip olamamasıyla ilişkili bir 
sorundur. Maddenin 2. fıkrası tam olarak da bu durumlar düşünülerek oluşturulmuştur. 

Devlet, gerek ailesi ile yaşayan engellileri gerekse de yalnız yaşamak isteyenleri des-
tekleyecek sistemler oluşturmalıdır. Bu bağlamda; 

Taraf Devletlerin bu madde bağlamındaki yükümlülükleri, bağımsız ya-
şama ilişkin alternatif sistemlerin kurulmasını, engelli bireylerin gündelik 
yaşamlarını kolaylaştıracak kişisel asistan desteğinin sunulmasını, ev içi 
işlerin yürütülmesi (alışveriş, temizlik, yemek yapılması gibi) bakımından 

5 A.g.e.: Madde 16.b.

6 A.g.e.: Madde 16.c.

(c) Kamusal hizmet ve tesisler engellilere diğer bireylerle eşit şekilde açık 
olmalı ve onların ihtiyaçlarına yanıt verebilmelidir.1

19. Madde içerisinde Bağımsız Yaşam hakkının özel bir tanımı verilmemiştir. Ancak, 
Bağımsız Yaşamdan Sözleşmenin neyi kastettiğinin izlerini, ilkelerini ortaya koyan 
3. Maddesinde bulmak mümkündür. Nitekim EHS 3. Maddesinin (a) fıkrasına göre 
“Kendi seçimlerini yapma özgürlükleri ve bağımsızlıklarını da kapsayacak şekilde, ki-
şilerin insanlık onuru ve bireysel özerkliklerine saygı gösterilmesi”2 en temel ilkedir. 
BM EKH, 2017 yılında yaptığı 5 numaralı yorumda, bağımsız yaşamın içeriğini daha 
da ayrıntılandırmıştır. Buna göre; 

Bağımsız yaşam/bağımsız yaşama, engelli bireylere hayatlarını seçme ve kont-
rol etme ve yaşamlarıyla ilgili tüm kararları almalarını sağlamak için gerekli 
tüm araçların sağlanması anlamına gelir. Kişisel özerklik ve kendi kaderini 
tayin hakkı, ulaşım, bilgi, iletişim ve kişisel yardım, ikamet yeri, günlük rutin, 
alışkanlıklar, iyi istihdam, bireysel ilişkiler, kıyafetler, beslenme, hijyen ve sağlık 
hizmetleri, dini faaliyetler, kültürel faaliyetler ve cinsel ve üreme haklarının 
tümünü içeren bağımsız yaşamanın temelini oluşturur.3 

Engelli bireyin Bağımsız Yaşam hakkıyla ilgili altı çizilen ilkelerden biri, engellinin kimin-
le yaşayacağını belirleme hakkının olduğudur. Sözleşme burada, engelli bireyin özerkli-
ğine vurgu yapmaktadır. Ancak özerklik, sadece Bağımsız Yaşamla sınırlı değildir. Aynı 
durum, Toplum Yaşamına Dahil Olmak için de geçerlidir. Gerçekten de, madde içeriği 
incelendiğinde Bağımsız Yaşam ve Topluma Dahil Olma kavramlarının örtük anlamda 
birbirini tamamlayan bir nitelikte olduğu anlaşılacaktır. Bu kapsamda “Bağımsız yaşam 
hakkı, erişim ve fırsatlardan mahrum bırakılmadan kendini özgürleştirme hakkı olarak 
bireysel bir boyuta atıfta bulunurken, topluluğa dahil edilme hakkı, sosyal bir boyutu, yani 
kapsayıcı ortamları geliştirme konusunda olumlu bir hak gerektirmektedir.”4 Zira engelli-
lerin evlerinde vasi veya yakınları tarafından kısıtlayabilecekleri ya da kapalı kurumlarda 
izole edilmiş bir yaşam biçimine zorlanabilecekleri gerçeğini dikkate almaktadır. 

İşte bu durum, 19. Maddedeki diğer bir kavramı gündeme getirmektedir. Sözleşme, 
engellilerin yaşayacağı bu sorunu bertaraf etmek için Toplum Yaşamına Dahil Olmayı 
bir hak olarak tanımlamıştır. Toplum Yaşamına Dahil Olma en yalın tanımıyla “Sosyal 
yaşama ve halka sunulan hizmetlerin tümüne erişimi, engellilerin tam olarak dâhil 

1 Bkz. EHS’nin 19. Maddesi: http://www.eyh.gov.tr/upload/Node/8137/files/bm_engellihaklarisozlesmesi.
pdf (Son erişim tarihi: 06.01.2021)

2 Bkz. EHS’nin 3. Maddesi: http://www.eyh.gov.tr/upload/Node/8137/files/bm_engellihaklarisozlesmesi.
pdf (Son erişim tarihi: 06.01.2021)

3 Bkz. Bağımsız Yaşama ve Topluma Dâhil Olma Hakkında Genel Yorum No. 5 (2017), Madde 16, BM EHK, 
Çeviren: Eşit Haklar Için Izleme Derneği: http://www.esithaklar.org/wp-content/uploads/2018/04/
BM-Engelli-Haklar%C4%B1-Komitesi-Genel-Yorum-5.output.pdf (Son erişim tarihi: 06.01.2021)

4 A.g.e.: Madde 19.
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Habilitasyon haklarına da vurgu yapmaktadır. Zira engelliler ve ailelerine bağlanan 
bakım aylıkları, kaynağını bu maddeden almaktadır. 

Maddenin incelemesinde görüleceği üzere, 2011 yılında 4. Maddeye bir ekleme yapıl-
mıştır. Türkiye’nin BM EHS’ye taraf olduktan sonra eklenen bu yasal düzenleme (a) 
fıkrasında da görüleceği üzere engelli bireyin “eşit katılımı” ve “gündelik yaşamların-
da kendi başlarına yaşayabilmesinin” sağlanmasına vurgu yapmaktadır. 

Engelli bireylerin Bağımsız Yaşam ve Toplumsal Yaşama Dahil Olma hakları konusunda 
yürürlükte olan mevzuatın genel yapısı incelendiğinde, özellikle Bağımsız Yaşam ile ilgili 
stratejik düzenlemelerin, bakanlıkların uyguladığı mevzuata dâhil olduğu görülmektedir. 

2.3. Bağımsız Yaşam ve Toplumsa Dahil Olma Hakkı 
Çalışmanın her alanında olduğu üzere, Bağımsız Yaşam ve Topluma Dahil Olma hakkı 
konusunda veri toplanırken, birden fazla yöntem kullanıldı. Bu kapsamda bilgi edinme 
başvuruları yapıldı, medya haberleri ve mevzuat tarandı, nitel araştırma ile engelliler-
den, saha tarama toplantısı ile STK temsilcilerinden geri bildirimler alındı. Veri top-
lama yöntemlerinden olan bilgi edinme başvurularında iki kategoride başvuru yapıl-
mıştır. Yapılan bilgi edinme başvurularında hangi kurumdan hangi konuda bilgi talep 
edildiği Tablo 2-1’de paylaşılmıştır. 

Bağımsız Yaşam ve Toplum Yaşamına Dahil Olma Hak Alanına İlişkin 
Bilgi Edinme Başvurularının Dağılımı

Kurum Soru İlgili Hak Alanı Cevap Durumu

Aile ve Sosyal 
Hizmetler Bakanlığı, 
Engelli ve Yaşlı 
Hizmetleri Genel 
Müdürlüğü 

• Engelli Bakım evlerinin 
istatistikleri

Bağımsız Yaşam ve 
Topluma Dahil Olma

Cevap alınmıştır. 

Aile ve Sosyal 
Hizmetler Bakanlığı, 
Sosyal Yardımlar 
Genel Müdürlüğü 

• 2828 sayılı Kanun kapsamında 
engelli bakım aylığı alan kişilerin 
sayıları, aylık miktarları, aylığı 
kesilen kişi sayısı

Bağımsız Yaşam ve 
Topluma Dahil Olma

Kısmen cevap 
alınmıştır. Aylığı kesilen 
engelli yakını verileri 
paylaşılmamıştır. 

81 ilin Il Erişilebilirlik 
Izleme ve Denetleme 
Komisyonları 

• Il düzeyinde yapılan izleme 
denetleme sayısı, erişilebilirlik 
belgesi verilen kamusal bina 
sayısı, erişilebilirllik belgesi 
verilmeyen bina sayısı, ek süre ya 
da ceza verilen bina sayıları

Bağımsız Yaşam ve 
Topluma Dahil Olma

81 ilin 27’sinden 
cevap alınmıştır. 
Bu cevaplardan 
işlenebilir olanlarından 
yararlanılmıştır. 

81 ilin belediyesi 
• Toplu taşıma aracaçlarının 
engelli erişimine uygunluğu 
konusundaki veriler

Bağımsız Yaşam ve 
Topluma Dahil Olma

81 il belediyesinin 
27’sinden cevap 
alınmıştır.

Tablo 2-1: Bağımsız Yaşam ve Toplum Yaşamına Dahil Olma hak alanına ilişkin bilgi edinme başvurularının dağılımı.

destek sunabilecek mekanizmalar oluşturulmasını, kısacası engelli bire-
yin bağımsız yaşamasını mümkün kılacak her türlü tedbirin alınmasını 
gerektirmektedir.7

Maddenin son (c) fıkrası ise, engelli bireyin yaşadığı yerin dışına çıkıp toplum hayatı-
na dazhil olacağı süreçte, uygun koşulların yaratılması yükümlülüğünü getirmektedir. 
Bu bağlamda, kamusal hizmet ve tesislerin de engelli bireylere açık ve ihtiyaçlarına 
cevap verir nitelikte olmasının altını çizer. Şüphesiz ki burada kastedilen sadece fizik-
sel erişilebilirlik değildir. Buradaki hizmete uygunluk anlayışı hizmete erişim, bilgiye 
erişim, fırsat eşitliği, insan onuruna yakışır düzenleme prensibi ve ayrımcılık içerme-
yen kamusal hizmetler gibi bir unsuru içermektedir.

2.2. Bağımsız Yaşam ve Topluma Dahil Olma Hakkı Bakımından 
Türk Ulusal Mevzuatı
Türk ulusal mevzuatında Bağımsız Yaşam ve Topluma Dahil Olma hakkına karşılık 
gelen en önemli mevzuat, 2828 sayılı SHK’dır. SHK, özellikle engellilerin ailelerine 
verilen bakım aylıkları ve gereksinim duyan engellilerin kurumlarda gündüzlü ya da 
yatılı bakım hizmeti almalarının yasal altyapısını hazırlamaktadır. 

2828 sayılı SHK’nın 4. Maddesi, Bağımsız Yaşam ve Toplum Yaşamına Dahil Olma ile ilgili düzenlemeleri 
içermektedir. Maddenin bu haklarla ilgili maddeleri şöyledir: 

Madde 4 – Sosyal hizmetlere ilişkin genel esaslar şunlardır:

l) Ihtiyacı olan, engelli ve yaşlıların hayatlarını sağlık, huzur ve güven içinde sürdürmesi, ihtiyacı 
olan engellilerin toplum içinde kendi kendilerini idare edebilecek ve üretken hale gelebilecek şe-
kilde bakım ve rehabilitasyonlarının yapılması, bunlardan tedavisi mümkün olmayanların sürekli 
bakım altına alınması amacıyla gerekli her türlü tertip ve tedbir alınır. (1)(2)

Ek fıkra: 3/6/2011-KHK-633/35 md.: Engellilere yönelik hizmetlerin yürütülmesine ilişkin genel 
esaslar şunlardır:

a) Eşit katılım için, engellilerin sahip oldukları hak ve yükümlülükler konusunda birey, aile ve top-
lumun bilinçlendirilmesi, tıbbi bakım ve rehabilitasyonlarının sağlanması, günlük yaşamlarında 
kendi başlarına yaşayabilme kapasitelerinin arttırılması.

d) Istihdamın, mesleki eğitim ve rehabilitasyonla birlikte gerçekleştirilmesi, istihdam alanlarının 
engellilerin kullanımına uygunluğunun sağlanması ve teknolojiye uygun alet ve cihazların engelli-
lerce elde edilmesini kolaylaştırıcı önlemlerin alınması.

e) Engellilerin sosyal güvenlikleri ile gelirlerinin korunması, aile hayatı ve kişisel bütünlükleri ile 
kültür, eğlence, spor ve din alanlarına tam katılımlarının sağlanması.

Açıklama Kutusu 2-1: 2828 sayılı SHK’nın 4. Maddesi.

SHK’nın 4. Maddesinin (l) fıkrası, engelli bireylerin Bağımsız Yaşam hakkının sağlan-
ması için engellilere bakım ve rehabilitasyon hizmetleri verilmesini öngörmektedir. Bu 
yönüyle yasa maddesi Bağımsız Yaşam hakkının yanında, Yeterli Yaşam Standardı ve 
Sosyal Korunma (Bu hak alanı, raporun 3. Bölümünde irdelenecektir), Rehabilitasyon, 

7 Gül, I.I., BM EH Sivil Toplum Kuruluşları Için Uygulama Rehberi, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Yayın-
ları, Ankara, 2014, s. 35.
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Halihazırdaki mevzuata göre bir engellinin bakım aylıklarından yararlanması için; 
- Hane halkının toplam gelirlerinden kişi başına düşen gelir miktarının aylık net 

asgari ücretin 2/3’ünden az olması, 
- Engellinin sağlık kurulu incelemesi sonucunda ağır engelli olduğu ibaresinin be-

lirtilmiş olması şartı aranmaktadır, 
- Şayet hane içerisinde yaşayan engelli sayısı birden fazla ise gelir hesaplamasında 

her bir kişi, iki kişi sayılarak hesaplanacaktır. 

Yukarıda belirlenen kriterler çerçevesinde bakım aylığı alan kişilere dair istatistikler 
aşağıdaki Tablo 2-2’de8 paylaşılmıştır. 

Evde Bakım Aylığı Alan Engelli Sayısı ve Ödeme Miktarının Yıllara Göre Dağılımı

Yıllar Engelli Sayısı Ödeme Tutarı (Milyon TL)

2022(Ocak) 532.337 957.125.956 (Bir aylık)

2021 535.700 10.683,90

2020 535.805 9.474,00

2019 514.158 8.158,70

2018 506.725 6.820,30

2017 499.130 5.832,70

2016 478.711 5.135,40

2015 464.741 4.470,80

2014 450.036 4.056,30

2013 425.928 3.544

2012 398.335 2.944,10

2011 347.756 2.214,80

2010 279.580 1.580,80

2009 204.652 964,4

2008 113.000 417,6

2007 28.583 35,4

Tablo 2-2: Evde bakım aylığından yararlanan engelli sayısı ve ödeme miktarının yıllara göre dağılımı.

Tablo 2-2 incelendiğinde görüleceği üzere 2022 Ocak ayı itibariyle Türkiye genelinde 
532.337 engelliye bakım aylığı ödemesi yapılmaktadır. Bu sayı 2007’deki 28.583 kişi-
den itibaren her yıl belli bir oranda artarak devam etmiştir. Ancak 2020 ve 2021’de 
ilk defa 535 bin civarında kalan bu sayı, 2022 başında 532 bin civarına kadar düşüş 
göstermiştir. Bunda son iki yıldır belirleyici olan Covid-19 pandemisi kadar ilgili diğer 
bölümlerde de altı çizildiği gibi rapor derecelerinde yaşanılan sorunlarından kaynak-

8 Engelli ve Yaşlı Istatistikleri Bülteni, ASHB Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü, s. 51: https://www.
aile.gov.tr/eyhgm/sayfalar/istatistikler/engelli-ve-yasli-istatistik-bulteni/ (Son erişim tarihi: 01.08.2022)

Bu kapsamda ilk olarak engelliler konusunda hizmet sağlayan merkezi yönetim birim-
lerine (Bakanlıklar ve bağlı müdürlüklerine) başvurular yapılmıştır. Listesi yukarıda 
sunulan başvurulara (bkz. Tablo 2-1) kabul edilebilir oranda cevap alındığı söylenebi-
lir. Bu noktada, başvurulara cevap veren belediyelerin, sorumluluk sahalarında yaşayan 
engellilere yönelik herhangi bir tespit yapıp yapmadığı ve bir veri tabanı oluşturup 
oluşturmadıkları özellikle sorgulanmıştır. Zira belediyelerin sorumluluk sahalarında 
yaşayan engellilerin Bağımsız Yaşam ve Topluma Dahil Olma hak alanına ilişkin hiz-
metlerini sağlıklı bir şekilde sunması, önemli bir ön şart olarak değerlendirilmiştir. 
Böylece bilgi edinme başvuruları yoluyla ediilen veri ve bilgiler ışığında Bağımsız 
Yaşam ve Topluma Dahil Olma hak alanıyla ilişkili altbaşlıkları analiz edebiliriz.

2.3.1. Bağımsız Yaşam ve Topluma Dahil Olma Hakkı Konusundaki Veriler
Bağımsız Yaşam ve Topluma Dahil Olma hakkı, Türkiye’de uygulama bakımından cid-
di karşılık bulan bir hak alanıdır. Sosyal devlet ilkesine Anayasa metninde yer verilmiş 
olması, Türk Devletinin kodlarına engelliler, yaşlılar, ağır ekonomik yoksulluk çeken 
gruplara yönelik özel politikalar geliştirme geleneğini yerleştirmiştir. Bu bağlamda en-
gelli bireylerin Bağımsız Yaşam ve Topluma Dahil Olma hakkının hayata geçmesi için 
özel mevzuat ve uygulamalar geliştirmiş, bir taraftan merkezi yönetim üzerinden, bir 
taraftan da yerel yönetimler vasıtasıyla sosyal yardımlar ve destek sistemleri geliştiril-
miştir. Bu yardım ve destek hizmetleri aşağıda başlıklar halinde ele alınmıştır. 

2.3.2. Evde Bakım Desteği
Bağımsız Yaşam ve Topluma Dahil Olma hak alanının sahadaki kullanımının temelin-
de engelli bireyin bağımsızlığını destekleyici uygulamaların yapısı ve ikamet edilecek 
yerin seçimi ekseninde bakmak doğru bir yaklaşım olacaktır. Bu bağlamda en stratejik 
ve kapsamlı uygulama, engelli bireylerin bakım (asistanlık hizmetlerini) yürüten kişi-
lere verilen evde bakım parası ödemeleridir.

Daha önce de bahsedildiği üzere Sözleşme, Bağımsız Yaşamı engellinin seçtiği ikamet-
te yaşama hakkı olarak tanımlasa da bu tanım, engelli bireyin ailesi dışındaki yerlerde 
ister tek başına ister seçeceği başka biriyle bir evde ya da kurumda ikamet hakkına 
vurgu yapmıştır. Ancak Türkiye’nin sosyal yapısının bir sonucu olarak engelli birey-
lerin ebeveyn / eş / çocuklarla yaşama oranı, diğer seçeneklerin önüne geçmekte ve 
ağırlıklı yer tutmaktadır. Bu sebeple, bakım aylıkları gerek engelli bireyler açısından 
ve gerekse de yasa uygulayıcıları tarafından, engelli bireyin evde bakımını üstlenen 
aile fertlerinden birine yapılan ödemeler olarak algılanması sonucunu doğurmuştur. 

Bu yorum, aile içi bireyleri içermekle birlikte kimi hallerde engellinin 3. derece yakınına 
kadar genişleyebilmiş, engelli bireyin herhangi bir 3. şahıstan personel-asistan olarak hiz-
met alımı şeklindeki uygulama çok fazla yaygınlaşmamıştır. Zaten söz konusu ödemelerin 
bir asistanlık ödemesi olarak değil de, “bakım” kavramıyla tanımlanması da mevzuatın bu 
uygulamayı bağımsızlaştırıcı bir uygulamadan ziyade, engellinin özbakım başta gelmek 
üzere bedensel ihtiyaçlarını karşılamasının bir yolu olarak görüldüğünün göstergesidir. 
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Tablo 2-4’e göre, evde bakım aylığından faydalananların 36-60 yaş arasından itibaren 
yükseliş göstermesi ve 60 yaş üstü itibariyle en yüksek seviyeye varmasında elbette 
engellilerin yaşlarının ilerlemesiyle birlikte gelişen yan komplikasyonlarının da etkisi 
olmakla birlikte bu haktan yaşlılık itibariyle faydalananların da olduğunu unutmamak 
gerekir. 0-3 yaş aralığından itibaren tüm yaş gruplarındaki erkeklerin hep daha yüksek 
oranda olması ise Türk aile yapısı açısından analiz edilmesi gereken bir özellik olarak 
görünmektedir.

Bakım aylığı alma koşulları içerisinde Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşı olma şartı aran-
madığından, Türkiye’de geçici koruma statüsünde yaşayan başta Suriyeli engelliler 
olmak üzere diğer yabancı ülke vatandaşları da yararlanmaktadır. Ancak araştırma 
kapsamında bu verilere ulaşılamamıştır. 

2.3.3. Kurumda Bakım Desteği
Engellilere sağlanan bir diğer destek ise kurumda bakım desteğidir. Şüphesiz ki gerek 
2828 sayılı SHK, gerek 5378 sayılı EHK ve gerekse de BM EHS, engelli bireyin ikamet 
ettiği konutta ve/ya ailesinin yanında yaşamını sürdürmesini esas almaktadır. Ancak 
özellikle bakımını (desteklemeyi) üstlenecek bir yakını bulunmayan ya da bedensel 
kısıtlılık yaşayan ve/ya yaşlı ebeveyn ya da aile yakını olması gibi sebeplerle bir yakını 
olsa dahi evde bakımı mümkün olmayan bireyler için bir seçenek olarak kurumda ba-
kım imkanı da bir seçenektir. 

Bu seçenekten yararlanmak isteyen engelliler, 2828 sayılı SHK kapsamında kurum-
da bakım hizmeti alma hakkına kavuşmaktadır. ASHB, bu hizmeti kendisine bağlı 
kurumlarda sağlamakta, şayet engelli özel bir bakımevinde kalıyorsa, bu hizmetin 
karşılığı olan tutarı özel bakımevine ödemektedir. ASHB’ye bağlı resmi kuruluşlar 
bakımevleri ve umutevleri olarak iki kısma ayrılmaktadır. Umutevleri ASHB ta-
rafından “Kurum bakımından toplum temelli bakım hizmet modeline dönüşümde 
algı değişikliğini sağlayan ev tipi sosyal hizmet birimi” olarak tanımlanan yerler-
dir.9 ASHB’ye bağlı resmi kurumlarda bakım hizmeti alan engellilerin verileri Tablo 
2-5’te10 paylaşılmıştır. 

9 ASHB Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü Engelli ve Yaşlı Istatistikleri bülteni Ocak 2021, s. 55: 
 https://www.aile.gov.tr/media/67975/eyhgm_istatistik_bulteni_ocak_2021.pdf (Son erişim tarihi: 

01.08.2022)

10 Tablo derlemesi: ASHB Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü Engelli ve Yaşlı Istatistikleri bülte-
ni Ocak 2021, s. 54-55: https://www.aile.gov.tr/media/67975/eyhgm_istatistik_bulteni_ocak_2021.pdf 
(Son erişim tarihi: 01.08.2022)

landığı da düşünülebilir. Ayrıntılı bir analiz yapabilmek için maalesef elimizde yeterli 
veri bulunmamaktadır. 

Evde bakım aylığı alanlara ilişkin engel türlerine ayrıştırılmış veriler Tablo 2-3’te pay-
laşılmıştır. 

Tablo 2-3: Engel türlerine göre evde bakım aylığı alanlar.

Tablo 2-3’te görüldüğü üzere, evde bakım aylığından % 32 ile en çok zihinsel engelliler 
faydalanmakta. İşitme engelliler ve dil ve konuşma engelliler ise % 2 ile en az faydala-
nan grubu oluşturuyorlar. Evde bakım aylığından faydalananların cinsiyet ve yaş gru-
buna göre ayrıştırılmış dökümü ise Tablo 2-4’te yer alıyor. 

Tablo 2-4: Cinsiyet ve yaş grubuna göre evde bakım aylığı alanlar.
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2016 161 14.236 11.923

2015 156 13.656 10.823

2014 149 13.443 10.319

2013 147 13.325 10.173

2012 148 12.869 9.328

2011 100 8651 6.707

2010 77 7065 4.331

2009 44 3744 2.144

2008 20 2003 768

2007 10 915 351

Tablo 2-6: Özel bakım merkezleri, kapasiteleri ve bakılan engelli sayılarının yıllara göre dağılımı.

Yukarıdaki tablolardaki en ilginç değişiklik, bakılan engelli sayılarında değil, tesis sayı-
sındaki değişimde gözlenmektedir. 2007’de 10 tane olan özel bakım merkezi sayısı 2022 
Ocak ayı itibariyle 295’e ulaşmış durumdadır. 10 merkezden 351 engelli faydalanırken, 
295 merkezden bugün artık 25.346 engelli faydalanmaktadır. Bu değişim, tesis başına 
düşen engelli sayısının zaman içerisinde oransal olarak düştüğünü göstermektedir. Bu 
durumun temelinde birbirini tamamlayan iki faktörün yattığı düşünülebilir. Buna göre:

a. Daha küçük kapasiteli bakım evleri kurulmuştur ve odalarda kalan engelli sayı-
ları azaltılmıştır. 

b. Umutevlerinde daha az sayıda engelli kalmaktadır ve büyük bakımevlerindeki en-
gelliler bu evlere kaydırılarak bakımevlerinde kalan engelli sayısı seyreltilmiştir. 

Nitekim ASHB’ye bağlı bakım ve umutevlerinin yıllara göre sayıları aşağıda Tablo 
2-7’de11 paylaşılmıştır. 

Yatılı ve Gündüzlü Resmi Bakım ve Rehabilitasyon Merkezlerinin Yıllara Göre Dağılımı

Yıllar

Yatılı Gündüz Merkez ve 
Gündüz Hizmetin 
de Verildiği Yatılı 

Kuruluş Sayısı

ToplamBakım ve Rehabi-
litasyon Merkezi

 Umut Evi

2022(Ocak) 104 144 274

2021 104 144 129 273

2020 105 152 127 279

2019 104 151 72 277

2018 97 146 7 250

2017 97 138 6 241

11 Tablo derlemesi: ASHB Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü Engelli ve Yaşlı Istatistikleri bülte-
ni Ocak 2021, s. 54-55: https://www.aile.gov.tr/media/67975/eyhgm_istatistik_bulteni_ocak_2021.pdf 
(Son erişim tarihi: 01.08.2022) 

Resmi Bakım ve Rehabilitasyon Merkezlerinin Kapasiteleri ve 
Bakım Hizmetinden Yararlanan Engelli Sayısının Yıllara Göre Dağılımı

Yıllar Yatılı* Gündüz Toplam Yatılı Kapasite

2022(Ocak) 7.220 931 8.151 8.312

2020 7.281 812 8.093 8.312

2019 7.383 735 8.118 8.289

2018 7.305 440 7.745 7.869

2017 7.240 459 7.699 7.925

2016 7.096 411 7.507 7.458

2015 6.494 432 6.926 6.992

2014 5.827 457 6.284 6.682

2013 5.451 441 5.892 6.293

2012 5.112 460 5.586 6.055

2011 4.708 454 5.162 5.833

2010 4.490 415 4.905 5.468

2009 4.190 379 4.569 4.758

2008 3.802 470 4.272 4.098

2007 3.458 634 4.092 3.434

2006 3.070 1.584 4.654 3.027

2005 2.658 2.287 4.945 2.755

2004 2.441 1.978 4.419 2.415

2003 2.162 2.768 4.930 2.086

2002 1.843 2.065 3.908 1.943

Tablo 2-5: ASHB’ye bağlı resmi bakım ve rehabilitasyon merkezlerinin kapasiteleri ve bakım hizmetinden yararla-
nan engelli sayısının yıllara göre dağılımı.

ASHB’nin engellilere sağladığı bakım hizmetleri Tablo 2-5’te görüldüğü gibi 20 yıllık 
süreçte önceleri kapasiteler sadece yatılı hastalar için yeterli görünürken, yıllar içe-
risinde gündüzlü hastalar da dahil olmak üzere kapasiteler geliştirilmiş durumdadır. 
Benzer bir tablo, özel bakım merkezleri için de geçerlidir, Tablo 2-6’da paylaşılıyor.

Özel Bakım Merkezleri, Kapasiteleri ve Bakılan Engelli Sayılarının Yıllara Göre Dağılımı

Yıllar Merkez Sayısı Kapasite Bakılan Engelli Sayısı

2022(Ocak) 295 29.700 25.346

2021 294 29.508 25.346

2020 286 27.850 21.455

2019 257 24.796 19.658

2018 231 21.200 17.264

2017 196 17.690 14.080
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2.4. Kamusal Hizmetlere ve Tesislere Erişim
Engelli bireylerin bağımsız bir yaşam sürmeleri ve toplum yaşamına katılabilmele-
ri onların tüm süreç boyunca “engellenmemelerine” bağlıdır. Bu ise BM EHS’nin 19. 
Maddesinde de vurgulandığı üzere kamusal hizmet ve tesislerin engellilere, diğer bi-
reylerle eşit şekilde açık olması ve onların ihtiyaçlarına uygun şekilde düzenlenmiş 
olmasını gerektirmektedir. 

Gerçekten de engellilerin Bağımsız Yaşam ve Topluma Dahil Olma hakkının en temel 
unsurlarından birini erişilebilirlik uygulamaları ortaya koymaktadır. Erişilebilirlik, sade-
ce fiziksel düzenlemelerle sınırlı olmayan, aynı zamanda hizmete erişim koşullarının da 
uygunlaştırılmasını gerekli kılan, aslında bir bakıma tüm diğer haklara erişimin odağın-
da yer alır. Erişim konusunun diğer hak alanlarıyla ilişki ağı Şekil 2-1’de gösterilmektedir.

Şekil 2-1: Erişim ve diğer hak alanları arasındaki korelasyon.

Araştırma kapsamında, kamusal hizmet veren binaların engelli bireylerin erişimi ba-
kımından durumları ile bu binalara erişimi sağlayan toplu taşıma araçlarının durumu 
–ana hatlarıyla– sorgulanmaya çalışılmıştır. 

Bilindiği üzere 2005 yılında yürürlüğe giren 5378 sayılı EHK, kamusal hizmetler ve-
rilen binaların ve kentsel yapıların bu tarihten itibaren engellilerin erişimine uygun 
yapılmasını ve daha önce yapılmış olanların da 7 yıl içerisinde (2012 yılına kadar) en-
gellilerin erişimine uygun hale getirilmesi hükmünü getirmiştir.12 Ancak 2012 yılına 
gelindiğinde erişim düzenlemelerinin istenilen düzeyde yapılmadığı görülmüş, yasa 
koyucu iki defa süre uzatımına gitmiş, yükümlülüğe uymayan kurum ve kuruluşla-
ra ceza yaptırımı da getirmiştir. Bunun paralelinde, her ilde erişilebilirlik İzleme ve 

12 Bkz. 5378 sayılı EHK: https://www.mevzuat.gov.tr/mevzuatmetin/1.5.5378.pdf (Son erişim tarihi: 01.08.2022)

2016 93 128 6 227

2015 87 111 5 203

2014 85 84 5 174

2013 81 48 6 135

2012 80 17 7 104

2011 77 7 7 91

2010 69 3 7 79

2009 61 1 10 72

2008 56 1 15 72

2007 47 - 17 64

2006 41 - 25 66

2005 35 - 33 68

2004 32 - 29 61

2003 22 - 26 48

2002 21 - 26 47

Tablo 2-7: ASHB’ye bağlı bakımevlerinin tipleri, sayıları ve dağılımı.

Tablo 2-7’de görüldüğü gibi, bakım ve umutevleri yıllar içerisinde sayısal olarak artış gös-
termiştir. Engellilere bakım hizmeti sağlayan diğer hizmet sağlayıcılar ise özel bakımevle-
ridir. Bakanlığın belirli şartlar çerçevesinde ruhsatlandırarak açılmasına izin verdiği bu tip 
kurumların sayısında, 2010 yılından sonra çok ciddi bir yükselme görülmüş ve bakımevle-
ri, resmi kurumlardan daha çok engelliye bakım hizmeti verir hale gelmişlerdir. Bu evler-
den hizmet alan engellilerin gruplarına göre ayrılmış dökümü Tablo 2-8’de yer almaktadır. 

Tablo 2-8: Özel bakım merkezlerinden hizmet alan engellilerin engel gruplarına göre dağılımı.

Tablo 2-8’de görüldüğü gibi, ruhsal, bedensel ve zihinsel olmak üzere 3 anabaşlığa ayrı-
lan engelli gruplarının her birinde erkeklerin sayısı kadınlardan daha yüksektir. Ruhsal 
engelli grubundaki engelliler 12.827 kişiyle özel bakım evlerinden en çok faydalanan gru-
bu oluştururken 4.509 kişiyle bedensel engelliler en az faydalanan grubu oluşturuyorlar. 



ENGELLİ HAKLARI İZLEME RAPORU-2021 2. BÖLÜM: BAĞIMSIZ YAŞAM VE TOPLUMA DAHİL OLMA

157156

Tablo 2-9, oldukça düşündürücü bir durumu ortaya koymaktadır. Zira 2021 yılı sonu 
itibariyle 81 ilde toplamda sadece 22.091 birimlik bir denetleme yapılmıştır. Bültendeki 
verilere göre “Erişilebilirlik İzleme ve Denetleme Komisyonları tarafından 2021 yılı 
içerisinde geçekleştirilen denetimlerin % 61’i binalar, % 23’ü açık alanlar, % 16’sı toplu 
taşıma araçları için gerçekleştirilmiştir.”15 TOHAD’ın 2014 yılı Engelli Hakları İzleme 
Çalışmaları sırasında elde ettiği verilere göre 2014 yılındaki sadece –kamusal hizmet 
verilen– bina sayısı 1 milyon 525 bin 178 adet olduğu düşünüldüğünde, 2017 yılından 
bu yana yapılan denetim sayısının ne kadar yetersiz kaldığı daha iyi anlaşılacaktır. 

Kaldı ki 2014 yılından bu yana kamusal hizmet verilen bina sayısının ciddi bir biçimde art-
tığı da aşikârdır. Diğer yandan, yapılan bu sınırlı denetimler sonucunda erişilebilirlik bel-
gesi verilen kamusal bina, açık alan ve toplu taşıma araç sayısı da benzer bir durumdadır. 
Erişilebilirlik belgesi verilen bina, araç ve açık alan verileri Tablo 2-10’da paylaşılmıştır.16

Yıllara Göre Erişilebilirlik Belgesi Verilen Yerin Türüne Göre Dağılımı

Yıl Bina Açık Alan Toplu Taşıma Aracı Toplam

2014 6 1 2 9

2015 35 1 1 37

2016 22 5 0 27

2017 79 0 205 284

2018 101 2 198 301

2019 144 0 98 242

2020 200 8 471 679

Toplam 587 17 975 1.579

Tablo 2-10: Yıllara göre erişilebilirlik belgesi verilen yerin türüne göre dağılımı.

Tablo 2-10’da paylaşılan verilere göre 2021 yılı itibariyle, Türkiye genelinde erişilebilir-
lik belgesi verilen bina sayısı sadece 1.579’dur. Belge verilenlerin 587’si bina, 17’si açık 
alan ve 975 tanesi de toplu taşıma aracıdır. Ortaya konan bu tablodan Türkiye’deki 
binaların, rekreasyon alanlarının ya da toplu taşıma araçlarının ne kadarının erişilebi-
lir olduğunu öngörmek mümkün değildir. Tablo 2-9 ve Tablo 2-10 arasında yapılacak 
bir oranlama ile denetim yapılan 22 bin 091 bina-toplu taşıma aracının sadece % 7’si 
erişilebilir olarak değerlendirilmiştir. Ancak bu oranı genellemenin ne derece doğru 
olacağı belirsizdir. 

TOHAD, yukarıda ifade dilen belirsizliği bir nebze daha azaltmak amacıyla, doğru-
dan bilgi edinme çalışmaları yapmış ve 81 ilin İl Erişilebilirlik İzleme ve Denetleme 

15 A.g.b., s.64

16  A.g.b, s.63

Denetleme Birimi kurulmuş, kamusal hizmet veren kurum ve kuruluşların binalarının 
erişilebilirlik durumunun takip edildiği bir veri tabanı oluşturulmuştur. 

Ancak bütün bu düzenlemelere rağmen, istenen hedeflere ulaşılamamıştır. Nitekim 
TOHAD’ın 2015 yılında, 2014 yılına yönelik olarak yaptığı izleme çalışmasında, o za-
manki adı ASPB olan ASHB’den elde ettiği veriye göre “Erişilebilirlik İzleme Sistemi veri 
tabanında bulunan toplam bina sayısı 1 milyon 525 bin 178 adet olup bunlardan sadece 
% 75’in üzerinde erişilebilir olan bina sayısı sadece 3 bin 380’dir.”13 Bu tablo, Türkiye’de 
yaşayan engelli bireylerin kamusal hizmetlere ve tesislere erişim hakkı konusunda çok 
ciddi sorunlar yaşadıklarını ve hak ihlaline maruz kaldıklarını ortaya koymaktadır. 

Her ne kadar söz konusu verinin alındığı günden bu yana 8 yıl daha geçmiş olsa da 
tablonun keskin bir şekilde engelliler lehine döndüğünü gösterecek bir kanıt ne ya-
zık ki mevcut değildir. Ancak daha da önemlisi, kamu otoritesi, kamusal hizmetlerin 
verildiği binalar ile toplu taşıma araçlarının erişim düzenlemelerini tamamlama zo-
runluluğu veren süreler defalarca uzatılmıştır. Nitekim son olarak yayının hazırlandığı 
sıralarda yeniden uzatma süresi verilmiştir. 

Sonuç olarak, kamusal hizmet ve binalara erişim sorunu engelliler bakımından 2021-
2022 yılı itibariyle halen devam etmektedir ve konu hakkındaki göstergeler, bu soru-
nun uzun bir süre daha gündemde olacağının işaretlerini vermektedir. Her şeyden 
önce, erişim düzenlemelerinin yapılması konusunda izleme ve denetleme çalışmaları 
oldukça yetersiz düzeydedir. İzleme çalışmaları sırasında, iki farklı kaynaktan derle-
nen veriler bu durumu açık bir şekilde ortaya koymaktadır. 

Söz konusu kaynaklardan biri, ASHB EYH tarafından düzenli olarak çıkarılan Engelli 
ve Yaşlı İstatistik Bülteni verileridir. Bu bültende yer verilen izleme ve denetleme veri-
leri Tablo 2-9’da paylaşılmıştır.14 

Erişilebilirlik İzleme ve Denetleme Komisyonlarınca Gerçekleştirilen Denetim Sayısı

Yıl Toplam Denetlenen Bina, Açık Alan,  Toplu Taşıma Aracı Sayısı

2017 4.797

2018 7.225

2019 6.898

2020 3.171

2021 4.707

Toplam 22.091

Tablo 2-9: Erişilebilirlik denetlemesi verileri (2017-2021). 

13 ASHB’nın 14.04.2015 tarih ve 96413503-622-59075 sayılı cevap yazısı.

14 ASHB Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Engelli ve Yaşlı Istatistik Bülteni Haziran 2022, s. 63: https://
www.aile.gov.tr/media/113393/eyhgm_istatistik_bulteni_haziran2022.pdf (Son erişim tarihi: 01.08.2022)
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özel sektör binası olduğu görülmektedir. Yapılan denetimler sonucunda erişilebilirlik 
belgesi verilen binalara ilişkin veriler ise Grafik 2-2’de paylaşılmıştır. 

Grafik 2-2: Erişilebilirlik denetlemesi yapılan kamusal hizmet binalarının erişilebilirlik belge durumları. 

Grafik 2-2, bilgi edinme başvurularına işlenebilir verilerle cevap veren 10 ildeki binala-
rın erişilebilirlik durumu hakkında oldukça olumsuz bir tablo ortaya koymaktadır. Zira 
grafik verilerine göre, denetim yapılan 6.371 binadan 115’i kamu, 74’ü özel sektör binası 
olmak üzere sadece 189’una erişilebilir raporu verilmiştir. 5.437 binaya ise erişilebilir 
değildir raporu verildiği ortaya çıkmaktadır. Bu denetimler sonunda düzenlemeleri ta-
mamlaması için ek süre ya da ceza verilen bina verileri ise Grafik 2-3’te paylaşılmıştır.

Grafik 2-3: Erişilebilirlik denetlemesi yapılan binalarda ek süre ve ceza verme durumu.

Komisyonlarına ve belediyelerine başvurular yaparak kamusal hizmet ve binalar ile 
toplu taşıma araçlarının erişilebilirliği konusunda bilgi almaya çalışmıştır. 

TOHAD’ın 81 ilin Erişilebilirlik İzleme ve Denetleme Komisyonlarına yaptığı bilgi 
edinme başvurularına aşağıdaki sorular yöneltilmiştir:

1. İl Erişilebilirlik İzleme Komisyonu olarak, kurulduğunuz günden 2021 yılı sonuna 
kadar kamusal hizmet veren kaç binada erişilebilirlik denetlemesi yapılmıştır? 
Bu binaların kamu-özel sektöre göre dağılımı nedir?

2. İl Erişilebilirlik İzleme Komisyonu olarak, kurulduğunuz günden 2021 yılı sonuna 
kadar kamusal hizmet veren kaç binaya erişilebilirlik belgesi tanzim edilmiştir?

3. İl Erişilebilirlik İzleme Komisyonu olarak, kurulduğunuz günden 2021 yılı sonuna kadar 
kamusal hizmet veren kaç bina hakkında erişilebilir değildir raporu düzenlenmiştir?

4. İl Erişilebilirlik İzleme Komisyonu olarak, kurulduğunuz günden 2021 yılı sonuna 
kadar kamusal hizmet veren kaç binaya ek süre verilmiştir?

5. İl Erişilebilirlik İzleme Komisyonu olarak, kurulduğunuz günden 2021 yılı sonuna 
kadar kamusal hizmet veren binalar arasından erişilebilir olmayan kaç binaya, 
toplamda ne kadarlık ceza kesilmiştir? Cezaların yıllara göre dağılımı nedir?

Yapılan başvurulara, birçok il komisyonu cevap vermemiş, sadece 26 il yazılı olarak 
dönüş yapmış, bu 26 ilin 16’sı da ya bilgi paylaşmayı reddetmiş ya da anlamlı ve/ya iş-
lemeye uygun veri paylaşmamıştır. Yapılan başvurulara anlamlı ve işlenebilir verilerle 
yanıt veren 10 ilin verileri aşağıda paylaşılmıştır. Bu bağlamda, komisyonların yaptığı 
denetleme sayılarını içeren veriler, Grafik 2-1’de paylaşılmıştır. 

Grafik 2-1: Erişilebilirlik denetlemesi yapılan kamusal hizmet veren binalara ilişkin veriler.

Grafik 2-1’de aralarında, önemli büyükşehirlerin de bulunduğu 10 şehirde, toplam 6 bin 
371 binada denetleme yapıldığı, bu binaların 5 bin 570’nin kamu sektörü, 801’inin ise 
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Grafik 2-4: Toplu taşıma araçlarında rampa/asansör bulunma oranları.

Grafik 2-4 incelendiğinde, 37 ilden toplamda 33.662 araca dair rampa ve asansör bilgisi 
alındığı, bu araçların 22.855 tanesinde rampa/asansör bulunduğu, 10.807’sinde asansör 
bulunmadığı anlaşılmıştır. Bu bağlamda toplu taşıma araçlarında rampa-asansör bu-
lunma oranı % 67,8’dir. Toplu taşıma araçlarında rampa/asansör bulunma oranlarının 
belediye/özel halk otobüsüne göre dağılımı incelendiğinde 9.861 belediye otobüsün-
den 9.428’inde olduğu, 433’ünde olmadığı, rampa/asansör bulunma oranının % 95,6 ol-
duğu görülmektedir. Diğer yandan, 23.861 özel halk otobüsünden 13.427’sinde rampa/
asansör olduğu, 10.374’ünde olmadığı, rampa/asansör bulunma oranının % 56,4 olduğu 
görülmektedir.

Toplu taşıma araçlarında, görme engelliler için sesli anons sistemi bulunma bakımın-
dan dağılım ise Grafik 2-5’te paylaşılmıştır. 

Grafik 2-3 incelendiğinde, Komisyonlar tarafından yapılan incelemelerde toplamda 
4.299 binaya ek süre verildiği, buna karşın 6’sı kamu kurumu, 12’si özel kurum binası 
olmak üzere sadece ve sadece 18 binaya ceza verildiği görülmektedir. Bu durum, ko-
misyonların erişilebilirlik düzenlemelerinin yapılması konusunda ne kadar caydırıcı 
olabileceğini, ne kadar etki gücü sahibi olduğunu ortaya koymaktadır. İlk yasal sürenin 
üzerinden on yıl geçmiş olmasına karşın ve yeniden yasal süreleri dolmasına rağmen 
ısrarla ceza vermekten kaçınılması, engelliler lehine reaksiyon vermek yerine, muha-
tap kurumlara tolerans gösterilmesi, kurumların samimiyetinin de sorgulanmasına 
sebep olmaktadır. 

İzleme çalışmaları kapsamında, erişilebilirlikle ilgili veri temin edilen bir diğer odak 
da belediyelerin vermiş olduğu toplu taşıma araçlar olmuştur. Bu kapsamda 81 ilin 
belediyesine aşağıdaki sorular sorulmuştur:

1. Başkanlığınızın işletiminde bulunan ve toplu taşıma hizmetinde kullanılan toplam 
otobüs sayısı (halk ve belediye) kaçtır?

2. Başkanlığınızın işletiminde bulunan ve toplu taşıma hizmetinde kullanılan oto-
büslerin kaç adedi rampa/asansör düzeneğine sahiptir?

3. Başkanlığınızın işletiminde bulunan ve toplu taşıma hizmetinde kullanılan oto-
büslerin kaç tanesinde durağa gelindiğini belirten sesli anons sistemi bulun-
maktadır?

4. Başkanlığınızın işletiminde bulunan ve toplu taşıma hizmetinde kullanılan oto-
büslerin kaç adedinde hangi durağa gelindiğini belirtir yazılı uyarı veren monitör 
sistemi bulunmaktadır?

5. Başkanlığınız işletiminde bulunan ve toplu taşıma hizmetinde kullanılan oto-
büslerin şoförlerine engelli yolcularla iletişime odaklanan bir eğitim programı 
düzenlendi mi? 

Yapılan 81 bilgi edinme başvurusuna 37 il dönüş yaparak veri paylaşmıştır. Başvurulara 
birçok büyükşehir belediyesinin cevap vermiş olması sebebiyle anlamlı bir yorum ya-
pabilme imkanı mevcuttur. Bu bağlamda, toplu taşıma araçlarında ortopedik engelliler 
için rampa-asansör bulunma durumuna göre oluşan veriler Grafik 2-4’te paylaşılmıştır. 
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Grafik 2-6: Toplu taşıma araçlarında sesli anons sistemi bulunma oranları.

Grafik 2-6 incelendiğinde, 37 ilden toplamda 32.807 araca dair yazılı bilgilendirme ek-
ranı bilgisi alındığı, bu araçların 11.816 tanesinde işitme engeller için yazılı bilgilen-
dirme ekranı bulunduğu, 20.991’inde yazılı bilgilendirme ekranı bulunmadığı anlaşıl-
mıştır. Bu bağlamda 32.807 toplu taşıma aracında sesli anons sistemi bulunma oranı 
% 36,01’dir. Toplu taşıma araçlarında yazılı bilgilendirme ekranı bulunma oranlarının 
belediye/özel halk otobüsüne göre dağılımı incelendiğinde 9.078 belediye otobüsün-
den 7.086’sında yazılı bilgilendirme ekranı olduğu, 1.992’sinde olmadığı, yazılı bilgilen-
dirme ekranı bulunma oranının % 78 olduğu görülmektedir. 

Diğer yandan, 23.729 özel halk otobüsünden 4.730’unda yazılı bilgilendirme ekranı 
sistemi olduğu, 18.899’unda olmadığı, yazılı bilgilendirme ekranı bulunma oranının % 
19,93 olduğu görülmektedir. Toplu taşıma araçlarında yazılı bilgilendirme ekranı sis-
temi bulunma durumunun tıpkı görme engelliler için sesli anons sisteminde olduğu 
üzere rampa/asansör bulundurma oranına göre daha kötü durumda olduğu görülmek-
tedir. Yine benzer şekilde belediye otobüslerinde sesli yazılı bilgilendirme ekranı bu-
lunma durumu, özel halk otobüslerine göre daha iyi bir orandandır.

Toplu taşıma araçlarında engellilerin erişilebilirliğine uygun düzenlemelerin bulunma-
sı kadar, araçları kullanan şoförlerin engelli bireylerle nasıl bir iletişim kuracağı, onla-
ra karşı nasıl davranması gerektiği konusunda eğitim almış olmaları da önemlidir. Bu 
bağlamda belediyelerin toplu taşıma araç şoförlerine yönelik bir engellilerle iletişim 
eğitimi verip vermedikleri konusundaki cevap durumları Grafik 2-7’de paylaşılmıştır. 

Grafik 2-5: Toplu taşıma araçlarında sesli anons sistemi bulunma oranları.

Grafik 2-5 incelendiğinde, 37 ilden toplamda 32.415 araca dair sesli anons sistemi bil-
gisi alındığı, bu araçların 11.038 tanesinde sesli görme engeller için anons sistemi 
bulunduğu, 21.377’sinde sesli anons sistemi bulunmadığı anlaşılmıştır. Bu bağlamda 
32.415 toplu taşıma aracında sesli anons sistemi bulunma oranı % 34,05’tir. Toplu taşı-
ma araçlarında sesli anons sistemi bulunma oranlarının belediye/özel halk otobüsüne 
göre dağılımı incelendiğinde 8.684 belediye otobüsünden 6.515’inde sesli anons sis-
temi olduğu, 2.169’unda olmadığı, sesli anons sistemi bulunma oranının % 75 olduğu 
görülmektedir. 

Diğer yandan, 23.731 özel halk otobüsünden 4.523’ünde sesli anons sistemi olduğu, 
19.208’inde olmadığı, sesli anons sistemi bulunma oranının % 19,05 olduğu görülmek-
tedir. Toplu taşıma araçlarında sesli anons sistemi bulunma durumunun rampa/asan-
sör bulundurma oranına göre durumunun daha olumsuz olduğu da tespit edilmekte. 
Diğer yandan belediye otobüslerinde sesli anons sistemi bulunma durumu, özel halk 
otobüslerine göre daha iyi bir orandandır.

Toplu taşıma araçlarında, işitme engelliler için yazılı bilgilendirme ekranı bulunma 
durumu bakımından dağılım ise Grafik 2-6’da paylaşılmıştır.
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• Engellilerin Bağımsız Yaşam ve Topluma Dahil Olma hakkına ilişkin olarak 
önemli ve stratejik yasal düzenlemeler ve uygulamalar mevcuttur. Bu durumun 
temelinde Türk Anayasal Sistemi’nin en eönemli unsurlarından bir olan sos-
yal devlet ilkesi önemli bir rol oymamaktadır. Zira Türkiye Devleti’nin yoksul-
lara, yaşlılara ve diğer dezavantajlı gruplara yönelik sosyal yardım ve destek 
politikaları geçmişten bugüne sürdürülmektedir. Engellilere yönelik sistemler, 
zaman içerisinde oluşmuş ve gelişmiştir. Bu bağlamda, engellilerin kişisel ba-
ğımsızlıklarının sağlanması için aile içinden fertlere bakım aylığı verilmesi, 
kurumdan gelen personel tarafından bakım hizmeti verilmesi ya da kurumda 
bakım hizmeti verilmesi gibi uygulamalar mevcuttur. 

• Engellinin yaşayacağı yeri seçerek ister ikametinde ister bir bakımevinde olmak 
üzere bağımsız yaşamının desteklenmesi amacıyla evde bakım ve kurumda ba-
kım destek sistemi uygulaması kapsayıcı ve yaygın bir seviyededir. Halihazırda 
bakımevi hizmeti almak için sıra bekleyen engelli bulunmamaktadır. Görüleceği 
üzere sağlanan desteklerden geniş kitleler yararlanmaktadır. Ancak hizmet ve 
imkanların yaygın ve kapsayıcı bir şekilde sağlanıyor olmasıyla birlikte sistem-
de hâlâ ciddi sorunlar mevcuttur. Bu bağlamda:
° Öncelikle engelli bireylerin yakınlarına sağlanan bakım aylığı ödeme sisteminin 

temelinde, engelliye asistanlık hizmetleri sağlanması değil, medikal anlamda 
özbakım işlerinin yapılması vardır. Bu bağlamda bakım yardımlarını, asistan-
lık desteği modeline evriltilmesi, sadece yakın aile fertlerinden değil de isteni-
len kişiden bu desteğin alınması esasına yönelinmesinde yarar vardır.

° Diğer yandan verilen aylıkların miktarlarında da sorun bulunmaktadır. Zira ve-
rilen aylıklar, nominal olarak her yıl artmakla birlikte, özellikle döviz bazında 
ciddi bir düşüş görülmektedir. Bu düşüş, aylığın asgari ücrete göre mukayesesi 
için de geçerlidir. Bir başka deyişle aylık ödemelerinin alım gücü düşmektedir.

• Bağımsız Yaşam ve Topluma Dahil Olma olanaklarının sağlanmasında ve arttı-
rılmasında engellinin ekonomik bağımsızlığı oldukça önemlidir. Bu bağlamda, 
engelli bireylerin istihdamı oldukça önemlidir. Ancak izleme çalışamaları sı-
rasında, son yıllarda istihdam sayılarında bir artış görülmekle birlikte, olması 
gereken noktanın çok gerisinde olunduğu ortaya çıkmıştır. 

Engelli bireylerin Bağımsız Yaşam ve Topluma Dahil Olma hakkının gerçekleşmesindeki 
en kritik unsur olan kamusal hizmetler ve binaların erişilebilirliği 2005 yılında yürürlüğe 
giren 5378 sayılı EHK’ya rağmen 2022 yılı itibariyle, halen uygulamada karşılık bulama-
mıştır. Toplanan veriler de göstermiştir ki kamu hizmetleri ve binalarda erişimin sağ-
lanması için gereken özen ve eylem kültürü gelişmemiştir. Yeterli denetim ve müeyyide 
altyapısının olmaması, bu konudaki eylemsizlik halinin sürekliliğini teşvik etmektedir. 

Bu yüzden özellikle kamu idarelerinin ve yerel yönetimlerin harekete geçmesini sağ-
layacak eylem planları ve daha da önemlisi yaptırımlar içeren yasal düzenlemelerin çı-
karılması gereklidir. Ancak her şeyden önce, toplumun tüm kesimlerinde erişilebilirlik 
perspektifini geliştirecek kamusal farkındalık çalışmaları yapılmalıdır.

Grafik 2-7: Belediyelerin toplu taşıma araç şoförlerine engellilerle iletişim eğitimi verme durumu.

Grafik 2-7 incelendiğinde, 37 il belediyesinden 21 tanesinin (% 56) araç şoförlerine en-
gellilerle iletişim eğitim verdiği, 16 tanesinin vermediği görülmektedir. Bu rakamlar, 
belediyelerin engelli bireylerle iletişim konusunda yeterli hassasiyeti göstermediğini 
ortaya koymaktadır. Diğer yandan, verilen eğitimlerinin içeriğinin ne kadar yeterli ol-
duğu da ayrıca tartışmaya açık bir konudur.

BM EHS Madde 19’un getirdiği kamusal binalara ve hizmetlere erişim konusunda ge-
nel anlamda yapılacak bir değerlendirmede engellilerin Bağımsız Yaşam ve Toplum 
Yaşamına Dahil Olma konusunda gerekli olan erişim düzenlemelerinin halen olması 
gereken seviyenin çok gerisinde olduğu sonucu çıkmaktadır. Kamu idaresinin konu 
hakkında etkin tedbirler almaması, yükümlülüklerin yerine getirilmesinin önündeki 
en temel engeldir. Rakamların ortaya koyduğu bir diğer gerçek de sorunların yakın bir 
dönemde çözüleceğine dair bir işaret bulunmayışıdır. 

2.5. Sonuç ve Öneriler 
Bölüm içerisinde engelli bireylerin Bağımsız Yaşam ve Topluma Dahil Olma hak alanı 
mevzuat bakımından sağlanan haklar ve bu hakların uygulamada karşılık bulan boyut-
ları, elde edilebilen verilerin sağladığı imkanlar ölçüsünde ele alındı. Bütün bu veriler, 
konu hakkında sorun öbeklerini tespit etmeye olanak verecek bir zemin sağladı. Bu 
bağlamda, BM EHS’nin bu hak alanı bakımından getirdiği özellik ve yükümlülükleri 
Türkiye’deki durumla karşılaştırdığımız şu tespitler yapılabilir:
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BM EHS’nin 28. Maddesi, Taraf Devletlere engelli bireylerin Yeterli Yaşam Standardına sa-
hip olmasını bir yükümlülük olarak getirmektedir. Bu yaklaşımın temelinde, engelli bireyle-
rin eğitim, çalışma, ekonomik ve sosyal yaşama katılımlarında karşılaştıkları dezavantajla-
rın onların yaşamlarına ekonomik yoksulluk, temel insan ihtiyaçlarına erişimde yoksunluk 
olarak yansıyacağı öngörüsü yatmaktadır. İşte bu yüzdendir ki Sözleşme, Taraf Devletleri, 
engelli bireyler ve ailelerine insan onuruna yakışır koşullarda, Yeterli Yaşam Standartlarına 
sahip bir şekilde yaşamlarını sürdürmeleri için tedbir almakla yükümlü kılar. 

Anayasasında “sosyal devlet” olmayı bir ilke olarak benimsemiş Türkiye Cumhuriyeti’nin 
idari ve yasal yapılanması, BM EHS’nin 28. Maddesinde belirtilen yükümlülükleri yerine 
getirmek için uygun bir altyapı içermektedir. Engelli bireylere verilen engelli aylıkları, 
vergi indirimleri, vergi muafiyetleri, istihdamda kota uygulamaları, erken emeklilik ola-
nakları, sosyal konut projelerinde kota gibi uygulamalar, engellilere ve ailelerine Yeterli 
Yaşam Standardı ve Sosyal Korunmayı kazandırmayı hedefleyen bazı uygulamalardır. 

Ancak Türkiye’nin 2020 yılından sonra yaşadığı ekonomik kriz, Covid-19 pandemi-
sinin yarattığı ekonomik ve sosyal kapanma, engelliler için sağlanan bu desteklerin 
de olumsuz yönde etkilenmesine sebep olmuştur. Özellikle kamu idarelerinin engelli 
bireylere yaptığı (engelli aylıkları, engelli bakım ücretleri vb.) tüm transfer ödemeleri-
nin bütçe kısıtlamaları, bu ödemelerin enflasyon ve döviz kurlarındaki yükselişe bağlı 
olarak yaşadığı değer kayıpları, satınalma gücünde görülen keskin düşüşler, bu etkinin 
kendini gösterdiği alanların başında gelmiştir. Engellilerin doğrudan gelir kaybetmesi 
anlamına gelen bu değişimler, engelli bireylerin yaşam koşullarını ve yaşam standart-
larını doğrudan ve olumsuz yönde etkilemiştir. Ne yazık ki bu etkinin şiddeti, bu bölü-
mün ilerleyen sayfalarında da gösterileceği üzere, dramatik derecede yüksek olmuştur.

Bu noktada, bir hususun altının özellikle çizilmesinde yarar bulunuyor. Devletten en-
gelli aylığı, bakım yardımı aylığı gibi kalemler adı altında sosyal ödenek alan bireyler, 
durumları gereği ekonomik yoksulluğun eşiğinde bulunan insanlardır. Bu ödemele-
rin yapılabilmesi için istenen kriterler, bu kişilerin gelir seviyesinin bu sınıra yakın 
olmasını gerektirmektedir. Araştırmanın kapsadığı dönemi baz alarak yapılacak bir 
değerlendirmede, bu rahatlıkla görülecektir. Nitekim Ocak 2022 itibariyle Türkiye İşçi 
Sendikaları Konfederasyonu (TÜRK-İŞ) tarafından açıklanan araştırmaya göre, dört 

 3. BÖLÜM

 Yoksulluk Ekseninde 
Yeterli Yaşam Standardı Hak Alanı
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(a) Engellilerin temiz su hizmetlerine, uygun ve bedeli ödenebilir hizmetlere eşit erişimlerini sağ-
lamak ve engellilerin ihtiyaçlarına ilişkin araç-gereç ve diğer yardımlara erişimlerini temin etmek;

 (b) Özellikle engelli kadın ve kızlar ve engelli yaşlılar dâhil olmak üzere, engellilerin sosyal koruma 
programlarına ve yoksulluk azaltıcı programlara erişimini sağlamak;

(c) Yoksulluk koşullarında yaşayan engellilerin ve ailelerinin uygun eğitim, danışmanlık, mali 
yardım ve sürekli bakım dâhil engelliliğe ilişkin harcamalarında devlet yardımına erişimini 
sağlamak;

(d) Engellilerin toplu konut programlarına erişimini sağlamak;

(e) Engellilerin emeklilik fırsatları ve programlarına eşit erişimini sağlamak.

Açıklama Kutusu 3-1: BM EHS 28. Madde.

BM EHS 28. Madde, her şeyden önce yaşam koşullarının sürekli olarak iyileştirilme-
si yönünde tedbirler alınması konusunda açık yükümlülükler getirmekte. Ancak “alı-
nacak tedbirlerin belirlenmesi sürecinde, yeterli yaşam standardına sahip olmak için 
engelli her bireyin ihtiyacının aynı olduğu varsayımından hareket edilmemeli, her bir 
bireyin yoksulluk ve yoksunluk mağduru olmaması için gerekli bireysel tedbirlerin 
alınabileceği mekanizmalar da kurulmalıdır.”3 

Engelli bireyler, çoklu dezavantajları sebebiyle ülkede yaşanan olumsuzluklardan daha 
yüksek oranda etkilenmekteler. Zira böyle durumlarda, engelli birey sadece bir birey 
olarak katlandığı maliyetlere değil, bunun yanında engellilikten kaynaklanan maliyet-
lere de katlanmak durumunda kalıyor. Bu bağlamda, doğal afetlerin yaşattığı gıda-gi-
yim-barınma krizleri, ekonomik krizler gibi durumlar, engelli bireyleri toplumun diğer 
kesimlerinden daha fazla etkilemektedir. Bu durum, devletlerin durumunu ve duruşu-
nu daha önemli hale getirmektedir:

Günümüz dünyasında krizler, yoksulluk ve sosyal transferler arasında me-
kanik bir ilişki söz konusudur. Yaşanan krizler piyasa koşullarına bırakılan 
dezavantajlı kesimlerin var olan yoksulluğunun ve genel olarak gelir eşitsizli-
ğinin artmasına, bu durum ise devletin etkin sosyoekonomik rolüne ve sosyal 
transferlere olan ihtiyacın artmasına neden olmaktadır.4

Ancak özellikle kriz dönemlerinde, Türkiye gibi, ekonomik kaynakları sınırlı olan ül-
kelerde sosyal transfer harcamaları, nicel olarak artmakla birlikte, mutlak-reel değerler 
bakımından artmayabilmekte, hatta harcamaların aktarıldığı taban daraltılabilmekte-
dir. Bu sebeple, izleme çalışması içerisinde, sosyal transfer harcamaları, yani engelli 
aylıkları, bakım yardımı indirimleri, belediye yardımlardan oluşan sosyal transfer har-
camalarının istatistiklerine ve reel değerlerine özel dikkat gösterildi. 

3 A.g.e.: s. 48. 

4 Aslan G., “Krizler Çağında Yoksulluk: Sosyal Transferlerin Önemi ve Etkinliği”, Sosyal Politika Çalışmaları 
Dergisi, Cilt: 22 Sayı: 54, Ocak-Mart 2022: https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/1628051

kişilik bir ailenin sağlıklı, dengeli ve yeterli beslenebilmesi için yapması gereken aylık 
gıda harcaması tutarı yani, açlık sınırı 4.249,95 TL, yoksulluk sınırı ise 13.843,50 TL’dir.1 

Yayının daha önceki bölümlerinde de belirtildiği üzere, bir engelli bireyin 2022 sayı-
lı Kanun kapsamında engelli aylığı alabilmesi için; çalışmıyor olması ve/ya yaşadığı 
hane halkının kişi başına geliri asgari ücretin üçte birinden az olması gerekmektedir. 
Bu bağlamda, engelli aylığı alan bir engellinin ailesinin toplam gelirinin “en iyi senar-
yoda” (4 kişilik bir aile olması durumunda) açlık sınırının çok az bir miktar üzerinde, 
buna karşın her şartta ve koşulda yoksulluk sınırının çok altındadır. Ancak, açlık ya da 
yoksulluk sınırı gibi “sınır” değerlerin engelliler için farklı değerlendirilmesi gerekti-
ğinin altını tekrardan çizmekte yarar var. 

Zira, engelli bireyler ve aileleri, yaşadıkları engele bağlı dezavantajlar yüzünden gün-
delik yaşamlarında ek mali yükümlülükler üstlenmek durumundalar. Bu bağlamda en-
gellilerin açlık ve yoksulluk sınırları daha yüksektir. Bunun yanında, bu grubun ekono-
mik krizlere karşı kırılganlığı toplumun diğer kesimlerine göre daha yüksektir. 

Bu bağlamda, ekonomik kriz ve pandeminin olumsuz etkileri, bu sınırlarda sürdürülen 
yaşam koşullarını daha da aşağıya çekmiş, yoksulluğu derin ve kronik bir hale dönüş-
müştür. Bölümün ilerleyen başlıklarında bu konu verileriyle birlikte ortaya konacaktır. 

3.1. Kuramsal Çerçeve
Engelli bireyler, engelliliklerinden kaynaklanan sebeplerle, gündelik yaşamlarında ek 
mali yükümlüklerle karşılaşmaktalar. Gündelik hayatta kullandıkları özel ekipmanlar, 
toplu taşıma ile seyahat engelinin bulunduğu durumlarda taksi giderleri, kullanmaları 
gereken özel gıdalar bu mali yükümlülüklere bazı örneklerdir. Bunu yanında engellilik 
sebebiyle (ayrımcılık sonucu) eğitim ve istihdam olanağından yararlanamayan engel-
lilerin maruz kalacakları ekonomik yoksunluk da bu durumun bir başka boyutudur. 

BM EHS 28. Maddesi “engelli bireylerin gündelik hayatlarını insan onuruna yaraşır bir standartta sürdür-
melerini güvence altına almaktadır”:2 

Madde 28: Yeterli Yaşam Standardı ve Sosyal Korunma 

1. Taraf Devletler, engellilerin yiyecek, giysi ve barınma dâhil kendileri ve aileleri için yeterli yaşam 
standardı hakkını ve yaşam koşullarının sürekli olarak iyileştirilmesi hakkını tanır. Taraf Devletler 
bu hakkın engelli olmaları nedeniyle ayrımcılığa uğramaksızın tanınmasını temin etmek için ge-
rekli adımları atar.

2. Taraf Devletler engellilerin sosyal korunma ve engelliliğe dayalı ayrımcılığa uğramadan bu hak-
tan yararlanma hakkını tanır ve aşağıda belirtilen tedbirler dâhil olmak üzere bahse konu hakkın 
tanınmasını temin etmek ve geliştirmek için gerekli adımları atar:

1 Bkz. https://www.turkis.org.tr/ocak-2022-aclik-ve-yoksulluk-siniri/

2 Gül, I.I., BM EHS Sivil Toplum Kuruluşları İçin Uygulama Rehberi, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Yayınları, 
Ankara, 2014, s. 48.
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Kanun İlişkili Olduğu Hak Alanı

2828 sayılı Sosyal Hizmetler Kanunu (SHK)
-Bağımsız Yaşama ve Topluma Dahil Olma Hakkı
-Yeterli Yaşam Standardı ve Sosyal Korunma Hakkı

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık 
Sigortası Kanunu (SGGK)

-Bağımsız Yaşama ve Topluma Dahil Olma Hakkı
-Yeterli Yaşam Standardı ve Sosyal Korunma Hakkı

5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu (BBK) ve 
5393 sayılı Belediye Kanunu (BK)

-Bağımsız Yaşama ve Topluma Dahil Olma Hakkı

2022 sayılı 65 Yaşını Doldurmuş Muhtaç, Güçsüz 
ve Kimsesiz Türk Vatandaşlarına Aylık Bağlanması 
Hakkında Kanun (MGKVK)

-Yeterli Yaşam Standardı ve Sosyal Korunma Hakkı

3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunu (MEK) -Yeterli Yaşam Standardı ve Sosyal Korunma Hakkı

193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu (GVK) -Yeterli Yaşam Standardı ve Sosyal Korunma Hakkı

1313 sayılı Emlak Vergisi Kanunu (EMK) -Yeterli Yaşam Standardı ve Sosyal Korunma Hakkı

Tablo 3-1: Bağımsız yaşayabilme – topluma dahil olabilme ve yeterli yaşam standardı – sosyal korunma 
haklarıyla ilgili mevzuat dağılımı.

3.1.3. Yeterli Yaşam Standardı ve Sosyal Korunma Hakları Bakımından 
Türk Ulusal Mevzuatı
Türk ulusal mevzuatında Yeterli Yaşam Standardı ve Sosyal Korunma hakkı konusun-
daki mevzuat, şekil bakımından birçok altbaşlığa ayrılmıştır. Buna göre, bu haklarla 
ilişkilendirilebilecek altbaşlıklar şöyledir:

• Emeklilik haklarına ilişkin düzenlemeler,
• Primsiz sosyal güvenlik maaşları (Sakatlık maaşı),
• Diğer haklar (vergi muafiyetleri ve indirimler).

Engellilere sağlanan emeklilik hakları, Yeterli Yaşam Standardı ve Sosyal Korunma 
hakkı içerisinde çok önemli bir yer tutmakta. Zira emeklilik hakkı, yoksulluğun ön-
lenmesi konusunda sürdürülebilir bir çözüm sunmaktadır. Türk ulusal mevzuatında 
emeklilik konusundaki haklar 5510 sayılı SGGK içerisinde düzenlenmiş olup, engelli 
bireylere engel derecesi ve prim ödeme gün sayısı üzerinde çeşitli eşitleyici düzenle-
meler getirilmiştir.6

5510 sayılı SGGK, engellilerin emeklilik hakkını iki farklı boyutta ele almıştır. Bu bağ-
lamda, birinci başlık “malulen emeklilik”, diğeri ise engellilik durumuna bağlı olarak 
“erken emeklilik” hakkıdır. Bu noktada ayırt edici ilk husus, engellinin engelli olmadan 
önce sigorta başlangıcının olup olmadığı ve belirli bir oranın üzerinde sakatlık7 dere-
cesine sahip olup olmadığıdır. Bunun dışında, maluliyete bağlı emeklilik, maluliyet ve 
vazife maluliyeti olarak iki altbaşlıkta değerlendirilmekte. Malul sayılma, 5510 sayılı 
SGSK’nın 25. Maddesinde düzenlenmiştir: 

6 Konu başlığı içerisinde atıfta bulunulacak SGGK maddeleri için Bkz.: https://www.mevzuat.gov.tr/mevzu-
atmetin/1.5.5510.pdf (Son erişim tarihi: 01.08.2022)

7 Metnin bu bölümünde sakatlık kelimesi bilinçli olarak kullanılmıştır. Zira SGGK, maluliyetin belirlenmesin-
de, uzuv ya da organın fonksiyon kaybını, maluliyete esas olarak almaktadır. 

BM EHS 28. Maddesinin (2) fıkrası, Sosyal Korunma ve Yaşam Standardının korunma-
sı için atılması gereken adımları sıralar. Bu bağlamda, temiz suya ve bedeli ödenebi-
lir hizmetlere eşit koşullarda erişim sağlanması, kendileriyle ilgili özel araç-gereçlere, 
sosyal yardımlara erişimin sağlanmasını hedefler. 

Sözleşme, engelli bireylerin haklardan eşit koşullarda yararlanma sırasında ayrımcılı-
ğa uğrayarak yoksullaşabileceği, Sözleşme tarafından çok iyi ve derinden kavranmış-
tır. Bu nedenle Sözleşme, Taraf Devletleri engelli bireylere yönelik olarak yoksulluk 
azaltıcı programlar ve yardım sistemleri planlaması konusunda uyarmaktadır. Bu 
programlara erişim sağlanması sırasında, eğitim ve danışmanlık hizmetlerinin geliş-
tirilerek engellilerin bu programlara erişim olanaklarının arttırılması da sözleşmede 
ifade edilen bir diğer husustur. Madde ayrıca, engelli kadın ve kız çocuklarının tüm 
programlar ve destek sistemlerine katılımı konusuna öncelik verilmesine de özel vur-
gu yapar.

28. Maddede vurgulanan bir diğer hak ise toplu konut programlarına erişim konusun-
dadır: “Sözleşme engelli tüm bireylere konut sağlanması yükümlülüğü getirmese de, 
özellikle düşük gelirli bireylerin konut edinmesini kolaylaştıran toplu konut program-
larında, engelli bireylerin de gözetilmesi yükümlülüğünü getirmektedir.”5

Engellilerin ekonomik yoksulluğunun sürdürülebilir şekilde önlenmesi konusunda 
emeklilik hakkı çok önemli bir yer tutuyor. Sözleşme, engellilerin emeklilik fırsat-
ları ve programlarına eşit erişiminin sağlanması yükümlülüğünü getiriyor. Ancak 
buradaki eşitlikten kasıt, şeklî eşitlik değildir. Zira kas hastalıklarında olduğu gibi, 
ağır sakatlığı bulunan engelli bireylerin diğer bireyler kadar uzun yıllar çalışama-
yacağı durumların olabileceği açıktır. Ya da ilerleyen kronik rahatsızlıklarına bağlı 
olarak, çalışma gücünü emeklilik yaşı gelmeden kaybedebilecek engelli bireyler 
olabilir. Bu bağlamda Sözleşme, Taraf Devletlere bu gibi durumları dikkate alacak 
bir perspektif sergilemesini ve hakkın özü bakımından eşitliğin sağlanmasını talep 
etmektedir.

3.1.2. Bağımsız Yaşam ve Topluma Dahil Olma Bakımından 
Türk Ulusal Mevzuatı
Bağımsız Yaşam ve Topluma Dahil Olma ile Yeterli Yaşam Standardı ve Sosyal 
Korunma hakları konusundaki hizmetler, farklı kurum ve kuruluşların sorumluluk 
alanlarına girmektedir. Bu yüzden, farklı kurum ve kuruluşların çalışma konularını 
kapsayan mevzuat söz konusudur. Elbette bu iki hak alanıyla ilgili mevzuat başlığı 
ve içeriği bu çalışmada tam olarak ele alınamamıştır. Ancak anaakım mevzuat ba-
kımından çalışma içerisinde ele alınacak mevzuat ilgili olduğu hak alanı ile birlikte 
aşağıda Tablo 3-1’de sıralanmıştır. 

5 A.g.e.: s. 48.
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a) 25 inci maddeye göre malûl sayılması,
b) (Değişik: 17/4/2008-5754/14 md.) En az on yıldan beri sigortalı bulunup, 
toplam olarak 1800 gün veya başka birinin sürekli bakımına muhtaç derece-
de malûl olan sigortalılar için ise sigortalılık süresi aranmaksızın 1800 gün 
malûllük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi bildirilmiş olması,
c) Malûliyeti nedeniyle sigortalı olarak çalıştığı işten ayrıldıktan veya işyerini 
kapattıktan veya devrettikten sonra Kurumdan yazılı istekte bulunması, halinde 
malûllük aylığı bağlanır. Ancak, 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (b) bendine 
göre sigortalı sayılanların kendi sigortalılığı nedeniyle genel sağlık sigortası pri-
mi dahil, prim ve prime ilişkin her türlü borçlarının ödenmiş olması zorunludur.

Yasa maddesinden de anlaşılacağı üzere, önceden sigortası başlamış olan sigortalılar-
dan, sakatlık derecesi % 60’ın üzerinde olan sigortalılık hali sürsün veya sürmesin, o 
güne kadar 1.800 gün prim ödemiş olanlar malul kabul edilmektedir. Benzer bir durum, 
% 60 oranında çalışma kaybına sebep olan süreğen hastalıklar için de geçerlidir. 

Diğer yandan, kanun, doğrudan bir şekilde sigortalıyken sonradan engelli olan birey-
leri malul kabul etmekte, ancak engelliyken aynı derecede sakatlanan bireyleri malul 
kabul etmemektedir. Ancak kanun, engelliyken sigortalı olan engelliler için de bir dü-
zenleme getirmiştir. Bu yöndeki düzenlemeler 5510 sayılı SGGK’nın 28. Maddesinde 
düzenlenmiştir:

Yaşlılık sigortasından sağlanan haklar ve yararlanma şartları
MADDE 28 - Yaşlılık sigortasından sigortalıya sağlanan haklar şunlardır:
a) Yaşlılık aylığı bağlanması.
b) Toptan ödeme yapılması.
b) (a) bendinde belirtilen yaş şartı; 
(…)
Sigortalı olarak ilk defa çalışmaya başladığı tarihten önce 25’inci madde-
nin ikinci fıkrasına göre malûl sayılmayı gerektirecek derecede hastalık 
veya engeli bulunan ve bu nedenle malûllük aylığından yararlanamayan 
sigortalılara, en az on beş yıldan beri sigortalı bulunmak ve en az 3960 
gün malûllük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi bildirilmiş olmak şartıyla 
yaşlılık aylığı bağlanır.
Kurumca yetkilendirilen sağlık hizmet sunucularının sağlık kurullarınca usu-
lüne uygun düzenlenecek raporlar ve dayanağı tıbbî belgelerin incelenmesi 
sonucu, Kurum Sağlık Kurulunca çalışma gücündeki kayıp oranının;
a) % 50 ilâ % 59 arasında olduğu anlaşılan sigortalılar, en az 16 yıldan beri 
sigortalı olmaları ve 4320 gün,
b) % 40 ilâ % 49 arasında olduğu anlaşılan sigortalılar, en az 18 yıldan beri 
sigortalı olmaları ve 4680 gün,
malûllük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi bildirilmiş olmak şartıyla ikinci 
fıkranın (a) bendindeki yaş şartları aranmaksızın yaşlılık aylığına hak ka-

Malûl sayılma 
MADDE 25 – (Değişik: 17/4/2008-5754/13 md.) Sigortalının veya işverenin 
talebi üzerine Kurumca yetkilendirilen sağlık hizmeti sunucularının sağlık 
kurullarınca usulüne uygun düzenlenecek raporlar ve dayanağı tıbbi belgele-
rin incelenmesi sonucu, 4’üncü maddenin birinci fıkrasının (a) ve (b) bentleri 
kapsamındaki sigortalılar için çalışma gücünün veya iş kazası veya meslek 
hastalığı sonucu meslekte kazanma gücünün en az % 60’ını, (c) bendi kap-
samındaki sigortalılar için çalışma gücünün en az % 60’ını veya vazifelerini 
yapamayacak şekilde meslekte kazanma gücünü kaybettiği Kurum Sağlık 
Kurulunca tespit edilen sigortalı, malûl sayılır. 
Ancak, sigortalı olarak ilk defa çalışmaya başladığı tarihten önce sigortalının 
çalışma gücünün % 60’ını veya vazifesini yapamayacak derecede meslekte 
kazanma gücünü kaybettiği önceden veya sonradan tespit edilirse, sigortalı 
bu hastalık veya engeli sebebiyle malullük aylığından yararlanamaz.
(…)
4’üncü maddenin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamındaki sigortalılardan, 
vazifelerini yapamayacak derecede hastalığa uğrayanlar, hastalıkları kanun-
larında tayin edilen sürelerden fazla devam etmesi halinde, hastalıklarının 
mahiyetlerine ve doğuş sebeplerine göre birinci fıkra uyarınca malûl veya 
47’nci madde hükümlerine göre vazife malûlü sayılırlar.

Olağan maluliyetin dışında, kanunda yer verilmiş olan vazife maluliyeti ise vazifesiyle 
ilgili sebepler nedeniyle malul hale gelmek üzerine kurgulanmıştır ve yasada bu konu 
47. Maddede düzenlenmiştir: 

Vazife Malullüğü 
MADDE 47 – (Değişik: 17/4/2008-5754/27 md.) Bu Kanunun yürürlüğe girdiği 
tarihten sonra ilk defa 4’üncü maddenin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamında 
sigortalı olanlar için aşağıdaki hallerde vazife malûllüğü hükümleri uygulanır. 
25’inci maddede belirtilen malûllük; sigortalıların vazifelerini yaptıkları sırada 
veya vazifeleri dışında idarelerince görevlendirildikleri herhangi bir kamu 
idaresine ait başka işleri yaparken bu işlerden veya kurumlarının menfaatini 
korumak maksadıyla bir iş yaparken ya da idarelerince sağlanan bir taşıtla işe 
gelişi ve işten dönüşü sırasında veya işyerinde meydana gelen kazadan doğmuş 
olursa, buna vazife malûllüğü ve bunlara uğrayanlara da vazife malûlü denir.

Malul sayılan engelli sigortalılara, sosyal güvenlik kurumunda sağlanan haklar, kanu-
nun 26. Maddesinde düzenlenmiştir: 

Malûllük sigortasından sağlanan haklar ve yararlanma şartları
MADDE 26- Malûllük sigortasından sigortalılara sağlanan hak, malûllük 
aylığı bağlanmasıdır.
Sigortalıya malûllük aylığı bağlanabilmesi için sigortalının;
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sından zorunlu olarak sigortalı olunması gereken bir işte çalışan durumunda 
kendisine bakmakla yükümlü bir yakını bulunan engelli çocuklar hariç olmak 
kaydıyla; Türk vatandaşı olan, 18 yaşını tamamlamamış ve ilgili mevzuatı 
çerçevesinde alınacak sağlık kurulu raporu ile engelli oldukları kanıtlanmış 
durumundaki engelli yakınlarının bakımını üstlenen Türk vatandaşlarından, 
her ne nam altında olursa olsun her türlü gelirler toplamı esas alınmak suretiyle 
hane içinde kişi başına düşen ortalama aylık gelir tutarı 16 yaşından büyükler 
için belirlenmiş olan asgari ücretin aylık net tutarının 1/3’ünden daha az olan 
ve Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları tarafından muhtaç olduğuna 
karar verilenlere muhtaçlık hâli devam ettiği müddetçe ve bakım ilişkisini fiilen 
gerçekleştirmeleri kaydıyla, (3.240) gösterge rakamının memur aylık katsayısı 
ile çarpımından bulunacak tutarda aylık bağlanır.

Kanun, engelli bireylere verilen aylıkları iki kategoride ele almaktadır. Buna göre 18 ya-
şın üzerindeki yetişkinler doğrudan aylık alabilmekteyken, 18 yaşından küçük engel-
liler ise bakmakla yükümlülüğü olan kişiler üzerinden maaşlandırılmaktadır. Yasanın 
genel anlamda en ciddi kusuru ise 18 yaşından büyük engelli bireye maaş bağlarken, 
engelli bireyin sadece kendisinin çalışıp çalışmadığına bakılmaması ama bunun yeri-
ne, nafaka verecek bir yakınının olup olmadığına ya da engellinin yaşadığı hanedeki 
gelir toplamındaki kişi başına düşen gelire bakılmasıdır. 

Zira söz konusu kanun kapsamında çıkarılan yönetmeliğe göre, engellilere maaş bağ-
lanabilmesi için hane halkının toplam gelirinden kişi başına düşen payın, asgari üc-
retin 3’te 1’inden az olması şartı aranmaktadır.8 Bunun yanında, aylıkların günün eko-
nomik koşullarının gerektirdiği miktarda olmaması da bir diğer sorun olup, bu soruna 
ilgili bölümde ayrıca detaylı olarak değinilecektir.

Yeterli Yaşam Standardı ve Sosyal Korunma hakkı konusundaki kuramsal çerçevede 
de bahsedildiği üzere, yoksulluğun önlenmesinde, sürdürülebilir çözümler olması bakı-
mından mesleki eğitim programlarının önemi büyüktür. Bu bağlamda Türk ulusal mev-
zuatında da düzenlemeler mevcuttur. 3308 sayılı MEK kapsamında MEB, özel eğitime 
muhtaç kişilere iş hayatında geçerliliği olan görevlere hazırlayıcı özel meslek kursları 
düzenlemekle görevli kılınmış (Madde 39), kursların düzenlenmesinde ve uygulanma-
sında bu kişilerin ilgi, ihtiyaç ve yeteneklerini dikkate alması vurgusu yapılmıştır.9 

Engellilerin Yeterli Yaşam Standardı ve Sosyal Korunma hakkı kapsamında değerlen-
dirilebilecek diğer yasal mevzuat, daha ziyade vergiler konusunda sağlanan muafiyet 
ve indirimlerdir. Kanun koyucu, bu indirimler yoluyla engelli bireylerden bazı vergile-

8 Bkz. 65 Yaşını Doldurmuş Muhtaç, Güçsüz Ve Kimsesiz Türk Vatandaşları Ile Engelli Ve Muhtaç Türk 
Vatandaşlarına Aylık Bağlanması Hakkında Yönetmelik Madde 7 b.:  https://www.mevzuat.gov.tr/Mevzu-
atMetin/1.5.2022.pdf (Son erişim tarihi: 01.08.2022)

9 Bkz. 3308 Sayılı MEK: https://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.5.3308.pdf 

zanırlar. Bunlar 94’üncü madde hükümlerine göre kontrol muayenesine tâbi 
tutulabilirler.
(…)
(Ek fıkra: 17/4/2008-5754/16 md.) Emeklilik veya yaşlılık aylığı bağlanması ta-
lebinde bulunan kadın sigortalılardan başka birinin sürekli bakımına muhtaç 
derecede ağır engelli çocuğu bulunanların, bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarih-
ten sonra geçen prim ödeme gün sayılarının dörtte biri, prim ödeme gün sayıları 
toplamına eklenir ve eklenen bu süreler emeklilik yaş hadlerinden de indirilir.

28. Maddenin detaylı incelemesinde görüldüğü üzere, engelliyken sigortalı olan en-
gelliler, sakatlık dereceleri kademelerine göre asgari 3.960 gün prim ödeme şartından 
başlamak üzere, farklı gün ve sigortalılık süreleri kapsamında yaşlılık aylığı alma hak-
kına sahip olabilmekteler. Maddenin kapsadığı bir diğer grup da, ağır engelli çocuğu 
olan annelerdir. Kanun, engelli çocuğu bulunan annelere priminin dörtte biri kadar 
prim günü ve yaş haddi indirimi yapmaktadır. 

Engelli bireylere tanınan emeklilik hakları konusunda yapılacak genel bir değerlen-
dirmede, engelli bireylerin hakka erişiminde eşitleyicilik ve hakkaniyet bakımından 
gerekli düzenlemelerin yapıldığı görülmektedir. Ancak buna karşın, engelli bireylerin 
sigortalıyken engelli olma ya da sigortalı olmadan engelli olma durumlarına göre ge-
liştirilen farklı uygulamaların ayrımcılık içerdiğini söylemek de yanlış olmayacaktır. 

Engellilerin yeterli yaşam standardı ve sosyal korunma hakkı kapsamında değerlendi-
rilecek bir diğer kanun da 2022 sayılı 65 Yaşını Doldurmuş Muhtaç, Güçsüz ve Kimse-
siz Türk Vatandaşlarına Aylık Bağlanması Hakkında Kanundur (MGKVK). Bu kanun, 
primsiz ödemeler kapsamında ele alınan bir sigorta türü olup, engellilerin de yararlan-
dığı bir maaş türüdür. Söz konusu kanunun 2. Maddesi, engellilere verilecek aylıkların 
veriliş, usul ve esaslarını içermektedir. Bu maddeye göre:

Madde 2 – (Değişik: 12/7/2013-6495/73 md.)
b) İlgili mevzuatı çerçevesinde alınacak sağlık kurulu raporu ile engelli olduk-
larını kanıtlayan, 18 yaşını dolduran ve talebine rağmen Türkiye İş Kurumu 
tarafından işe yerleştirilememiş olan Türk vatandaşlarından; sosyal güvenlik 
kuruluşlarının herhangi birinden her ne nam altında olursa olsun bir gelir 
veya aylık hakkından yararlananlar ile uzun vadeli sigorta kolları açısından 
zorunlu olarak sigortalı olunması gereken bir işte çalışanlar veya nafaka bağ-
lanmış ya da nafaka bağlanması mümkün olanlar hariç olmak üzere, Sosyal 
Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları tarafından muhtaç olduğuna karar 
verilenlere muhtaçlık hâli devam ettiği müddetçe (3.240) gösterge rakamının 
memur aylık katsayısı ile çarpımından bulunacak tutarda, aylık bağlanır.
Nafaka bağlanan veya nafaka bağlanması mümkün olanlar ile sosyal güvenlik 
kuruluşlarının herhangi birinden her ne nam altında olursa olsun gelir veya 
aylık hakkından yararlanan durumunda ya da uzun vadeli sigorta kolları açı-
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Bilgi Talep Edilen 
Kurum

Talep Edilen Bilgi Cevap Durumu

Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanlığı, 
Sosyal Güvenlik 
Kurumu

2020 ve 2021 yıllarında:
• Malulen emekli maaşı alan engelli sayısı
• Engelliliğe bağlı olarak erken emeklilik hakkı alan 
engelli sayısı
• Emekli maaşı kesilen engelli sayısı ve gerekçeleri

Veri alınamadı, açık 
kaynaklardan (web 
sayfasından) veri 
derlendi. 

Aile ve Sosyal 
Hizmetler Bakanlığı, 
Sosyal Yardımlar Genel 
Müdürlüğü

2020 ve 2021 yıllarında 2022 sayılı 65 Yaşını 
Doldurmuş Muhtaç, Güçsüz ve Kimsesiz Türk 
Vatandaşlarına Aylık Bağlanması Hakkında Kanun 
kapsamında: 

• Kaç engelliye ilk defa olmak üzere engelli maaşı, 
18 yaşından küçük engelli yakınına ilk defa olmak 
üzere engelli maaşı bağlanmıştır?
• 2020-2021 yıllarında toplam olarak kaç 
engelliye ve engelli yakınına, hangi kategoride 
(engel derecesine göre) toplam ne kadar maaş 
ödenmektedir?
• 2020 ve 2021 yıllarında ve 2022 yılının ilk 
yarısında (1 ve 2. Dönem olmak üzere) ne kadar 
aylık ödenmektedir?
• 2020 ve 2021 yıllarında 2022 sayılı 65 kaç 
engellinin veya engelli yakınının engelli maaşı 
kesilmiştir? Kesilme nedenleri nelerdir? 

Kısmen yanıt alındı. 
Maaşı kesilen engelli 
sayısı konusunda yanıt 
alınamadı.

Türkiye Iş Kurumu 

2021  yılı sonu itibariyle:
• Iş bulma talebiyle başvuru yapmış engelli 
sayısı, engel türü, engel oranı ve cinsiyete göre 
dağılımları, kaçına istihdam olanağı sağlandığı 
bilgisi,
• Işe yerleştirilmiş engelli işçilerin kamu ve özel 
sektör kuruluşlarına göre dağılımı, engel türü, 
engel oranı ve cinsiyete göre dağılımları nedir? 
• 4857 sayılı Kanuna göre ülkemizde 50 ve 
daha fazla sayıda işçi çalıştıran işveren sayısı 
kaçtır kamu ve özel sektöre göre dökümü nedir?
• 4857 sayılı Kanuna göre 50 ve daha fazla 
sayıda işçi çalıştıran işverenlerin toplamda 
istihdam etmesi gereken engelli sayısı yıllara 
göre kaçtı ve bunlardan kaçı istihdam edilmiş ve 
edilmektedir?
• 4857 sayılı Iş Kanununun 101. maddesi 
uyarınca engelli işçi çalıştırma zorunluluğuna 
uymayan kaç kamu ve özel sektör kuruluşuna 
idari para cezası tahakkuk ettirilmiştir? 
Tahakkuk ettirilen idari para cezasının toplam 
miktarı ne kadardır? 

Veri alınamadı, açık 
kaynaklardan (web 
sayfasından) veri 
derlendi.

Tablo 3-2: Yeterli yaşam standardı hakkı kapsamında yapılan bilgi edinme başvuruları ve alınan cevaplar. 

Tablo 3-2 incelendiğinde görüleceği üzere, Yeterli Yaşam Standardı konusunda yapı-
lan bilgi edinme başvurularına, araştırmanın diğer temalarında olduğu gibi beklenen 
düzeyde cevap alınamadı. Sosyal güvenlik ve sosyal yardım sistemleri kapsamında, en-
gellilere yaptıkları ödeme kayıtları ya da onlar hakkında yaptıkları kesinti işlemlerinin 

rin bir kısmını ya da tamamını almayarak engellinin ekonomik yoksulluğunu önleme-
yi, onun yaşam standardını arttırmayı hedeflemiştir. Bu bağlamda;

• 193 sayılı GVK kapsamında, engelli hizmet erbabı ya da bakmakla mükellef olduğu 
engelli yakını bulunan hizmet erbapları, Gelir Vergisi Kanununun 31. Maddesi 
kapsamında, sakatlık derecelerine göre gelir vergisi indirimlerinden yararlan-
maktadırlar. Bunun dışında kanunun 25. Maddesine göre, engellilik sebebiyle 
verilen tazminatlar ve yardım sandıklarından engellilere yapılan yardımlar da 
gelir vergisinden istisna tutulmuştur.10

• 1313 sayılı EMK kapsamında (Madde 8) Bakanlar Kurulu’na, kendisine bakmakla 
mükellef kimsesi olup 18 yaşını doldurmamış olanlar hariç olmak üzere hiçbir 
geliri olmadığını belgeleyenlerin, gelirleri münhasıran kanunla kurulan sosyal 
güvenlik kurumlarından aldıkları aylıktan ibaret bulunanların, gazilerin, en-
gellilerin, şehitlerin dul ve yetimlerinin Türkiye sınırları içinde brüt 200 m²’yi 
geçmeyen tek meskeni olması (intifa hakkına sahip olunması dahil) halinde, bu 
meskenlerine ait vergi oranlarını sıfıra kadar indirme yetkisi verilmiştir. Bu hü-
küm, yukarıda belirtilenlerin tek meskene hisseyle sahip olmaları halinde hisse-
lerine ait kısım hakkında da uygulanır. Hali hazırdaki uygulamada söz konusu 
emlak vergisinden muafiyet uygulanmaktadır. 

Engellilerin Yeterli Yaşam Standardı konusunda yürürlükte olan başlıca mevzuat yu-
karıda ele alınmıştır. Şüphesiz ki yukarıda özetlenenler dışında mevzuatta da bu hak 
alanı ile ilgili düzenlemeler mevcuttur. Ama çalışmanın çerçevesi bakımından anaa-
kım mevzuat, bölüm içinde anlatılan mevzuatla sınırlı olup, diğer mevzuat, değerlen-
dirme dışında bırakılmıştır. Söz konusu yasal düzenlemelerin uygulanabilirlik durumu 
ve ürettiği sonuçlar da ilgili bölümlerde ele alınacaktır. 

3.1.4. Yeterli Yaşam Standardı ve Sosyal Korunma Hakkı ile İlgili Güncel Durum, 
Veriler ve Yaşanan Sorunlar
Engelli Hakları İzleme Çalışması 2021’in diğer temalarında olduğu üzere, Yeterli Ya-
şam Standardı ve Sosyal Korunma hakkı alanında yapılan veri, bilgi ve belge toplama 
çalışması da önemli güçlüklerle karşılaşılarak yürütüldü. Her ne kadar sağlık, sosyal 
güvenlik ve rehabilitasyon hak alanlarında olduğu kadar olmasa da, özellikle kamu 
kurum ve kuruluşlarından veri taleplerine yeterli netlik, kesinlik ve detayda cevaplar 
alınamamıştır. Özellikle kamu kuruluşları tarafından engellilere verilen aylıklar, emek-
li maaşları ve sosyal yardımlar konusunda kurumların bilgi edinme başvurularına ver-
dikleri cevaplar ve kurumların açık kaynaklar yoluyla temel göstergelerine ulaşılmış 
olmakla birlikte, kesilen engelli aylıkları, kesilen emekli maaşları gibi kritik bazı alan-
larda veriye ulaşmak mümkün olamamıştır. 

Yeterli Yaşam Standardı konusunda kamu kurum ve kuruluşlarına yapılan bilgi edin-
me başvuruları ve talep edilen bilgiler Tablo 3-2’de paylaşılmıştır. 

10 Bkz. 193 sayılı GVK: https://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.4.193.pdf
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Resim 3-1’de de görüleceği üzere, SGK, engelli emekli istatistikleri sorusunu cevaplamayı, 
sadece web sayfasında olduğu gerekçesiyle reddetmektedir. Söz konusu cevaba konu olan 
veriler kurumun çalışmasının doğal bir gereği olarak kurumda bulunması gereken veri-
lerdir. Söz konusu verilerin neden açık kaynaklarda paylaşılmadığı anlaşılamamaktadır.

Diğer yandan, medya taramadan elde edilen bilgi ve veriler de sayısal bakımdan daha 
önemli bir hacim tutmakla birlikte, özellikle bu alanda belediyelerin “yardım” adı al-
tında engellilere sağladıkları haberlerinin önplana çıktığı görülmekte. Yapılan medya 
tarama çalışmaları sırasında, ayrıştırılan medya haberlerinin sayılarını ve mecralarını 
gösterir veriler Grafik 3-1’de paylaşılmıştır. 

Grafik 3-1: Yeterli Yaşam Standardı ve Sosyal Korunma hak alanında çıkan haberlerin mecralarına göre dağılımı.

Grafik 3-1 incelendiğinde görüleceği üzere, Yeterli Yaşam Standardı ve Sosyal Korun-
ma alanında 2021 yılında 47’si görsel medya ve 268’i yazılı medya olmak üzere top-
lamda 315 haberin yayınlanmıştır. Bu haberlerin konu altbaşlıklarına göre dağılımı ise 
Grafik 3-2’de paylaşılmıştır.

Grafik 3-2: Yeterli Yaşam Standardı ve Sosyal Korunma hak alanında çıkan haberlerin 
konu altbaşlıklarına göre dağılımı.

kaydının olmaması gibi bir seçeneğin mümkün olmadığı düşünüldüğünde, kurumla-
rın bilgiyi paylaşmak istemedikleri ihtimali akla gelmektedir. 

SGK’nın, emekli istatistiklerini talep eden bir bilgi edinme başvurusuna verdiği cevap, 
bu düşünülen ihtimallerin haklılığının işaretlerini vermektedir. Resim 3-1, SGK’nın 
verdiği cevap örneğidir. 

Resim 3-1: TOHAD’ın bilgi edinme başvurusuna SGK’nın cevabi yazısı.
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Söz konusu çalışmalar kapsamında engellilerin Yeterli Yaşam Standardı ve Sos-
yal Korunma haklarından yararlanma olanaklarını ölçme unsurları olan istihdam, 
emeklilik, primsiz sosyal güvence aylıkları (engelli maaşları), konut edinme hakkı 
gibi alanlarda sorgulamaları yapılmış, ulaşılan veriler aşağıdaki başlıklarda payla-
şılmıştır. 

3.2. Engelliler ve İstihdam
Engellilerin Yeterli Yaşam Standardına sahip olmasının ilk ve belki de en önemli ko-
şulu, engellinin düzenli bir ekonomik gelirinin olmasıdır. Bu bağlamda, öncelikle en-
gellinin istihdam imkanına kavuşmuş olması, bu sayede hem gelir elde etmesi, hem 
istihdama bağlı olarak sosyal güvenlik sistemi güvencesine sahip olması, sağlık sigor-
tası, sağlık yardımları ve emeklilik hakkından yararlanabilmesi temel öncelik olmak 
durumundadır. Şüphesiz ki çeşitli sebeplerle istihdam olanağı bulamamış engellilerin 
prim ödemesiz şekilde sosyal güvenlik sistemi üzerinden parasal ödenekler alması da 
bir seçenektir. Ancak engellinin çalışarak kendi gelirini elde etmesi ve bu esnada ça-
lışmanın “sosyalleştirme” etkisinden de yararlanması daha öncelikli, insan onuruna ve 
bağımsızlığına daha yakışır bir çözümdür. 

Türk ulusal mevzuatı, engellilerin istihdamını, bir yandan bazı pozitif ayrımcılık uy-
gulamaları (engelli işçi ve memur kotaları), bir yandan da çeşitli teşviklerle arttır-
mayı hedeflemiştir. İstihdam konusunun bu çalışmanın doğrudan bir ana konusu 
olmaması sebebiyle konu sadece Yeterli Yaşam Standardı boyutuyla sınırlı olarak 
ele alınmıştır. 

3.2.1. Engelli İşçi İstihdamı
4857 sayılı İş Kanununun 25. Maddesine göre “İşverenler, elli veya daha fazla işçi 
çalıştırdıkları özel sektör işyerlerinde yüzde üç engelli, kamu işyerlerinde ise yüz-
de dört engelli” çalıştırmakla yükümlüdür. Kanun, engelli çalıştırmakla yükümlü 
olmadığı halde engelli istihdam eden ya da zorunlu kotanın üzerinde engelli istih-
dam eden işletmelere sosyal güvenlik pirimlerinde indirimler yaparak teşvik de 
sağlamakta. 

Ancak söz konsuu mevzuata rağmen, Türkiye’de engelli işçi kotası kapsamında 
engelli istihdamı çok düşük seviyede kalmış, 2000’li yılların ortalarından itibaren 
yapılan denetim ve kontrollerin etkisiyle engelli istihdamı artmış olmakla birlik-
te, kotalar hiçbir zaman tam anlamıyla doldurulmamış, hatta kimi dönemler, (kriz, 
pandemi gibi sebeplerle) gerilemeler yaşanmıştır. Bu bağlamda, engelli işçi kotası 
kapsamında engelli istihdamına ilişkin olarak derlenen İşkur verileri Grafik 3-4’te 
paylaşılmıştır.11

11 Bkz. https://www.iskur.gov.tr/kurumsal-bilgi/istatistikler/

Grafik 3-2 incelendiğinde görüleceği üzere, 2021 yılında Yeterli Yaşam Standardı ve 
Sosyal Korunma hak alanında, 236’sı yoksulluğu azaltıcı uygulama, 68’i yaşam koşul-
larının iyileştirilmesi, 7’si engelli aylıkları, 3’ü emeklilik hakları ve 1’i toplu konut prog-
ramları odaklı olmak üzere haberler yayınlanmıştır. Bu noktada, yoksulluğu azaltıcı 
konu başlıklı haberlerin en çok yayınlanan haber kategorisi olması dikkat çekmek-
tedir. Söz konusu haber kategorisi, belediyeler, ilçe halk eğitim merkezleri ve STK’lar 
tarafından düzenlenen mesleki eğitim programları, Engelli Kamu Personeli Sınavı 
(EKPSS) kursları gibi istihdam destekleyici program haberleri ile özellikle İŞKUR ta-
rafından girişimciliği desteklemek üzere verilen hibe desteği haberlerini içermekte-
dir. Yayınlanan haberlerin kapsadığı engel grubu bakımından sergilediği dağılım ise 
Grafik 3-3’te paylaşılmıştır.

 

Grafik 3-3: Yeterli Yaşam Standardı ve Sosyal Korunma hak alanında çıkan haberlerin 
kapsadıkları engel grubuna göre dağılımı.

Grafik 3-3 incelendiğinde görüleceği üzere, 2021 yılında Yeterli Yaşam Standardı ve 
Sosyal Korunma hak alanında çıkan haberlerinin 227’sinin genel ve engel grubuna 
vurgu yapmayan haberler olduğu, 24 haberin ortopedik engellileri, 13’ünün görme en-
gellileri, 11’inin zihinsel engellileri, 8’inin otizm-aspergerli bireyleri, 13’ünün süreğen 
engellileri 7’sinin de işitme engellileri kapsadığı görülmektedir.

Engelli bireylerin Yeterli Yaşam Standardı ve Sosyal Korunma hak alanlarındaki diğer 
veri kaynakları ise izleme çalışmaları kapsamında gerçekleştirilen nitel araştırma ve 
STK saha tarama toplantısındaki geribildirimler olmuştur. Özellikle bilgi edinme baş-
vuruları ile veri ve bilgi alınamayan kamu kuruluşlarının açık kaynaklarında yapılan 
araştırmalardan önemli veriler elde edilmiştir. 
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Grafik 3-5’te görüleceği üzere, toplam istihdam içerisinde erkek engelli istihdamı, ka-
dın engelli istihdamına göre çok daha fazladır. Bu bağlamda 2019 yılında gerçekle-
şen 14.715 engelli istihdamı içeresinde kadın istihdamı 2.941, 2020 yılında gerçekleşen 
8.885 istihdamın 1.637’si, 2021 yılında gerçekleşen 10.555 engelli istihdamından sadece 
1.956’sı kadın istihdamı olarak gerçekleşmiştir. Kadın engelli istihdamının toplam en-
gelli istihdamına oransal dağılımı Tablo 3-3’de paylaşılmıştır. 

Engelli İstihdamının Cinsiyete Göre Dağılımı ve Kadın İstihdam Oranları

Yıllar Erkek Kadın Toplam Kadın İstihdam oranı

2019 11.774 2.941 14.715 % 19,99

2020 7.216 1.637 8.853 % 18,49

2021 8.599 1.956 10.555 % 18,53

Toplam 27.589 6.534 34.123 % 19,15

Tablo 3-3: Engelli istihdamının cinsiyete göre dağılımı.

Tablo 3-3’te ortaya konan toplam engelli istihdamı ve kadın istihdamının bu toplam 
içerisindeki yeri, oldukça düşündürücü bir tablo ortaya koymakta. Bu kapsamda, kadın 
istihdamı toplam engelli istihdamı içerisinde sadece % 19,99’luk orana sahipken bu 
oran 2020’de % 18,49’a düşmüş, 2021 yılında küçük bir artışla % 18,53’e yükselmiştir. 
2019-2021 yılları arasında gerçekleşen toplam istihdamın içerisindeki kadın istihdam 
ortalama oranı % 19,15’tir. Yani istihdam edilen her 4 engelli erkeğe karşılık sadece bir 
kadın engelli istihdam edilmiştir. 

Engellilerin istihdam rakamları, istihdam edilmeyen engellilere ilişkin verileri de gün-
deme getirmekte. Bu bağlamda engelli çalışan kotasındaki açıklar ve kayıtlı engelli 
işsiz sayılarını da incelemek yararlı olacaktır. Grafik 3-6’da engelli işçi kontenjanların-
daki açığın yıllara göre dağılımı paylaşılmıştır. 

Grafik 3-6: Engelli işçi kontenjan açığının yıllara göre dağılımı (2019-2021).

Grafik 3-4: IŞKUR verilerine göre engelli işçi kotası kapsamında istidam edilen engellilerin sayısı (2019-2021).

Grafik 3-4’teki verilere göre, 2021 yılı engelli işçi sayısı 132.165’dir. İstihdam edilen işçi 
sayısı, 2020 yılında istihdam edilen 108.042 işçi sayısına göre % 22,3 oranında artmış 
olmakla birlikte, 2019 yılında ulaşılmış olan 138.201 çalışan sayısının halen gerisinde-
dir. İstihdam sayısının 2019 yılından sonra 2020 yılında ciddi bir gerileme yaşamasının 
temel sebebinin, öncelikle Covid-19 pandemisinin yarattığı ekonomik daralma ve ardın-
dan 2020 yılı sonu itibariyle başlayan ekonomik kriz olduğunu söylemek yanlış olmaya-
caktır. Ancak, ekonomik kriz esnasında engelli istihdamının düşüşünün bu kadar sert 
olması, engellilerin kriz sırasında çalışan grupları arasında vazgeçilen ilk gruplardan 
biri olduğunu ortaya koymaktadır. Aynı dönemdeki engelli istihdamının cinsiyete göre 
dağılımı ve kadın engelli istihdam oranları Grafik 3-5 ve Tablo 3-3’te paylaşılmıştır. 

Grafik 3-5: Engelli istihdamının yıllar ve cinsiyete göre dağılımı.
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Yıllar
Kayıtlı Engelsiz İşsiz Sayısı

Erkek Kadın Toplam

2019 52.835 18.114 70.949

2020 42.531 13.776 56.307

2021 46.347 16.200 62.547

Tablo 3-4: Kayıtlı engelli işsiz sayıları (20119-2021).

 
Engelli bireylerin gerçek işsiz sayısını ölçmek bugün için mümkün değildir. Ancak 
İŞKUR’a başvuru yapmış engellilerin istatistikleri, çalışma irade ve beyanını ortaya 
koyan engelliler hakkında önemli veriler sağlamakta. Bu açıdan bakıldığında Tablo 
3-4’e göre, istihdamdan sonra 2019 yılında kayıtlı engelli işsiz sayısı 70.949’dur. Bu sayı 
2020 yılında 56.307’ye düşmüş, 2021 yılında da 62.547’ye yükselmiştir. Her 3 yılın kayıt-
lı işsiz sayısı, doldurulmayan engelli kontenjanlarından 2,5-8 kat daha fazladır. Başka 
bir deyişle, çok ciddi bir oranda engelli iş arayan arzı bulunmakta ama istihdam ger-
çekleşmemektedir. Diğer yandan her ne kadar kadın engelli işsiz sayısı, erkek engelli 
işsiz sayısının ortalama 3’te 1’i civarında görünse de bu durumun engelli kadın çalışan 
aday arzı azlığından kaynaklandığı açıktır. Kaldı ki, çalışan adayı arzında kadın erkek 
oranı 1’e 3 oranında iken, istihdamda kadın erkek istihdam oranı 1’e 4’tür. Bu rakamlar 
da engelli kadın istihdamının erkek engelli istihdamına göre daha güç koşullarda ger-
çekleştiğini teyit etmektedir. 

Engellilerin istihdamına ilişkin rakamlar, toplam istihdamın (2021 yılında 162.165), ge-
nel engelli nüfusuna göre çok düşük seviyede kaldığını açık bir biçimde ortaya koy-
makta. Engelli istihdam sayıları, engelli işsiz sayıları ile birlikte düşünüldüğünde de 
engellilerin genel anlamda istihdama katılım oranının engelli nüfusuna göre çok dü-
şük bir oranda geçekleştiğini ortaya koymaktadır.

3.2.2. Engelli Memur İstihdamı
Engellilerin kontenjan-kota uygulaması ile istihdam imkanı buldukları bir diğer alan 
da devlet memurluğu kadrolarına yapılan atamalardır. Kamu kurum ve kuruluşları 657 
sayılı Devlet Memurları Kanununun 53. Maddesi kapsamında, “Kurum ve kuruluşlar 
bu Kanuna göre çalıştırdıkları personele ait kadrolarda % 3 oranında engelli çalıştır-
mak zorundadır.”12 Engelli memur kontenjanları da tıpkı işçi kontenjanları gibi uzun 
yıllar boyunca büyük bir oranda boş kalmış, özellikle 2005 yılından sonra düzenli ola-
rak yapılan Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (EKPSS) kontenjanlar doldurulmaya 
başlanmıştır. 

Engelli memur sayıları, Cumhurbaşkanlığı sistemine geçilmeden önce, Başbakanlığa 
bağlı Devlet Personel Başkanlığı istatistikleri içerisinde çok detaylı bir şekilde paylaşı-

12 Bkz. https://www.mevzuat.gov.tr/mevzuatmetin/1.5.657.pdf

Grafik 3-6 incelendiğinde, engelli kotalarındaki-kontenjanlarındaki açığın çok ilginç 
bir tablo ortaya koyduğu görülecektir. Buna göre, 138.201 engellinin aktif olarak çalıştı-
ğı 2019 yılında 1.365 kişilik bir açık söz konusudur. Bu açık 2020 yılında 20.967’ye, 2021 
yılında ise 24.949’a çıkmıştır. Engelli çalışan sayısının 2021 yılında artmış olmasına 
rağmen kontenjan açığının da 2020 yılına göre % 25’e yakın bir oranda artması, bir 
başka ilginç husustur. 2020 yılındaki bu artış, pandeminin gevşemesi ile engelli işçi 
çalıştırma zorunluluğu bulunan işyeri sayısının da ciddi biçimde arttığını, ama buna 
karşın engelli istihdam oranının aynı oranda artmadığını göstermektedir. Bu noktada 
gündeme gelen bir diğer soru, engelli çalışan kotalarındaki açığın kamu ve özel sek-
tör bakımından nasıl bir durumda olduğudur. Engelli kontenjan açıklarının kamu-özel 
sektöre göre dağılımı Grafik 3-7’de paylaşılmıştır. 

Grafik 3-7: Engelli işçi kotalarının özel-kamu sektörüne göre dağılımı.

Grafik 3-7’de ortaya konan verilere göre, kamu sektöründe engelli çalışan kontenjan 
açığı 2019 yılında 1.037 iken 2020 yılında 4.092’ye, 2021 yılında 4.205’e yükselirken, 
aynı dönemde özel sektörde engelli çalışan kontenjanı açığı 2019 yılında 8.328, 2020 
yılında 16.875, 2021 yılında ise 20.744 kişi olarak gerçekleşmiştir. Kamu sektöründeki 
kontenjan açığı 2019’dan 2020 yılına geçtiğinde 4 kata yakın artmışken, aynı dönemde 
özel sektörde 2 kata yakın bir artış gerçekleşmiştir. Bu bağlamda engelli çalışan kon-
tenjan açığı sayısal-nicelik açısından özel sektörde daha fazla artmışken, kamu sektö-
ründe oransal olarak daha fazla artmıştır. 

Engelli çalışan kontenjanlarının bu kadar yüksek sayılarda eksik bırakılması, engelli 
çalışan arzı konusunu gündeme getirmektedir. Zira kayıtlı engelli işsiz sayısı, aynı za-
manda işçi istihdam etmek zorunluluğu olan firmaların bu zorunluluğu yerine getir-
memelerinin sebepleri konusunda da ipuçları verecektir. Kayıtlı engelli işsiz sayısının 
yıllara ve cinsiyete göre dağılımı Tablo 3-4’te paylaşılmıştır. 
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  EKPSS Kura EKPSS Toplam Yerleşenlerin Sayısı Yerleşenlerin 
Toplama Oranı

2012 65.800 60.374 126.174 11.180 % 0,08

2014 65.795 65.927 131.722 11.838 % 0,08

2016 44.961 74.425 119.386 8.175 % 0,06

2018 44.184 88.833 133.017 4.451 % 0,03

2020 27.621 97.644 125.265 2.096 % 0,01

ORTALAMA 49.672 77.441 127.113 7.548 % 0,05

Tablo 3-6: EKPSS sınav istatistikleri.

Tablo 3-6 incelendiğinde 2012 ile 2020 yılları arasındaki dönemde EKPSS’ye giren 
adayların 119.386 kişi ile 2016 yılında en düşük seviyede, 133.017 kişi ile 2018 yılın-
da en yüksek seviyede olduğu görülmektedir. EKPSS sonucunda personel kadrosuna 
yerleşen engellilerin sayılarına bakıldığında ise 11.838 kişiyle 2014 yılında en yüksek 
seviyeye ve 2.096 kişiyle 2020 yılında en düşük seviyeye ulaştığı görülecektir. Yerleşen 
personel sayısının toplam aday sayısına oranlarına bakıldığında ise 2012 ve 2014 yılla-
rında % 0,08 (yani binde 1’in altında) ile en yüksek ve 2020 yılında % 0,01 ile en düşük 
seviyede olduğu fark edilecektir. Yıllık ortalamada 127 bin civarında aday EKPSS’ye 
başvuru yaparken, ancak ortalamada 7.500 civarında adayın yerleştiği ve ortalama % 
0,05 oranında engellilerin kamuda yer bulabildikleri tespit ediliyor. İşsiz engelli aday-
larının içinde bulundukları durumu özetleyen bir tablo çıkmıştır ortaya.  

Engelli memur kotasının dolmak üzere oluşunun, ileride yaşanacak memur adayı yı-
ğılmasını daha da arttıracağı açıktır. Her ne kadar, kamu kuruluşları için % 3 engelli 
memur kotası bir alt sınır olsa da, kurumların engelli memur kadrosu açmaktan kaçın-
dığı bilinen bir gerçektir. Bu bağlamda kotaların dolmasının ardından özel tedbirler 
geliştirilmezse engelli istihdamında önemli ve stratejik bir çözüm kapısının kapana-
cağı açıktır. 

3.3. Sosyal Korunma Harcamaları
3.3.1. Engellilerde Emeklilik
Emeklilik, sürekli ve yaşam sona erene kadar düzenli olarak sahip olunan bir gelir kay-
nağı olması sebebiyle, engelli bireylerin Yeterli Yaşam Standardı ve Sosyal Korunma 
olanağı sağlamada en istikrarlı enstrümandır. Kimi ülkelerde sigorta sistemlerinin –
özellikle de özel sigorta sistemlerinin– engelliyi ihtiyaç duyacağı sağlık hizmetleri ya 
da erken emeklilik gibi sebepler yüzünden sigortalamaktan kaçınmaları ve emeklilik 
sistemlerinin dışında bırakma eğilimleri sebebiyle, BM EHS 28. Maddede bu hakkı 
güvence altına almıştır. 

Ancak Türk Sosyal Güvenlik Sistemi, bu yönde herhangi bir ayrımcılık içermemek-
tedir. Bunun da ötesinde, engellilerin emeklilik güvenceleri konusunda pozitif ayrım-

lırken Cumhurbaşkanlığı sistemine geçişin ardından bu kurumun kapatılması sonucu 
devlet memurların istatistiklerine sadece ASHB EYH web sayfasından erişilebilmek-
tedir. 

Ancak burada paylaşılan veriler, Devlet Personel Başkanlığı istatistiklerine göre çok 
daha sınırlıdır. Bu kısıtlar altında ulaşılan engelli memur sayısının yıllara göre dağılı-
mı Tablo 3-5’te paylaşılmıştır.13 

Yıllar Engelli Memur Sayısı

2021 62.356

2020 57.408

2019 55.196

2018 51.814

2017 49.873

Tablo 3-5: Yıllara göre engelli memur sayıları.

Tablo 3-5’te ortaya konan verilere göre, engelli memur sayısı her yıl istikrarlı bir bi-
çimde artmıştır. 2017 yılında 49.873 olan engelli memur sayısı, 2021 yılında 62.356’ya 
yükselmiştir. Söz konusu 5 yıllık dönem içeresinde, memur sayısındaki en düşük ar-
tış 2020 yılında gerçekleşmiştir. Diğer yandan, engelli memurların % 26,98’i kadın, % 
73,02’si de erkek engelli memurdur. Engelli memur kontenjan açıklarının yıllara göre 
dağılımına ise ulaşılamamıştır. 

Ancak ASHB EYH Engelli ve Yaşlı İstatistikleri, Ocak 2022 bülteninde kamu kuruluş-
larının doldurmaları gereken kotalarında 6.840 kontenjan açığı olduğu ifade edilmek-
tedir.14 Ancak buna karşın kimi kamu kurum ve kuruluşlarının da kotadan fazla engelli 
memur istihdam ettiği ve bu fazla istihdam sayısının 5 bine yakın bir memura karşılık 
geldiği ifade edilmektedir. 

Yukarıda açıklanan rakamlardan da anlaşılacağı üzere, yasal kontenjan-kota bakımın-
dan engelli memur kontenjanlarının sınırına ulaşıldığı görülmektedir. Bu noktada, kaç 
engelli memur adayının kadro alamadığı ve bu yönde bir beklentisi olduğu sorusu 
ortaya çıkmaktadır. ASHB EYH Engelli ve Yaşlı İstatistikleri, Ocak 2022 bülteninden 
derlenen veriler, Tablo 3-6’da paylaşılmıştır. 

13 Engelli ve Yaşlı Istatistikleri, s. 30: https://www.aile.gov.tr/media/98625/eyhgm_istatistik_bulteni_
ocak_2022.pdf (Son erişim tarihi: 01.08.2022)

14 ASHB EYH Engelli ve Yaşlı Istatistikleri Ocak 2021, s. 33: https://www.aile.gov.tr/media/67975/eyhgm_
istatistik_bulteni_ocak_2021.pdf (Son erişim tarihi: 01.08.2022)
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Grafik 3-8 incelendiğinde, 2017 yılında malulen emekli sayısının 158.194, 2018 yılın-
da 160.606 ve 2019 yılında da 163.528 olduğu görülmektedir. Ancak malulen emekli 
sayıları, 2019 yılından sonra artış göstermemiş, tam aksine düşmeye başlamıştır. Bu 
bağlamda 2020 yılında malulen emekli sayısı 160.826’ya, 2021 yılında da 160.135’e düş-
müştür. Malulen emekli sayılarındaki bu düşüşü açıklamak için çeşitli varsayımlar 
üretmek mümkündür: 

• Özellikle 2019-2021 arasında Covid-19 başta gelmek üzere çeşitli sebeplerle ölüm 
oranı yüksek gerçekleşmiştir. 

• Hastalık ve kazalara bağlı olarak gelişen maluliyet sayıları ciddi bir şekilde düş-
müştür.

• Kontrol muayeneleri sebebiyle, malulen emeklilik iptalleri yaşanmıştır. 

Malulen emeklilik sayılarının düşmesinde yukarıdaki varsayımlardan biri ya da bü-
tünün etkisinin olması ihtimal dahilindedir. Zira her üç seçenek de, gerek medyada 
yer alan haberlerde gerekse de STK saha bildirimlerinde ifade edilen sorun başlıkları 
arasında yer almıştır. Ancak bu faktörlerin hangisinin daha baskın unsur olduğu konu-
sunda kesin bir hüküm verme imkanı mevcut değildir. 

Engelliler ve emeklilik konusuna bütüncül bir yorum yapmak ne yazık ki mümkün 
değildir. Zira malul olmayan ama erken emeklilik hakkını kullanan engelli sayısını bil-
meden, malulen emekli olma hakkı olmayıp, sadece geçirdiği iş kazası ya da meslek 
hastalığı yüzünden sürekli iş göremez aylığı alan engelli sayısı bilinmeden; bu yoru-
mu yapmak mümkün değildir. Ancak genel engelli nüfusu içerisinde düşünüldüğünde 
160.135 malul engelli sayısı ile olası erken emekli engellinin olası toplam sayısının her 
şartta ve koşulda, emeklilik hakkı almış engelli sayısından düşük olduğu gerçeğini 
değiştirmeyeceği açıktır. Engelli bireyler için en istikrarlı ve güvenli yaşam standardı 
olan emeklilik sayılarının bu denli az oluşu, engellerin Yeterli Yaşam Standardı bakı-
mından ne kadar olumsuz koşullar içerisinde olduğunun da göstergesidir. 

3.3.2. Engelli Aylıkları
2022 sayılı MGKVK kapsamında engellilere verilen aylıklar, istihdam imkanı bulama-
mış, ailesinin geliri yoksulluk ve/ya açlık sınırın altında olan engellilerin açısından 
oldukça önemli bir enstrümandır. Her ne kadar verilen aylıklar, bu maaşı alan engelli-
lerin ve yaşadıkları hanenin gelir düzeyinde keskin bir şekilde artış sağlamasa da, bu 
aylığı alanlar açısından önemli bir gelir kaynağıdır. 

Engelli aylıkları bir başka önemli fonksiyonu daha yerine getirmektedir. Bölümün is-
tihdam başlığında da bahsedildiği üzere, istihdam edilen engellilerin önemli bir kısmı, 
4857 sayılı İş Kanununun 30. Maddesinde tanımlanan ve 50’den fazla işçi çalıştıran iş-
yerlerine % 4 engelli çalıştırma yükümlülüğü üzerinden istihdam olanağı bulmaktadır. 
Bu bakımdan özellikle sanayi ve ticaretin gelişmediği, nüfusu ve coğrafi konumu sebe-
biyle istihdam olanaklarının düşük olduğu şehirlerde, ilçelerde ya da kırsal bölgelerde 
yaşayan engelliler için bu aylıklar, asgari düzeyde de olsa, ihtiyaçlarını karşılamaları 

cılık uygulamaları da mevcuttur. Özellikle Türk Sosyal Güvenlik Sisteminde, emek-
lilikle birlikte sağlık yardımları ve medikal yardımları da getirmesi, engelli bireylere 
Yeterli Yaşam Standardı bakımından çok büyük bir avantaj sağlamaktadır. Ayrıca ilgili 
bölümde de belirtildiği üzere engellilerin malulen ya da erken olmak üzere iki farklı 
emeklilik biçimi vardır. Erken emeklilik de ayrıca kendi içinde engellilik derecesine 
göre tıpkı 2022 sayılı Kanun kapsamındaki emeklilik gibi üç farklı alt grubu içermek-
tedir. Bunun ötesinde, emeklilik maaşlarının ağır engellilik durumlarında çocuklara 
kalabilmesi bakımından pozitif ayrımcılık içeren bir boyutu vardır.

Çalışma kapsamında, engellilerin hem erken hem de malulen emeklilik rakamlarına 
ve ölen ebeveyni ya da çocuğu üzerinden emekli olan kişilerin verilerine ulaşılmaya 
çalışılmıştır. Ancak, SGK’dan bu konuda veri alınamamış, daha sonra araştırma ekibi 
tarafından, SGK verilerinin paylaşıldığı elektronik veri tabanında yapılan detaylı ince-
leme sonucunda, SGK veri tabanındaki malul emekli sayılarına ulaşılmıştır. 

Malulen emekli; resmi ya da özel bir işte işçi ya da memur olarak görev yaparken, işle 
ilgili olmayacak şekilde geçirilen bir kaza veya hastalık yüzünden ya da benzer şekilde 
bir iş kazası ve meslek hastalığı sebebiyle (sonradan) % 60 ve üzerinde engelli haline 
dönüşen kişidir. SGK veri sistemi, malulen emekli olmayan, ancak engelli bir kişiyken 
sonradan sigortalı olup engel derecesine göre erken (16-20 yıl sigortalılık sonucunda) 
emekli olan engeliler de bir diğer kategoridir. Ancak SGK istatistik sisteminde sadece 
malulen emekli olan engellilerin verileri bulunmaktadır. SGK’dan malulen emekli olan 
engellilere dair veriler Grafik 3-8’de paylaşılmıştır. 

Grafik 3-8: SGK’dan malulen emekli aylığı alan kişi sayısı.
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Bakıma Muhtaç 
Engelli 
(% 70 ve Üzeri)

Engelli 
(% 40-% 69)

Engelli Yakını 
Aylığı 
(18 Yaş Altı)

Engelli Maaşı 
Alan Tüm 
Kategoriler

Engelli Maaşları 
İçin Ödenen Yıllık 
Bütçe 
(Milyon TL) 

Yıllar Kişi Sayısı Kişi Sayısı Kişi Sayısı Toplam Toplam

2021 279.757 351.998 98.116 731.892 5.770

2020 277.553 346.752 95.540 721.865 5.168

2019 287.820 352.125 96.210 738.174 4.613

2018 287.726 341.825 93.003 724.572 3.367

2017 284.625 335.769 94.268 716.679 3.513

2016 284.951 338.814 91.478 717.259 3.182

2015 280.288 338.588 89.631 710.522 2.806

Tablo 3-7: Engelli aylığı alan engelli ve yakınları konusundaki istatistikler.

Tablo 3-7 incelendiğinde 2021 yılı sonu itibariyle gerek engelli ve gerekse de engelli 
yakını olarak maaşlardan yararlanan kişi sayısının 2021 yılında 731.892 olduğu görül-
mektedir. Hak sahibi engelli ve engelli yakınlarına 2021 yılında toplam 5 milyar 770 
milyon TL ödeme yapılmıştır. 

2021 engelli maaşlarının 2021 yılı Temmuz ayından başlayıp, Aralık ayı sonuna kadar 
geçerli miktarları engel derecesi % 40-% 69 arasında 661,13 TL, % 70 ve üzeriyse 991,69 
TL, eğer engelli olan kişi 18 yaş altındaysa ve yakınlarına ödeniyorsa bu miktar 2021 
yılı itibariyle 661,13 TL’dir. Engelli maaşları, 2022 yılı Ocak ayından başlayıp 30 Ha-
ziran 2022’ye kadar süren dönemde17 % 40-% 69 arasında 865,76 TL, % 70 ve üzeriyse 
1.298,63TL, eğer engelli olan kişi 18 yaş altındaysa ve yakınlarına ödenmiyorsa bu mik-
tar 2021 yılı itibariyle 865,76 TL’dir.

Engelli maaşı alanların dağılımı incelendiğinde, en çok aylık alan kişi sasının % 40-69 
arasındaki engelliler olduğu görülmekte. 2021 yılı içerisinde bu grupta olan engelli 
birey sayısı 351.398 kişidir. Engelli bireylerin ve engelli yakınlarının dağılımlarında 
en dikkat çekici konu ise, maaş alan engelli ve engelli yakınlarının sayısının 2019 ve 
2020 yılında azalmasıdır. Normal şartlarda engellilerin ve engelli yakınlarının sayısı-
nın artması gerekirken sayının bu şekilde azalması, özellikle son üç yılda engellilerin 
ve engelli yakınlarının maaşlarının kesildiği yönündeki haberleri doğrular niteliktedir. 

Engelli maaşlarının yıllara göre nominal olarak gösterdiği değişim de değerlendirilmesi 
gereken bir diğer konu. ASHB Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü’nden alınan verilere 
göre,18 engelli maaşlarının yıllara göre dağılımı ve artış oranları Tablo 3-8’de paylaşılmıştır.

17 Bkz.: https://www.haberturk.com/65-yas-ayligi-zammi-kadar-olacak-2022-yeni-asgari-ucret-ile-65-yas-
ayligi-ne-kadar-oldu-3474410 (Son erişim tarihi: 01.08.2022)

18 ASHB Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü’nün 18.02.2022 tarih ve E-94439167-622.03-2696429 sayılı 
cevap yazısı.

bakımından hayati öneme sahiptir. Bu aylıkların sadece engellilere değil, bakmakla 
yükümlü olduğu engelli bir yakını bulunan kişilere de verilmesi, aylıkların gördüğü 
sosyal fonksiyonu ve faydayı daha da arttırmaktadır. 

Ancak 2022 sayılı MGKVK’dan yararlanmak isteyen engellilerde oldukça özel ve zorla-
yıcı koşullar aranmaktadır. Buna göre bir engellinin aylıkları alabilmesi için; 

• Şayet çalışamayacak durumdaysa, başkasının yardımı olmaksızın hayatını devam 
ettiremeyecek şekilde engelli olduklarını sağlık kurulu raporu ile belgelemesi, 
herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşundan aylık almıyor olması, nafaka yüküm-
lülüğü bulunan bir yakınının olmaması ya da nafaka bağlayacak yakını varsa bu 
yakınının nafaka veremeyecek durumda olması ve sosyal yardımlaşma ve daya-
nışma vakıflarınca muhtaç durumunda olduğunun yerinde tespit edilmiş olması,

• Çalışabilecek durumda bir engelliyse, talebine rağmen Türkiye İş Kurumu tara-
fından işe yerleştirilememiş olması, herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşundan 
herhangi bir aylık almıyor olması, nafaka yükümlülüğü bulunan bir yakınının 
olmaması ya da nafaka bağlayacak yakını varsa bu yakınının nafaka veremeye-
cek durumda olması ve sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıflarınca muhtaç 
durumunda olduğunun yerinde tespit edilmiş olması,

• Engelli oldukları kanıtlanmış durumundaki engelli yakınlarının bakımını üstle-
nen Türk vatandaşlarından, her ne nam altında olursa olsun her türlü gelirler 
toplamı esas alınmak suretiyle hane içinde kişi başına düşen ortalama aylık ge-
lir tutarı asgari ücretin aylık net tutarının 1/3’ünden daha az olan ve sosyal yar-
dımlaşma ve dayanışma vakıfları tarafından muhtaç olduğuna karar verilmesi 
gerekmektedir,

• Yukarıdaki maddelerin gerektirdiği koşulları sağlayan kişilerin hane içinde kişi ba-
şına düşen ortalama aylık gelir tutarı 16 yaşından büyükler için belirlenmiş olan 
asgari ücretin aylık net tutarının 1/3’ünden daha az olması da bir diğer şarttır. 

Görüleceği üzere, engelli aylığı almanın koşulları bugünkü şartlarda oldukça zordur. 
Özellikle engelli bireylerin maaştan yararlanabilmesi için nafaka verebilecek durumu 
olan yakınının olmaması gibi bir şart, oldukça kısıtlayıcıdır. Zira TMK Madde 364’e 
göre; “Herkes, yardım etmediği takdirde yoksulluğa düşecek olan üstsoyu ve altsoyu 
ile kardeşlerine nafaka vermekle yükümlüdür. Kardeşlerin nafaka yükümlülükleri, re-
fah içinde bulunmalarına bağlıdır.”15 Buna göre, ebeveyni ya da çocukları olan ve hane 
halkı üç kişiden oluşan bir engellinin bu yakınlarından birinin asgari ücretle maaş 
alıyor olması dahi, 2022 sayılı MGKVK maaşına engel teşkil edebilmektedir. 

Çerçeve koşulları bu şekilde çizilen 2022 sayılı MGKVK kapsamında, engelli aylığı 
alan kişilere ait veriler Tablo 3-7’de paylaşılmıştır.16 

15 TMK, Madde 364: https://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.5.4721.pdf

16 Engelli ve Yaşlı Istatistikleri Ocak 2022. 
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da alım gücünü ölçecek döviz (mesela, USD) gibi uluslararası rezerv paraları karşılı-
ğındaki gücünün korunuyor olması, açlık ya da yoksulluk sınırında yaşayan bu kitle 
için çok önemlidir. 

Özellikle 2020 yılının bahar aylarında birbirine paralel bir şekilde başlayan ekonomik 
kriz ve Covid-19 pandemisinin engelli maaşlarında yarattığı dalgalanma, engellilerin 
hayatında sarsıcı etkiler yaratmıştır. Bu durumu doğrulayacak en temel parametreler-
den sayılacak engelli aylıklarının 2015-2022 yılı 1. Dönem (ilk 6 ay) miktarlarının USD 
cinsinden değerlerinin karşılaştırmalı durumu, Tablo 3-9’da paylaşılmıştır.

2022 Sayılı Kanun Kapsamında Verilen Engelli Maşlarının Yıllara Göre Değişimi

Maaş Kategorisi 2015-1 2021-2 2022-1 Kayıp

(%) TL USD TL
USD 
(31 Aralık 
2021)

TL
USD 
(30 Haziran 
2022)

(%)

% 40-69 Engelli 
Aylığı 291,62 107 661,13 49,63 865,76 51,96 % 51,43

% 70 ve Üzerinde 
Engelli 437,43 160,81 991,69 74,45 1.298,63 77,94 % 51,53

18 Yaşını 
Doldurmamış 
Engelli Yakını 
Aylık

291,62 107 661,13 49,63 865,76 51,96 % 51,43

Tablo 3-9: Engelli aylıklarının 2015-2022 yılları TL ve USD bazında karşılaştırması.

Tablo 3-9’da görüleceği üzere engelli aylıkları nominal değer bakımından artmış ol-
makla birlikte % 70 ve üzeri engellilerde 2015 yılına göre Dolar bazında % 51,53 oranın-
da, diğer kategorilerde ise % 51,43 oranında düşmüştür. Bu bağlamda % 40-69 oranında 
engelliğe sahip kişiler, 2015 yılı birinci döneminde 291,62 TL-107 USD aylık alıyordu. 
Aylık 2022 yılı 1. Dönemde 865,76 TL’ye çıkmakla birlikte Dolar bazında 51,96 USD’ye 
düşmüştür. Benzer şekilde, engel oranı % 70 ve üzeri olan kişilere 2015 yılında 437,43 
TL-160,81 USD olarak verilen aylık, 2022 yılı 1. Döneminde TL bazında 1298,63 TL’ye 
çıkmakla birlikte USD bazında 77,94’e USD’ye düşmüştür. Benzer şekilde 18 yaşını dol-
durmamış engelli yakını aylıkları ise 291,62 TL-107 USD’den 2022 yılı birinci dönemin-
de 51,96 USD’ye düşmüştür. 

Böylece engelli aylıkları, 2015-2022 yılları arasında reel anlamda yarıdan fazla bir oran-
da değer kaybetmiştir. Söz konusu rakamlar ile engelli bireyin içinde bulunduğu aile-
nin geçinmesi mümkün olamayacağı gibi, engellinin kişisel ihtiyaçlarını karşılaması 
dahi mümkün görünmemektedir. 

2022 Sayılı Kanun Kapsamında Ödenen Engelli Aylıklarının Yıllık Tutarları

DÖNEM % 40-69 Arası Engelli % 70 ve Üzeri Engelli Engelli Yakını Artış Oranları

2016-1 326,59 489,88 326,59 –

2016-2 342,92 514,38 342,92 % 5,00

2017-1 353,21 529,82 353,21 % 3,00

2017-2 377,66 566,49 377,66 % 6,92

2018-1 399,15 598,72 399,15 % 5,69

2018-2 433,68 650,52 433,68 % 8,65

2019-1 480,22 720,33 480,22 % 10,73

2019-2 509,13 763,69 509,13 % 6,02

2020-1 537,09 805,62 537,09 % 5,49

2020-2 567,97 851,95 567,97 % 5,75

2021-1 609,61 914,41 609,61 % 7,33

2021-2 661,13 991,69 661,13 % 8,45

Tablo 3-8: Engelli aylıklarının yıllara göre dağılımı ve artış oranları.

Tablo 3-8 incelendiğinde engelli maaşlarının her yıl, enflasyon oranında arttığı görül-
mektedir. Bu bağlamda en yüksek artış, yılda iki dilimde yapılan zamlar dikkate alı-
narak hesaplandığında (yıl toplamları bileşik fiyatlaması bakımından) % 16,4 ile 2019 
yılında, en düşük artış ise 2017 yılında % 10,01 ile gerçekleşmiştir. Ancak bu artışların 
alım gücü bakımından yeterli olup olmadığı tartışmalıdır ve bu konuya ilgili bölümde 
ayrıca değinilecektir.

3.3.3. Yeterli Yaşam Standardı Hak Alanında Yaşanan Sorunlar ve Yoksulluk
Engelliler, dezavantajlı sosyal grup olması sebebiyle Yeterli Yaşam Standardı bakımın-
dan her zaman için sorun yaşayan gruplarına başında gelmektedir. Özellikle ekonomik 
kriz ve pandemi etkisiyle de birleşen süreçte engellilerin yaşam standartları oldukça 
olumsuz anlamda etkilenmiş, Sosyal Korunmaya ihtiyaçları artmıştır. Bu perspektiften 
bakıldığında, bu alanda yaşanan sorun başlıkları aşağıda sıralanmıştır. 

3.3.4. Engelli Aylığı Değer Kayıpları
Türkiye Cumhuriyeti Anayasası ile benimsenmiş olan sosyal devlet ilkesi, ülke büt-
çesinden, yoksulluk çeken 65 yaşından büyük kişiler ve engellilere prim ödeme şartı 
aranmadan aylık bağlayabilmesine olanak tanımaktadır. Bu açıdan bakıldığında en-
gelli aylıkları, Türkiye’yi dünyanın birçok ülkesinden pozitif olarak ayrıştırmaktadır.

2022 sayılı MGKVK kapsamında verilen engelli aylıkları ve ödemeler, özellikle sosyal 
güvencesi olmayan ya da sosyal güvencesi olmakla birlikte ekonomik yoksunluk çe-
ken engellilere ve ailelerine verilmektedir. Bu sebeple bu aylıkların alım gücünün ya 
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Gazete Haberi 3-1: 08.11.2021 tarihli Muğla Postası gazetesi haberi.

Gazete Haber 3-1, engelli maaşları gelir kriterinde engelli bireyin değil, onun ailesinin 
baz alınmasına yapılan eleştirilere yer vermektedir. Gerçekten de bu yaklaşımın, evren-
sel hukuk ilkelerine aykırı düştüğü tartışmasız bir gerçektir. Ancak bundan daha vahim 
bir yönü daha bulunmaktadır: Bu yaklaşım, engellinin ailesinin engelliye, onun yaşam 
koşullarına yeterli özeni gösterdiği, onun kişisel ihtiyaçlarına duyarlılık ve saygı gös-
terdiği varsayımına dayanmaktadır. Ancak bu yaklaşımın aksine, engellinin birçok ihti-
yacının karşılanmama olasılığının her zaman olabileceği bir yana, bu gelirin engellinin 
elinden alınması ihtimali bile mevcuttur. Bu sebeple engellilere verilen aylık gelir krite-
rinde engellinin ailesini değil, kendisinin esas alması daha doğru bir yaklaşım olacaktır. 

3.3.6. Engelli Aylıklarının Kesilmesi
Engelli Hakları İzleme Raporu-2020 raporunda araştırma sırasında olduğu üzere 2021 
yılı araştırmasında da engellilerin aylıklarının kesildiği yönünde medya haberlerine 
rastlanmıştır. Yine benzer şekilde saha taramaları sırasında da katılımcı STK temsilci-
lerinden alınan geribildirimler de, medya haberlerini teyit etmiştir. Bu olayların, gide-
rek yaygınlaşmaya başladığı gözlenmiştir. 

Bu noktada bir hususun altının çizilmesi oldukça önemli: Engelli aylığı alan kişilerin 
en temel özelliği, başkaca bir gelirlerinin bulunmamasıdır. Yani bu aylıklar, onları alan 
engellilerin çoğunlukla tek gelir kaynağıdır. Normal şartlarda dahi bir kişinin geçimi 
için yeterli olmayan bu gelir kaynağının sadece düşük olması değil, aynı zamanda ge-
çen süre içerisinde reel olarak da değer kaybetmesi, onu alan engelliler için çok büyük 
kayıplar yaşaması anlamına gelmektedir.

3.3.5. Engelli Aylığı Bağlanma Kriterleri Sorunları
Engelli bireylere bağlanan engelli aylıkları, engelli bireyin veya ona bakmakla yüküm-
lülüğü bulunan kişilerin sosyal güvencesinin bulunmaması ya da aile içi toplam geli-
rin asgari ücretin 3’te 1’inden az olması koşulu ile verilmektedir. Ancak asgari ücret, 
Türkiye’de bugüne kadar yapılan uygulamalarda özellikle son yıllarda (ortalama 4 ki-
şilik bir ailede) nerdeyse her zaman yoksulluk sınırının altında ve kimi zaman da açlık 
sınırının dahi altında olabilmektedir. 

Nitekim yapılan açlık ve yoksulluk sınırı araştırmaları bunu doğrular niteliktedir. 
Türk-İş’in “Açlık ve Yoksulluk Sınırı Araştırması”nın 2022 Haziran ayı sonucuna göre; 
4 kişilik bir ailenin aylık gıda harcaması tutarı, yani açlık sınırı 6.319 liraya, yoksulluk 
sınırı da 20.818 liraya çıkmıştır. Bekar bir çalışanın “yaşama maliyeti” ise aylık 8.313 
liraya yükselmiştir.19 Ancak, 2022 sayılı Kanuna göre engelli bireyin (4 kişilik bir aile-
de) engelli maaşı alabilmesi için 2022 Ocak ayı asgari ücreti olan 4.250 TL’ye göre aile 
gelirinin 5.666 TL’den, Temmuz 2022 rakamlarına göre ise 7.000 TL’den düşük olması 
gerekmektedir. Yani 2022 Haziran ayında engelli aylığı alan bir engellinin neredeyse 
açlık sınırında yaşaması gerekmektedir. 

Ancak yayının çeşitli bölümlerinde de belirtildiği üzere, engelli bireyin gündelik ha-
yatında, engeli olmayan bireylerden daha farklı ek mali yük getiren –kimi hallerde ha-
yati– ihtiyaçları vardır. Bu bakımdan, bir engellinin açlık ve yoksulluk sınırı, aslında 
toplumun diğer kesimlerinden daha yüksek rakamlarda gerçekleşmektedir. Bu sebep-
le, engelli bireylere verilen engelli aylıklarının verilebilme kriterlerindeki gelir şartları, 
gerçekçi değildir ve kanunda değişiklik yapılarak değiştirilmek durumundadır. 

Diğer yandan, maaş alma kriterleri içerisindeki bir diğer sorunlu alan ise engelliye 
maaş verilme koşulları arasında yer alan, kişi değil, aile-hane halkı gelir toplamı kri-
teridir. Engelliyi birey olarak kabul etmeyen bu yaklaşım, engellinin kişiliğine, onun 
özerkliğine saygı ilkesine aykırıdır. Gazete Haberi 3-1, bu soruna itiraz eden STK’lar-
dan birinin haberine yer vermektedir. 

19 Bloomberg TV: https://www.bloomberght.com/yoksulluk-siniri-20-bin-lirayi-asti-2309707
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ASHB Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü, TOHAD’ın engelli aylıklarının istatistikle-
rine ilişkin başvuruda diğer istatistiklere ilişkin diğer sorulara cevap vermişken engelli 
aylığı kesilen birey sayısı sorusuna yanıt vermemiştir.20 Ancak yukarıdaki haberde de 
görüldüğü üzere aylığı kesilen engelli haberleri gelmeye devam etmekte, bu sebeple 
benzer durumda olan kaç engellinin olduğu konusu belirsizliğini korumaktadır. 

3.3.7. Engellilerin Yeterli Yaşam Standardı ve Yoksulluk
Türkiye’de engellilerin içinde bulunduğu ekonomik yoksulluk ve yoksunluğun boyu-
tunu ölçmek için yapılmış özel bir araştırma ne yazık ki mevcut değil. Ancak çeşit-
li kanallardan ve dolaylı verilerden hareket ederek, yoksulluğun boyutlarını ölçmek 
mümkündür. 

Her şeyden önce çalışan engelli sayıları, düşündürücü bir tablo ortaya koymaktadır. 
İŞKUR ve Engelli Yaşlı İstatistikleri bülteninden derlenen rakamlardan oluşturulan 
çalışan engelli sayısını içeren veriler Tablo 3-10’da paylaşılmıştır. 

2021 Yılı Aktif Engelli İstihdam Rakamları

Özel sektör engelli çalışan sayısı 118.315

Kamu sektörü çalışan sayısı 19.886

Engelli memur sayısı 62.356

Toplam 200.557

Tablo 3-10: Aktif engelli istihdam rakamları.

Tablo 3-10’un incelenmesi sonucunda da görüleceği üzere 2021 yılı sonu itibariyle, 
Türkiye’de engellilerin sadece 200.557’si aktif çalışma yaşamı içerisindedir. Oysa 2011 
NKA araştırma sonuçlarına göre en az bir engeli olan (3 ve daha yukarı yaş) nüfusun 
oranı % 6,9’dur (4.876.000 kişi). En iyimser tahminle 5 milyon kişiden oluşan engelli nü-
fusundan sadece 200 binin çalışıyor oluşu, (Türkiye’nin genel ekonomik gelir dağılımı 
düşünüldüğünde) engellilerin ezici bir bölümünün yoksulluk ve yoksunluk içerisinde 
yaşadığının göstergesidir. 

Bu noktada ASHB Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü üzerinden engellilere verilen 
engelli aylıkları ve engelli bakım ücretleri önemli bir referans noktasıdır. Nitekim 
ASHB Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü, 2021 verilerine göre, 731.892 engelli ve en-
gelli yakını olan aile, engelli aylığı almaktadır. Her ne kadar aynı ailede birden fazla 
engellisi olup da engelli aylığı alınan hane sayısı bilinmemekle birlikte, bunun çok sık 
yaşanan bir durum olamayacağı da bir gerçektir. Buradan hareketle söz konusu 731.892 
kişinin ciddi bir kısmının neredeyse açlık sınırında yaşadığını söylemek yanlış olma-

20 ASHB Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü’nün 18.02.2022 tarih ve E-94439167-622.03-2696429 sayılı 
cevap yazısı.

Yapılan tarama ve veri toplama çalışmalarında engelli bakım yardımlarının kesilme-
sinde iki faktörün önplana çıktığı görülmektedir:

1. Engelli bireyler, rapor yenilemeleri (kontrol muayenesi için) hastaneye yönlendi-
rilmekte ve bu raporlardaki teşhisler sebebiyle engelli aylıkları kesilmektedir,

2. Gelir durumu tespiti ya da diğer sebeplerle aylıklar/bakım yardımları kesilmektedir. 

Sayıştay raporlarında engelli olmadığı halde 2022 sayılı MGKVK kapsamında engelli 
aylığı alan engellilerin olduğu bölümlerin yer alması, gelişmelerin başlangıcı olmuştur. 
Sayıştay raporunda, bakım yardımları konusunda yapılan tespitin bir benzeri de 10. Bul-
gu: “Sağlık Bakanlığı Engelli Sağlık Kurulu Raporu Veri Tabanında Kaydı Bulunmayan 
Kişiler ile Kaydı Olup Engel Oranı % 40’ın Altında Olan Kişiler İçin Engelli Aylığı ve 18 
Yaşından Küçük Engelli Yakını Aylığı Ödemesi Yapılması” başlığında da yapılmıştır. 
Raporun bu bölümünde bakım yardımında bahsedilenlerle aynı gerekçelerle maaş alma-
ması gerektiği halde maaş alan engelli yakınları bulunduğu ifade edilmiştir. Sayıştay’ın 
bu raporunun ardından aylık alan engellilerin sayılarında dalgalanmalar yaşanmıştır.

Nitekim bölüm içerisinde Tablo 3-8’de de görüldüğü üzere, bu raporun ardından en-
gelli aylığı alanların sayılarında düşüşler görülmüş ve 2019 yılında 738.174 olan aylık 
alan engelli sayısı 2020 yılında 721.865’e düşmüştür. Başka bir deyişle aylık alan engelli 
sayısı 16.309 kişi azalmıştır. Bu rakam 2021 yılında 731.892’ye çıkmış olmakla birlikte 
halen 2019 rakamlarına çıkamamıştır. Bunun yanında, aylığı kesilen engellilere dair 
STK bildirimleri gelmeye devam etmekte, bu konudaki medya haberlerine rastlanmak-
tadır. Gazete Haberi 3-2 bu yönde bir haber içermektedir. 

Gazete Haberi 3-2: 25 Ağustos 2021 tarihli Aksaray Güncel gazetesi haberi.

Gazete Haberi 3-2, ortopedik engelli bir kişinin aylığının kesildiğini bildirmekte, ay-
lığının ve dolayısıyla tek gelirinin kesilme nedeni hakkında hiçbir bilgisi ve fikrinin 
olmadığına yer verilmektedir. 
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bin TL’lik şartsız sosyal yardımın sadece 4 milyon 560 bin TL’si engellilere yapılmıştır. 
Daha da vahimi, engellilerin sosyal yardımlardan aldığı sosyal yardım payı oranının 
2018 yılından bu yana giderek düşmüştür. 

Türkiye’nin içinde bulunduğu ekonomik krizin 2019 yılı başından sonra artarak derin-
leştiği düşünüldüğünde, kriz arttıkça engellilerin şartsız sosyal yardımlardan aldığı 
payın oranının da en gerekli zaman diliminde düştüğü görülmektedir. Bu ise, engellile-
rin krizde daha çok ihmal edilen, daha dezavantajlı bir grup olduğunu göstermektedir. 

Engelli Hakları İzleme Çalışmaları kapsamında yapılan saha tarama çalışmalarında 
engelliler konusunda faaliyet gösteren STK’ların neredeyse tümü, ekonomik krizle 
birlikte engellilerin içinde bulunduğu yoksulluğun daha da derinleştiği konusunda 
hemfikir olmuşlardır. Diğer yandan medya tarama çalışmalarında derin bir yoksulluk 
içinde yaşayan engellilere dair haberlere rastlanmaktadır. Gazete Haberi 3-3 bu yönde 
bir haber içermektedir. 

Gazete Haberi 3-3: 25 Ağustos 2021 tarihli Gerçek Haber gazetesi haberi.

Gazete Haberi 3-3’te Gaziantep Büyükşehir Belediyesi’nin ekonomik yoksunluk ve yok-
sulluk içerisinde yaşayan 83 yaşında bir anne ile 56 yaşındaki engelli oğluna yardım 
ettiği, ailenin evinin baştan aşağı yenilendiği bilgisine yer verilmektedir. Söz konusu 
haber, 2021 yılı boyunca medyada yer alan ve yerel yönetimlerin ekonomik yoksulluk 

yacaktır. Diğer yandan, 2022 sayılı Kanunun gelir kriterlerinin çok yakınında olmakla 
birlikte kriterin bir miktar üstünde kalan gelire sahip olan ve aslında fiilen açlık sınırı 
seviyesinde yaşayan kaç engelli ve engelli ailesi bulunduğunu ölçmenin imkanı şu an 
için ne yazık ki bulunmamaktadır. 

Türkiye’de engelli bireylere şartlı-şartsız şekilde yapılan transfer harcamaları, yani büt-
çe tekniği bakımından sosyal koruma yardım kategorisinde ele alınmaktadır. Sosyal 
Koruma yardımları aşağıdaki şekilde iki başlığa ayrılmaktadır: 

1. Şartlı Sosyal Yardımlar,
2. Şartsız Sosyal Korunma Yardımları.

Şartlı sosyal yardımlar, emekli engellilere ödedikleri primler karşılığında ödenen 
emekli aylıkları, sosyal güvencesi olmayan ya da yoksulluk derecesinde az geliri olan 
engellilere verilen engelli aylıkları ve engellilerin bakımlarını üstlenen yakınlarına ve-
rilen bakım ücretleri gibi belirli koşullara bağlı olarak yapılan yardımlardır. Daha ön-
ceki konu başlıklarında da işlendiği üzere, engelli bireylerin devletten belirli bir şarta 
bağlı olarak aldıkları engelli aylıklarının alım gücünün, döviz bazında değerlendirildi-
ğinde yarıdan fazla azalması, engellilerin ekonomik yoksulluklarının giderek arttığını 
göstermektedir. 

Bu noktada, devletin toplumun dezavantajlı kesimlerine, herhangi bir şekilde yaptığı 
şartsız yardımlar önemli hale gelmektedir. Kamu kurum ve kuruluşlarının yaptığı her 
türden yardım, belediyeler ve sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıflarınca yapılan 
gıda, yakacak yardımları, nakdi yardımlar bu yardımlara verilebilecek bazı örneklerdir. 
Ancak engellilerin şartsız sosyal yardımlardan aldığı pay da neredeyse yok denecek 
kadar azdır. Engellilerin devletin yaptığı toplam şartsız sosyal yardımlardan aldığı 
payı gösterir veriler, Tablo 3-11’de paylaşılmıştır. 

Engellilere/Malullere Yapılan Sosyal Koruma Yardımının Şartsız Yardımlar Şeklinde Yıllara Göre 
Dağılımı ve Toplam Sosyal Yardım Ödemeler İçerisindeki Yeri

  2014 2015 2016 2017 2018(r) 2019 2020 Toplam

Şartsız Sosyal 
Koruma 
Yardımları 
Toplamı

219.662 250.014 301.466 341.254 402.667 482.119 583.130 1.997.152

Engelli/Malul 2.048 2.350 3.134 3.263 3.769 4.032 4.560 18.596

Koruma Yüzdesi 0,93% 0,94% 1,04% 0,96% 0,94% 0,84% 0,78% 0,93%

Tablo 3-11: Engellilere/Malullere yapılan sosyal koruma yardımının şartsız yardımlar şeklinde yıllara göre dağılımı.

Tablo 3-11 incelendiğinde, devletin şartsız sosyal yardımlardan engellilere ayırdığı 
miktar rakamsal olarak artsa da, 2016 yılı haricinde her zaman % 1’in dahi altında kaldı-
ğını göstermektedir. Bu bağlamda, 2014-2020 yılları arasında engellilere yapılan şart-
sız sosyal yardımların oranı % 0.93’tür (binde 9,3). 2020 yılında yapılan 583 milyon 130 
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Engelli bireylerin ekonomik olarak bağımsız, Yeterli Yaşam Standartlarına göre ya-
şayabilmesinde istihdam imkanı bulmuş olması oldukça önemlidir. Ancak istihdam 
aşamasında engelli bireylerin karşılaştığı en önemli sorunlardan birini mesleki kali-
fikasyon-formasyon sorunları oluşturmaktadır. Mesleki eğitim programları tam da bu 
noktada devreye girmektedir. 

Bu ihtiyaca cevap verebilmek üzere İŞKUR bünyesinde kurulan kurul tarafından fon 
sağlanmaktadır. İş Kanununun 101. Maddesi kapsamında engelli ve yükümlü çalıştır-
ma zorunluluğuna uymadığı için kesilen cezalardan oluşan fondan yararlanmak iste-
yenler, engellilerin istihdamına yönelik mesleki eğitim kursları açılabilmektedir. Bu 
bağlamda bu fonda biriken kaynak, STK’lar, yerel yönetimler ya da özel kuruluşların 
açacakları kurslarda ya da İŞKUR’un açacağı kurslarda kullanılabilmektedir. 

İŞKUR’un Engellilere Yönelik Komisyon21 ve Kurum Kaynaklı Meslek Edinme kursla-
rının istatistikleri Tablo 3-12’de paylaşılmıştır. 

İŞKUR’un Engellilere Yönelik Meslek Edinme Kurslarının Yıllara Göre Dağılımı

Yıllar

Engellilere Yönelik 
Komisyon Kaynaklı 
Meslek Edinme Kursları 

Engellilere Yönelik Kurum 
Kaynaklı Meslek Edinme 
Kursları

Yıllık 
Toplam 
Kadın

Yıllık 
Toplam 
Erkek

Genel 
Toplam

Erkek Kadın Toplam Erkek Kadın Toplam

2018 282 220 502 72 57 129 277 354  631 

2019 231 188 419 150 118 268 306 381  687 

2020 126 101 227 52 52 104 153 178  331 

2020 126 101 227 52 52 104 153 178  331 

2021 179 157 336 20 17 37 174 199  373 

Toplam  944  767  1.711  346  296  642  1.063  1.290  2.353 

Tablo 3-12: Engellilere yönelik meslek edinme kurs istatistikleri (2018-2022).

Tablo 3-12 incelendiğinde, doğrudan 2021 sonu itibariyle gerek komisyon tarafından, 
gerekse de İŞKUR’un doğrudan açtığı mesleki kurslarda sadece 2.353 kişinin yararlan-
dığı ortaya çıkmaktadır. 1.063’ü engelli kadın, 1.290 engelli erkekten oluşan bu kursiyer 
sayısının, engelli nüfusunun mesleki eğitim programı ihtiyacını karşılamaktan ne ka-
dar uzak olduğu açıktır. 

Konu hakkında buraya kadar ele alınan bilgi, belge ve verilerden de anlaşılacağı üzere, 
2014-2015 yıllarından bu yana, gelişen ve değişen ekonomik sorunların da etkisiyle en-
gellilerin yoksulluk paradoksu, giderek artan bir şiddette sürmektedir. Mesleki eğitim 
programlarının yaygınlaştırılması, engellilerin yüksek öğretim programına dahil olma 
oranlarının arttırılması gibi yapısal çözümlerin yakın bir dönemde uygulamaya geçe-

21 Engelli ve eski hükümlü çalıştırmayan işyerlerinden ceza olarak kesilen paraları kullanmaya yetkili komisyon.

yaşayan engellilere yaptığı doğrudan yardımlara bir örnektir. Elbette ki, belediyelerin 
Gazete Haberi 3-3’te olduğu gibi engellilere tadilat, gıda, giyim, yakacak gibi yardımlar 
yapması önemlidir. Ancak söz konusu yardımların ne kadar sürdürülebilir olduğu, aynı 
bölgede yaşayan benzer durumdaki tüm engellileri ve ailelerini kapsayıp kapsamadığı 
belirsizdir. Bu yöndeki benzer bir haber de Gazete Haberi 3-4’te paylaşılmıştır. 

Gazete Haberi 3-4: 11 Mart 2021 tarihli 55 Yenigün gazetesi haberi.

Yerel yönetimlere yönelik yukarıda paylaşılan iki haberin ortak özelliği de, engellilere 
doğrudan ve münferiden yapılan yardımları içeriyor oluşudur. Bu noktada sürdürüle-
bilir çözümler geliştirilmesi daha önemli bir konu olarak gündeme gelmektedir. Zira 
sürdürülebilir çözüm için ya engellilerin daha fazla gelire sahip olacak bir istihdam-e-
meklilik olanaklarına sahip olması ya da primsiz aylık ödemelerinin enflasyona karşı 
korunması ve alım gücünün arttırılması gereklidir. 

Engelli aylıklarının alım gücünün korunması bir yana, halihazırdaki alım gücünün son 
7 yılda yarı yarıya azaldığı görülmüştür. Sistem, sağladığı kamu yararı bakımından 
adeta alarm vermektedir. Diğer yandan engellilerin istihdamı da gerektiği şekilde art-
mamaktadır. Bu noktada devletin istihdamı arttıracak yöntemlerden biri olan ve BM 
EHS’de özel bir yer bulan “engellileri sosyal koruma ve yoksulluk azaltıcı programlara 
dahil etme” yükümlülüğü kapsamında mesleki eğitim programlarına verdiği önemi 
sorgulamakta yarar vardır. 



ENGELLİ HAKLARI İZLEME RAPORU-2021 3. BÖLÜM: YOKSULLUK EKSENİNDE YETERLİ YAŞAM STANDARDI HAK ALANI

203202

bettiği görülmektedir. Aynı dönemde ekonomik krize bağlı olarak genel hayat 
pahalılığının dışında, engellilerin özel ihtiyacı olan ithal ya da hammadesi ithal 
olan birçok medikal ürün, özel gıda, sarf malzemesi gibi ürünlern değeri hem 
enflasyon, hem de döviz bazında ciddi oranda artmıştır. 

• Bu aylıkları alan engelliler ve yakınlarının hane halkı gelir toplamından kişi ba-
şına düşen miktarı asgari ücretin 1/3’ünden azdır. Başka bir deyişle, bu kişiler 
2021 sonu 2022 yılı ilk ayları itibariyle (4 kişilik bir aile gelirleri baz alındığında) 
açlık sınırının hemen üstünde, yoksulluk sınırınının ise altında yaşayan kişiler/
ailelerdir. Bu bağlamda, zaten düşük olan aylık gelir miktarlarının reel anlamda 
değer kaybetmesi ve alım gücünün düşmesi, bu aylıkları alan engellilerin Yeter-
li Yaşam Standartlarını çok olumsuz bir şekilde etkilemektedir. Karar alıcıların, 
aylık belirleme katsayısını ve hesap sistemini değiştirerek aylıkların reel değer-
lerinin yükseltilmesi acil bir ihtiyaçtır. 

• Engelli bireylere içinde bulundukları ailelerinin geliri üzerinden yapılan hesapla-
ma ile aylık bağlanmaktadır. Ancak engelli, bir bireydir ve ona tanınan haklar 
da onun bireyselliğini odak almalıdır. Aksi bir durum, engellinin hakları ilkesini 
ihlal anlamına gelmektedir. Ayrıca, engelliyi ailenin insafına terk etmek demek-
tir ki bu modern bir hukuk devletinde kabul edilemezdir.

• Engelli aylıklarında yaşanan bir diğer sorun da, aylıkların kesilmesi sorunudur. 
Halen 2019’daki maaş alan sayısına ulaşılmadığı düşünülürse, sorunun henüz 
tam olarak çözülmediği, yaşanan bu dalgalanmaların henüz durulmadığını söy-
lemek mümkündür. Aylık alan kişi sayısının normal şartlarda artması gerekir-
ken, Sayıştay 2018 raporunun ardından bu şekilde azalması, birçok engelli ve 
yakınının aylıklarının bir şekilde kesildiğini ortaya koymaktadır. Aylıkları kesi-
len kişilerin kaçının yeniden aylık almaya hak kazandığı, 2021 yılında kaç en-
gellinin aylığının kesildiği konusunda kesin bir bilgi bulunmamaktadır. Ancak 
medyaya yansıyan haberler 2021 yılında da aylığı kesilen engellilerin olduğunu 
ortaya koymaktadır. 

Engellilern Yeterli Yaşam Standardının sağlanmasında engelli bireylerin istihdamı 
oldukça önemlidir. Ancak izleme çalışmaları sırasında, 2021 yılında 2020 yılına göre 
önemli bir artış olmakla birlikte kayıtlı ve aktif engelli işçi ve engelli memur sayısı 
toplamda sadece 200.557 kişidir. Bu sayının, olması gereken noktanın çok gerisinde 
olduğu açıktır. Zira TÜİK’in “Nüfus ve Konut Araştırması 2011” sonuçlarına göre Tür-
kiye’de engelli nüfusun 4 milyon 876 bin kişi olduğu düşünüldüğünde, sosyal güvenlik 
sistemi güvencesinde yaşamlarını sürdüren ve engelli aylıklarına göre çok daha yük-
sek meblağlarda aylık alan çalışan engelli sayısının oldukça az olduğu daha iyi anla-
şılacaktır. Yasalarca konulan ceza ve teşviklere rağmen engelli kontenjanlarının 2021 
yılında halen 24.744 tanesinin boş olması, 62.547 kayıtlı engellinin iş bekliyor oluşu bu 
durumu destekleyen diğer verilerdir. 

Sosyal güvenlik sisteminin emeklilik aylığı ödeme sistemi içerisinde toplamda kaç en-
gellinin olduğu bilgisine erişilememiş, bunun yerine sadece malulen emekli kişi sayı-

ceğine dair bir işaret mevcut değildir. Diğer yandan, engellilerin içinde bulunduğu 
koşullarda Türkiye’nin 2020’lerin ilk yarısının sonuna kadar engellilere yapılan şartlı 
ve şartsız korunma harcamalarının arttırılabilmesine olanak sağlayacak makroekono-
mik gelişmeler yaşanması da pek mümkün görünmemektedir. Tüm bu veriler ışığında, 
derin yoksulluk olgusunun orta-uzun vadede Türkiye’de yaşayan engelli nüfusu etkile-
meye devam edeceğini öngörmek yanlış olmayacaktır. 

3.4. Yoksulluk Ekseninde Yeterli Yaşam Standardı Hak Alanına 
Dair Genel Bir Değerlendirme, Sonuç ve Öneriler
Engelli Hakları İzleme Çalışmaları-2021, Türkiye’nin ve dünyanın içinde bulunduğu 
ekonomik kriz ve Covid-19 pandemisinin araştırmanın diğer temalarında da olduğu 
üzere engelli bireylerin Yeterli Yaşam Standardına ve Sosyal Korunma ihtiyaçlarına 
etkilerini incelemeye odaklanmıştır. 

Genel bir değerlendirme ve tespitlere geçilmeden önce, engellilerin Yeterli Yaşam 
Standardına ve Sosyal Korunma hakkına iliişkin olarak önemli ve stratejik yasal dü-
zenlemeler ve uygulamaların mevcut olduğunun altını çizmekte yarar var. Bu duru-
mun temelinde Türk Anayasal sisteminin en önemli unsurlarından biri olan sosyal 
devlet ilkesi, önemli bir rol oynamaktadır. Zira Türkiye Devleti’nin yoksullara, yaşlılara 
ve diğer dezavantajlı gruplara yönelik sosyal yardım ve destek politikaları geçmişten 
bugüne sürdürülmektedir. 

Engellilere yönelik sistemler, zaman içerisinde oluşmuş ve gelişmiştir. Diğer yandan, 
engellilerin Yeterli Yaşam Standartlarının sağlanması için engellilere veya 18 yaşından 
küçük engellilerin yakınlarına engelli aylıkları bağlanabilmektedir. Yerel yönetimler, 
azaltıcı ayni ve nakdi yardımlar yapabilmektedir. Bunların dışında, çeşitli vergi indirim 
ve istisnaları da tanınmaktadır. Engellilere sosyal konut programlarında kontenjanlar 
ayrılabilmektedir. 

Ancak genel bir tespit olarak, 2021 yılı içerisinde engellilere Yeterli Yaşam Standardı-
na ve Sosyal Korunma politika ve uygulamalarında erişim ve kalite bakımından gerile-
me yaşanmıştır. Bu bağlamda, Yeterli Yaşam Standardına ve Sosyal Korunma alanında 
ayrılan bütçelerde nominal anlamda olmasa da reel anlamda bir daralma yaşanmıştır. 
Bu durumu, sosyal koruma ve destek programlarının tümünde gözlemek mümkündür.

Bu tespit, 2022 sayılı MGKVK kapsamında ekonomik yoksulluk yaşayan engellilere 
verilen engelli maaşları için de geçerlidir. Söz konusu aylık çok geniş kitlelerin ya-
rarlandığı bir sosyal yardım türüdür. Bu aylıklardan 2021 yılında 731.892 kişi yararlan-
maktadır ve çok büyük bir sosyal fayda sağlamaktadır. Ancak engelli aylıklarında da 
benzer sorunlar söz konusudur. Bu kapsamda; 

• Engelli aylıklarında yıllar içerisinde nominal anlamda artış görülmekle birlikte, 
döviz bazında değerde ciddi bir azalma görülmektedir. 2015 yılından bu yana 
yapılan incelemede, aylıkların döviz bazında yaklaşık % 51 oranında değer kay-
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sına ulaşılmıştır. Malulen emekli olanların sayısı da sadece 160.135 kişidir. Her şeyden 
önce, bu rakamın Türkiye’deki engelli nüfusu dikkate alındığında çok düşük olduğu-
nun, emekli engelli sayısının istenilen düzeyde olmadığının göstergesidir. Ancak bu 
rakam, bunun dışında önceki yıllara göre artışa değil, azalışa da işaret etmektedir. Zira 
malulen emekli sayısının 2019’da 163.528’tir. 2019 yılından sonra bir daha bu rakamın 
üzerine çıkılamamış, tam aksine, düşmeye başlamıştır. 

Bu bağlamda 2020 yılında malulen emekli sayısı 160.826’ya, 2021 yılında da 160.135’e 
düşmüştür. Bu ise, tıpkı engelli aylıklarında olduğu gibi, engellilerin kontrol muaye-
nesi adı altında engellilik derecelerinin düşürülerek malulen emekli kategorisinden 
düşürülmüş olma ihtimalini gündeme getirmektedir. Diğer yandan araştırma kapsa-
mında erken emekli olmuş kişilerin, eş ve ebeveyn ölümüne bağlı alınan ölüm aylığı 
verilerine ulaşılamamıştır. 

Yukarıda verilen malulen emeklilerin ya da rakamları belirlenemeyen erken emekli-
lik kapsamında aylık alan engellilerin yaşam standartları da ayrıca sorgulanmak du-
rumundadır. Zira sosyal güvenlik sisteminin verdiği emekli aylıkları (asgari ücret ile 
çalışarak emekli olan kişilerden oluştuğu için) çoğunlukla asgari ücretin altındadır. 
Yaşamlarında toplumun diğer kesimlerine göre ekstra birçok maliyete katlanmak zo-
runda olan engelliler bakımından bu gelirler, bir anlamda açlık sınırının altında yaşam 
sonucu doğurmaktadır. 

Engellilerin aldıkları aylık, emekli aylığı ya da engelli aylıkları, çoğunlukla onların çok 
ciddi ekonomik güçlükler içinde yaşamlarını sürdümelerine ancak yetebilmektedir. 
Bu noktada önplana çıkan –özellikle şartsız– sosyal korunma harcamaları da engelliler 
bakımından umut verici boyutlarda değildir. Zira şartsız sosyal yardımlar, Türkiye’nin 
tüm şartsız sosyal yardımlarının içinde % 1’in altında (% 0.93) bir orana sahiptir. Bu 
oran, ekonomik kriz içerisinde artması gereken, engelli bireylerin yaşam standartları-
na doğrudan etki edebilecek bir teknik-ekonomik argümanın işlevsiz kaldığını ortaya 
koymaktadır. 

Sonuç olarak, genel anlamıyla dezavantajlı grup olma vasfı yüzünden çoğunluğu eko-
nomik yoksulluk ve yoksunluk sınırlarında yaşayan engelliler bakımından 2021 yılı, 
yaşam standardı ve sosyal korunma hakkı bakımından istenilenin çok altında koşullar 
sunmuştur. 

Engellilerin içinde bulundukları derin yoksulluk sarmalından çıkabilmesinin yolları 
ise ancak ve ancak, onların istihdamlarının arttırılması, bunun için teşviklerin ve mes-
leki eğitim programlarının arttırılması, bunun yanında engellilerin kalifiye meslekleri 
yürütebilmeleri için önlisans, lisans ve lisansüstü eğitim programlarına erişebilecek 
fırsat eşitliği koşullarının yaratılması gerekmektedir.
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Yoksullaşma Ekseninde İncelemeler

Doç. Dr. Idil Işık

Engelli birey olarak Türkiye’de yaşama deneyimini anlamak ve Birleşmiş Milletler 
Engelli Hakları Sözleşmesi’nin bu projeye konu olan maddeleri açısından deneyim-
lerini irdelemek için farklı engellere sahip katılımcılarla görüşmelerin yürütüldüğü 
bir nitel araştırma fazı da gerçekleştirildi. Bu bölümde bu fazda izlenen yöntem ve 
bulgular aktarılacak. 

Yöntem
Katılımcılar 
Mülakatlarda on katılımcı, gönüllü olarak yer aldı. Bunlar arasından altı katılımcı (dört 
erkek, iki kadın) farklı engel türleri ile yaşamını sürdüren; görme engeli, omurilik felci, 
işitme engeli ve SMA hastalığı olan kişilerdir. Diğer iki katılımcı, engeli olan çocuklara 
sahip ebeveynlerden oluşuyor; çocuklarının engeli ise Nadir Hastalık, SSPE (Subakut 
Sklerozan Panensefalit) ve Down sendromudur. Diğer iki katılımcıdan birisi, işitme en-
geli, diğeri ise zihinsel engel alanında uzmanlığı olan kişilerdir. Birer katılımcı Samsun, 
Antalya, Tarsus ve Diyarbakır’da; dört katılımcı İstanbul’da, iki katılımcı Şanlıurfa’da 
yaşamaktadır. EK-1’deki tabloda katılımcıların sosyo-demografik özellikleri hakkında 
detaylı bilgi yer almaktadır.

Mülakat Protokolü
Katılımcılara Türkiye’de engelli bir birey olarak deneyimlerini, BM Sözleşmesi’nin 
maddeleri ile ilişkili şekilde irdeleyebilmek için EK-2’de yer alan sorular yöneltildi 
(Mülakatların “prosedür”ü ve “veri analiz” yöntemi EK-2’de ayrıntılarıyla verilmektedir). 
Bu açık uçlu, yarı yapılandırılmış sorular, mülakatı yapan uzman tarafından birebir 
sorulmaktan ziyade, bir sorunun yöneltilmesinin ardından, görüşmeyi derinleştirmek 
ve detayları elde etmeyi sağlamak amacıyla kullanıldı. 

BM sözleşme maddeleri mülakatta, görüşmeyi derinleştirecek ve güçlendirecek bir 
sıralama ile alındı, dolayısıyla madde numaralarının izlediği sıraya sadık kalma çabası 
gösterilmedi. BM sözleşmesinin aşağıdaki maddelerine dair içinde bulundukları şartları 
değerlendirmeleri istendi:

 4. BÖLÜM

 Türkiye’de Engellilerin Deneyimlerinin
 Birleşmiş Milletler Engelli Hakları

 Sözleşmesi Açısından Analizi  
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MADDE 19
“BAĞIMSIZ YAŞAM VE TOPLUMA DAHIL OLMA” ILE ILGILI BULGULAR

Bağımsız Yaşam ve Topluma Dahil Olma kapsamında mülakatlarda gündeme gelen 
konular Şekil 4.1’de yer alan temalar altında gruplanabilmektedir:

Madde 19: Bağımsız Yaşam ve 
Topluma Dahil Olma

Eğitimli teknik personel eksikleri

Kamu himetlerinde eksikler 
ve erişebilirlik

Kültürel faaliyetlere erişebilirlik

Sosyal Katılım

Sosyal ilişkiler ve arkadaşlık

Toplumda ayrımcı 
yaklaşımlar

Bağımsız Yaşam
Adalet erişim

"Bağımsız olmak 
istiyorum, 
bağımsız 
yaşamak 

istiyorum"

Ailenin engelli 
olan çocuk 
yetiştirmek 
konusunda 
bilgisizliği

Ailenin 
engelli bireyin 

bağımsızlaşması 
üzerindeki etkisi

Bilgiye erişim

Önyargılar

Şekil 4.1: “Madde 19: Bağımsız Yaşama ve Topluma Dahil Olma” kapsamına giren temalar

Bağımsız Yaşam
Bağımsız yaşam konusunda güçlü bir söyleme, Down sendromlu bir birey (DSB) ve 
annesinin birlikte katıldığı bir görüşmede rastlıyoruz:

“DSB: Ben tek başıma evde yaşıyorum. Annemsiz, babamsız. Üst katta, kendi 
katımda yaşıyorum. ….’ta çalışıyorum. Alarm yapıyorum, etiket yapıyorum. Bir 
de dergi satışında rekor kırıyorum. 
Araştırmacı: Down Sendromlu bireylerin Türkiye’de bulunduğu şartlarla ilgili 
ne düşünüyorsun? Başka arkadaşlarını da düşünürsen, sen ne düşünüyorsun 
Türkiye’de yaşama koşullarıyla ilgili? Aynı haklara sahip mi sence?
DSB: Bence aynı haklara sahip değiller. Ben hakkıma sahibim.
Araştırmacı: Toplu taşımayı tek başına kullanması kaç yaşında?
Anne: Evet, 18-19 yaşlarında, arkadaşlarıyla buluşmak için merkeze geliyordu. 
Geçen gün otobüs şoförü durmamış, gitmiş. Bastım sen durmadın, beni eve 
götürmek zorundasın demiş.
DBS: Şoke oldum.
Anne: Ve belediye otobüsü geri dönmüş, bizim evin önünde bırakmış. Herhalde 

• Md. 19 – Bağımsız Yaşayabilme ve Topluma Dahil Olma
• Md. 20 – Kişisel Hareketlilik
• Md. 25 – Sağlık
• Md. 26 – Habilitasyon ve Rehabilitasyon
• Mad. 28 – Yeterli Yaşam Standardı ve Sosyal Korunma

Bulgular
Engelli bireylerin, ebeveynlerinin ve engellilik alanındaki uzmanların katıldığı mü-
lakatlar sonucunda elde edilen veriler, BM Engelli Hakları Sözleşmesi’nin Madde 
19-20-25-26-28’in kapsamına giren ilke ve esaslara göre kodlandığında elde edilen 
bulgular aşağıda her madde için detaylı şekilde sunulmaktadır. 

Mülakat soruları doğrudan bu maddelerle ilgili olmasa da BM sözleşmesinin “Madde 
24-Eğitim” ve “Madde 27-Çalışma ve İstihdam” konusunda da bulgular doğal olarak 
ortaya çıktı. Bu bulgular da ayrı birer başlıkta sunulmakta. 
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Yapılan görüşmelerde bağımsız yaşam ve topluma dahil olma hakkının kullanımı için 
uygun özel eğitim programlarına ve uygulamalara ihtiyaç olduğu, bu noktada rehabi-
litasyon uygulamalarının stratejik öneme sahip olduğu belirgin bir şekilde gözlenmiş-
tir. Bağımsızlık konusunda zihinsel engelli bireylere yönelik bir eğitim kurumunun 
yöneticisinin de görüşleri yukarıdaki deneyimleri desteklemekte: 

Büyük engeli, toplum bazında görüyoruz. Benim zihinsel engelli bir çocuğum 
var. Minibüse, otobüse veya metroya binecekse sesli sistem yoksa çok sıkıntı. 
Çünkü okuma yazma bilmiyor. Onu ona ezberletebilirim. Otizmli bir çocuğa, 
Çarşı’yı duyduğun zaman ineceksin, bunu öğretebiliriz. Ama sesli sistem de 
yoksa bu bizim için tamamen kısıtlayıcı. Evden çıkamaz duruma geliyor. Çıkıyor 
ama evin 50 metre ilerisindeki bakkala, markete gidiyor, bir şeyler alıyor, ge-
liyor. Annesi o sırada pencereden bakıyor. Başına bir şey gelmesinden endişe 
duyuyor, eve geri dönmesini bekliyor. Bununla ilgili bir örneğim var. XXX diye 
bir öğrencim vardı. Annesi çok kısıtlayıcıydı. Buraya başladı. Yaşı 17’ydi ve 
hafif zihinsel engelli miydi? Lisede de eğitim görmüş, çok iyi durumda olan bir 
öğrencim de biz ailesini ikna ettik. Aslında her şeyi yapabilir bu çocuk. Okuma 
yazması da var, topluma karışabilir. Aile önce tedirgin oldu, sonra işte biz 
destekleyeceğiz dedik. Aileye biraz güvence verdik. Aileyi ikna ettik ve sosyal 
beceriler çalışmaya başladık. Okuma yazma becerisi zaten vardı. Artık aka-
demik olarak bir şey kazandırmaktan ziyade sosyal beceriler üzerine gitmeye 
karar verdik. XXX’la başladık, pazara gittik, para üstü beklemeyi öğrendi. 
Karşıdan karşıya geçmek, vs. yani sizin toplumda görerek öğrendiğiniz her 
şeyi ona bizzat tek tek öğretmek zorundaydık. Minibüse binmek, minibüsten 
inmek, dur tuşuna basmak, müsait bir yerde ineceğim diyebilmek. Özellikle 
otizmli çocuklar için bu çok zor. Aradan üç yıl geçti. Tarsus’ta Yayla sezonu 
vardır. Yazın aileler yaylaya giderler, serin olduğu için. Bir sene dedik ki XXX’ı 
evde bırakacaksınız, siz yaylaya gideceksiniz. XXX tek başına yaşayacak ve 
elinde nakit para olmayacak. Parası bittiğinde ATM’ye gidecek. Para çekecek, 
bir bisikleti var. Bisikletle çarşıya gidecek, işlerini halledecek, gelecek, yemeğini 
hazırlayacak ve yemek yiyecek. Aile çok tedirgin oldu. Önceleri iki gün olarak 
başladık buna, 1-2 gün derken 1 hafta şeklinde ilerledik. Korkmasın diye karşı 
komşu da tanıdık, herhangi bir sıkıntı olursa oraya gidecekti. XXX bunu ba-
şardı. Şu anda havaalanı inşaatında çalışan, iş yerine kendisi giden, market 
alışverişini yapan, sabah uyandığında çay demleyip ‘Hadi anneciğim uyan, 
ben kahvaltı hazırladım’ diyen, akşam da bulaşıkları yıkayıp kendi sakal tıra-
şını olan bir birey haline geldi. Doğru şekilde desteklenirse, toplumsal alanda 
sosyalleşme olabiliyor. Her şeyi kendileri yapabiliyorlar. Ama burada çocuğun 
zihin durumu çok önemli. Eğer zihinsel engeli ağırsa, orta derecede ise tabii 
daha kısıtlayıcı ama hafif zihinsel engelli ise aile de bize destek oluyorsa çok 
güzel başarılar elde edebilirler.
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hiçbirimizin başarabileceği bir şey değil. Şoföre “Bu senin hatan, telafi etmen 
gerekiyor” demiş. Servisi kaçırıp daha sonra bir görevliden rica edip kendini 
götürttüğü de olmuştur. Bana destek olun lütfen diye destek almaktan kaçın-
mıyor. Önemli olan zaten kendi başının çaresine bakması ve bunu gerçekten 
iyi yapıyor. Bunlar öğretilmiş davranışlar mı, ondan çok emin değilim. Çoğu 
şey aslında kendi kendine geliştirdiği yöntemler. İnsanlar genelde çocuklarını 
yalnız bırakmamayı tercih ederler. Beş yaşından itibaren evde kontrollü ola-
rak bırakmaya başladık eşimle. Alışverişe veya işe gidiyoruz deyip, kapının 
önünde bekleyip 10-15 dk. sonra geri dönüyorduk. Yavaş yavaş evde kalmaya 
alıştı. Sonra yakındaki markete göndermeye başladık. O giderken biz arkadan 
takip ediyorduk. Kontrollü başladıktan sonra her şey yolunda olduğu anda 
gönül rahatlığıyla bırakıyorsunuz. Yeter ki o fırsatı sağlayın çocuklara. Her 
şeyi yapabileceklerine inanıyorum.”

“Bağımsız Olmak İstiyorum, Bağımsız Yaşamak İstiyorum” 
Katılımcılar, bağımsız yaşama hakkının temelinde, kişinin kimseden yardım alma-
dan, istediği koşullarda yaşamını sürdürme konusuna özellikle atıfta bulunmuşlardır. 
Bağımsız yaşam için destek sistemlerine ve özellikle de asistanlık destek sistemlerine 
ihtiyaç duyabilecek olan Down sendromlu bireyler için konu daha da önemli hale gel-
mektedir. Yukarıda devam eden diyaloglarda bağımsızlık vurgusunu daha da kuvvetli 
kılan bir anekdot ise şu şekilde ortaya çıktı: 

Anne: Evet, XXX gerçekten bunu yaptı. Hatta pandemi öncesinde bir meclis 
önü konuşması da var. Türkiye Down Sendromu Derneği olarak komisyon ku-
rulmasını talep etmiştik. Dolayısıyla Meclis’te görüşmelere gidildi. Görüşme 
çıkışında, basın açıklaması vardır; XXX’in bağırmaları hâlâ kulaklarımızda, 
‘Bağımsız olmak istiyorum, bağımsız yaşamak istiyorum’ diye...
DSB: Ben de hep bağımsız olmaya karar verdim. İşte, hakkımı aramak istedim. 
Hakkımı kullanmak istedim. Hakkımı savunmak isterim, diye konuşmalar 
yaptım. Herkes beni ayakta alkışladı. Gerçekten çok mutlu oldum.
Anne: Bağımsızlıkla ilgili bir olay anlatayım. Bir arkadaşının ablası bana 
söyledi. Pandemi döneminde bir arkadaşı babasını kaybetmişti.
DSB: Aa, evet çok üzüldüm, ağladım.
Anne: Evet, üzüldüğünü söylemiş. Arkadaşına da demiş ki: ‘Neden bağımsız 
olmak istediğimi biliyor musun? Çünkü annem ve babama bir şey olursa ben 
tek başımayım. Kimsem yok, senin ablan var. O yüzünden ben ayakta durmak 
zorundayım, kendi yaşamımı kendim sürdürmek zorundayım.’ O zaman ger-
çekten çok kötü hissetmiştim kendimi. Ama bunu düşünüyor olması da ayrıca 
beni çok mutlu etmişti. Sürekli bağımsızlıktan bahsediyor, bağımsız olmak 
istediğinden, birlikte bir şeyler yapmak istemiyor. Acaba bizde mi bir sorun 
var diye düşünmeye başlamıştım. Ama asıl sorunun ileriye dönük olduğunu 
anladım ve bu da beni çok mutlu etti.
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bundan haberdar olmadığı için körler okuluna gitmiş ve yatılı kalmak zorun-
da kalmış, farklı şehirde olduğumuz için. Unutamıyor o bir yılı. Sonrasında 
oradaki bir öğretmen sayesinde kaynaştırma eğitiminden haberdar olmuşlar.” 

“Aileler ilk öğrendiğinde psikolojik anlamda iyi durumda olmuyor. Onlara hem 
psikolojik destek sağlanması gerekiyor hem de neler yapması gerektiğinden 
haberdar olması gerekiyor. Hem aileye hem kişiye bir şekilde ulaşmak gereki-
yor ama bu hiçbir şekilde sağlanmıyor. Devlet bu konuyla ilgili hiçbir destek 
sağlamıyor. Hiçbir şekilde ne biz bilgi sahibi oluyoruz ne de ailelerimiz.”

“Bazı aileler de ilgisiz olabiliyor ve çocuk kendi halinde, sağdan soldan bir 
şeyler öğrenmeye çalışıyor. Ama bazı kişiler gerçekten çok şanslı. Bazı işitme 
engellilerin anne-babaları çok bilinçli, erkenden implant takılıyor ve akranları 
gibi düşünüp konuşabiliyorlar. Ama geç tanı konulursa, geç cihazlandırma 
olursa, çocuk işaret dili kullanıyor ve işi daha zor oluyor. İstihdamda, eğitimde 
çok daha fazla zorlukla karşılaşıyorlar.”

Sosyal Katılım
Madde 19 kapsamında öne çıkan ikinci ana tema ise sosyal katılımı oluşturuyor. Bu 
kapsamda “sağlamcı tutumlar” vurgusu yapan bir katılımcı şunları söylüyor: “Hayat 
boyu hem siz hem aileniz sağlamcı tutumlarla karşı karşıya oluyorsunuz. Ailem bizi 
okuttuğunda, okutup bunları ne yapacaksınız, sanki meslek sahibi mi olacaklar, di-
yenler olmuş.” 

“Sosyal ilişkiler ve arkadaşlık” ile ilgili ise bir katılımcı “Üniversiteye kadar hiç arkada-
şım falan olmadı” ifadesini kullanıyor. Bir başkasının ise deneyimi şöyle: “İşitme cihazı 
kullandığım için, ne derler, fişlemeye, alaya maruz kaldım, lisede özellikle. Mahcupluk 
hissediyordum. Bir şekilde rekabetle atlatmaya çalıştım.”

Bir başka katılımcı, “Türkiye’de görme engelli olmak hiç kolay değil. Zaten günlük 
hayatta sosyal deney gibi yaşıyoruz” demektedir: “Dışarı çıktığımızda bir sürü sorun 
var; gelip bir anda kolunuza girenler, fiziksel temasta bulunanlar, sarılanlar, sen niye 
dışarı tek başına çıkıyorsun diyenler. Çok değişik tepkilerle karşılaşıyoruz…”

“Toplumda ayrımcı yaklaşımlar” kapsamında ise şu aktarım iyi bir tasvir sunmaktadır: 

“Eskişehir çok erişilebilir bir kent ve engellilere uygun. Anadolu Üniversitesi’nin engelli 
alanında verdiği mezunlar çok önemli. Eskişehir’de zihin engelli bir çocuk dışarıya 
çıktığında toplum onu destekliyor. Ama Tarsus’a ya da daha küçük yerleşim yerlerine 
geldiğimizde çocuk bağımsız yaşayamıyor, evde kalıyor. Toplumun engelli çocuklara 
nasıl yaklaşmaları gerektiğini öğretmemiz gerekiyor.”
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Ailelerin Engelli Bireylerin Bağımsızlaşması Üzerindeki Etkileri
Engelli bireylerin bağımsız yaşam hakkını kullanmalarında rehabilitasyon sistemlerinin 
rolü önemli olmakla birlikte, engellinin yanında ailenin de bu sürece dahil edilmesi 
belirginleşen bir diğer bulgu oldu. Ailelerin engellilik algısının ve engelliliğe bakış açı-
sının doğru bir zeminde geliştirilmesi, psikolojik olarak sosyal yaşamda karşılaşılacak 
bariyerlere karşı hazırlanmasının önemi de görüşmelerde katılımcılarımız tarafından 
gündeme getirildi. Yukarıdaki her iki örnek de ailenin engeli olan bireyin bağımsızlığını 
sağlamadaki rolüne işaret ediyor. Benzer bulgulara diğer mülakatlarda da rastlıyoruz: 

“Aile yönünden çok şanslıydım. Ablam da görme engelli. Önümde her şeyi ilk 
defa deneyimleyen biri vardı. Ailem destekliyordu ama çoğu insanın böyle 
bir aileye sahip olmadığını da görüyorum.” 

“Eğer aile çocuğunu sosyal hayata karıştırmayı seven, isteyen ve bu konuda 
destekleyici bir aile ise güzel sonuçlar alabiliriz. Ama aileler genellikle ‘Ya 
gerek de yok. Ne yapacak bu çocuk dışarıya çıkıp’ diye düşünüyor, özellikle 
küçük yerleşim yerlerinde çok gördüğümüz bir tavır. O zaman çocuk tamamen 
ailenin elinde ve sosyal ilişki kurmayan, dışarıya çıkmayan, bu konuda des-
teklenmemiş, nasıl olsa yapamaz gözüyle bakılan biri haline geliyor. Aileyi bu 
konuda eğitmek zorundayız. Aileler tedirgin oluyor, utanıyorlar. ‘Her dışarıya 
çıktığımızda insanlar çok dönüp bakıyorlar. Nesi var diye soruyorlar. Ben de 
her defasında cevap vermekten artık yıldım’ deyip artık çocuğunu dışarıya 
sosyal hayata sokmak istemeyen aileler oluyor.”

“Teknoloji kullanımı çok önemli. Ya ailelerin ya da engelli bireylerin yön-
lendirilmesi gerekiyor. Babam çok ilgileniyordu bilgisayarla, teknolojiyle. O 
yüzden de avantajlıydım.”

Ailenin Engeli Olan Bir Çocuk Yetiştirmek Konusundaki Bilgisizliği
Elbette aileler için çocuklarının doğuştan ya da sonradan gelişen bir engelinin olması, 
şoke olmalarına neden olan, çoğu zaman çocuk yetiştirme konusunda zaten dene-
yimsizken, engeli olan bir çocuk yetiştirme konusunda hiç fikir sahibi olmadıkları, 
duygusal açıdan hazırlıklı olamadıkları bir deneyim halinde kendisini gösteriyor. Bu 
durum, katılımcılarımız tarafından, ailelerin bilgi eksikliği olarak tanımlanıyor ve bu 
eksiğin giderilmemesinin çocuğun yetiştirilme esnasında karşılaştığı önemli bir bariyer 
olduğunu vurguluyorlar:

“Aileler genelde engelli bir çocukları olduğunda bu durumla ilk defa karşı-
laşmış oluyorlar ve ne yapacaklarını da çok bilemiyorlar. Annem de şoke 
olduğunu, ne yapacağını bilemediğini, hatta kişisel bakımımı yapabilecek 
miyim diye bile düşündüğünü söylüyor. Eğitim alabilecek mi, okuyabilecek 
mi? Mesela kaynaştırma eğitimi alabilecekken ablam, birinci sınıfta ailem 
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Toplumun engelli bireylere yönelik hiyerarşi içeren bakış açısı, engelli bireylerin toplum 
yaşamına katılımını etkileyen, geciktiren ya da engelleyen bir faktör olarak karşımıza 
çıkmaktadır. Nitekim, “İnsanın acıyarak bakması”nın rahatsız edici olduğuna vurgu 
yapan bir katılımcımız bu deneyimini şu şekilde aktarıyor:

“Eskiden bir insanın bana acıyarak bakması beni bayağı etkiliyordu ve çeşitli 
sosyal ortamlara katılmamın önüne geçiyordu bu. Şu an bunları aştım, bir 
şekilde kendi çabamla. Bastonu kabullenmek, engelli olduğumu kabullen-
mekten daha zordu. Farklı sosyal ortamlara, müzelere, sinemaya, tiyatroya 
vs. gitmiyorum.”

“Neden Dışarı Çıktın, Neden Tek Başınasın?” 
Engellilere yönelik önyargılara dayalı ebeveyn bakış açısı, kimi durumlarda –özellikle 
de engelliye hizmet verme, hizmete erişimde kolaylık sağlama ya da erişim sağlama du-
rumlarında– “psikolojik şiddet” ya da “mobbing” boyutuna varan olumsuz tutumlara da 
dönüşebilmekte. Bu açıdan bakıldığında, hak sahibi olan engelli yerine, kamusal temasın 
olmadığı hallerde “sevilen”, temas halinde de “yük” olarak algılanan bir engelli birey gerçeği 
ile karşılaşmaktayız. Bir katılımcımız bu tip durumlardan birini “İnsanlar, bir engelli zorluk 
yaşadığında fiziksel engeli, bariyeri değil de engelliyi suçluyor” şeklinde özetlemektedir: 

Mesela dün, bir otobüs bekliyordum. Tabii duraklarda gelen otobüsü öğrene-
bileceğimiz herhangi bir şey yok, birilerine sormak zorundayım. Bineceğim 
otobüs 339’du, bana 312 gelince haber vermiş. Yanlış otobüse bindim. Şoförün 
oradaki tavrı, açıkça bir şey demedi ama beni suçlar gibiydi.

Engelli bireyler, sosyal yaşamda “zorlayıcı insan ilişkileri” içine girmektedir. Down 
sendromu olan bir birey şöyle anlatıyor: 

DSB: Eskide kaldı. Beni o kadar üzdü. Beni mahvetti. Yedi bitirdi kendisi. 
Yiyip bitiriyor beni.
Anne: İş yerindeki müdürüydü. Ciddi sorunlar yaşadılar. Sonunda başka bir 
yere gitti müdürü, çözüldü bir şekilde. Ama bunda da hakkını kendisi aradı. 
Bölge müdürüne mektup yazmış.

Kültürel Faaliyetlere Erişebilirlik
Kültürel alanındaki eksikler çeşitli deneyimlerle tarif ediliyor: 

“Sinemaya gittiğimizde veya bir dizi izleyeceğimizde, sesli betimlemeli olması 
gerekiyor. Onların sayısı da oldukça az. Tiyatroda sahnelerin betimlendiği 
bir şey var mı, hayatımda hiç duymadım, varsa da benim haberim yok.”

“Geçenlerde ilk defa bir arkadaşımla müzeye gittik. Bana her şeyi anlattı. Detaylı 
bir şekilde ve çok hoşuma gitti. Müze gezmenin güzel bir şey olduğunu fark ettim.”
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Önyargılar
Engelli bireylere yönelik önyargıların, toplumun onlarla kurduğu ilişkinin şeklini 
doğrudan etkilediğini görmekteyiz. Daha ziyade, ebeveyn-küçük birey’den oluşan 
hiyerarşiye dayalı bu modelin engellileri yardıma muhtaç, yetersiz birey olarak görme 
önyargısından beslendiğini söylemek yanlış olmayacaktır. Engellilerin en yaygın maruz 
kaldıkları psiko-sosyal tehdidin “önyargılar” olduğunu söyleyebiliriz: 

“İnsanların önyargılarıyla çok karşılaşıyoruz. Yanınızda gören biri varsa, 
direkt onunla iletişime geçiyorlar, sizinle ilgili konularda. İnsanlar hiçbir 
şey yapamayacağınızı düşünüyor. Ya da çok olağanüstü bir şey yapıyor-
muşsunuz gibi ya da tehlike altındaymışsınız gibi tepkiler veriyorlar. Zaten 
erişilebilirlik sorunları oldukça fazla olunca yine insanlarla iletişim kurmak 
durumunda kalıyorsunuz. İnsanlara bağımlı oluyorsunuz. Bankaya, notere 
ya da tapuya gittiğinizde, herhangi bir yerde imza atacağınız zaman sizden 
iki şahit istiyorlar. Bizi korumaya alıyorlarmış, birileri bizi kandırmasın diye. 
Ben şu anda yüksek lisans yapıyorum ama hâlâ imzam hiçbir şeye yetmiyor. 
Kendimi çok kötü hissediyorum. Niye ben iki şahit ile imza atayım? İstediğiniz 
kadar akademik anlamda ilerleyin, bunu yaşıyorsunuz.”

Ayrıca görüşme esnasında devletin engelli bireyler için tanımladığı zorunlu eğitim 
saatlerinin yetersizliğine sıklıkla vurgu yapan bir okul yöneticisi katılımcımız şu de-
tayları aktarmakta: 

“Eğer öğrencilere, zihin engelli çocuklara daha yüksek ders saatleriyle eği-
tim hizmeti verebilirsek, o eğitim hizmetimizi bölebiliriz. Birazını toplumsal 
yaşam becerilerine böleriz, birazını akademik becerilere böleriz. O zaman 
çocuk hem okula geldiği için daha fazla sosyalleşmiş olacak, hem de aldığı 
hizmet ise ailenin isteği şeklinde ya da bizim istediğimiz şekilde dönüşecek. 
O zaman toplum daha fazla dışarıda engelli çocuk görecek, daha çok çocuk-
la irtibat kurabilecek, iletişim kurabilecek. O zaman zaten toplum da bunu 
öğrenmiş olacak. Biz çocuğu ne kadar çok görürsek, eğitimciler olarak ona 
ne kadar çok destek olabilirsek o kadar iyi olacak. Bir alışveriş merkezinde, 
işitme engelli ya da görme engelli bir birey geldiğinde nasıl davranmalıyız 
üzerine bir eğitim verdim. Elemanlardan biri, ‘Buraya gelmezler, ben hiç 
kör birini görmedim’ dedi. Varlar ama! Şu an belki bu mahallede, belki arka 
mahallede, evinden dışarıya çıkamayan bu insanlar varlar. Burada biz ai-
lelerimize elimizden geldiğince destek olmaya çalıyoruz, eğitimciler olarak 
ama mesela 60 tane öğrencim var. Her bir çocuğun ayda 8 saat hakkı var. 
Ben de o 60 çocuğa bölünmek durumunda kalıyorum. Devlet bu kadarının 
fiyatını karşıladığı için o kadar eğitimci ile hizmet verebiliyorum.”
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erişilebilir kaynak yok. Ben her şeyi babama okutuyordum. Babam da ses 
kayıt cihazına okuyordu işte, oradan çözüyordum falan.” 

“Pandemiden örnek vereyim; mesela dudak okumak mümkün olmadı maskeler 
yüzünden, şeffaf maske olmadığı için. Çok zorlandım, katiyen anlamadım. 
Doktoru hastanede anlamadık. Şeffaf maske, sağ olsun Avcılar Belediyesi, 
Isparta Büyükşehir Belediyesi gönderdi şeffaf maskeler, dağıttık psikologlara, 
öğretmenlere. Çok mutlu oldu işitme engelli arkadaşlarımız. Cumhurbaşkanı’nın 
tedbirler açıkladığı basın toplantıları vardı, hiç tercüman yoktu orada. Bir 
bildiri yayınladık, Engelli Hakları Sözleşmesi’ndeki bilgiye erişim hakkının 
uygulanmasını istiyoruz dedik. Yirmi derneğin imzasını topladık, ondan sonra 
tercüman kullanmaya başlandı sağ alt köşede. Böylece Cumhurbaşkanı’nın 
anlattıkları erişilebilir oldu, ama bu kez de Sağlık Bakanı’nda yoktu.” 

“İl Sağlık Müdürlüğü’nü aradığımız zaman bunun yöntemi nedir? Bunu 
öğrenmemiz lazım. Kimse bir şey bilmiyor. Günlerdir, aylardır, haftalardır 
uğraşıyoruz. Bu raporlar nasıl değiştirilecek? Ne olacak? Kimse bize bir bilgi 
vermiyor. Sağlıkta ailenin hastaneye ulaşması çok zor. Bir örnek vereyim. 
Çocuk psikiyatristine giden otizmli bir öğrencim var. Bir ilaç kullanması 
gerekiyordu ama kalbi zorlayan bir ilaçtı, babası da kalpten vefat etmişti. 
O nedenle önce kardiyolog kontrolünden geçmesi gerekiyordu. Önce aile 
doktorun yanına gidiyor ki nasıl yapabiliriz, anesteziyle mi getirelim, vs. 
öğrenmek için. Kardiyolog da, önce bir ay kadar sırtından kupa çektirin, 
buna alışsın, sonrasında yeniden konuşalım, diyor. Otizmli bir çocuğa bunu 
önerdi. Çünkü bilgisi yok ama benden daha çok bilgisi olması lazım. Sana 
sadece sağlıklı dediğimiz o normal gelişim gösteren çocuklar gelmeyecek ki; 
otizmli de gelecek, bedensel engelli de gelecek, zihinsel engelli de gelecek.”

Kamu Hizmetlerinde Eksikler ve Erişebilirlik
Engelli bireylerin kamu kurumları tarafından sunulan hizmetler konusunda zorlandık-
larını, buraya kadar sunulan aktarımlardan anlıyoruz. Bu deneyimi daha da özelleştiren 
görüşler ise şu şekilde sunuluyor: 

“Biliyorsunuz, Engelli Hakları Sözleşmesi gibi Çocuk Sözleşmesi’nin de erişe-
bilir formatta, işaret dili versiyonu yoktu. Tam 20 yıl sonra işaret dili versi-
yonu yaptılar. Kadın Hakları Sözleşmesi var, sağır kadınlar için erişilebilir 
bir formatta yok ama.”

“Adli yardım bizler için hiçbir şekilde erişilebilir değil. Birtakım belgeler 
isteniyor ama işaret dili versiyonu olmadığı, her şey yazılı metin olduğu 
için anlamıyorlar. Tamamen erişilebilir bir formatta olması lazım. Ayrıca 
bir de noterlerde çok büyük sorunlar yaşanıyor. Noterler, Aile Bakanlığında 
çalışan işaret dili tercümanlarını tanımıyorlar. Yeminli tercüman olmasını 
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“Bazı arkadaşlar gezmeyi çok seviyorlar. Bir tur firmasıyla konuştuk. Gezerken 
işaret dili tercümanı koyduk ve çok mutlu oldular.” 

“İşitme engelli çocuklarımıza müzik eğitimi veriyoruz. Özgüvenleri arttı. 
İşaret dili kullanan kesim özellikle işaret diliyle sohbet etmeyi çok seviyor, 
internet üzerinden tartışmayı çok seviyorlar. İşitme engelli dilini konuşmak 
gerekirse bir araya toplanıp şehir dışına gidiyorlar, gurup halinde geziyorlar.”

Adalete Erişim
BM EHS 19. Maddesinin, yani bağımsız yaşam ve toplum yaşamına dahil olma hak-
kının en önemli unsurlarından biri; kamusal hizmetlere ve binalara erişim hakkıdır. 
Ancak bu hakka erişimin adalete erişim gibi çok kritik alanlarda bile önemli zorluklar 
içerdiğini görmekteyiz. Engelli bireylerin adalet sisteminde zorlandıkları, “kendini 
ifade edebilmek” konusunda da engellendiklerine vurgu gözlemliyoruz:

“İşaret diliyle iletişim kuranlar, kendini ifade etmekte zorlanıyor. Karar veri-
ciler işaret dili bilmediği için onların ihtiyaçlarını anlamıyorlar.” 

“Tercümana erişim her zaman büyük bir sorun. Tercümanın nerede çalıştığını 
bilmiyorlar, nerede görev yaptığını bilmiyorlar.”

“Nitelikli olmayan kişiler bilirkişi oldu. Mevzuatta, ben işaret dilini biliyorum 
diye bir ifade var. Burada ‘İşaret dili biliyorum’ diyen biri bilirkişi olmaya 
hak kazanıyor. Dolayısıyla yetersiz çeviri oluşuyor. Adalette yanlış çeviriler 
mağdur olmalara yol açıyor. Kamuda da işaret dili eğitimleri veriliyor ama 
bunlar başlangıç seviyesinde. Bu seviyede eğitimi yeterli sayıyor devlet, kamu 
kurumları. Ama öyle olmaması lazım. Burada en az 4-5 yıl pişmeniz, farklı 
kesimlerle konuşmanız lazım.” 

Bilgiye Erişim
Kamusal hizmetlere erişim, bağımsız yaşamın en önemli unsurlarından biridir. Bağımsız 
ve insan onuruna yakışır koşullarda bilgiye erişim, beraberinde birçok farklı hak 
alanına erişimin de önkoşuludur. Bu açıdan bakıldığında, bilgiye erişim sorunları, 
eğitimden istihdama kadar birçok hak alanında engellilere sorun yaratabilmektedir. 
Nitekim katılımcılarımız da bu yönde geribildirimlerde bulundular. Engelli bireyin 
bilgiye erişimi hem eğitim koşullarında hem de gündelik yaşamda kısıtlanmalar ha-
linde karşımıza çıkıyor: 

“Bilgiye erişimde ciddi sorunlar var. Yüksek lisans yapıyorum ve her siteye gi-
rip istediğim kaynağı indiremiyorum. Çoğu zaman yardım almam gerekiyor.”

“Mesela üniversite sınavına hazırlanırken bilgiye erişimle ilgili sorunlar olu-
yor. Zaten matematik çok daha sorun oluyor görme engelliler için, çünkü 
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“Tekerlekli sandalye kullanıyorum. Sandalye kullanan kişiler için değil sadece, 
yaşlısı olsun, bebek arabası kullanan hanımlar olsun, görme engelliler olsun, 
bunlarla ilgili de gördüğümüz şeyleri yetkili birimlere bildirmeye çalışıyoruz.”

Toplu Taşıma Duraklarında ve Araç İçlerinde Sesli Sistemler 
Toplu taşımadan yararlanabilmenin temel araçlarından birisinin sesli sistemler olduğu 
ve bunun eksik olduğu sıklıkla aktarılan hususlardan biri: 

“Görme engelliler için erişilebilirlik düzenlemeleri hiçbir yerde, hiçbir şekil-
de yeterli değil. Hissedilebilir zeminler özellikle İstanbul’da çok yetersiz. 
Ankara’da belli noktalarda vardı, onlar sökülmeye başladı. Sesli ışıklar yok, 
toplu taşımalarda sesli anons sistemleri yok.”

“İstanbul’da ve Ankara’da otobüs içerisinde gittiğiniz durağı söyleyen sistem-
ler var ama hepsi kapatılıyor. Ama durakta otobüs beklerken gelen otobüsü 
öğrenebileceğiniz hiçbir sistem yok.”

“Otobüsün içindeki sesli uyarı sistemi çalışır halde olsa da yanlış oluyor 
genelde, takılıp kalıyor.”

“Bindiğim otobüste öndeki ekran kapalı, arkadaki ekran kapalı. Ne zaman 
ineceğim, nasıl ineceğim? Anons yok. Görüntü yok. Hiçbir şey yok. Şikayet 
ettim Beyaz Masa’ya, İBB’ye. Artık daha bilinçliyiz biz bu konuda. Bizim için 
insan haklarının uygulanması önemli, erişebilirliğin uygulanması önemli. Biz 
sadece hakkımız olanı, hakkımızın uygulanmasını istiyoruz.” 

Engelliler İçin Erişilebilir Olmayan Tuvaletler
Tuvaletlerin yarattığı zorluklara vurgu gözlenmektedir: 

“Genelde omurilik felçlileri olarak dışarıya çıktığımızda zorluk çekiyoruz. 
Ben yirmi üç yıldır bu durumdayım ve büyük bir ameliyat olduğum ve bası 
yaralarım olduğu için klozete oturup tuvaletimi yapamıyordum. İki-üç yıllık 
bir sıkıntı yaşadım. Ama bugün dışarı çıktığımız zaman, Türkiye’nin nere-
sinde olursak olalım, engelli bireye göre bir tuvalet yok. Var olanların da 
çoğu uygun değil.” 
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istiyorlar. Bu da özel tercümanları mecbur bırakıyor ve özel tercümanlar da 
500-600 Lira ücret istiyorlar. Halbuki Aile Bakanlığı noterler birliğine, bu 
tercümanlarımız çok zor bir sınavı geçmiştir, çeviri yapma kapasiteleri vardır, 
yetkilidirler diye yazı yazdı. Buna rağmen halen sağdan soldan şikayetler 
duyuyoruz. Bir de mevzuata göre, yazarak ve okuyarak meramını anlatabi-
liyorsan tercümana gerek yok der mevzuat. Mevzuatı bilerek uygulamaktan 
kaçınan noterler var.”

“KPSS yerine Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı var. Duymuşsunuzdur. 
Ama maalesef sağır dediğimiz bireyler daha düşük puan alıyorlar, soruları 
anlamadıkları için.” 

“İşaret dili bilen psikologlar yok. Sadece İBB’de var, o da doğum iznindeymiş. 
Bir tanesi de özelde, o da yüksek seans ücreti isteyince, aileler veremiyorlar.”

“Mesela bazı firmalarda sadece telefon vardı, e-posta yoktu. E-posta olsa, ileti-
şim formu olsa isteğimizi daha rahat söyleyebiliriz. Ama şimdi artık Whatsapp 
hatları çıkmaya başladı. Bunlar bizim işimizi biraz daha kolaylaştırdı.”

“Bazı insanlar duyulsun diye bağırarak konuşuyor. İnsan insana bağırır 
mı? Tam tersine daha yavaş, tane tane konuşulur. Çünkü zaten duyamıyor, 
işitme kaybı var. Bankacılık hizmetlerinde başını eğerek konuşuyordu banka 
görevlileri mesela. Bakın diyorum, cihaz kullanıyorum, işitme kaybım var. 
Lütfen yüzüme bakar mısınız? Bazıları mümkün değil, çok hızlı konuşuyor-
du. Bıyıkları dudaklarını kapatıyordu, dudak okuma yapamıyorsun bıyıklı 
adamlarla. Peltek peltek konuşanlar vardı, çok zorlandım.”

“Hastanelerde mesela, doktorlar çok hızlı konuşuyorlar, takip edemiyorum. 
Ameliyat olman gerekti, ameliyattan sonra cihaz olmuyor, geliyor doktor, 
hasta bakıcılar, anlayamıyorsunuz. Refakatçi desteği istedim, annem yar-
dımcı oldu.” 

Fiziksel Erişilebilirlik 
Engelli bireyin dilediği yere rahatlıkla ulaşabilmesi en kritik hak ve yaşam kalitesini 
yükselten unsur olarak karşımıza çıkıyor. Katılımcılarımızın bu konudaki aktarımları, 
erişim düzenlemelerinin bağımsız yaşamın temel koşullarından birisi olduğunu bir 
kez daha gösteriyor: 

“Benim gündüzleri yüzde bir oranında görmem var. Işığı fark ediyorum ama 
karanlıkta tamamen gidiyor. O yüzden özellikle hava karardığında, hissedi-
lebilir zeminlerin olmaması benim için ciddi bir problem oluyor. Kendimi çok 
güvensiz hissediyorum, akşam saatleri çıkmayı tercih etmiyorum.”
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yaptırdık. Ana haber bültenlerinde duyurduk. Sonra ameliyatlar tekrar baş-
ladı. Ama dört defa yaşadık biz bu sorunu.” 

Kişisel Hareketlilik Araçlarına Erişememe
BM EHS’nin 20. Maddesi, kişisel hareketliliği arttırıcı sistemleri sadece tekerlekli 
sandalye, beyaz baston ya da işitme cihazlarıyla sınırlı tutmamakta. Bu bağlamda, 
görme engelli bireylerin kullandığı özel telefon yazılımları ve cihazları, özel okuma 
sistemleri vb. teknolojiler de kişisel hareketliliği arttırıcı teknolojiler kapsamındadır. 
Ancak sosyal güvenlik sisteminin, kişisel hareketliliği arttırıcı malzeme olarak, sadece 
tekerlekli sandalye, baston vb. medikal malzemeleri kabul ediyor olması, özellikle 
görme engellilerin kullandığı özel yazılımlı telefonlar ya da benzeri teknoloji tabanlı 
malzemeleri geri ödeme sistemine almaması, engellilerin bu tip hareketliliği arttırıcı 
cihazlara erişimini güçleştirmekte ya da imkansızlaştırmaktadır. Bu tip teknolojile-
re erişimin kabul edilebilir maliyetlerde olmaması, bireylerin kendi olanakları ile 
bu teknolojileri edinmelerini ayrıca güçleştirmekte. Katılımcılarımız konuyu şöyle 
ayrıntılandırdılar:

“Teknolojiyi çok fazla kullanmak durumundayız. Örneğin şu an Apple en 
erişilebilir telefon. Ama telefon bozulduğunda, artık fiyatlar o kadar arttı ki, 
bir devlet desteği de olmadığı için, ben nasıl buna erişeceğimi bilmiyorum. 
Aynı şekilde bastonla ilgili hiçbir destek sağlanmıyor. Baston, işte, Kanada 
Bastonu mesela kullanıyorum ben ve genelde körler bunu kullanıyorlar. Ama 
şu anda onun fiyatı da çok arttı. Telefona da kendi maddi gücümle ulaştım. 
Onun dışında işte çok güzel şeyler var, mesela Braille ekran ama asla alama-
yacağım. Hiçbir zaman maddi gücüm o kadar olmayacak diye düşünüyorum. 
Yani işte aldınız, yani yazı yazarken kullandığınız tablet kaleme bile erişmek 
zor. Özellikle körler okullarında okumuyorsanız buna nereden erişeceğinizi 
bilemezsiniz. Babam mesela şu an görme engelliler okulunda çalışıyor. O 
belki hani bana destek olabilir ama diğer arkadaşlar nasıl yaşıyorlar? Hiçbir 
maddi destek sağlanmıyor ve teknolojiye özellikle çok daha fazla ihtiyaç 
oluyor. Hiçbir destek de yok.”

“Mesela bilgisayar, çok daha erken yaşlarda gerekiyor bize ve ona da kendi 
maddi gücümle ulaştım.”

“Telefon, bilgisayar, baston... bir şey olursa ne yapacağımı bilmiyorum. 
Muhtemelen, işimi daha az görecek, daha düşük fiyatlı bir bastona yönele-
ceğim.”
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MADDE 20 
“KIŞISEL HAREKETLILIK” KAPSAMINA GIREN BULGULAR

BM EHS Madde 20 “Kişisel hareketlilik” haklarını ele almaktadır. Bu madde, engelli 
bireylerin olabilecek en verimli şekilde ve bağımsız olarak hareketliliğini sağlamak 
için yapılması gereken çalışmaları ve devletlere getirilen yükümlülükleri içermektedir. 
Görüşmelerdeki ana temalar Şekil 5.2’de verilmektedir. 

Madde 20: Kişisel Hareketlilik

Sgk geri ödeme bedelleri piyasa 
koşullarının altında

Kişisel hareketlilik cihazlarına 
erişememe

Şekil 4.2: Madde 20: Kişisel Hareketlilik kapsamına giren temalar.

Ödemelerin Yetersizliği
Sosyal güvenlik sisteminin hak sahibi engellilere yaptığı kişisel hareketliliği sağla-
yıcı cihaz ya da medikal malzemelerin geri ödeme bedellerinin piyasa koşullarının 
gerisinde kalması, engelliler açısından bu tip malzemelere ulaşımı güçleştirmekte. 
Katılımcılarımızın anlatımları da bununla örtüşüyor:

“Sosyal güvenlik geri ödemeleri çok yetersiz. 1.500 lira veriliyor, işitme ci-
hazı için ama on bin lira işitme cihazları ve aradaki farkı karşılayabilenler 
cihazları alabiliyor, karşılayamayanlar alamıyor. Aradaki farkı karşılatmak 
için dava açmak gerekiyor. Ben dava açtım idare mahkemesinde. Bir yıl 
sürdü. İdare mahkemesi reddetti. Sosyal Güvenlik Kurumunu haklı buldu. 
Sağlık uygulama tebliği var. Cihazlara ne kadar ödeneceğine dair bir tebliğ. 
Ama onun üstünde devlet memurları kanunu var anayasada, devletin sosyal 
devlet olduğunu vurgulayan, anayasaya rağmen bile savunucu tarafı haklı 
buldular. Emsal kararlara rağmen haklı bulundu davalı taraf. İtiraz ettim üst 
mahkemeye, bölge idare mahkemesine; o da bir yıl sürdü. Kazandım. İdare 
Mahkemesi kararını bozdu. Biz ana haberlere çıktık, Fox TV’ye, ATV’ye, 
NTV’ye çıktık. Telefonlarımız susmadı, çok kişi mağdur bu durumdan. Emsal 
oluyor davalar ama tek tek dava açılması gerekiyor. Kanun değişimini sağ-
lamıyor kazanılan davalar.” 

“Çok az ödeme yapılıyor. SGK ameliyatların fiyatını yatırır hastanelere. 
Dört defa durdu, kampanya yaptık. Ameliyat bekleyen çocuklarımızı haber 
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MADDE 24
“EĞITIM” KAPSAMINA GIREN BULGULAR

BM EHS Madde 24, engellilerin Eğitim hakkını tanımlar. Her ne kadar nitel araştır-
manın konuları arasında BM EHS 24. Madde olmamakla birlikte, özellikle çalışmanın 
konusu olan (BM EHS 26. Madde) rehabilitasyon hakkı hizmetlerinin önemli bir 
kısmının Türk Eğitim sistemi bünyesinde olması sebebiyle araştırma mülakatlarında 
kimi hallerde kesişimsel düzeyde, kimi hallerde de doğrudan değinildiği durumlar da 
yaşandı. Bu yüzden bu konu hakkında da ayrı bir başlık açıldı. 

Bu hakkın fırsat eşitliği temelinde ve ayrımcılık yapılmaksızın sağlanması için, eğitim 
sisteminin her seviyede engellileri de içine almasını ve ömür boyu öğrenim imkânı 
sağlanmasını içermektedir. Ortaya çıkan temalar Şekil 5.3’te gösterilmiştir. 

Madde 24: Eğitim

Temel eğitim

Öğrencilerin yetkinlikleri

Erken dönem eğitim

Ilgi alanlarına ve 
yeteneklerine göre 

eğitim ve iş imkanları

Lisans üstü eğitim ve 
akademik kariyer

Eğitim ortamında 
destekleyici teknolojiler

Şekil 4.3: Madde 24: Eğitim kapsamında yer alan temalar

Eğitim Hayatına Başlama 
Engelli çocukların eğitim hakkını kullanımları aşamasında karşılaştıkları ilk ve en 
yapısal sorun ayrımcılık olarak belirginleşmektedir. Engellilerin sistemli şekilde ve 
erkenden eğitime başlamasının yarattığı farklar sıklıkla gündeme getiriliyor: 

“Eğitim hayatına başladığınız andan itibaren sorunlar yaşanıyor. Okullar al-
mak istemiyor, alıyorlarsa da çok kötü yaklaşımlarla karşılaşıyorsunuz. Mesela 
benim birinci sınıf öğretmenim acıyarak baktığını söylemiş bana. Aileme bunu 
söylemiş. Sonrasında benimle bir yıl boyunca iletişim bile kurmadı.”

Temel Eğitimde Özel Merkezlere Yönlendirme Girişimleri 
Engelli çocuklar için kaynaştırma-bütünleştirme temelli eğitim modeli, Türkiye’nin 
Milli Eğitim Sisteminin hedefidir. Bunun bir sonucu olarak, engelli çocukların devam 
edebildiği seviyeye kadar engelsiz çocuklarla aynı sınıfta, bunun sona erdiği aşamada 
ise kaynaştırma okulunun içindeki özel eğitim sınıfında eğitimlerini sürdürmeleri esas-
tır. Ancak, eğitimin başlangıç aşamasında engelli çocukların Özel Eğitim Merkezleri’ne 
yönlendirilmeye çalışıldığı gözlenmektedir. Ancak özel eğitim merkezleri eğitim değil, 
rehabilitasyon hizmetleri vermektedir. 
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Eğitimli Teknik Personel Eksikleri 
BM EHS’nin kişisel hareketlilikle ilgili bu maddesi, kişisel hareketliliği arttırıcı cihaz ve 
teknolojilere erişimin yanında, bu konuda gerekli eğitimleri verecek personele erişimi 
ve bu personelin eğitimlerinin günün koşullarına uygun donanımda olmalarını da 
gerekli kılmıştır. Ancak katılımcıların geri bildirimlerine göre, engelli bireyin kişisel 
hareketliliği arttırıcı cihaz ve teknolojilere erişimi sırasında hizmet alacağı kişilerin 
teknik açıdan yetersiz olmasının doğurduğu sorunlara vurgu yapıldığını görüyoruz: 

“Hastanelerde nitelikli odyolog yok, ayar yapmayı bilmeyen odyologlar var. 
Firmalar, eğitim verelim diyorlar, gitmiyorlar. Ne oluyor? Van’daki bir anne 
kızını ayar için Ankara’ya götürüyor. İşitme merkezi standartları yok. Böyle 
bir sorun var.”
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DSB: Mesela ben konservatuar. Mesela benim en sevdiğim, alet demeyelim, 
onun yerine şarkı.
Anne: Aslında büyük ölçüde kendi çabalarıyla başardı o okulu, bir şekilde 
bitirdi.
Araştırmacı: Bu dört yıllık lise eğitimi değil mi?
Anne: Evet. XXX müziğe karşı aşırı ilgisi olan bir genç ve müzik eğitimi al-
mak istiyordu. Konservatuar okumak istiyor ama öyle bir şansımız maalesef 
olmadı. Sonra eğitim almak istediğini söyledi. XXXX Derneği’nin bir korosu 
var ve orada müzik ile ilgili hayallerini gerçekleştirmeye çalışıyor. Orada 
pandemi dönemine kadar çalışmaları devam etti.” 

“Benim sayısal zekâm çok daha iyiydi. Sayısal seçtim başta lisedeyken, yapa-
madım çünkü her şey tahtada ve görsel anlatılıyordu. Özellikle fizik, kimya 
dersleri. Sayısalı bırakmış olmama rağmen üniversite sınavında sıralamam 
çok iyiydi ama seçemedim. Dolayısıyla asıl ilgilendiğim alanda bir meslek 
seçememiş oldum.”

Öğreticilerin Yetkinlikleri 
Engellinin eğitiminde rol alan kişinin süreci çok değiştirici bir rolü olduğu ise aşikâr: 

“Çok güzel öğreten bir sınıf öğretmeni olabilir, çok kötü öğreten bir özel 
eğitim öğretmeni olabilir, tamam her insanın karakteri farklı ama aldıkları 
lisans eğitimi özel eğitimi kapsamıyor. Otizmli bir çocuğa konuşmayı nasıl 
öğreteceğiz? Bunu bilmiyor ama çocuk o öğretmenin dersine giriyor ve devlet 
de bunun karşılığında parasını ödüyor. Yani burada eğitim kalitesini yük-
seltmek zorundayız. Üniversitelerin özel eğitim öğretmenliği bölümünün ya 
sayısı arttırılacak ya kontenjan artırılacak. Mezun sayısının artması lazım. 
Devlet okullarında dahi özel eğitim öğretmenliği açığı var. Otizm Okulunda 
otizmli öğrencinin dersine giren kişi işletme mezunu. Ücretli öğretmen olarak 
girmiş. Kadrolu öğretmen değil, sözleşmeli öğretmen değil.”

Eğitim Ortamında Destekleyici Teknolojiler 
Eğitimdeki destekleyici teknolojilerin de yaratacağı fark kolaylıkla tahmin edilebilir:

“İşitme engelliler okullarında çok problemler yaşanıyor. İşitme engelliler 
için işaret dilini bilmeyen öğretmenler atanıyor. Öğrencilerden öğreniyorlar 
işaret dilini. Yani ders vermek için ayrılacak zaman, işaret dili öğrenmesiyle 
geçiyor. Kaynaştırmalı eğitimde farkındalık çok düşük.” 

“10 yıldır bu alandayım, o zamanlar öğretmen, kaynaştırmalı eğitimde ders 
verirken, dersin arasında çarşamba günü sınav yapacağım diyor. Sözel olarak 
söylüyor bunu. Ben de işitme kayıplı öğrenciyim, anlamıyorum. Çarşamba 
günü gelmiş, herkes kitapları kaldırıyor. Niye kitapları kaldırıyorsunuz? 
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Temel eğitim esnasında yaşanan bu tip zorluklar çok yaygın gözlemleniyor. Down send-
romu olan bireyin annesi ile devam eden diyalog bunu çok güçlü şekilde tarif ediyor:

“Anne: Elbette hepimiz çok büyük sorunlar yaşıyoruz. Doğumdan itibaren en 
sıklıkla yaşadığımız, eğitimle ilgili sorunlar oldu. Bunu yapabilmek için ina-
nılmaz çabalar harcamak zorunda kalıyoruz. Tabir caizse pazarlık yapmak 
zorunda kalıyoruz. Kabul edilmeye çalışıyoruz. Yasalar her ne kadar karma 
eğitimi ya da kaynaştırmayı onaylasa da karar maalesef uygulayıcılara 
düştüğü için eğitimin her alanında sıkıntılar yaşanıyor. Ekonomik olarak 
biraz iyi olmasaydık eğitim de alamayacaktık. Açık söylemek gerekirse devlet 
okullarında böyle bir eğitim alma şansımız olmadı.”
“Anne: XXX özel bir okulda okudu. Üç yaşında tanıştığımız bir eğitmen, 
özel eğitim uzmanı, bizim en büyük şanslarımızdan biriydi. Sonra biz 
Datça’da bir otel işletmeye karar verdik. Bir köy okuluna gittik, orada devam 
eder dedik. Orada pek çok çocukla arkadaştı, sorun olacağını düşünmedik. 
Müdür, hayır kabul edemeyiz, dedi ve 100 kilometre ilerde, Marmaris’te 
bir özel eğitim merkezini önerdi. 1,5-2 yıl kadar eğitime ara vermek, bu 
durumda geri dönmek zorunda kaldık. Önemli olan gerçekten sağlıklı bir 
ortamda eğitim alması.” 
Araştırmacı: Devletin sağladığı desteklerden faydalandığınız neler oldu şu 
ana kadar?
Anne: Pek fazla bir şey olmadı. İlköğretimdeyken RAM’dan rapor almamız 
gerekti. Oradaki görevli dedi ki yıllardır siz niye hiçbir şeyden yararlanmı-
yorsunuz? Oysa şu şekilde eğitimler alabilirdiniz. Fakat bu merkezler o kadar 
karma ve o kadar olumsuz koşullara sahipti ki maalesef kızımızı oralara 
göndermek istemedik.”

Lisansüstü Eğitim ve Akademik Kariyer 
Üniversite eğitimini tamamlayabilen engelliler elbette lisansüstü eğitim için de hakla-
rını kullanmak isteyeceklerdir. Bu yönde hazırlıklara ihtiyaç olduğu anlaşılıyor: 

“Yüksek lisans online devam ediyorsa, çoğu zaman o da erişilebilir olmu-
yor. Herkese göre iki kat daha fazla çaba göstermek zorundayım: bir ödevi 
yaparken, derse katılırken ve bu beni yoruyor. Normalde akademisyenlik 
istiyordum, vazgeçmemde önemli bir etken oldu.” 

İlgi Alanlarına ve Yeteneklerine Göre Eğitim ve İş İmkanları
Engelli bireyin ilgi alanına yönelmesine imkân verecek eğitim ve işler dikkate alınmalıdır: 

“Anne: Okula gitmek istememesine karşın bir şekilde dayatıldı ve gitti. Fakat 
maalesef bu diploma hiçbir şekilde işe yaramıyor. 4 yıl boyunca gördüğü 
eğitim sonucunda, örneğin XXX sen ne okumak isterdin?
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MADDE 25
“SAĞLIK” HAKKI KAPSAMINA GIREN BULGULAR

BM EHS Madde 25, engellilerin engelleri nedeniyle ayrımcılığa uğramaksızın, ula-
şılabilir en yüksek standartlarda sağlık hizmetlerinden yararlanma hakkını tanımlar. 
BU hakkın kapsamı içerisinde BM EHS 26. Maddedeki rehabilitasyon hizmetleri de 
dahildir. Engellilerin sağlıkla ilgili rehabilitasyon dahil olmak üzere, cinsiyet duyarlı-
lığı olan sağlık hizmetlerine erişimini sağlamak için tüm uygun tedbirleri bu madde 
kapsamına girmektedir. Bu kapsamda ortaya çıkan temalar Şekil 5.6’da verilmektedir. 

Madde 25: Sağlık

Iş görmezlik ve sağlık raporları Sağlık hizmetlerine erişim

Şekil 4.6: Madde 25: Sağlık kapsamında yer alan temalar

Sağlık Hizmetlerine Erişim
“Sağlık hizmetlerine erişim” hem fiziksel mekâna erişimi hem de kaliteli hizmete eri-
şimi anlatmakta. Bu kapsamda, engellinin yaşadığı bölgeye en yakın yerlerde, engel 
durumuna bağlı olarak yaşayacağı dezavantajlardan arındırılmış şekilde hizmetten 
yararlanmalarını gerekli kılar. Ancak katılımcılarımızın beyanlarında, sağlık hizmeti 
alımı sırasında çeşitli aşamalarda sıkıntılar yaşandığı görülmektedir: 

“Şehir hastaneleri yapmaya başladılar, çok uzaklarda. Yakınlardaki hastane 
kapatılırsa oraya gidemeyecek çok insan var. Sonra orada işaret dili bilmeyen 
doktorlara, danışma personeline de derdini anlatacak, dağ başına kadar 
gidip... Çok zor yani.” 

“Hastaneler hiç erişilebilir değil. Ben tek başıma hastaneye gidemiyorum. 
Diyelim sıra numarası verdiler, sıranızın geldiğini nereden anlayacaksınız? 
Doktorun odasını nasıl bulacaksınız? En büyük sıkıntı hastanelerin erişilebilir 
olmaması.”

“Çocukluk, bebeklikten itibaren engellilerin yalnız olmadıklarının hissetti-
rilmesi gerekir. Ne zaman, hangi kontrollerin yapılacağını yine kendi dok-
torlarının yönlendirmesi gerekir. Bu konuda yeterli bilinç var mıdır, ondan 
çok emin değilim. Hayatımız boyunca hiçbir doktordan sağlıkla ilgili bir 
yönlendirme almadık. Bunu çok rahatlıkla söyleyebilirim ve hiçbir kurum da 
bizi takip etmedi, sorgulama dışında.”

İş Göremezlik ve Sağlık Raporları 
Engellilerin sağlık sektöründen aldığı hizmetler iki boyutludur. Bu hizmetlerin bir 
boyutu doğrudan sağlık hizmetleridir. Hizmetlerin ikinci boyutu ise vergi indirimi, 

TÜRKİYE’DE ENGELLİLERİN DENEYİMLERİNİN BİRLEŞMİŞ MİLLETLER ENGELLİ HAKLARI SÖZLEŞMESİ AÇISINDAN ANALİZİ

Haberim yok ki. Halbuki öğretmen tahtaya yazsa, ben de çalışır gelirdim. 
Yanımda bir arkadaşım vardı, hep onun defterinden bakarak teneffüslerde 
çalışıyordum, çoğaltıyordum kendi defterime. Sınavlarda ondan yüksek not 
aldığımı görünce notları paylaşmamaya başladı, arka tarafa geçti. Akran 
dışlayıcılığına maruz kaldım.” 
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MADDE 26: 
"HABILITASYON VE REHABILITASYON” KAPSAMINA GIREN BULGULAR

BM EHS Madde 26 “Habilitasyon ve Rehabilitasyon” haklarını ve imkanlarını ele alır. 
Bu madde, engelli bireylerin fiziksel, sosyal ve mental olarak en iyi şekilde topluma 
dahil olma hakkını koruma altına almaktadır. Temel olarak rehabilitasyon, uzman dok-
torların gözetiminde planlanan, fiyoterapist, ergoterapist, konuşma terapisti vb. birçok 
terapi branşının katılımıyla yürütülen bir hizmetler bütünüdür. Ancak rehabilitasyon 
hizmetleri Türkiye’de bir yandan Sağlık Bakanlığı tarafından, bir yandan da Milli Eğitim 
Bakanlığı tarafından ve doktor gözetimi olmadan sürdürülmektedir. 

Bu maddenin Türkiye’de yaşayan engelli bireyler için uygunluğunu ölçmek amacıyla 
katılımcılara yukarıda ifade edilen hususlar kapsamında hazırlanan sorular yöneltildi. 
Bu kapsamda katılımcılara, rehabilitasyon veya habilitasyon desteği alıp almadıkları, 
aldılarsa bu desteğin yeterliliği soruldu. 

Rehabilitasyon hizmeti engelli bireylere devlet tarafından sağlanması gereken bir 
süreç; “Rehabilitasyonu devlet karşılıyor ama belli saatlerini, eğer daha fazla eğitim 
alması gerekiyorsa onu cebinden ödüyor aile” diye aktarıyor bir katılımcımız. İşleyişi 
ise başka bir katılımcı şu şekilde özetliyor:

Rehabilitasyon desteği almak için Rehberlik Araştırma Merkezi’ne gitmek 
gerekiyor önce. Oradan “Eğitim gerekli raporu” alıyorsunuz. O raporla re-
habilitasyon merkezine gidiyorsunuz. Sadece işitme engelli öğrenciler kabul 
eden rehabilitasyon merkezlerimiz var. İstanbul’da 5-6 tane var. Diğerleri 
hep karışık, otizm, bedensel, fiziksel vs. Kadıköy’de işitme rehabilitasyon 
merkezine bir yıl gittim ve çok faydasını gördüm. Konuşma terapisi… Ama 
pandemide, uzaktan rehabilitasyonun çok verimli olmadığı söylendi. Uzaktan 
rehabilitasyon zor

Bir katılımcı “Ben hiçbir tedavi hizmeti almadım. Sadece ailem vardı yanımda” diyerek, 
sistematik bir habilitasyon ve rehabilitasyon hizmeti almayan kişilerin de olabileceğine 
dair örnek oluşturmakta. 

İşitme engelli bir katılımcımız ise, implant sonrası rehabilitasyon sürecinin, implantın 
istenen faydayı yaratmasında oynadığı role işaret ediyor. Ayrıca, bu süreçte doğru 
yönlendirmeyi verebilen teknik ekiplerin ve düzenli kontroller konusunda bireyin 
gösterdiği özenin kritik önemi olduğunu anlıyoruz:

İmplantta çok büyük beklentiye girmeyin, zamanla o oturacak dediler. Bir de 
rehabilitasyon eğitimi almanız gerekiyor dediler. Dolayısıyla, ben daha ger-
çekçi beklentilerle ameliyat oldum. Rehabilitasyon, konuşma eğitimi, anlama 
eğitimi aldım ve odyolog ince ayarları yapınca daha iyi oldum. Ama bunu 
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ÖTV muafiyeti, erken emeklilik, engelli maaşı, özel eğitim hizmeti gibi yasal sosyal 
haklarından yararlanmak için alınan sağlık kurulu raporlarıdır. Ancak, raporların alın-
masındaki süreçler engelli kişiler ve aileler için pek çok zorluk içermektedir:

“Biz XXX’e rapor alırken çok zorlanarak, gözü, kulağı falan dahil ederek 43’ü 
toparlayabildik. 40’ı geçmeye çalıştık, normalde vermiyorlardı. Aslında orada 
da büyük bir adaletsizlik söz konusu. Hepsi aynı baktığınızda. Fakat kimisi 
yüzde doksan, kimisi yüzde kırk, kimisi yüzde otuz oranda. Sağlık kurulu 
raporuna bağlı ama çok göreceli. Down sendromluların tek bir rapor hakkı 
var ama 18 yaşını geçtikten sonra tek rapor hakkı yok. Aslında bakarsanız 
hakkı olan şeyi biz zorlayarak almaya çalışıyoruz. XXX’in SGK kayıtlarına 
baktığımızda normal prosedür görünüyor, yani 58 yaşına kadar çalışacak gö-
rünüyor. Gidip müracaatla düzeltmek gerekiyor ki emeklilik hakkı olabilsin.”
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Bir başka katılımcı, rehabilitasyon alanında çok eksiklikler olduğunu belirtiyor; özel 
eğitim bölümlerinden mezun uzmanların bu merkezlerde çalışmamasının, bunun yerine 
okullarda okul öncesi ya da sınıf öğretmeni pozisyonunda iken katıldıkları sertifika 
programlarını tamamlayarak özel eğitim uzmanı statüsü alan ama engelli bireye tam 
fayda yaratacak yetkinliklere sahip olmayan eğiticilerin bu merkezlerde çalışmasının 
bu eksiklikleri tetikleyen önemli bir faktörler olduğunu belirtiyor: 

Sağlık ve rehabilitasyon hizmetlerinde çok fazla eksiğimiz var. Zihinsel engelli 
bir öğrencim de insan, Avrupa’daki yaşıtı da bir insan. O farklı hizmet alırken 
benim öğrencim farklı hizmet alıyorsa burada ‘şükür’cülük yapamam. Bizim 
eğitim hizmetimizin, eğitim kalitemizin arttırılması, sağlık hizmetlerinin 
düzene girmesi gerekiyor. Eğitim kalitesinin arttırılması için bu alanda ye-
tiştirilen öğretmenlerin kalitesinin arttırılması lazım. Mesela rehabilitasyon 
merkezlerinde çalışabilen öğretmenler, özel eğitim öğretmenleri olabiliyor, 
okul öncesi öğretmenleri olabiliyor, sınıf öğretmenleri olabiliyor. Ama okul 
öncesi ve sınıf öğretmenleri, özel eğitim alanında pek de iyi bir eğitim al-
mıyorlar. Bunun için devlet de 240 saatlik bir ‘hizmet içi eğitim’ veriyor. Bir 
yanda da bunu 4 yıl okuyan bir özel eğitim öğretmeni var. O nerede? Özel 
eğitim bölümünden mezun sayısı az. Kadro açığı olduğu için de mecburen 
rehabilitasyon merkezleri, okul öncesi ve sınıf öğretmenlerini sertifikalı çalış-
tırmak durumunda kalıyorlar. Ne kadar kaliteli bir eğitim olabilir? Gönlümüz 
rahat değil.
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anlatmayanlar da var. Ailelerin de çoğu bilinçsiz. Rehabilitasyon kurumun-
dan memnun değilse değiştirme hakkı var, bunu bilmiyorlar. Bir de odyologa 
yılda iki defa ayar yapmaya gitmesi lazım. Bunu hiç yaptırmayanlar var. 

Rehabilitasyonun faydalarını fark eden bir katılımcımız şu şekilde deneyimini tarif 
ediyor ve kaliteli hizmet veren rehabilitasyon merkezlerine olan ihtiyacın altını çiziyor: 

Konuşma terapisi gerçekten çok faydalı. Bir de mevzuata göre terapist olma-
sı gerektiğini söylüyorduk ailelere. O zaman istiyorlardı terapist olmasını. 
Rehabilitasyon merkezlerine çocuklarını veriyorlar; servis varmış, ücretsiz 
servis veriyor diyor. Halbuki ücretsiz servisten çok, eğitim niteliğinin önemli 
olduğunu vurguluyorduk. Dolayısıyla rehabilitasyon merkezleri hakkında 
biraz daha araştırma yapılması lazım.

Omurilik felçlisi bir başka katılımcı ise rehabilitasyon ile fizik tedavi arasındaki farka 
işaret ediyor ve bu hizmetin işin ehli insanlar ve merkezler tarafından verilmesi ge-
rektiğini aktarıyor. Zira rehabilitasyonda uzuv ve kas kullanımını geliştirici fiziksel 
egzersizlerin yanında tekerlekli sandalyeden yatağa ya da tuvalete geçiş, beyaz bas-
ton kullanımı, konuşma bozukluğunu giderici terapiler gibi birçok günlük aktivite 
becerilerini arttırıcı uygulama da olmak durumundadır. Bu hizmet multidisipliner bir 
tıbbi yaklaşım gerektirmektedir. Bunun için de bazen farklı şehirlere gitmenin göze 
alınması gerektiği aktarılıyor: 

İlk kaza geçirdikten sonra rehabilitasyon merkezine gittim, rehabilitasyon 
gördüm. Sonrasında da ara ara, ben kendim gidebildiğim kadar. Çünkü şu 
an Urfa’da fizik tedavi var ama rehabilitasyon yok. İnsanlar, git fizik gör, 
diyor ama fizik ayrı rehabilitasyon çok ayrı bir olay. Buradaki fizik merkezine 
gitmiyorum, çünkü işinin tam profesyoneli değiller, bilmiyorlar.

Bir başka omurilik felçlisi katılımcımız ise rehabilitasyon hizmetlerinde tanımlanan 
sürenin yetersizliğine ve engelli bireyin kendi ihtiyacı olan araçlara/tekniklere dair 
gereken bilgiye ve ihtiyaca uygun rehabilitasyon şekline ulaşılmasında zorluklar ol-
duğuna vurgu yapıyor:

1994’te belimi kırdım, 1995’te Ankara Dışkapı’da tedavi oldum. 
Rehabilitasyonla ilgili, o dönem çok etkin şeyler yoktu. Şu anda rehabili-
tasyon hizmeti engellilere veriliyor ama bir engelli için çok yeterli değil. 
Kullandığım medikal malzeme olan sondayı bile, bir başka sonda kullanan 
kişiden öğrendim. Hastanede böyle bir eğitim almadım. Bunu birçok şeye 
genişletebilirsiniz.
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“Çalışmalı tabii insan, ama bedenin el verdiği kadar, yaşamını sürdürecek 
kadar. Dünyadaki kaynakları kullanırken herkesin eşit kullandığı bir dünya. 
Engelli ile Sağlam’ın ayrılmadığı bir ortam yaratmak lazım.”

İş Koçu Destekli İstihdam Programı
Özelikle zihinsel engelli bireylerin istihdam süreçlerinde, iş koçluğu uygulamalarının 
önemli bir yeri olmak durumundadır. Bu kapsamda zihinsel engellilerin iş yaşamına 
katılımında katkı sağlayan çözümlerden birisi olarak iş koçu destekli istihdam prog-
ramından bahsedildiğini görüyoruz:

“Sosyal gelişme olarak buna ihtiyaç vardı, çalışması gerekiyordu. Derken 
araştırmalar sırasında Türkiye Down Sendromu Derneği’nin sosyal medya-
da iş koçu destekli istihdam programını gördüm. Hemen başvurdum; ‘Henüz 
öğrenci son sınıfta, bittikten sonra lütfen bizi arayın’ dediler. Bittikten 
sonra aradık, en kısa zamanda sizinle iletişime geçeceğiz dediler. Birkaç 
ay sonra XXX satış danışmanı olarak işe başlamıştı. Biz de böyle bir şeyi 
biz hayal dahi edemiyorduk. O sırada KPSS sınavına girmişti, 67 puan 
almıştı. Fakat bir yere yerleşmesi söz konusu değildi. Zaten önerdikleri iş-
lere XXX’i gönderme şansımız da yoktu. Açık söylemek gerekirse, olumsuz 
koşullardaydı işler.” 

“Bu programın uygulanma biçimi çok önemli, dernek çok iyi bir iş yapmış 
durumda. Çünkü işveren için de çalışan için de iş koçu desteği şart. Kendi 
haklarını korumakla birlikte ona destek olacak birinin de olması gerekiyor. 
Fakat çevremize baktığımızda gerçekten çok kısıtlı, çok çok az insan çalışıyor.”

Ayrıştırılan Sistemler
Engelli bireyin istihdama katılımında işveren tutumları kritik rol oynuyor:

Bir yere başvurduk çalışması için; ‘Çalıştırma zorunluluğumuz var ama biz 
çalıştırmıyoruz. Maaşını öderiz ama gelmesin’ dediler. Böyle bir şey olabilir 
mi? Amaç para almak değil ki. Bir insanın çalışması, işe yaradığını görmesi, 
çevrenin bunu fark etmesi, sosyal olarak kendini iyi hissetmesi. Belki de en 
son düşünülecek şey aldığı ücret. Maalesef insanlar bunun farkında değiller. 
Lütfediyormuş gibi davranıyorlar. Bunun görünüyor olması lazım. Mutlaka 
bu istihdam programlarının daha da arttırılması gerekiyor. Bir de benim en 
karşı olduğum durum işte ‘Down kafeler’ vesaire ayrıştırılan sistemler. Burada 
bir alışveriş merkezinde ‘İyilik Atölyesi’ adı altında bir yer kurulmuş, orada 
çalışıyorlar. Oysa oradaki gençleri o alışveriş merkezindeki bütün mağaza-
lara dağıtmış olsalar, inanın herkes için çok daha pozitif ve iyi olacak. Asıl 
iyilik o zaman olacak. Ayrıştırılmamaları ve toplumun içerisinde yeterli yer 
almaları gerektiğini düşünüyorum.
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MADDE 27
“ÇALIŞMA VE ISTIHDAM” KAPSAMINA GIREN BULGULAR 

BM EHS Madde 27, engellilerin çalışma hakkının diğerleriyle eşit bir şekilde tanınması 
gerektiğini belirtiyor; bu hak, engellilerin açık, kapsayıcı ve erişilebilir nitelikte bir 
iş piyasası ve çalışma ortamında, serbestçe seçtikleri bir işte hayatlarını kazanmaları 
fırsatını içeriyor. Çalışırken sakatlananlar dahil tüm engellilerin çalışma hakkının 
hayata geçmesini, yasama tedbirleri dahil uygun tüm tedbirleri alarak, güvence altına 
alınması bu maddede gündeme alınıyor. 

Araştırma konuları içerisinde çalışma ve istihdam konusu bulunmamaktadır. Ancak, 
araştırmanın bir diğer konusu olan yeterli yaşam standardına sahip olma hakkı ekse-
ninde, EHS Madde 27 konularına kesişimsel olarak değinilmiştir. 

Bu kapsamda ortaya çıkan temalar Şekil 4.7’de verilmekte. 

Madde 27: Çalışma ve istihdam

Istihdamda engeller

Iş koçu destekli istihdam programı

Ayrıştırılan sistemler

Şekil 4.7: “Madde 27: Çalışma ve Istihdam” kapsamında yer alan temalar 

İstihdamda Engeller
Bir katılımcı, yaptığı işin özelliklerine uygunluğunun yarattığı avantajdan bahsediyor:

Benim mesleğim iyiydi. Görsel iletişim olmadığı için zorlanmadan yapa-
bilirim. E-postalarla brief verilir, reklam sektöründe öyledir. Yapılacak iş 
için niteliği nedir, ne yapacağız? Yazılı brief olduğu için televizyon, gazete 
reklamları yapabildim, kariyer yapabildim.

Ama diğer katılımcıların bu kadar şanslı olmadığı da anlaşılmaktadır: 

“Derneğimizde bazı arkadaşlar var. Yürüyebiliyor ama kolunda bir engel oldu-
ğu için, belli bir eğitim almadığından o insanlara iş bulmakta zorlanıyoruz. 
İşe yerleştirme konusunda engelliler İŞKUR üzerinden yerleştiriliyor. Ben 
istihdam sorununun engelliler için yeterince çözüldüğünü düşünmüyorum. 
Dikkat bozukluğu olanlar, 8 saat bedenen çalışamayacak engelliler var. Yarı 
zamanlı çalışma için devletin ya da ilgili kurumların bir çalışma yapması 
lazım. Buna benzer politikalar üretmek gerekiyor.”
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Devlet Sosyal Ödentilerinin Yetersizliği 
İstihdam olanağı bulamayan engelliler, ailelerinin toplam gelirlerinin genel anlamda 
ekonomik yoksulluk kriterleri içerisinde olması halinde 2022 Sayılı kanun kapsamında 
engelli aylığı almaktalar. Bu açıdan söz konusu aylıkların çok önemli bir fonksiyonu 
bulunuyor. Ancak aylıkların yeterlilik düzeyi ise katılımcı engelliler ve yakınları tara-
fından eleştirilmekte: 

SSPE hastalarının Türkiye’de bulunduğu şartlar… Bu hastaların yüzde dok-
sanı mağdur, kırsal alanlarda maddi durumu düşük olan aileler. Şu anda 
gerek bakım ücreti gerek kronik hastalıklar ek ödemesi, gerek 2022 yasadan 
faydalanan kriterleri aşmayan kardeşlerimize ödenen az geliyor.

Hayata tutunmak için sosyal desteğin engelli bireyler için önemine de işaret edildiğini 
görüyoruz:

Anne: İnsanlar maalesef çok bilinçli değiller. Bizim dönemimizde daha da 
kötüydü. Biz hiç kimseden destek göremedik açıkçası. Çevre desteği gerçekten 
çok önemli. Yalnız bırakıldık ama hep güçlü olmak zorunda kaldık. Benim 
kızım da çok güçlüydü.
DSB: Aynen.
Anne: Allah’tan kızım hayata sımsıkı bağlıydı. Birbirimize destek olduk. Çevre 
desteği çok önemli. Bizim en çok ihtiyaç duyduğumuz ve bulamadığımız şey 
oydu. İnsanların bilinçsiz olmaları, olayı fark etmedikleri için çok garip so-
rular sorması ayrıca çok kötüydü. Bundan kızım da ben de çok rahatsızdık...

Yoksullaşma ve Yoksunluk
Buraya kadar aktarılan BM EHS’nin değerlendirmeye aldığımız maddelerinin yoksulluk-
la olan ilişkisi konusunda farklı temalarda katılımcılarımızın değerlendirme yaptığını 
görüyoruz. Şekil 4.8 bu temaları bir kavram haritası ile sunmaktadır:

Yoksullaşma ve Yoksulluk

"Yoksulluk izafi bir d
urumdur ve görecelidir"

Engellilikle birlikte başlayan 
"masraflı hayatlar"

Eğitim olanaklarında daralmaTeknik malzemelere erişim 
olanaklarının zorlaşması

Engellinin teknik 
ekipmanlarala ilgili eğitim 

alma ihtiyacı

Devlet tarafından sağlanan 
desteklerde yetersilik

Yoksulluk ile hak arayışı 
arasındaki derin ilişki

Sürekli tüketimi olan 
özel malzemelerin artan 

maliyetleri

Sağlık raporları ve yoksulluk ilişkisi

Şekil 4.8: Yoksullaşma ve Yoksunluk ana teması altında yer alan temalar
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MADDE 28
“YETERLI YAŞAM STANDARDI VE SOSYAL KORUMA” 
KAPSAMINA GIREN BULGULAR

Engelli bireylerin temel ve yeterli yaşam standartlarına erişimi, deneyimledikleri 
zorluklar ve kolaylaştırıcı etmenler, bu konuda devlet desteğini nasıl değerlendirdik-
leri, katılımcılar tarafından dile getirilen diğer bir başlıktır. Katılımcı ifadeleri devlet 
desteği, temel yaşam standartları ve özellikle dezavantajlı olabilecek gruplar şeklinde 
alt başlıklar-temalar halinde toplanmakta. 

Günlük yaşamdaki temel ihtiyaçların (temizlik, giyim, yiyecek, içecek gibi) karşılan-
ması, engelliler için istihdamı önemli hale getirmektedir. Ancak bu alanda yaşanan 
sorunlar katılımcı engelliler tarafından sıkça dile getirildi. BU açıdan incelendiğinde 
engelli bireylerin deneyimleri de çeşitlilik gösterildiği görüldü:

“Üniversiteden beridir, mezun olduktan yüksek lisansa başlayana kadarki 
süreç hariç, belli bir gelirim oldu ve kendim karşıladım ihtiyaçlarımı. Tabii 
şu an herkesin giyinme, temizlik gibi ihtiyaçlara erişimi zorlaşmıştır. Herkes 
kadar bizim de zorlaştı, her şeyin fiyatı arttığı için, ama engelli olmama 
bağlı bir şey olmadı.”

“Bazı şirketlerin engelli çalıştırma zorunlulukları var. Devlet işverene böyle 
bir zorunluluk koydu. Diyelim ben işverenim, kimi alırım işe. Mesela bir kolu 
ampüte olan birini alırım, onların tabiriyle bir eli çalışıyor. Ya da işitme 
engelli ama cihazı olan veya tekerlekli sandalyeli birini alırım. Peki ama 
zihin engelliler nerede? Ne olacak onlar? Onları kimse almaz işe. Çünkü 
“işine yaramaz” görüyorlar. Zihin engelliler, iş yaşamında en az istihdam 
edilen, hiç kimsenin hatırlamadığı, ayrımcılığın da ayrımcılığını gören bir 
kısım iş yaşamında. Öğrencilerim arasında sadece biri çalışıyor. Onu da 
kutlamalarla falan işe soktuk. İŞKUR üzerinden, tabir caize yalvar yakar. İş 
görüşmesine beraber gittim, onu anlattım, ikna ettik işvereni. Kimse ekstra 
bir bedel ödemek, bir hizmet vermek, biraz uğraşmak istemiyor bizim çocuk-
larımızla. O bizi çok zorluyor.” 

“Aile bu konuda çok önemli. Mesela XXX’ın annesi her hafta yanıma geliyor-
du: ‘Benim çocuğum işe girmek zorunda, işe sokalım, işe sokalım’ diye. Ama 
bazı aileler de diyor ki ‘Benim çocuğum zaten çalışamaz, nasıl çalışacak.’ 
Çalışabilecek durumdakiler için söylüyor. Topluma uyum konusunda bizim 
çocuklarımız sıkıntı yaşamıyorlar, gayet uyumlular. Ama toplum bizi kabul 
etmiyor. O zaman uyumsuzluk oluyor işte.”
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bozuluyor o cihazlar. Duyma kalitesini etkiliyor. İşitme sağlığını etkiliyor. Ben 
şu an en iyi implantı kullanıyorum. Üst modele geçmek istesem bile bu firmanın 
modelini seçmek zorundayım. Çünkü cihaz ameliyatla yerleştirildiği için başka 
markaya geçme şansım yok. Ömür boyu o markayı kullanmak zorundayım. 
Mesela kablosuz cihazlar çıktı, ona geçeceğim yedi sene dolunca.”

Engelli bireyin kullandığı ekipmanın zarar görmesi, kaybolması durumunda yenilen-
memesi de bir anda bireyi yoksullaştıran bir koşul olarak değerlendiriliyor: 

Tamir olmayacak şekilde bozulursa, doktor raporuyla karşılanıyor. 
Kaybolursa, çalınırsa karşılanma yok. Ama Almanya’da öyle değil. Gece 
kulübüne gitmiş eğlenmeye bir arkadaş, ertesi sabah cihazını kaybettiğini 
fark etmiş. Üniversitesi sabah yeni cihaz göndermiş. Bizde böyle bir şey yok, 
karşılanmıyor. 5 yıldan sonra yenileyebilir işitme cihazını.

Ameliyatlara erişimin kısıtlı olması da yoksullaşmanın bir göstergesi olarak değer-
lendiriliyor: 

Devlet işitme cihazı pilini, işitme cihazını karşılıyor. Bir de biyonik kulakları 
karşılıyor, ameliyatı ve cihazı karşılıyor, Koklear implant. Şu an görüyorsunuz 
kafamda, kapalı cihaz bunlar, iki kulağımda da var. Beyin sapı implantını 
karşılıyor, ama kısmen karşılıyor. 70.000 liralık fark istiyor ameliyat için. Bunu 
veremeyen birçok aile var. Ne oluyor, bağışçı arıyoruz. Bağışçıyı bulursak, 
hastaneyle protokol imzalanırsa, o zaman yapılıyor ameliyat. Ve bunu kanıt-
lamanın bir yolu yok, hastaneye bağış olarak yatıyor. Yani bulmuşlar yolunu, 
yarın öbür gün dava açsam, hastaneye bağış olarak yattı diye savunacaklar 
kendilerini. Eskiden böyle değildi bu, tam karşılıyordu beyin sapı implant 
ameliyatını. Şimdi artık, fark istemeye başlıyorlar.

“Sağlamcı” esaslara göre yapılandırılmış hizmetlerin engelliler için işlevsel olmaması, 
engellinin çok özgün ihtiyaçları olduğunun fark edilmemesine bağlı olarak erişilemez 
olan temel sağlık hizmetleri yoksullaşmanın bir göstergesi durumunda:

Mesela diş. Bizim otizmli çocuğumuzun diş tedavisi nasıl yapılacak? Ağzını 
açmaz ki, ne yapacağız? Ya da ağır derecede zihinsel engelli bir çocuğun 
dişleri nasıl tedavi edilecek? Anestezi altında yapılacak. Ailenin durumu 
yoksa ne olacak? Ya paran olacak diyor devlet, ya da kusura bakma bu 
hizmetlerden yararlanamazsın diyor. Bu alanda eğitim almamış, bilgisi 
olmayan doktorlarımız, sağlık personellerimiz var. Sustur çocuğunu oturttur 
şuraya diyen sağlık personellerimiz var. Doktorları da anlıyorum. Çünkü beş 
dakikada bir hasta görüyorlar ve orada bir otizmli çocuk var. O beş dakikada 
nasıl onunla anlaşacak, nasıl konuşacak da çocuğu ikna edecek?
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“Yoksulluk izafi bir durumdur, görecelidir.” 

Çok güçlü söylemlerden birisi, kişilerin ekonomik koşullarına dair tanımlamanın sa-
dece gelir düzeyleri üzerinden yapılmasının yanlış olduğuna işaret eden, “yoksulluğun 
göreceli” olması fikridir: 

“Tabii cihazlar hep pahalı olduğu için, devamlı yükseliyor, bir yere kadar. 
Emekli öğretmen bir komşum var, cihaz kullanıyor; ‘Yedi buçuk liradan işitme 
cihazı pili alıyordum, şimdi 21 lira oldu” dedi. Yoksulluk zamanla etkilemeye 
başlıyor. Daha önce etkilenmiyordu ama şimdi yoksul olduğunu hatırlamaya 
başlıyor. Yoksulluk izafi bir durumdur, göreceli bir durumdur. O zaman etki-
lenmezsin, ama artmaya başlayınca yoksulsun aslında. İnsanlar yoksulluğu 
sıvası çatlamış, boya badanası dökülmüş evlerde yaşamak zannediyorlar, 
dışarıda dilenmek zannediyorlar. Halbuki yoksulluk, o cihaza erişmekle 
ilgilidir, bir temel medikal maddeye erişebilmek.”

“Tamamen yoksul, anne-baba çalışmayan bir aileyi baz aldığımızda 2.835 TL 
imkânsız, yetmez, hiçbir şekilde yetmez. Sadece otizmli bir çocuğun düzenli 
olarak yemesi veya yememesi gereken o diyetin uygulanması için bile yetmez. 
Bırakın materyali, eğitim masrafının karşılanmasını, hastane masrafının kar-
şılanmasını. Benim çocuğum otizmli. Kazandığım maaştan eğitim masrafını 
ayırmamam lazım. Bunu devletin karşılaması gerekir, zorunlu eğitimin ücretsiz 
olması gerekir. Ya bakım maaşının yükselmesi lazım ya da çocukların eğitim 
çeşitliliğinin arttırılması lazım. Sadece sekiz saat eğitim görmeyecekler, ekstra 
duyu bütünleme, yani Avrupa ülkelerinde gördüğümüz standarda geleceğiz. 
O zaman belki tamam deriz ama zaten olması gereken şeyler olmayıp üstüne 
de 2.835 TL al sen bunları tamamla demek çok yetersiz.” 

“Bir de başka bir yardım var ama bu zaten çok çok imkânsız. Çünkü aile-
de herkes sigortasız olacak, kimse çalışmayacak ailede. O zaman belki bir 
ihtimal başvuru yapacağız ve 800 TL çocuğa maaş bağlanacak. Bu direkt 
çocuğa bağlanıyor. Maddi olarak o zaman bir yardım alabiliriz. Bir engelli 
için yoksulluk nedir, bilemiyoruz. Mesela ben on bin lirayla geçinebilirim ama 
bir engelli on bin lirayla geçinebilir mi? Engellinin ailesi özel eğitimi ekstra 
almak zorunda. Duyu bütünleme ekstra almak zorunda. Belki bezini ekstra 
almak zorunda. Özel diyetleri var. O diyeti uygulayabilmek çok zor. Ya da özel 
bir psikiyatri kliniğine muayeneye gittiğinde düzenli olarak ücretine ekstra 
vermek zorundalar. Bunun gibi kontroller çok pahalı. Bu gibi şeylerde aile buna 
destek olamıyorsa, yoksulluk orada. Ailelerimizin desteklenmeye ihtiyacı var.”

“Ben çocukken Oticon, Widex, Phonak gibi tanınmış markaları kullandım, köklü 
markalar. Ekonomik durumumuz iyi olduğu için ulaşamadığımız marka olmadı. 
Ama şimdi insanlar yoksulluktan hiç tanınmamış markaları alıyorlar ve çabuk 
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Sağlık Raporları ve Yoksulluk İlişkisi
Engellinin ihtiyacı olan devlet hizmetlerine ulaşmasında kritik yeri olan sağlık rapor-
larına erişim zorlukları yoksulluk için bir gösterge olarak dile getiriliyor:

“Sürekli raporlarımızı var ama otizmli gibi çocuklarımızın yılda bir raporunu 
yenilenmesi lazım. Mesela Tarsus’tan bahsedelim. Burada çocuk psikiyatristi 
yok. Engelli raporunun verilmesi için KOSGEB raporunun verilmesi için de çocuk 
psikiyatristi onayı gerekiyor. Çocuk nöroloğunun onayı gerekiyor, 18 yaşın altı 
için. Şimdi ben bir zihinsel engelli çocuğu olan bir anneyim diyelim. Bir şeyler-
den şüpheleniyorum ve hastaneye başvurmam lazım. Hastaneye başvuruyorum. 
Hastane bana diyor ki burada bu kontrolü yaptıramazsınız, Mersin’e gitmek 
zorundasın. Diyelim ki ben yoksul da bir aileyim, durumum yok. Mersin’e gitmek 
zorundayım. Trene binmek zorundayım. Trenden inip otizmli çocuğumla minibü-
se biniyorum. Minibüsten iniyorum, hastaneye gidiyorum. Hastaneler zaten bir 
aydan önce randevu vermiyor. Yani çok büyük bir zaman kaybı. Maddi kayıp bu 
bizim için. O yüzden mecburen parası olmayan ailemiz bile özel psikiyatristlere 
de muayenehanelerine gidiyorlar. Bu da aileleri çok yoruyor.”

“Normal, rutin sağlık hizmetlerinden bile bir engellinin faydalanması, çok 
kolay değil. Çünkü bedensel engelin getirdiği rutin kontrollere ihtiyacınız var. 
Hayatınızı sürdürürken kullanmanız gereken medikal malzemeler var. Hatta 
almanız gereken fizik tedavi gibi. Birçoğumuz acil bir durum olmadıktan 
sonra hastaneye gitmeyiz. Hastanenin fiziksel koşulları zaten yeterince zor, 
kalabalık. Hastaneye ulaşmak için de ayrı bir efor gerekir.”

“Rapor bitince eğitim hizmeti duruyor, bakım maaşı duruyor. O hakkı da 
elinden gitmiş oluyor. Burada ailenin yapabileceği bir şey de yok. Randevu 
talep ediyor, alamıyor, beklemek zorunda kalıyor. O anda hakkını kaybetmek 
zorunda kalıyor.”

Eğitim Olanaklarında Daralma
Eğitim engelliler için sosyal katılım ve toplumun tüm süreçlerine eşit erişim açısından 
kritik bir gelişim alanı olarak değerlendirildiği için bu alandaki eksikler yoksullaşma 
ile doğrudan ilişkili algılanıyor: 

“Benim babam öğretmen. Üniversite sınavında ilk 100’e girmiştim ve iyi bir 
burs alıyordum. O yüzden mesela teknolojik bir şeylere ihtiyacım olduğunda 
kendim karşılıyordum. Ablam da üniversitede okurken bir şekilde burs alıyordu. 
O şekilde karşılıyorduk. Şu an birçok insana üniversitede burs da verilmiyor.” 

“Kaynaştırmalı eğitime gitmesi gereken işitme engelli öğrenciler burada 
eğitim okullarına gidiyor. Buradaki eğitimin niteliği genel seviyeye göre çok 
daha düşük. Çünkü daha geç anlıyorlar. Buradaki müfredat daha basit. 
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Engellinin içinde bulunduğu şartları değiştirmek için olanaklarının olmaması da bir 
yoksulluk ve yoksunluk göstergesi olarak dile getiriliyor: 

Standart olarak baktığında sanırım ortalamanın altında bir hayat sürdü-
rüyoruz. Birçok şeye ulaşamıyoruz. Beslenme tercihlerimizi paramıza göre 
yapıyoruz. Protein hesaplarını yapmak gibi bir lüksümüz olmuyor. Bunu 
herhalde yaşamın tamamına genelleyebiliriz.

Tüm bu şartların, toplumun geri kalanı ile engelliler arasındaki eşitsizlikleri arttırmış 
olması da yoksulluğun kesin bir kanıtı olarak aktarılıyor: 

Kendim de tekerlekli sandalye kullanan biri olarak, birçok konuda eşitlikçi 
bir yaklaşım görmüyor bedensel engelliler. Yani engelliler toplum içerisinde 
dördüncü, beşinci sınıf vatandaş gibi. Diğer bireylerle eşit yaşama makası 
açılıyor, engelliler daha geride kalıyor. Daha zor, daha yoksullaştı insanlar. 
Hatta tıp, yani sağlık hizmeti, eğitim hizmetleri.

Engellilikle Birlikte Başlayan “Masraflı Hayatlar”
Engelliliğin doğurduğu göreceli yoksulluk haliyle paralel giden güçlü bir söylem, do-
ğuştan ya da sonradan ortaya çıkan engellilikle birlikte “masrafları ağırlaşan” bir yaşam 
şeklinin ortaya çıkmasıdır. Buna bir örnek, zihinsel engellilikle ilgili karşımıza çıkıyor: 

Zihin engelli bir çocuğun annesi ve babası, ailesi çok masraflı bir hayata 
başlıyor. Bu raporu aldıktan sonra çok masraflı otizm. Zihin engelli, Down 
sendromlu bir çocuğun alması gereken eğitim belki haftada 40 saat 30 saat 
iken biz sadece iki saat ücretsiz verebiliyoruz. Devlet bunu karşılıyor. Devlet 
okulu haricinde destek eğitimden bahsediyorum. Konuşma terapisi, floortime 
terapisi, duyu bütünleme terapisi gibi terapiler almaları gerekiyor. Bu tüm 
dünyada kanıtlanmış etkisi olan terapi yöntemleri. Özellikle otizmli çocuklar-
da çok faydası görülen yöntemler. Ama bizim şu an Türkiye’de bu karşılanan 
bir eğitim değil. O yüzden aileler ekstra özel ders almak zorunda kalıyor. Bu 
da çok masraflı oluyor.

Sürekli Tüketimi Olan Özel Malzemelerin Artan Maliyetleri
Sürekli tüketilmesi gereken malzemelerin maliyet artışları yoksulluk için en kritik 
zemini oluşturuyor:

Son zamanlarda medikal ürünlerde çok sıkıntı yaşıyoruz. Mesela en fazla alt 
bezi kullanıyoruz. Alt bezi iki ayda 240 adet alma hakkımız var. Ancak şu 
an medikal ürünlerdeki artış yüzünden 90 beze kaldık. Toplam maliyeti 1240 
lira ama devletin ödemesi 540 lira, kalan 700 lirayı aile ödemek zorunda. 
Bakım ücretleri 700 lira arttırıldı ama o para da alt bezine gidiyor zaten. 
Devletin bunun önüne geçmesi lazım.
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“Döviz kurlarının dengesizliği, artışı bizi çok etkiledi. Bu cihazlar ithal olduğu 
için, ödediğimiz ara farklar her defasında arttı.” 

“Anadolu’da özellikle durum daha kötü. Kız işitme engelli ise okula gön-
dermeye gerek yok, evlendirelim diyorlar. Eve kapatıyorlar 17 yaşında kızı. 
Hiç şimdiye kadar okula gitmemiş. Bizde böyle bir vaka vardı. İşitme en-
geli olduğu için hiç göndermemiş aile. Bazı aileler de çocuk işitme engelli 
doğduğu için Allah vermiş diyor. Çocukların geleceğini değiştirmekten çok 
kaçınıyorlar. Bir babamızın çocuğu işitme engelli idi. Cihazın fiyatını öğre-
nince, bu cihaza para vereceğime traktör alırım, daha iyi diyor. Kırsal ve 
şehirdeki aileler arasında çok fark oluyor. Yoksulluk açısından da kırsalda 
durum çok daha kötü.”

“Emekli maaşına öteki maaşı eklediğimde açlık sınırı altında bir gelire ka-
vuşuyorum ama ailemin desteğiyle yaşamımı sürdürüyorum. Çok düşük bir 
para ve bu parayı almak için belirlenmiş yoksulluk sınırı var. O zaman ya 
kayıt dışına kaçıyor insanlar ya da o parayla ömür boyu geçinmek zorunda.”

Engellinin Teknik Ekipmanlarla İlgili Eğitim Alma İhtiyacının Karşılanmaması 
Teknik ekipmanlara erişim olsa da bu ekipmanların nasıl kullanılacağı konusunda 
engelli bireyin ve ailelerinin eğitimle donatılmaması yoksunluk olarak algılanıyor:

“Herhangi bir eğitim almadım. Genelde diğer körlerle takılarak, beraber 
vakit geçirerek ne yapmam gerektiğini öğrendim. Üniversitedeyken baston 
kullanıyordum ama üniversiteden mezun olduktan sonra daha çok kör arka-
daşım oldu ve baston kullanmayı bilmediğimi fark ettim.”

“Bilgisayar kullanımı çok önemli ama onunla ilgili de hiçbir eğitim almadım. 
Özellikle yüksek lisansa başladığımda ciddi bir sıkıntı oldu. Çünkü hem bir 
yandan akademik metin yazmaya çalışıyorum, bir yandan başka bir sürü 
erişilebilirlik sorunu var, bir yandan da bilgisayarı yeteri derecede kullanamı-
yorum. Bir görme engellinin bağımsız yaşayabilmesi için Braille çok önemli, 
bilgisayar çok önemli, bağımsız hareket, baston çok önemli. Braille dışında, 
diğerleriyle ilgili herhangi bir eğitim almadım.”

Devlet Tarafından Sağlanan Desteklerde Yetersizlikler 
Genel olarak devletten beklentilerin karşılanmaması da algılanan yoksulluk açısından 
kritik rol oynuyor:

“SSPE ailelerinin maddi yönden desteklenmesi gerektiğini düşünüyorum. 
En azından asgari ücret kadar bakım ücreti ödemeleri olması gerekiyor. Bu 
hastalarımız ciddi masraflıdır. Şanlıurfa merkezde tanıdığım üç tane SSPE 
ailesi var. Her birisinin 65-70 milyar borcu vardır, kredisi vardır. İkincisi, 
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Çocukların kapasitelerini ortaya çıkaracak kaynaştırmalı eğitime yönlendi-
rilmeyince, bilişsel gerileme de başlıyor, ameliyatlar da, cihazlandırma da 
boşa gidiyor. Bunun sebebi yine yoksulluktur.”

“Ataşehir’de bir eğitim meslek lisesi var. Tuzla işitme engelli ilköğretim okulu 
var. Mimar Sinan işitme engelli ilköğretim, Büyükçekmece özel, Göztepe ilköğ-
retim okulu... Bu okullar sadece işitme kayıplı öğrenci kabul ediyorlar, sağlık 
testlerine göre. İşaret dili kullanan, işitme cihazı kullanan, koklear implant, 
biyonik kulak filan hepsini kabul ediyor. İşitme cihazı kullanan, biyonik kulaklı 
olan öğrenciler zaten topluma adapte olması gereken öğrenciler, akranları 
gibi işitip, konuşması gereken öğrenciler. Böyle olunca ameliyat da boşa 
gitti demektir. Çünkü sözel dil gerilemeye başlar işaret dili ön plana çıkar. 
Bu konuda aileye sitem ettiğimde; ücretsiz servis ve ücretsiz yemek verildiği 
için bu okulları tercih ettiklerini öğrendim”

Teknik Malzemelere Erişim Olanaklarının Zorlaşması 
Pek çok yerde dile getirildiği gibi engellinin ihtiyaç hissettiği teknik araçların kalitesi-
nin, sayısının yetersiz olması, gereklilik olduğu anda erişilebilir olmaması ve devletin 
kısmî ödeme desteği, yoksullaşmanın tetikleyicileri arasında yer alıyor:

“Yüksek lisansa başladım, yine burs alıyorum ama lisansta aldığımla aynı 
miktarda. Ailemin yanında, herhangi bir yemek masrafı olmamasına rağmen 
hiçbir şekilde yetmiyor. Çünkü her şeyin fiyatı arttı. İşe başlamadığım sürece, 
telefonum veya bilgisayarım bozulsa, ben asla yenisini alamam. Ailem de 
karşılayamaz. Yoksullaşıyoruz gün geçtikçe.”

“Şu anda bastonum var. Kırılırsa, devlet dışında belli vakıflar bunu karşılı-
yorlar ama tabii benim şu an kullandığım baston kadar iyi olmuyor. Bunun 
da farklı bir özelliği yok, bildiğiniz baston ama diğerleri çok daha kolay 
kırılabiliyor, yürürken çok daha fazla takılabiliyor diğer bastonlar. Bir şey 
olsa, onlardan kullanmak zorundayım.”

“Cihaz konusunda aileler çok zorlanıyorlar. Kirada oturan aileler, asgari üc-
retle çalışan, birden çok çocuğu olan aileler, cihazların masrafına yetişmekte 
çok zorlanıyor. Cihazın yenilenmesi gerekiyor veya bozuluyor, pil alınması 
gerekiyor veya üst modele geçilmesi gerekiyor. Sağdan soldan borç harçla 
ödüyorlar veya bankadan kredi çekiyorlar.”

“Tabii ki yoksulluk, cihaza erişimi de etkiliyor. Üst modellere geçemiyorlar, 
ikinci el cihaz almak isteyenler oluyor. Mesela, Sultanbeyli’den, annesi babası 
işitme engelli olan bir kadın aradı. Mecburen ikinci el işitme cihazı almışlar 
ama hala cihaz için bağışçı arıyoruz dedi. Üstelik kanser hastasıymış. Hem 
kanser hastası hem işitme cihazına ihtiyacı var.”
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“Hak arama konusunda çok geriye gidiş var. Engelli haklarında geriye gidiş 
var. Tüm bu ülkenin kaynakları var ama kaynaklar sosyal devleti güçlendi-
rilmesi için kullanılmıyor.” 

“STK’lara danışılmadan alınan kararlar çok büyük sorun. Mesela pandemide, 
işitme merkezlerinin muafiyeti son dakikada kaldırıldı. On yedi günlük tam 
kapanma olmuştu mayıs ayında, hatırlarsınız. Hemen cuma günü kaldırdılar 
muafiyeti ve Valilik’ten gelen yazıyla açamadılar işitme merkezlerini. Ne 
oldu? İşitme cihazının tamirini yaptıramadılar, uzaktan eğitimde çok sorun 
yaşandı. Böyle bir şey olamaz. On yedi gün hiçbir şekilde hizmet alamadık. 
Tabii, engelli haklarıyla ilgili toplantı düzenliyorlar. Bizim haberimiz olmuyor. 
Tesadüfen haberlerden haberimiz oluyor. Ama bizi tanıyorlar halbuki. Bazen 
bizi muhalif olarak görüp davet etmedikleri de oluyor, haber vermedikleri 
de oldu.”

“Türkiye’de engelli hak arayışında ailelerin bilinçlenmesi lazım. İş ailede 
bitiyor. Aile en küçük örgütlü yapıdır. Anne, baba, çocuk bir dernek gibidir 
aslında. Hayatın gündelik koşturması yüzünden bunlara çok eğilmiyorlar, 
eğilmek istemiyorlar ve derneklere gitmiyorlar. Sosyal medyada yazıyorlar, 
dertleniyorlar, şikâyet ediyorlar ama bir araya gelmeyi, yürüyüş yapmayı 
ikinci plana attı sosyal medya.”
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hastalarımızın standart koşullarını yükseltmek lazım. Ailelerin psikoloji dersi-
ne ihtiyacı vardır. Ben bunu Sayın Vali Beye de Sağlık Bakanı’na da söyledim.”

“Devlet okuluna, yani örgün eğitime başlayan bir engelli çocuk ücretsiz olarak 
servis hizmeti alıyor. Evi nerede olursa olsun devlet onun servis bedelini karşı-
lıyor. Ama 6 yaşından önce bizim çocuklarımız rehabilitasyon merkezlerinde 
destek eğitimi görüyor. Bu 6 aylıkken başlıyor ama aileye kendin gideceksin, 
karşılamam diyor. Bu durumda ya rehabilitasyon merkezinin ödemesi gerekiyor 
ya da ailenin kendi cebinden. Türkiye’de genel olarak rehabilitasyon merkez-
leri aileden bir ücret talep etmeden biz size ücretsiz getiririz diyor. O yüzden 
ailenin çok cebinden para çıkmıyor ama burada da rehabilitasyon merkezleri 
sıkıntıya düşüyor. Aslında kazancı düşmüş oluyor. Bu da hizmet kalitesinin 
düşmesi anlamına geliyor. 8 saatlik eğitimin asla yeterli olmadığı her yerde 
belli. Kanıtlanmış bir şey bu. Proje kapsamında seans sayılarının arttırılması 
için idari başvurularımızı yaptık. Seans sayılarının arttırılması, çocuklarımıza 
sosyal aktivite için ortamların oluşturulması gerekiyor. Ailelerin eğitilmesi gere-
kiyor. Bir engelli çocuğun ailesine neye göre yoksul diyebiliriz? Bilmiyoruz. 20 
bin lira kazanan bir aile de yoksuldur, eğer çocuğunun ekstra eğitim hizmetini 
karşılayamıyor ise, o zaman da yoksuldur. O yüzden gelir düzeyine bakılmak-
sızın bakım maaşının verilmesi, bakım maaşlarının arttırılması gerekiyor.”

“İşitme engelli çocuğu olanlara bakım parası veriyor devlet. Ama ‘Özel koşul 
gereksinimi var’ ibareli raporu olursa başvuru yapabiliyor aileler. Son za-
manlar çıktı, eskiden yoktu bu, mevzuat değişti. Artık 18 yaşın altındakilere 
ayrı rapor vermeye başladılar, 18 yaş üstündekilere de ayrı. Bu bir ayrımcılık 
yaşattı, diğeri de ayrımcılık zaten de. 18 yaşın altındakilerde ÖTV muafiyetli 
araç almaya başladılar, ÖTV ödemiyorlar. Ama 18 yaşın üstüne geçtiğinde 
hak kaybı oluyor, işitme kaybı dahi olsa kayboluyor o hak. Çok absürt bir şey.”

Yoksulluk İle Hak Arayışı Arasındaki Derin İlişki
Yoksulluk konusundaki güçlü söylemlerden bir diğeri ise tüm bu analiz sürecine bir 
“sonuç cümlesi” niteliği taşıyor. Katılımcılarımız, yoksunluğun doğurduğu yoksul-
laşmanın beraberinde “hak temelli” perspektifi yansıtma olanaklarının da daraldığını 
düşünüyorlar:

“Benim ekonomik durumum iyi olduğu için çok etkilenmedim. Ama adalete 
olan inancımı düşürdü.”

“Yoksul olsaydım cihazlara erişmek bir yana, dava bile açamazdım. Bin liralık 
bir mikrofon aldım, aksesuarları karşılamıyor Sosyal Güvenlik Kurumu. Onun 
için de dava açmayı düşünüyordum. Keşke rapor alsaydım ama doktor rapor 
verir miydi? O konuda şüpheliyim ben. Yoksulluk açısından ben zorlanmadım, 
ama zorlananları görünce çok daha iyi anladım ben onları.”
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10. Bu konuda kimler size destek veriyor (ihtiyaç varsa)? 
a. Bu esnada nasıl hissediyorsunuz? 
b. Size bu desteği veren kişilerin yaklaşımlarını nasıl değerlendirirsiniz?

11. Kendi geliriniz var mı? (Çalışıyor musunuz?) 
a. Engelli maaşı alıyor musunuz? 
b. Yeterli oluyor mu? 
c. Bu maaşı kendiniz istediğiniz gibi kullanabiliyor musunuz? 
d. Yoksa mesela aile bireylerinin sizin adınıza harcamalara karar verdiği oluyor 
mu? 
e. Böyle bir durum söz konusuysa, bu size nasıl hissettiriyor?

12. Sosyal hayatta karşılaştığınız çeşitli durumlarda, birey olarak yaşamınızı şekil-
lendirecek konularda fikriniz sorulur mu ya da izniniz alınır mı? Örnek verir misiniz? 

“Md. 20 – Kişisel Hareketlilik” ile ilgili sorular:
13. Hareket etmenizi daha kolay hale getiren, kullandığınız herhangi bir araç, ekipman, 
teknoloji var mı? 

a. Bunları nasıl temin ediyorsunuz? 
b. Devlet veya vakıf/dernek desteğiyle mi, yoksa kendi maddi gücünüzle mi? 

14. Bu araç, ekipman veya teknolojilerin sizin için ne derece uygun olduğunu 
düşünüyorsunuz? (Tekerlekli sandalye ve akülü araba; protezlerin ortopedik olması...) 

15. Bu araçların kullanımı ile ilgili eğitim aldınız mı? 
a. Aldıysanız nereden, kimden, ne zaman? 

“Md. 25 – Sağlık” ile ilgili sorular:
16. Engellilerin engelleri nedeniyle ayrımcılığa uğramaksızın, en yüksek sağlık stand-
ardından yararlanabildiğini düşünüyor musunuz? Neden? Nasıl?

“Md. 26 – Habilitasyon ve Rehabilitasyon” ile ilgili sorular:
Bir de habilitasyon ve rehabilitasyon konusu var. Bunlar, engelin doğurduğu temel 
zorluk alanlarında verilen fiziksel ve duyusal gelişim çalışmaları ve tedavileri içer-
mekte. Habilitasyon, doğuştan engelli bireylere yöneliktir. Rehabilitasyon, sonradan 
engelli olan bireylere. BM sözleşmesi 26. Madde “topluma katılımını ve toplumla 
bütünleşmesini destekleyen habilitasyon ve rehabilitasyon hizmetlerinin” verilmesi 
gerektiğini söyler. Bu durumda:

17. Daha önce hiç habilitasyon veya rehabilitasyon desteği aldınız mı? 
a. Ya da özel bir gelişim çalışması ve tedavi yapıldı mı? 
b. Bu tedaviler için izniniz alındı mı?

EK-2
Tanışma soruları:
1. Kendinizden bahseder misiniz?

a. Çalıştığınız kurum?
b. Hangi görevi üstleniyorsunuz?
c. Ne kadar zamandır bu işi yürütüyorsunuz?

Genel sorular:
2. Engellilerin Türkiye’de içinde bulunduğu şartlarla ilgili ne düşünüyorsunuz? 

3. Engelli kişiler, sosyal hayata katılım açısından hangi faaliyetlerde bulunabiliyorlar?

4. Engelli bireylerin ailelerinin içinde bulunduğu şartlar hakkında ne düşünüyorsunuz? 
a. Nelere ihtiyaçları var ve bu ihtiyaçlar ne düzeyde karşılanıyor? 
b. Devletin sağladığı destekler neler? 
c. Sağlamadığı destekler neler? 
d. Destek almak ya da almamak bu grubun yoksullaşma ve yoksunluk ile ilgili 
içinde bulunduğu koşulları nasıl etkiliyor?
e. Bu yardımlar engelli kişiler ve yakınları için ne anlama geliyor?

5. BM maddeleri açısından engellilerin içinde bulunduğu şartları nasıl tarif edersiniz? 
Bu konuda engellilerin deneyimlediği/yaşadığı olaylardan örnekler verir misiniz?

6. Neler yapılsa daha iyi olabilirdi? Sizin önerileriniz nelerdir?

“Md. 19 – Bağımsız Yaşayabilme ve Topluma Dahil Olma” ile ilgili sorular:
7. Sosyal hayatınızda neler yaparsınız? 

a. Farklı sosyal ortamlara katılım sağlar mısınız?
b. Bu esnada çevrenizdeki insanlarla ne kadar ilişki/etkileşim içine giriyor-
sunuz? 
c. Bu kişilerin size karşı yaklaşımlarını nasıl tarif edersiniz? (Okulda, sokakta, 
toplu taşımada, işyerinde, ailede vb. sosyal ortamlarda.)

8. (Ihtiyaç varsa) Size bakım desteğinde kim bulunuyor? 
a. Bağımsız bir şekilde topluma karıştığınızda kişisel hareketliliğinizi kısıtlayan 
ne tür zorluklarla karşılaşmaktasınız? (Mesela; yolda yürürken veya karşıdan 
karşıya geçerken, otobüse binerken, merdivenlerden inip çıkarken, kurumlarda 
engelli tuvaletinin bulunmaması, trafik ışıklarında işitsel uyarıların arızalı olması 
gibi zorluklarla karşılaşıyor musunuz? Otobüse binerken insanların yardım 
etmemesi ya da ayrımcı tavırlara maruz kaldığınız oluyor mu ya da insanların 
size karşı ne tür tepkileri oluyor?) 
b. Aşağılayıcı muameleye maruz kaldığınız oluyor mu?

9. Günlük yaşamdaki temel Ihtiyaçlarınızı (temizlik, giyim, yiyecek-içecek) ne düzeyde 
karşılayabiliyorsunuz?
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Mülakata başlamadan önce, mülakatı yapacak kişiler kendilerini tanıttı. Ardından 
genel olarak projenin ve özel olarak da mülakatın amaçları anlatıldı. Giriş amaçlı şu 
bilgi verildi: 

“TOHAD engelli bireylerin haklarını koruyucu ve engelli bireylerin ya-
şam şartlarını iyileştirmek için çalışmalar yürütmekte olan bir dernektir. 
Bugün de engellilerin haklarına dair sizlerin düşüncelerini anlamak için bir 
görüşme yapacağız. Bu proje, TOHAD tarafından AB'nin mali desteği ile 
yürütülmektedir.”

Projeye özel olarak hazırlanan “Bilgilendirilmiş Onam” araştırmacılar tarafından 
okunduktan sonra, ses kaydı alınabilmesi için izin istendi. Tüm katılımcılar izin verdi. 
Ses kaydı esnasında görüntü kaydı yapılmaması için kamerayı kapatmaları istendi. 
Bu aşamadan sonra katılımcının tekrar izni sorularak oturumun kaydı başlatıldı; ses 
kaydına onay verildiğine dair onayın ses kaydı alınırken bir kez daha tekrarlanması 
istendi. Derinlemesine, yarı yapılandırılmış bir formatta mülakat süreci sürdürüldü. 

Bitiminde katılımcıların kendilerini nasıl hissettikleri soruldu, herhangi bir destek ihti-
yacı olup olmadığı anlaşılmaya çalışıldı ve oturum kaydı sona erdirildi. Katılımcıların 
tümü herhangi bir rahatsızlık hissetmediklerini belirttiler; mülakata katılmaktan 
duydukları memnuniyeti dile getirdiler. 

Veri Analizi
Mülakatların deşifreleri Sonix yazılımı kullanılarak, mülakatı yapan uzmanlar tara-
fından gerçekleştirildi ve kontrolleri yapılarak, sesten yazıya dönüştürme esnasında 
ortaya çıkan hatalar düzeltildi. Ardından deşifre metin dosyaları MAXQDA 22 progra-
mına yüklenerek aynı uzmanlar tarafından kodlandı. Birden fazla kodlayıcı görev aldığı 
için, başlangıçta mülakat sorularının kapsadığı ana temaları içeren bir “kod sistemi” 
hazırlandı ve kodlama bu sistem kodlanarak tümdengelim yaklaşımıyla yürütüldü. 

Ancak, analiz esnasında özgün şekilde gündeme getirilmiş olan konular için de kod 
sisteminde yeni tema isimleri yaratıldı, böylelikle tümevarım içeren bir bakışla da 
verinin sunduğu temalar başlıklar halinde eklenebildi. Tek tek kodlaması yapılan mü-
lakatların bulunduğu “MAXQDA proje analizi” dosyaları Doç. Dr. Idil Işık tarafından 
yazılımın imkân verdiği “birleştirme” fonksiyonu kullanılarak tek bir analiz dosyası 
haline getirilerek, bütünsel şekilde bir kez daha kodlamaya tabi tutuldu ve rapor ya-
zımı için gereken kavram haritaları ile temalara dair kanıt içeren segmentlerin, yani 
katılımcıların kendi cümlelerinin, dökümü yapıldı. 

18. Bu desteği alırken zorlandığınız durumlar oldu mu? (Rehabilitasyon Merkezinin 
bulunduğu yer, cihazların erişilebilirliği gibi...)

19. Sizce sağlık, istihdam, eğitim ve sosyal hizmetler kapsamında sunulan habilitasyon 
ve rehabilitasyon imkanları ne derece yeterlidir? 

“Mad.28 – Yeterli Yaşam Standardı ve Sosyal Korunma” ile ilgili sorular: 
20. Eğitim hayatınızdan bahsedebilir misiniz? 

a. Eğitim hayatınız nasıl geçti, ne gibi zorluklarla karşılaştınız? 
 Örnek verebilir misiniz? 
b. (Eğitim alınamadıysa) Neden eğitim alamadınız, biraz bahsedebilir misiniz? 
c. Eğitim alamamanızla ilgili bugün nasıl hissediyorsunuz? 
d. Okula uyum sağlamakta zorluk yaşadınız mı? 
e. Bu konuda destek gördünüz mü? 
f. Ne gibi zorluklarla karşılaştınız? 
g. Eğitiminize devam etmek ister miydiniz?

21. Şu anda aktif olarak çalışıyor musunuz ya da daha önce deneyiminiz oldu mu? 
a. Engeliniz nedeniyle işten çıkarma söz konusu oldu mu? Nasıl bir süreçti? 
b. (Iş deneyimi olmadıysa) Işe girmemiş olmanız kendi tercihinizle mi oldu? 
c. Yoksa iş bulma konusunda sıkıntı mı yaşadınız? 
d. IŞKUR’dan yararlandınız mı?
e. (Iş deneyimi olduysa) Işe alım sürecinizden bahseder misiniz? 
f. Nasıl iş buldunuz? 
g. Çalışırken zorlandığınız süreçlere örnek verir misiniz? 
h. Engelli bireylerin emeklilik koşullarından (malulen emeklilik gibi) 
   veya teşviklerden haberdar mısınız? 
i. Sizce bu koşullar ile ilgili düzenlemeler ne kadar yeterli?

Prosedür
Mülakatlar Covid19 pandemi koşulları nedeniyle çevrimiçi yöntemle Zoom programı 
kullanılarak gerçekleştirildi. Mülakatlar, Psikososyal Risk Yönetimi Enstitüsü tara-
fından, Doç. Dr. Idil Işık’ın süpervizyonuyla, örgüt psikolojisi alanında yüksek lisans 
eğitimlerine devam eden uzmanlarla yürütüldü. Bir uzman, mülakat sürecinden 
sorumlu olarak çalıştı. Ikinci bir uzman ise gözlemci rolü ile detaylı not tutmak için 
katılım gösterdi. 

Mülakatlara katılımcı olacak kişilerden katılım onayı alınma süreci TOHAD tarafından 
yürütüldü. Mülakatları yürütecek ekip, Süleyman Akbulut tarafından eğitildi. Mülakat 
ön görüşmeleri, bilgilendirilmiş onam ve randevu planlaması mülakat sorumluluğu 
olan uzmanlarca yapıldı. Katılımcılardan belirtilen randevu saatinde görüşme için 
kendilerine iletilen Zoom linkine girmeleri istendi. 
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Mevzuat (kanunlar, yönetmelikler, genelgeler, mahkeme kararları ve uluslararası sözleşmeler)

− 193 Sayılı Gelir Vergisi Kanunu: https://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.4.193.pdf 

− 197 Sayılı MTVK: https://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.5.197.pdf

− 573 No’lu Özel Eğitim Hakkında Kanun Hükmünde Kararname: https://www.mevzuat.gov.tr/Mevz

atMetin/4.5.573.pdf 

− 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu: https://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.5.657.pdf

− 2022 sayılı 65 Yaşını Doldurmuş Muhtaç, Güçsüz ve Kimsesiz Türk Vatandaşlarına Aylık Bağlanması 
Hakkında Kanun: https://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.5.2022.pdf

− 2828 Sayılı Sosyal Hizmetler Kanunu: https://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.5.2828.pdf

− 3065 sayılı KDVK: https://www.gib.gov.tr/node/87172

− 3294 Sayılı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Kanunu: https://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMe-
tin/1.5.3294.pdf

− 3359 Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu: https://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.5.3359.pdf

− 4721 Sayılı Tük Medeni Kanunu (TMK): https://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.5.4721.pdf

− 4760 Sayılı ÖTVK: https://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.5.4760.pdf

− 4857 Sayılı İş Kanunu: https://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.5.4857.pdf

− 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu: https://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.5.5216.pdf

− 5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu : https://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.5.5237.pdf

− 5378 Sayılı Engelliler Hakkında Kanun: https://mevzuat.gov.tr/mevzuatmetin/1.5.5378.pdf

− 5393 Sayılı Belediye Kanunu: https://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.5.5393.pdf

− 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu: https://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMe-
tin/1.5.5510.pdf

− BM Engelli Kişilerin Haklarına İlişkin Sözleşme: https://ailevecalisma.gov.tr/media/12325/engellilerin_
haklarina_iliskin_sozlesme_kilavuz.pdf

− Özel Eğitime İhtiyaç Duyan Bireylere Verilecek Eğitim Desteği Tutarlarına İlişkin Tebliğler;

° Yıl 2015: https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2015/02/20150214-18.htm

° Yıl 2016: https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/02/20160210-9.htm

° Yıl 2017: https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/01/20170131-6.htm

° Yıl 2018: https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2018/02/20180209-4.htm

° Yıl 2019: https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2019/01/20190125-13.htm

° Yıl 2020: https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2020/02/20200205-4.htm

° Yıl 2021: https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/02/20210203-7.htm

° T.C. Anayasası: https://www.tbmm.gov.tr/anayasa/anayasa_2018.pdf 
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