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“Bu rapor, Sivil Düşün AB Programı kapsamında Avrupa Birliği finansal desteği ile
üretilmiştir. Bu yayının içeriğinden yalnızca Engelliler ve Gençlik Derneği sorumludur
ve hiçbir şekilde Avrupa Birliği’nin görüşlerini yansıtmamaktadır.”
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BM Engellilerin Haklarına İlişkin Sözleşme, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nun
13 Aralık 2006 tarihli ve A/RES/61/106 tarihli kararıyla kabul edilmiş ve 3 Mayıs
2008 tarihinde yürürlüğe girmiştir.
Türkiye, Sözleşme’yi 30 Mart 2007 tarihinde imzalamıştır. Sözleşme’nin
onaylanması 3 Aralık 2008 tarih ve 5825 sayılı Kanunla uygun bulunmuştur.
Sözleşme’nin onayına ilişkin 27 Mayıs 2009 tarih ve 2009/15137 sayılı Bakanlar
Kurulu kararı ve resmi Türkçe çeviri, 14 Temmuz 2009 tarih ve 27288 sayılı Resmi
Gazete’de yayımlanmıştır. Onay belgeleri 28 Eylül 2009 tarihinde Birleşmiş
Milletler Genel Sekreterliği’ne tevdi edilmiş ve Sözleşme Türkiye bakımından, 28
Ekim 2009 tarihinde yürürlüğe girmiştir.
Türkiye’nin Sözleşme’ye ilişkin bir çekince veya beyanı söz konusu değildir.
Bu durum; sözleşmenin bütün madde ve hükümlerinin Türkiye için bağlayıcı
olduğu anlamına gelmektedir.
Engelli Hakları Komitesi, sözleşmeye taraf devletlerin yükümlülük altına girdikleri
engelli hakları konularında kendisine sundukları raporları değerlendirmektedir.
Sözleşmenin 35.maddesinde;
1. Her taraf devlet, sözleşmenin ilgili devlet için yürürlüğe girmesinden sonra
iki yıl içerisinde Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri aracılığıyla Komiteye
sözleşmenin gereklerinin yerine getirilmesi için alınan önlemeler ve kaydedilen
gelişmeler hakkında kapsamlı bir rapor sunar,
2. “Bundan sonra, taraf devletler en az dört yılda bir ve buna ilave olarak zamana
bağlı olmaksızın Komitenin talep etmesi durumunda müteakip raporları sunar
denilmektedir.
Türkiye sözleşmenin bütün maddelerini kabul etmesine rağmen, 2011 yılında
Komite’ye iletmesi gereken ilk raporunu 4 Ekim 2017 tarihinde CRPD/C/TUR/1
numarasıyla sunmuştur.
Türkiye Komiteye şuana kadar 3 Periyodik Ülke Raporu sunmuş olması
gerekirken sadece ilk raporunu sunmuştur.
Sunulan rapor ilk rapor olmasından dolayı iyi niyet ve temennilerden

GİRİŞ

oluşmaktadır.
Komite, Türkiye’nin ikinci, üçüncü ve dördüncü periyodik raporları
birleştirerek tümünü en geç 28 Ekim 2023 tarihi itibariyle Komite’ye
göndermesini talep etmiştir.
Periyodik Ülke Raporlarının Komiteye sunulmaması Türkiye’de engelli hakları
konusunda Engelli Hakları Sözleşmesi bağlamında ilerlemelerin sağlanmadığını,
hak ihlallerinin devam ettiğini göstermektedir. Engelli Hakları Komitesi’nin 2017
yılında sunulan rapora dair hazırladığı 2019 Yılı Türkiye Nihai Gözlem Raporu
bu değerlendirmeyi doğrulamaktadır.
Nihai gözlem raporu toplam 71 maddeden oluşmuştur. İlk 3 ve son madde hariç
diğer 67 madde sözleşmenin uygulanmasıyla ilgili tespitleri içermektedir.
Nihai Gözlem raporunda yer alan 67 maddenin 1’i olumlu gelişmelere atıf
yaparken 66 madde Türkiye’deki engelli haklarıyla ilgili eleştiri, endişe ve
önerileri içermektedir.
Türkiye adına olumlu olarak değerlendirilen konular;
Engellilerin Haklarına İlişkin Sözleşmesinin Ek İhtiyari Protokolünün
Türkiye tarafından onaylanması,
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87 kanun ve 9 Kanun Hükmünde Kararname’de (KHK) yer alan özürlü/
sakat kelimelerinin engelli olarak değiştirilmesi,
2010 tarihli Anayasa değişikliğinde engellilere yönelik “olumlu
tedbirlerin” alınması şeklindedir.
Komite’nin Nihai Gözlem Raporu’nda olumlu gelişme olarak değerlendirdiği
konular masa başı çalışmalarından ibaret olup engellilerin toplumsal yaşama
tam ve etkin katılımını sağlayacak özelliklerden uzaktır.
Komite tarafından olumlu atıf yapılan 2010 Referandum sonrasında kabul
edilen Anayasa’da1

ise “engelli” kelimesi dahi geçmemekte, “sakat” tabiri

kullanılmaktadır. Bu tabir ise hakların korunması anlamını içermemektedir.
Engelli Hakları Komitesi’nin talebine göre Türkiye’nin 28.10.2023 tarihine kadar
Türkiye Periyodik Raporu’nu Komite’ye sunması gerekmektedir.
Sivil toplum örgütlerinin, aktivistlerin ve engellilerin bu süreci takip etmesi
ve ülke raporundan sonra Türkiye’de engelli haklarının durumu hakkında
Gölge Raporlar veya Tematik Raporlar hazırlayarak Komiteyi bilgilendirmeleri
hak ihlallerinin görünürlüğü ve bu ihlallerin ortadan kaldırılması açısından
zorunludur.

1

https://www.mevzuat.gov.tr/mevzuat?MevzuatNo=2709&MevzuatTur=1&MevzuatTertip=5
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1. İNSAN HAKLARI SÖZLEŞMELERININ ARKA PLANI
Birleşmiş Milletler (BM)(United Nations-UN), 1 Eylül 1939 yılında başlayan ve 14 Ağustos 1945 tarihinde sona eren, 70
milyondan fazla insanın hayatını kaybettiği 2.Dünya Savaşı’nın yarattığı yıkım ve tahribatların tekrar yaşanmaması için
savaş sırasında Birleşmiş Milletler Antlaşması’nın (26 Haziran 1945) San Francisco’da imzalanmasıyla kurulmuştur.
Kurulan birliğin amacı Birleşmiş Milletler Antlaşması’nın ilk 2 maddesinde özet olarak “Uluslararası barış ve güvenliği
korunmasını” ve “insan hak ve temel hürriyetlerine saygının geliştirilmesini” sağlamak olarak ifade edilmiştir. Türkiye
antlaşmayı Milletlerarası Adalet Divanı Statüsüyle birlikte 15 Ağustos 1945’te onaylamıştır. 4801 Sayılı Onay Kanunu 24
Ağustos 1945 gün ve 6902 Sayılı Resmî Gazete ‘de yayınlanmış, böylece Türkiye BM’nin üyeleri arasında yerini almıştır.
BM, “Uluslararası barış ve güvenliğin korunması” ve “insan hak ve temel hürriyetlerine saygının geliştirilmesi” yönündeki
çabalarını insan hakları sözleşmeleri, bildirgeler ve rehberler gibi belgeler ve insan hakları denetim usullerinden
oluşan yapısı aracılığıyla sürdürmektedir.
Temel insan haklarının korunması ve geliştirilmesi amacıyla Birleşmiş Milletler tarafından kabul edilen insan hakları
sözleşmeleri farklı tematik alanlarda ve insan hakları başlıklarında düzenlenmiştir.
BM tarafından kabul edilen sözleşmeler şu şekildedir;
Soykırımın Önlenmesi ve Cezalandırılması Hakkında Sözleşme
Sözleşme, soykırımın tanımını yaparak, soykırım ve bununla ilişkili diğer durumların suç sayılmasını düzenleyerek taraf
devletler için yükümlülükler öngörmektedir.
Sözleşmenin genel ruhu ve amacı ilk maddede açıklanmıştır; sözleşmeye taraf devletler Jenosit’in (soykırım), ister
barış ister savaş zamanında işlenmiş olsun, bir devletler hukuku suçu olduğunu tasdik ederler ve bu suçu önlemeyi ve
cezalandırmayı taahhüt edeler.
Mültecilerin Hukuki Durumuna Dair Sözleşme
Sözleşme, mülteci tanımını yaparak taraf devletlerin mültecilere yönelik yükümlülüklerini düzenlemiştir. Söz konusu
sözleşme 1951 yılından önce meydana gelmiş olaylar sonucunda mülteci olmuş kişilerin durumlarını ve devletlerin bu
kişilere yönelik yükümlülüklerini ele alır. Başka bir ifadeyle geriye dönük düzenlemeler içeren bir sözleşmedir.
Sözleşmedeki bu eksiklik mültecilerin hukuki durumuna dair 1967 tarihli protokolle giderilmiştir. Belirtilen protokolle
mültecilerin hakları ve taraf devletlerin yükümlülükleri konusunda zaman sınırlaması ortadan kaldırılmıştır.
Türkiye sözleşmeyi 24.08.1951 tarihinde bazı çekince ve şerhler koyarak imzalamıştır.
Türkiye, sözleşmenin hiçbir hükmünün mülteciye “Türkiye’de Türk uyruklu kimselerin haklarından fazlasını sağladığı”
şeklinde yorumlanamayacağına ilişkin çekince koyarak ve “Sözleşmenin uygulanması Avrupa’da gerçekleşen olaylar
sonucunda mülteci olan bireylerle sınırlandırılmıştır.” beyanında bulunarak sözleşmeyi kabul etmiştir.
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Her Türlü Irk Ayrımcılığının Ortadan Kaldırılmasına İlişkin Uluslararası Sözleşme (IAOKİS)
Üçüncü kuşak insan haklarına ilişkin olan sözleşmeler arasındadır. Ülkelere ırk ayrımcılığını ortadan kaldırma ve ırklar
arası hoşgörü ortamını sağlama yükümlülüğü getirmektedir. Sözleşme ayrıca ülkelere nefret söylemini suç olarak
tanımlama ve ırkçı grupların üyelerinin suç işlediğini kabul etme yükümlülüğünü de getirmektedir.
Türkiye, sözleşmenin hükümlerinin yalnızca Türkiye’nin diplomatik ilişkisi bulunan taraf devletlere karşı uygulanacağını
ve sözleşmenin Türkiye Cumhuriyeti’nin ülke sınırları itibariyle onaylanmış bulunduğunu ifade eden iki beyanda
bulunmuştur. Ayrıca sözleşmenin yorum veya uygulanmasıyla ilgili uyuşmazlıkların Uluslararası Adalet Divanı’na
intikal ettirilmesi hükümleriyle bağlı sayılmayacağını ifade eden bir çekince koymuştur.
Sözleşmenin denetim organı Irk Ayrımcılığının Ortadan Kaldırılması Komitesi’dir
Medeni ve Siyasi Haklara İlişkin Uluslararası Sözleşme
Birleşmiş Milletler Şartı’nda ilan edilmiş olan ilkelere uygun olarak, insanlık ailesinin tüm mensuplarının doğuştan sahip
oldukları onurun ve eşit ve devredilmez haklarının tanınmasının, dünyada özgürlük, adalet ve barışın temeli olduğunun
göz önünde bulundurulması ve bu hakların, kişinin doğuştan sahip olduğu onurundan kaynaklandığının kabul edilmesi
sözleşmenin genel ruhunu oluşturmaktadır. Sözleşme üçüncü kuşak insan hakları kapsamında hazırlanan bir haklar
düzenlemesidir.
Sözleşmede güvence altına alınan hakların ihlal edildiğinin iddia edilmesi durumunda bireysel başvuru yapma olanağı
sağlayan Ek İhtiyari Protokol ve ölüm cezasının kaldırılmasını amaçlayan Ek İkinci İhtiyari Protokoller, Medeni ve Siyasal
Haklar Sözleşmesi’ne bağlı olarak kabul edilmiştir.
Medeni ve Siyasal Haklar Sözleşmesi, Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Haklar Sözleşmesiyle beraber barındırdığı haklar,
hakların paralelliği ve birbirini beslemesi yönünden “İkiz Sözleşmeler” olarak anılmaktadır.
Sözleşmenin denetim organı İnsan Hakları Komitesi’dir.
Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Haklara İlişkin Uluslararası Sözleşme (ICESCR)
Sözleşme, taraf devletlere bireylerin işçi hakları, sağlık hakkı, eğitim hakkı ve yeterli yaşam standardı hakkı dahil olmak
üzere çeşitli ekonomik, sosyal ve kültürel haklarının tanınması konusunda yükümlülükler getirmektedir.
Sözleşme ile güvence altına alınan hakların ihlal edilmesi durumunda kişiler için bireysel başvuru yolunun açılmasını
sağlayan Ek İhtiyari Protokol kabul edilerek sözleşmenin daha etkin uygulanması sağlanmaya çalışılmıştır.
Sözleşmenin denetim organı Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Haklar Komitesi’dir.
Savaş Suçlarına ve İnsanlığa Karşı Suçlara Kanuni Zamanaşımı Sınırlaması Uygulanmamasına Dair Sözleşme
Savaş suçlarının ve insanlığa karşı suçların insan hakları metinlerinde yer almaya başlamasıyla yeni bir süreç
başlamıştır. Sözleşme, bu gelişmeye süreç sonucunda, BM Genel Kurulu’nun 16 Kasım 1968 tarih ve 2391 (XXIII) sayılı
kararıyla kabul edilmiştir. 11 Kasım 1970 tarihinde yürürlüğe girmiştir.
Sözleşme Türkiye tarafından imzalanmamıştır.
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Kadınlara Karşı Her Türlü Ayrımcılığın Önlenmesi Sözleşmesi

Sözleşme işkenceyi tanımlayarak taraf devletlerin işkenceyi

(CEDAW)

suç olarak kabul etmelerini ve faillerin cezalandırılmasını

Taraf devletler, kadınlara karşı ayrımcılığın tüm alanlarını ve

güvence altına almayı amaçlamaktadır.

biçimlerini tanımlamak, bunlara karşı önlemler geliştirmek

Türkiye, sözleşmenin öngördüğü devletlerarası ve bireysel

yanında mağdurlara yardım etmek, şiddeti gerçekleştirenleri

başvuru usullerini tanındığını beyan etmiş ve söz konusu

cezalandırmak yükümlülüğü altına girmektedir.

usuller Türkiye bakımından işlerlik kazanmıştır.

Sözleşme BM Genel Kurulunda 18 Aralık 1979 tarih ve

Sözleşmenin denetim organı İşkenceye Karşı Komite’dir.

34/180 sayılı kararla kabul edilmiştir.

Çocuk Haklarına Dair Sözleşme

Sözleşmeye taraf devletler şu yükümlülüklerin altına

02.09.1990 tarihinde yürürlüğe giren sözleşme, en fazla

girmeyi kabul etmiş olmaktadırlar;

ülkenin taraf olduğu insan hakları belgesidir. ABD hariç BM

Yaşamın

tüm

alanlarında

kadınlara

karşı

ayrımcılığın tüm biçimlerini ortadan kaldırmak

üyesi bütün ülkeler tarafından kabul edilmiştir.
Sözleşmeyle çocuk haklarının korunması amaçlanmış

Kadınların, erkeklerle aynı ölçüde insan haklarını
ve temel özgürlüklerini kullanabilmeleri için gelişimi ve

ve taraf devletlerin bu hakların yaşama geçirilmesi için
yükümlülüklere uymaları gerektiği hükme bağlanmıştır.

ilerlemeyi sağlamak
Sözleşmeyi

uygulamadaki

çabalarını

Sözleşme 4 temel ilke üzerine kurgulanmıştır;

değerlendirmesi için CEDAW Komitesi’ne düzenli raporlar

Ayrım gözetmeme (Madde 2)

sunmak

Çocuğun yüksek yararı (Madde 3)

Kadınlara Karşı Ayrımcılığın Önlenmesi Komitesi’nin
bireysel başvuruları kabul etme ve değerlendirme yetkisi

Yaşama ve gelişme hakkı (Madde 6)
Katılım hakkı (Madde 12)

ile soruşturmaya dayalı denetim usulünü düzenleyen Ek
İhtiyari Protokol kabul edilerek sözleşmenin etkinliğinin

Çocuk satışını, çocuk fahişeliğini ve çocuk pornografisini

sağlanması amaçlanmıştır.

suç olarak tanımlama ve söz konusu suçların faillerinin

Türkiye’de 1986 yılında yürürlüğe giren sözleşmenin

cezalandırılmasını güvence altına alınmasına yönelik

birçok maddesine Türkiye başlangıçta birçok çekince/şerh

ayrıntılı usul yükümlülükleri düzenlemek amacıyla “Çocuk

koymuş fakat süreç içerisinde bu çekincelerini/şerhlerini

Haklarına Dair Sözleşmeye Ek Çocuk Satışı, Çocuk Fahişeliği

geri çekmiştir. Halihazırda Türkiye tarafından devam eden

ve Çocuk Pornografisi ile İlgili İhtiyari Protokol”; 18 yaşın

çekince sözleşmenin “yorum veya uygulanmasına ilişkin

altındakilerin gerek devletlerce, gerekse silahlı gruplarca

olarak taraf devletler arasında uyuşmazlık olması halinde,

silah altına alınmasını sınırlama amacıyla “Çocuk Haklarına

bunun tahkim veya Uluslararası Adalet Divanı tarafından

Dair Sözleşmeye Ek Çocukların Silahlı Çatışmalara Dâhil

çözülmesini “öngören 29.maddesinin 1.fıkrası için geçerlidir.

Olmaları Konusundaki İhtiyari Protokol” kabul edilmiştir.

Sözleşmenin denetim organı Kadınlara Karşı Ayrımcılığın

Sözleşmenin denetim organı Çocuk Hakları Komitesi’dir.

Önlenmesi Komitesi’dir.
İşkenceye ve Diğer Zalimane, Gayriinsani veya Küçültücü
Muamele veya Cezaya Karşı Sözleşme
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Tüm Göçmen İşçilerin ve Aile Fertlerinin Haklarının Korunmasına Dair Uluslararası Sözleşme
Sözleşme, göçmen işçi kavramını tanımlayarak, göçmen işçiler ile aile bireylerinin ayrımcılığa maruz
kalmaksızın hak ve özgürlüklerden tam ve etkin şekilde yararlanmasını güvence altına almak amacıyla
hazırlanmıştır.
Türkiye, Sözleşmeyi 2001 yılında TBMM’de kabul onaylayarak kabul etmiştir. Türkiye’nin sözleşme
onayında bir kısım şerhler/çekinceler bulunmaktadır.
Bunlar;
Yabancıların Türkiye’de taşınmaz mal edinmeleri hakkında kanunlarda öngörülen sınırlamaların
geçerliliğini korunacağı,
45. maddenin 2., 3. ve 4. fıkralarının Türkiye Cumhuriyeti Anayasası ve Kanunları uyarınca
uygulanacağı,
46. maddenin ulusal gümrük mevzuatı hükümleri uyarınca uygulanacağı,
Tüm Göçmen İşçilerin ve Aile Fertlerinin Haklarının Korunması Komitesi’nin yetkisinin ileri bir
zamanda tanınacağı,
Göçmen işçilerin ve aile fertlerinin istihdam edildikleri devlette sendika kurma haklarının Türkiye
yasaları çerçevesinde geçerli olamayacağı şeklindedir.
Sözleşmenin denetim organı Tüm Göçmen İşçiler ve Aile Fertlerinin Haklarının Korunması Komitesi’dir.
Herkesin Zorla Kayıp Edilmeye Karşı Korunmasına İlişkin Uluslararası Sözleşme
Sözleşme, zorla kaybedilmeyi tanımlayarak, devletlere kişilerin zorla kaybedilmesine katkı sağlayan veya
bu konuda bilgi ve/veya onayı olan herkes için ceza hukukunun uygulanması yükümlülüğü getirmektedir.
Türkiye, sözleşmeye taraf değildir.
Sözleşmenin denetim organı Zorla Kaybedilmeye Karşı Komite’dir.
Engellilerin Haklarına İlişkin Sözleşme (CRPD)
Sözleşme, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nun 13 Aralık 2006 tarihli ve A/RES/61/106 tarihli kararıyla
kabul edilmiş ve 3 Mayıs 2008 tarihinde yürürlüğe girmiştir.
Türkiye, sözleşmeyi 30 Mart 2007 tarihinde imzalamıştır. Sözleşme 3 Aralık 2008 tarih ve 5825 sayılı
Kanunla onaylanmıştır. Onaya ilişkin Bakanlar Kurulu kararı ve resmi Türkçe çeviri, 14 Temmuz 2009
tarih ve 27288 sayılı Resmî Gazete ’de yayımlanmıştır. Onay belgeleri 28 Eylül 2009 tarihinde Birleşmiş
Milletler Genel Sekreterliği’ne iletilmiş ve sözleşme Türkiye’de 28 Ekim 2009 tarihinde yürürlüğe girmiştir.
Türkiye’nin sözleşmeye ilişkin bir çekince veya beyanı bulunmamaktadır.
Sözleşme hükümlerinin ihlali durumunda kişilere bireysel başvuru yapma olanağı tanıyan Ek İhtiyari
Protokol kabul edilmiştir.
Engellilerin Haklarına İlişkin Sözleşme’nin denetim organı Engelli Hakları Komitesi’dir.
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2. BIRLEŞMIŞ MILLETLER DENETIM USULLERI
Birleşmiş Milletler insan hakları denetimleri iki farklı usulde gerçekleştirilir.
Şarta Dayalı Denetim usulleri: Bu denetimin dayanağı Birleşmiş Milletler Şartı’dır.
Sözleşmeye Dayalı Denetim usulleri: Bu usuldeki insan haklarının dayanağı ilgili hak alanında tesis edilmiş
sözleşmelerdir. BM bu sözleşmelerdeki hükümleri esas alarak ilgili komiteler ve mekanizmalar aracılığıyla denetimler
gerçekleştirir.

BİRLEŞMİŞ
MİLLETLER
ÜRETİM
USÜLLERİ

ŞARTA DAYALI
DENETİM
USÜLLERİ

SÖZLEŞMEYE
DAYALI DENETİM
USÜLLERİ

İNSAN HAKLARI
KONSEYİ

KOMİTELER
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Şarta Dayalı Denetim Usulleri
Birleşmiş Milletler Şartı’nın 1. Maddesine göre BM’nin ana amaçlarından biri “insan haklarına ve temel özgürlüklere
saygıyı geliştirmek ve teşvik etmek” olarak belirtilmektedir.
BM ve üye ülkeler tarafından kabul edilmiş herhangi bir sözleşmeye bağlı olmaksızın BM Şartı’nın genel amacının
(insan haklarının temel ve evrensel özgürlüklerinin korunması ve güçlendirilmesi) gerçekleştirilmesi için bir takım
denetim usulleri oluşturulmuştur.

Bu denetim usullerinin temel amacı BM Şartının/Antlaşmasının 1. Maddesinde sayılan;

1. Uluslararası barış ve güvenliği korumak ve bu amaçla: barışın uğrayacağı tehditleri engellemek ve bunları boşa
çıkarmak, saldırı ya da barışın başka yollarla bozulması eylemlerini bastırmak üzere etkin ortak önlemler almak ve barışın
bozulmasına yol açabilecek nitelikteki uluslararası uyuşmazlık veya durumların düzeltilmesini ya da çözümlenmesini
barışçıl yollarla, adalet ve uluslararası hukuk ilkelerine uygun olarak sağlamak
2. Uluslar arasında, halkların hak eşitliği ve kendi geleceklerini kendilerinin belirlemesi ilkesine saygı üzerine kurulmuş
dostça ilişkiler geliştirmek ve dünya barışını güçlendirmek için diğer uygun önlemleri almak
3. Ekonomik, sosyal, kültürel ve insancıl nitelikteki uluslararası sorunları çözmede ve ırk, cinsiyet, dil ya da din ayrımı
gözetmeksizin insan haklarına ve temel özgürlüklerine saygının geliştirilip güçlendirilmesinde uluslararası iş birliğini
sağlamak
4. Bu amaçlara ulaşılması yolunda ulusların giriştikleri eylemlerin uyumlaştığı bir odak oluşturmak ilkelerinin hayata
geçirildiğinden emin olmaktır. BM Antlaşmasına dayalı denetim usullerini BM Genel Kurulu’na üye devletlerin temsil
edildiği “İnsan Hakları Konseyi Komisyonu” yerine getirmektedir.

Şarta dayalı denetim usulleri şunlardır:

Evrensel Periyodik Gözden Geçirme
BM üyesi her devletin 4 yıllık periyotlarla Birleşmiş Milletler Şartı, Evrensel İnsan Hakları Bildirgesi, ilgili devletin taraf
olduğu insan hakları antlaşmaları, gönüllü taahhüt ve teminatları gözetilerek yapılan değerlendirme usulüdür.
İnsan Hakları Konseyi’nin Özel Usulleri
Belirli ülke veya konularla ilgili olarak İnsan Hakları Konseyi bünyesinde özel raportörler, bağımsız uzmanlar veya
çalışma grupları tarafından ülkeye veya özel usule ilişkin incelemelerin yapıldığı mekanizmalardır.
İnsan Hakları Konseyi Şikâyet Usulü
Tekil insan haklarına ilişkin olmayıp sistematik nitelik taşıyan ağır insan hakları ihlallerine ilişkin şikayetleri inceleyen
mekanizmasıdır. Söz konusu inceleme İnsan Hakları Konseyi tarafından yapılmaktadır.

Engellİ Hakları Komİtesİ’nİn 2019 Türkİye Nİhaİ Gözlem Raporundakİ Tavsİyelerİ Hakkında Durum Tespİt Raporu
Antlaşmaya Dayalı Denetim Usulleri
Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nda ve ilgili devlet tarafından kabul edilen insan hakları sözleşmelerinin
uygulanıp uygulanmadığının denetlenmesi amacıyla bağımsız uzmanlardan oluşturulmuş komiteler
tarafından yapılan incelemeler Antlaşmaya Dayalı Denetim usulleridir.
İlgili komitelerin yaptıkları denetimlerin taraf devletler için bağlayıcılığı bulunmamaktadır. Tüm antlaşmalar
bakımından ortak ve zorunlu olan tek denetim usulü, taraf devlet raporlarının incelenmesine ilişkin
usuldür. İlgili sözleşmelerde belirtilen sürelerde denetime tabi tutulacak ülke, raporlarını denetim yapma
yetkisi olan komiteye sunmak zorundadır.
Komitelerin denetimlerinde yetki sınırlamaları söz konusudur.
Komite, sadece, ilgili antlaşmada taraf devletçe güvence altına alınan insan hakları ve özgürlükleri
inceleme yetkisine sahiptir. Sözleşmelere taraf devletlerce konulmuş olan çekince ve şerhler komitenin
denetimi dışındadır.
Söz konusu komiteler şunlardır:
İnsan Hakları Komitesi
Medeni ve Siyasi Haklara İlişkin Uluslararası Sözleşme’nin denetim organıdır. Medeni ve Siyasi Haklara
İlişkin Uluslararası Sözleşme’nin taraf devletlerce uygulanmasını izlemek ve denetlemek amacıyla, aynı
sözleşmenin 28. maddesi uyarınca oluşturulmuştur.
Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Haklar Komitesi
Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Haklara İlişkin Uluslararası Sözleşme’nin denetim organıdır. Komite, taraf
Devletlerin sundukları adaylar arasından ve Birleşmiş Milletler Ekonomik ve Sosyal Konsey tarafından
seçilen 18 üyeden oluşur. Komite üyeleri 4 yıl için seçilirler.
Kadınlara Karşı Ayrımcılığın Önlenmesi Komitesi
Kadınlara Karşı Her Türlü Ayrımcılığın Önlenmesi Sözleşmesi’nin denetim organıdır. Sözleşme’nin 17.
maddesi ile oluşturulmuş ve bağımsız uzmanlardan oluşan 23 üyeye sahip bir mekanizmadır. Komite
üyelerinin görev süresi 4 yıldır.
Çocuk Hakları Komitesi
Çocuk Haklarına Dair Sözleşme’nin denetim organıdır. Komite, gizli seçim yoluyla seçilen 18 bağımsız
üyeden oluşmaktadır ve üyelerin görev süresi 4 yıldır.
Irk Ayrımcılığının Ortadan Kaldırılması Komitesi
Irk Ayrımcılığının Ortadan Kaldırılmasına İlişkin Uluslararası Sözleşme’nin denetim organıdır. Komite 18
uzman üyeden oluşur ve üyelerin görev süresi 4 yıldır.
İşkenceye Karşı Komite
İşkenceye ve Diğer Zalimane, Gayriinsani veya Küçültücü Muamele veya Cezaya Karşı Birleşmiş Milletler
Sözleşmesi’nin denetim organıdır. Taraf devletlerin adayları arasından seçilen 10 uzman üyeden
oluşmaktadır ve üyelerin görev süresi 4 yıldır.
Zorla Kaybedilmeye Karşı Komite
Herkesin Zorla Kayıp Edilmeye Karşı Korunmasına İlişkin Uluslararası Sözleşme’nin denetim organıdır.
Sözleşmenin taraf devletlerce uygulanmasını izlemek amacıyla kurumuş, bağımsız uzmanlardan oluşan
bir mekanizmadır. Taraf devletler, Komite’ye rapor sunmakla yükümlüdür. Devletler, sözleşmeye taraf
olmalarını takip eden iki yıl içerisinde ilk raporlarını sunmalıdır. Türkiye, sözleşmeye taraf olmadığından
Komite’ye karşı da bir yükümlülüğü bulunmamaktadır.
Engelli Hakları Komitesi
Engellilerin Haklarına İlişkin Sözleşme’nin denetim organıdır. CRPD’nin 34. Maddesinde belirtilen
“İşbu Sözleşmede verilen görevleri yerine getirmek üzere bir Engelli Hakları Komitesi kurulur” hükmü
doğrultusunda oluşturulmuştur ve 18 üyesi bulunmaktadır. Komite üyelerinin görev süresi 4 yıldır.
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3. DEVLET RAPORLARI
Engelli Hakları Komitesi, sözleşmeye taraf devletlerin

ve sonuç alınamamış olsa dahi Engelli Hakları Komitesi’ne

yükümlülük altına girdikleri engelli hakları konularında

başvuru yapmak mümkün değildir.

kendisine sundukları raporları değerlendirmektedir. Taraf
devletler, sözleşmeye taraf oldukları ilk 2 yıl içinde, daha sonra
ise her 4 yılda bir Komite’ye rapor sunmakla yükümlüdürler.
Sözleşmeye taraf devletler Komite’nin gereksinim duyduğu

Komite, Ek İhtiyari Protokol doğrultusunda Türkiye ile ilgili
henüz herhangi bir bireysel ve grup başvurusu denetimi
gerçekleştirmemiştir.

durumlarda da Komite’ye rapor sunmakla yükümlüdür.
Komite ayrıca rapor sunan devletin raporlarını teyit etmek
ve hak sahiplerinin değerlendirmelerini de dikkate almak
amacıyla sivil toplum örgütlerinden raporlar alabilmektedir.
Sivil toplum örgütleri hazırladıkları raporları Alternatif Rapor

Türkiye Raporu
Sözleşme Türkiye bakımından, 28 Ekim 2009 tarihinde
yürürlüğe girmiş olmasına ve sözleşmenin 35.maddesinde;

veya Gölge Rapor adıyla ilgili Komite’ye sunmaktadır. Komite,

1. Her taraf devlet, sözleşmenin ilgili devlet için yürürlüğe

sivil toplum örgütlerinin gölge raporları eşliğinde devletlerin

girmesinden sonra iki yıl içerisinde Birleşmiş Milletler Genel

sundukları raporları inceledikten sonra, ilgili devlete genel

Sekreteri aracılığıyla Komiteye sözleşmenin gereklerinin

tavsiyelerde ve genel yorumlarda bulunmaktadır.

yerine getirilmesi için alınan önlemeler ve kaydedilen

Komite’nin genel yorum ve tavsiyeleri Engellerin Haklarına

gelişmeler hakkında kapsamlı bir rapor sunar,

İlişkin Sözleşme hükümlerinin uygulanma düzeyi ve

2. “Bundan sonra, taraf devletler en az dört yılda bir ve buna

yaşanan hak kayıplarının giderilmesinin talep edilmesi

ilave olarak zamana bağlı olmaksızın Komitenin talep etmesi

yönünde olmaktadır. Komite’nin bu değerlendirmelerinin

durumunda müteakip raporları sunar denilmesine rağmen

devletler için bir bağlayıcılığı bulunmamakta olup tavsiye

Türkiye Komite’ye ilk raporunu 4 Ekim 2017 tarihinde

niteliğindedir.

CRPD/C/TUR/1 numarasıyla sunmuştur.

Engelli Hakları Komitesi, devletlerin raporlarının dışında

Türkiye’nin devlet raporuna ek olarak çeşitli sivil toplum

Sözleşmeye Ek İhtiyari protokol doğrultusunda sözleşmede

örgütleri tarafından engelli haklarıyla ilgili tüm konuları

güvence altına alınan haklarının ihlal edildiği iddiasında olan

kapsayan Gölge Raporlar veya belli konularla sınırlı tematik

birey veya birey gruplarının başvurularını da incelemektedir.

raporlar da Komite’ye sunulmuştur.

Komite’nin, sözleşmenin ağır ve sistematik ihlaline dair

“Türkiye, Komite’ye sunduğu raporunu ve Komite’nin Nihai

güçlü ve güvenilir bilgiye sahip olması durumunda ilgili

Gözlem Raporu’nu Türkçe ’ye çevirmemiş ve bu şekilde söz

devlet hakkında soruşturma yapma yetkisi bulunmaktadır.

konusu raporların herkes için erişilebilirliğini sağlamamıştır”

İhtiyari Protokol 26 Nisan 2015 tarihinde Türkiye bakımından
yürürlüğe girmiştir. İhtiyari Protokole dayanarak bireysel
veya grup olarak Komite’ye başvurabilmek için iç hukuk
yollarının tüketilmesi ve bir sonuç alınamamış olması
gerekmektedir. Fakat, iç hukuk yollarının etkili bir çözüm
sağlamadığı veya makul olmayan bir şekilde uzatıldığı
durumlarda iç hukuk yolları tüketilmeden başvuru söz
konusu olması olabilmektedir. Ayrıca Türkiye’deki bir hak
ihlaliyle ilgili Komite’ye başvuru yapılabilmesi için söz
konusu ihlalin 26 Nisan 2015 tarihinden sonra gerçekleşmiş
olması, öncesinde başlamışsa da ihlalin devam ediyor
olması gerekmektedir.
Söz konusu tarihten önce meydana gelmiş ve devam eder
nitelikte olmayan hak ihlalleri için iç hukuk yolları tüketilmiş
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4. ENGELLI HAKLARI KOMITESI’NIN 2019 YILI TÜRKIYE
NIHAI GÖZLEM RAPORU
Engelli Hakları Komitesi 13-14 Mart 2019 tarihlerinde 439 ve 440.toplantılarında Türkiye’nin raporunu incelemiş ve 28
Mart 2019 tarihinde düzenlenen 460. Toplantısında Türkiye hakkında “Nihai Gözlemleri” kabul etmiştir.
Komite, Türkiye’nin ikinci, üçüncü ve dördüncü periyodik raporları birleştirerek tümünü en geç 28 Ekim 2023
tarihi itibariyle Komite’ye göndermesini ve mevcut sonuç gözlemlerinin uygulanışına dair bilgiyi de rapora
eklemesini Nihai Gözlem Raporu’nda belirtmiştir.
Türkiye tarafından komiteye sunulan ilk rapor bir ilerleme raporundan ziyade “iyi niyet” ve “hedefler” beyannamesi
olarak hazırlanmıştır.
Aradan geçen süreye ve Covid-19 pandemisi süresince engellilerin daha fazla hak ihlaline uğramasına rağmen devlet
tarafından kayda değer iyileştirme ve düzenlemeler yapılmamıştır.
Var olan durum, 2023 yılında Komite’ye iletilecek raporun içeriğinin 2019 tarihinde sunulan raporun benzeri olarak
“ilerleme ve iyileştirmelerden” ziyade “hedeflerden” oluşacağını göstermektedir.
Komite tarafından hazırlanan Nihai Gözlem Raporu toplam 71 maddeden oluşmuştur. İlk 3 ve son madde hariç diğer 67
madde sözleşmenin uygulanmasıyla ilgili tespitleri içermektedir.
Nihai Gözlem raporunda yer alan 67 maddenin 1’i olumlu gelişmelere atıf yaparken 66 madde Türkiye’deki engelli
haklarıyla ilgili eleştiri, endişe ve önerileri içermektedir.
Türkiye adına olumlu olarak değerlendirilen konular;
Engellilerin Haklarına İlişkin Sözleşmesinin Ek İhtiyari Protokolünün Türkiye tarafından onaylanması,
87 kanun ve 9 Kanun Hükmünde Kararname’de (KHK) yer alan özürlü/sakat kelimelerinin engelli olarak
değiştirilmesi,
2010 tarihli Anayasa değişikliğinde engellilere yönelik “olumlu tedbirlerin” alınmasıdır.
Endişe Veren Başlıca Alanlar ve Tavsiyeler
A.

Genel İlkeler ve Yükümlülükler
Engelli Hakları Komitesinin Değerlendirmesi:

“Komite, engelliliği tespit eden sağlık kurulu raporlarında sık görülen ve engelli bireyleri sağlık durumlarına ve
engellerine indirgeyen tıbbi, hayırsever ve ataerkil yaklaşımların uygulamada yaygın olmasından endişe duymaktadır”
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Türkiye’de Mevcut Durum:

Türkiye’de bir engellinin yasaların tanıdığı haklardan yararlanabilmesi için öncelikle Engelli Sağlık Kurulu
Raporu alması gerekmektedir. Bu rapor engelliliğin türü (görme, işitme, ortopedik vb.) ve derecesini (yüzde olarak)
içerir. Söz konusu rapor kişinin hangi haklardan yararlanabileceğine dair bilgiler de içermektedir.
Engelli Sağlık Kurulu Raporuna göre engellilik derecesi en az yüzde 20 olan çocuklar özel eğitim desteğinden
yararlanabilmektedir. Eğitim desteği dışında kalan tüm desteklerden faydalanmak için devlet tarafından en az %40
engellilik derecesi sınırı konmuştur.
Bu yaklaşımla engellilik sadece sağlık durumuna göre tanımlanmaktadır ve sözleşmenin ruhuna ve ilkelerine
aykırıdır. Engellilerin sosyal, ekonomik, kültürel ve diğer haklardan yararlanması konusunda engeller yaratmaktadır. Söz
konusu düzenleme ve uygulama, sözleşmenin genel ilkelerinden “ayrımcılık yasağı” ilkesiyle çelişmektedir. Komite’nin
2019 Nihai Gözlem Raporu’nda “endişe duyulan” konu olarak belirtilmesine rağmen söz konusu sorun ve hak ihlali
devam etmektedir.
Engelli Hakları Komitesinin Değerlendirmesi:
a) Engelli bireylerin yaşamın tüm alanlarında engelli olmayan bireyler ile eşit olması ve insanlık onuru ile bireysel
özerkliklerine saygı gösterilmesine ilişkin ilkelerin desteklenmesi, ulusal ve il düzeyinde mevcut mevzuatın ve
politikalarının gözden geçirilerek engelliler için insan hakları modeline uyumlu hale getirilmesi;
b) Engellilik durumunu değerlendirme yöntemlerine ilişkin mevcut mevzuatın değiştirilerek, bu sürece engelli
bireylerin kendilerini temsil eden kuruluşlar aracılığıyla dahil olmasının sağlanması ve çoklu değerlendirmelerin
ilgili bireye gereksiz bir yük yaratmasının önlenmesi; başvuru sahiplerinin üzerindeki yükün hafifletilmesi ve engelli
bireylere yönelik etkili tedbirlerin tutarlı ve şeffaf olmasının sağlanması.

Türkiye’de Mevcut Durum:

a) 5378 sayılı Engelliler Kanunu, CRPD ile uyumlu hale getirilerek engellilerin toplumsal yaşama tam ve etkin
katılmasının sağlanması gerektiği yönünde hükümler konulmuş olsa da uygulamada, istihdam ve eğitim konuları başta
olmak üzere, temel ve vazgeçilmez birçok hakkın yetersizliği engellileri toplumsal yaşamın dışına atmaktadır.
Erişilebilirlik hükümlerinin 16 yıldır ertelenmesi, sürücü adayı belgesi almak isteyen ve engellilik durumu sürekli olan
engellilerden her yıl yeniden sağlık kurulu raporu istenmesi ve bu raporların hazırlanması sırasında engellileri temsil
eden kimselerin bulunmaması ve raporların tıbbi model esas alınarak hazırlanması, kamu kurumlarında ve özel sektör
işyerlerinde engelli istihdamıyla ilgili kotaların tam doldurulmaması ve bu duruma karşın tam ve etkin yaptırımların
uygulanmaması, özellikle Covid-19 pandemisi döneminde engellilerin eğitime erişememesi gibi durumlar engellilerin
toplumsal yaşama tam ve etkin katılamamasının nedenleri ve göstergeleri olmuştur.
b) Engellilik durumunu değerlendirme süreci, engelliliği sağlık olgusuna indirgeyen bir yaklaşımla sadece sağlık
personelinin bulunduğu, engellileri temsil eden kuruluşların ve olayın sosyal/toplumsal yönünü dikkate alacak sosyal
hizmet uzmanı, sosyolog vb. uzmanların bulunmadığı bir yöntemle işletilmektedir.
Soruna Dair Örnek Olay(lar);
Türkiye Engelliler Meclisine Doğru Projesi İl Engelli Meclislerinin Strateji Belirleme Toplantılarında
Kahramanmaraş’ta Down Sendromlu çocuğuna rapor almak isteyen aile mevzuattan kaynaklanan zorluklara ek olarak
sağlık personelinin geliştirdiği inisiyatiflerin ve sorumluluk almak istememelerinin süreci daha zorlu hale getirdiğini ve
hak ihlallerini artırdığını belirtmektedir.
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Engelli Hakları Komitesinin Değerlendirmesi:
Komite, Erişilebilirlik Strateji Belgesi ve Ulusal Eylem Planı ile Bakım Hizmetlerine ilişkin 2011-2013 Stratejisi ve Planı
kapsamında yer alan alanlara dair güncel ve şeffaf bilgi olmamasından ve bir ilerleme kaydedilmemesinden dolayı
endişe duymaktadır.
Türkiye’de Mevcut Durum:
2005 yılında çıkarılan 5378 sayılı Engelliler Hakkında Kanun’da belirtilen, tüm kamu yapılarının ve toplu taşıma
araçlarının engellilerin erişimine uygun hâle getirilmesi ile ilgili düzenlemelerin uygulanması, 2021 yılında yapılan
düzenlemeyle 16 yıl içinde (son 3 yılda üst üste olmak üzere) 7. defa ertelenmiştir.
2020 “Erişilebilirlik Yılı’nda” pandemi gerekçesiyle yapılan erteleme 2021 yılında tekrarlanmıştır.
Çevrenin, mekanların, bilgi ve teknolojinin erişilebilir olmadığı şartlarda engellilerin kamusal hizmetlere erişebilmeleri
ve bağımsız bireyler olarak toplumsal yaşama katılmaları mümkün olmamaktadır.

Soruna Dair Örnek Olay(lar);
Türkiye Engelliler Meclisine Doğru Projesi İl Engelli Meclislerinin Strateji Belirleme Toplantılarında İstanbul İl Engelli
Meclisi adına; “Turizm, konaklama açısından erişilebilirlik. Otellerde yatak boyları önemli. Yataklar, menüler standart
olmamalıdır” , Denizli İl Engelli Meclisi adına “Erişilebilirlikle ilgili önemli sorunlar var. Toplu taşıma araçlarında sesli
sistem çalışması tamamlanamadı. Sesli trafik ışıkları sorunu var. Önceden bu sistem vardı fakat gelen şikayetler
üzerine seli sinyalizasyon kaldırıldı. Bununla ilgili talepte bulunduk fakat sonuç alamadık”, Elâzığ İl Engelli Meclisi adına
“Erişilebilirlik. Otobüslerdeki sesli sistemle ilgili sorun var. İnerken binerken başkalarına ihtiyaç duyuyoruz. Vali sekiz
aydır bize randevu vermiyor. Erişilebilirlikle ilgili Denetleme yapamıyoruz. İcraata geçmemiz gerekir” değerlendirmeleri
yapılmıştır.

Engelli Hakları Komitesinin Değerlendirmesi:
Komite, taraf devletin erişilebilirlik ve destek hususlarında kaydedilen ilerlemenin izlenmesi için etkili bir mekanizma
kurmasını ve engelli bireylerin kendilerini temsil eden kuruluşlar aracılığıyla izleme faaliyetine katılımını temin etmesini
tavsiye etmektedir.
Türkiye’de Mevcut Durum:
Erişilebilirlik İzleme ve Denetleme Kurulları aktif olarak çalışamamakta, kurulların kestiği cezalar da valiliklerce
onaylanmamaktadır. Komisyon kararları çoğunlukla devlet yararına sonuçlanmaktadır. Engelliler sorunlar karşısında
kurullara başvuru haklarının olduğu konusunda bilgilendirilmemiştir. Başvuru koşullarına ilişkin bilgiler valiliklerin
internet sitelerinde mevcut değildir.
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Soruna Dair Örnek Olay(lar);
Türkiye Engelliler Meclisine Doğru Projesi İl Engelli Meclislerinin Strateji Belirleme Toplantılarında “Muğla İl Engelli
Meclisi adına “Türkiye genelinde olduğu gibi ulaşımda, yollarda, kamu binalarında erişim sorunu yaşıyoruz. Erişilebilirlik
Komisyonlarının toplantıları gereğini uygun yapılmıyor hızlı bir şekilde evraklar imzalatılıyor bizlere hadi bitti deniyor
denetim olmuyor gerekli çalışmalar yapılmıyor”, Kayseri İl Engelli Meclisi adına “Erişilebilirlik Komisyonu işlevsiz.
Dilekçeler sonuçsuz/yanıtsız kalıyor” bilgileri paylaşılmıştır.

Engelli Hakları Komitesinin Değerlendirmesi:
Komite, Ulusal Engelli Hakları Strateji Belgesi ve Eylem Planının kabul edilmesi hususunda kaydedilen ilerleme ve
2017’den itibaren karar alma sürecinde engelli bireylerin kuruluşlarına danışılması ve katılımlarını sağlayan resmi
mekanizmalar hakkında sınırlı bilgi olmasından endişe duymaktadır.

Türkiye’de Mevcut Durum:
Ulusal Engelli Hakları Strateji Belgesi ve Eylem Planı (2019-2023) tanıtım belgesinde, “Engellilerin tüm insan hak ve
temel özgürlüklerinden tam ve eşit şekilde yararlanmasını teşvik ve temin etmek için hayata geçirilecek” ve “Plan
kapsamında, Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü koordinasyonunda tüm tarafların etkin katkı ve katılımıyla
eylem alanları ve stratejik hedefler, hedeflere yönelik alınacak tedbirler belirlenecek” denilmesine rağmen konunun
paydaşlarının sürece aktif ve etkin katılmasını sağlayan, bu kesimlerin politika oluşturulma süreçlerinde rol almalarını
sağlayan mekanizmalar oluşturulmamıştır.

Engelli Hakları Komitesinin Değerlendirmesi:
Komite, engelli çocuklar dahil engelli bireylerin, kendilerini temsil eden kuruluşlar aracılığıyla sözleşmenin uygulanması
ve izlenmesi sürecine katılımlarına ilişkin 7 sayılı Genel Yorumunu (2018) hatırlatarak, taraf devlete aşağıda yer alan
tavsiyelerde bulunmaktadır:

(a) Ulusal Engelli Hakları Strateji Belgesi ve Eylem Planı ve programlarının ve ilgili tüm kanun tasarılarının kabul edilmesi
için engelli bireylerin kuruluşları ile şeffaf ve kayda değer istişareler yapılmalıdır.
(b) Zihinsel ya da psiko-sosyal engelli bireylerin kendilerini temsil eden kuruluşlar kurmasına destek verilmeli ve
sözleşmenin uygulanmasına dair istişarelere engelli bireyler dahil edilmelidir.
(c) Engelli bireylerin kuruluşlarının kurulması ve faaliyet göstermesi için gerekli destek verilerek süreç kolaylaştırılmalı.
Bu kuruluşların devletten bağımsız ve özerk olduğu garanti edilmelidir. Kamu kaynakları ve uluslararası iş birliği dahil,
yeterli fon mekanizmalarının ve bunlara erişim olanaklarının temin edilmeli ve güçlendirme ve kapasite gelişimi için
destek sağlanmalıdır.
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Türkiye’de Mevcut Durum:
TÜİK sistematik olarak belirli alanlardaki istatistikleri yayınlamaktadır. Eğitim, sağlık, çalışma hayatı vb. alanlardaki bu
istatistikler içinde engellilere ilişkin veriler bulunmamaktadır. Örneğin; Türkiye’de ciddi tartışmalara neden olan çocuk
evlilikleri istatistikleri içinde kaç engelli çocuğun evlendirildiğine ilişkin veri yer almamaktadır. Benzer bir biçimde
intiharlar ya da boşanmalara ilişkin istatistiklerde de engellilere ilişkin veriler dışarıda bırakılmıştır ve kategori olarak
bile dahil edilmemiştir.

Engelli Hakları Komitesinin Değerlendirmesi:
(a) Ulusal Engelli Hakları Strateji Belgesi ve Eylem Planı ve programlarının ve ilgili tüm kanun tasarılarının kabul edilmesi
için engelli bireylerin kuruluşları ile şeffaf ve kayda değer istişareler yapılmalıdır.
(b) Zihinsel ya da psiko-sosyal engelli bireylerin kendilerini temsil eden kuruluşlar kurmasına destek verilmeli ve
sözleşmenin uygulanmasına dair istişarelere engelli bireyler dahil edilmelidir.
(c) Engelli bireylerin kuruluşlarının kurulması ve faaliyet göstermesi için gerekli destek verilerek süreç kolaylaştırılmalı.
Bu kuruluşların devletten bağımsız ve özerk olduğu garanti edilmelidir. Kamu kaynakları ve uluslararası iş birliği dahil,
yeterli fon mekanizmalarının ve bunlara erişim olanaklarının temin edilmeli ve güçlendirme ve kapasite gelişimi için
destek sağlanmalıdır.

Türkiye’de Mevcut Durum:
Engelli Hakları Komitesi’nin 7 sayılı Genel Yorumu engelli çocukların karar alma, uygulamalara katılma ve izleme
süreçlerine temsilcileri olan sivil toplum örgütleri aracılığıyla katılmalarının sağlanması konusunda sözleşmeye taraf
devletlere tavsiyelerde bulunmak amacıyla hazırlanmıştır.

Komite’nin öneri ve direktiflerine rağmen, Ulusal Engelli Hakları Strateji Belgesi ve Eylem Planı (20192023) tanıtım belgesinde, “Engellilerin tüm insan hak ve temel özgürlüklerinden tam ve eşit şekilde yararlanmasını
teşvik ve temin etmek için hayata geçirilecek” ve “Plan kapsamında, Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü
koordinasyonunda tüm tarafların etkin katkı ve katılımıyla eylem alanları ve stratejik hedefler, hedeflere yönelik
alınacak tedbirler belirlenecek” denilmesine rağmen konunun paydaşlarının sürece aktif ve etkin katılmasını sağlayan,
bu kesimlerin politika oluşturulma süreçlerinde rol almalarını sağlayan mekanizmalar oluşturulmamıştır.
Çocuklar, zihinsel engelliler ve diğer engel grubundaki bireylerin sivil toplum örgütleri aracılığıyla gerek sözleşmenin
uygulanması gerekse de diğer konularda temsil edilmesinin önünü açacak özel düzenlemeler ve önlemler
geliştirilmemektedir.
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Diğer taraftan; 26 Mart 2020 tarihinde Dernekler Kanunu’nda yapılan değişikliklerle sivil toplum örgütlerinin
bağımsız hareket edebilmesinin önünü kapatacak, kişilerin sivil toplum örgütleri kurma ve buralarda temsil edilme
motivasyonlarını ortadan kaldıracak düzenlemeler yapılmıştır. “Kara Paranın Aklanması ve Terörizmin Finansmanı ile
Mücadele” kapsamında iktidar otoritesine sivil toplum örgütlerinin yönetimine el koyma, yöneticileri görevden alma
yetkisi tanınmıştır.
Söz konusu düzenleme toplumda sivil toplum örgütlerinin meşrutiyetinin sorgulanmasıyla beraber insanların bu
yapılardan uzak durmasına neden olmaktadır.
Sivil toplum örgütlerine sağlanan kamu kaynaklarının dağıtım süreci şeffaflıktan uzaktır. İçişleri Bakanlığı’na bağlı ve
sivil toplum örgütlerinin yasal olarak denetimini sağlayan “Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü” tarafından sağlanan
fon desteklerinin değerlendirme süreçleri de şaibeler barındırmaktadır. Söz konusu durumun varlığından dolayı sivil
toplum örgütlerinin büyük bir kısmı bu fon kaynağına başvuru dahi yapmamaktadır.

B.

Spesifik Haklar

Eşitlik ve ayrımcılık yasağı Konusunda Engelli Hakları Komitesinin Değerlendirmesi:
“Eşitlik ve ayrımcılık yasağı” Bahsinde Gölge Raporda Endişe Duyulan Konular
(a) Engellilik nedeniyle hukuki ehliyetin verilmemesi gibi engelli bireylere karşı ayrımcı olan mevzuat ve uygulamalar;
engelli bireylerin hâkim, savcı, vali ya da diplomat olarak göreve atanmasını kısıtlayan gerekçesiz hükümler ve
engelliliğe dayalı ayrımcılık yasağının dolaylı ayrımcılığı kapsamaması;
(b) 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 122. Maddesi uyarınca engelliliğe dayalı ayrımcılığın suç sayılması için nefret
saikiyle hareket edildiğine dair kanıt göstermenin şart koşulması;
(c) Makul düzenlemelerin yapılmaması durumunda mevzuatta etkili yaptırımların öngörülmemesi ve engelliliğe dayalı
ayrımcılığın yapıldığı vakalarda tazminat dahil etkili telafi yöntemleri hakkında bilgi kaynaklarının eksik olması;
(d) Engelli Roman bireyler ya da Kürt kökenli engelli bireyler gibi, etnik gruplara ait engelli bireylerin maruz kaldığı çoklu
ve kesişimsel ayrımcılığa karşı alınan tedbirler ve mevcut durum hakkında bilginin olmaması

Engellİ Hakları Komİtesİ’nİn 2019 Türkİye Nİhaİ Gözlem Raporundakİ Tavsİyelerİ Hakkında Durum Tespİt Raporu

20

Türkiye’de Mevcut Durum:
Türkiye mevzuatı; genel eşitlik düzenlemeleri dışında, ayrımcılığın uluslararası standartlara uygun tazmin
mekanizmalarının oluşturulduğu bir düzenlemeden yoksundur. Ayrımcılık, Engelliler Kanunu’nda tanımlanmış ve
yasaklanmış ancak herhangi bir cezai müeyyide ve tazmin öngörülmemiştir. TCK’nın 122. Maddesinde “Dil, ırk, milliyet,
renk, cinsiyet, engellilik, siyasi düşünce, felsefi inanç, din veya mezhep farklılığından kaynaklanan nefret” denilerek
ayrımcılık gerçekleştirilen fiilin nefrete dayalı olması şartına bağlanmıştır. Bir diğer deyişle hüküm, ayrımcılığın ancak
“nefret saikiyle” yapılması ve ayrımcılığa uğrayan tarafından ispatlanması halinde uygulanabilmektedir. Ayrımcılığa
ilişkin İş Kanunu’nun 5. maddesindeki düzenlemede ise ispat yükü kısmen yer değiştirmiştir, ancak madde işe başvuru
ve alım aşamalarını kapsamamaktadır. TCK’nın 122. maddesi gereğince, mahkemelerce verilmiş herhangi bir ayrımcılık
kararı bulunmamaktadır.
Engelli Roman, Kürt, Alevi, mülteci-göçmen gibi kesişimsellik taşıyan konularda bireylere yönelik ayrımcı uygulamaları
caydıran politikalar ve uygulamalar söz konusu olmadığı için bunlar ve benzeri kesimlerin çoklu hak ihlali yaşamalarına
neden olan bir durum yaratılmaktadır.
5378 sayılı Engelliler Hakkında Kanunda engellilere yönelik ayrımcılık yasağı düzenlenmiş olsa da ayrımcılığı caydıracak
yaptırımlar ve mekanizmalar oluşturulmamıştır.
Soruna Dair Örnek Olay(lar);
Türkiye Engelliler Meclisine Doğru Projesi İl Engelli Meclislerinin Strateji Belirleme Toplantılarında “Adana İl Engelli
Meclisi adına “Zihinsel engelliler oy kullanamıyor. Siyasiler oy kullanamayan hiçbir seçmene yatırım yapmak istemiyor”
değerlendirmesi yapılmıştır.

Engelli Kadın Hakları Konusunda Engelli Hakları Komitesinin Değerlendirmesi:

Komite, engelli kadınlar için kapsayıcı eşitliğin sağlanması amacıyla uygulanan, kamu politikalarının sonuçlarını ölçen
ve izleyen mekanizmaların ve somut göstergelerin eksik olmasından endişe duymaktadır. Komite, engelli kadınların,
engelli erkekler ile karşılaştırıldığında, eğitim ve istihdama erişiminin fiilen eşitsiz olmasından da endişe duymaktadır.
Komite ayrıca, engelli Roman kız çocuklarının kesişimsel ayrımcılığa maruz kalmasından ve bilhassa eğitim alanından
dışlanmasından dolayı endişe duymaktadır.
Komite, engelli kadın ve kız çocuklarına ilişkin 3 sayılı genel yorumunu (2016) hatırlatarak, taraf devlete aşağıda
belirtilen tavsiyelerde bulunmaktadır:
(a)

Engelli kadın ve kız çocuklarının gelişimi ve güçlenmesi için olumlu eylem tedbirleri alınarak spesifik politikalar

benimsenmeli ve kadınlara yönelik genel kamu politikaları aracılığıyla engelli kadın ve kız çocuklarının hakları anaakımlaştırılmalıdır.
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(b)
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Kadınlara yönelik genel kamu politikaları aracılığıyla, şehirde ve kırsalda engelli kadınlar ve kız çocukları için,

özellikle eğitim ve istihdam alanında, kapsayıcı eşitliğin sağlanmasında kaydedilen ilerlemeye ilişkin kıyas noktaları ve
göstergeler belirlenerek uygulanmalıdır.
(c)

Engelli Roman kadın ve kız çocukları dahil, tüm engelli kadınlar ve kız çocuklarına karşı uygulanan çoklu ve

kesişimsel ayrımcılık biçimlerini ele alan yasa ve politikalar benimsenmelidir.
Türkiye’de Mevcut Durum:
5378 sayılı Engelliler Hakkında Kanun’da ve diğer ilgili mevzuatta engelli kadınları ve kız çocuklarını ve bu kesimlerle
kesişen durumlardaki diğer bireyleri koruyan düzenlemeler bulunmamaktadır.
Önceki dönemde de göz ardı edilen engelli kadınlar ve kız çocukları özellikle pandemi sürecinde daha fazla çoklu hak
ihlaline maruz kalmaktadırlar. Covid-19 pandemisi sürecinde engelli kadınlar ve kız çocukları eğitimden, istihdam ve
gündelik toplumsal yaşamdan diğer kesimlere göre daha fazla dışlanmışlardır.
DİSK’in 2020/Nisan dönemi DİSK-AR araştırma raporuna2 göre genel işsizlik oranı %13,8 iken bu oran kadınlar arasında
%16,3, engelli kadınlarda ise %31,6 olmuştur.
Pandemi döneminde engelli kadınlara yönelik şiddet %18,7 artmıştır. Engelli kadınlara yönelik şiddetin %80’i ev içi
kaynaklı gerçekleşmiştir. 3
Engelli kadınların %27,3’ü hak ihlaline uğradığını düşünürken, bunların %80,8’i hak arama mekanizmalarını
kullanamamıştır. Hak arama mekanizmalarını kullanan engelli kadınların %71,6’sı ise bu mekanizmaların erişilebilir
olmadığını belirtmiştir.
Engelli kız çocukları ise özellikle yoksulluk, kalabalık aile ortamı, internet ve bilgisayara erişim olanaklarının
olmamasından dolayı pandemi sürecinde eğitim sürecinin dışında kalmıştır.
Pandemi dönemindeki sınırlamalardan dolayı özellikle özel eğitim ve evde eğitim alan engelli kız çocukları eğitim
hakkından tamamen mahrum kalmışlardır.
Pandemi süreci engelli kadınlar üzerinde bu kadar ağır bir yıkım yaratırken devlet tarafından engelli kadınlara ve kız
çocuklarına özgülenmiş politikalar geliştirilmemiştir.

http://disk.org.tr/2020/04/nisan-2020-issizlik-ve-istihdam-raporu-pandemi-oncesinde-issizlikte-vahim-tablo/
http://www.korlerfederasyonu.org.tr/images/2.pdf
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Engelli Çocuk Hakları Konusunda Engelli Hakları Komitesinin Değerlendirmesi:
(a) İlk Çocuk Hakları Strateji Belgesi ve Eylem Planının (2013-2017) ve Çocuk Koruma Hizmetlerinde Koordinasyon
Strateji Belgesinin (2014-2019) uygulanışı ve söz konusu belgelerin engelli çocukların topluma dahil edilmesi ve
katılımları ile kamu karar alma süreçleri üzerindeki etkileri hakkında veri ve bilgilerin yetersiz olması;
(b) Kırsal alanda yaşayanlar dahil, engelli çocukların toplum içinde desteklenmesi ve engelli çocukların haklarının ihlal
edilmesi halinde şikâyette bulunabilmeleri için etkili mekanizmaların olmaması;
(c) Engelli çocukların ailelerine ödenek verilmesi için, engellilik oranının yüzde 40’ın üzerinde olması şartının arandığına
dair gelen bilgiler.
Türkiye’de Mevcut Durum:
Komite’nin engelli çocuklara yönelik ayrımcı ve hak ihlali doğurduğunu belirttiği eylemler ve eksikliklerin varlığı devam
etmektedir.
Ağır engelli çocuk bakımıyla ilgili ailelere ödenen bakım ücretleri için engel oranı hala en alt düzey %40 olarak
aranmaktadır.
Covid-19 pandemisi genel olarak çocukların eğitim haklarının ihlal edilmesi sonucunu doğururken, engelli olan ve yoksul
ailelerde yaşayan çocuklar bu süreçten daha olumsuz etkilenmiştir. İnternet ve bilgisayar olanaklarının olmamasına
ek olarak eğitim materyallerinin erişilebilir olmaması engelli çocukların pandemi sürecince eğitim hakkından uzak
kalmaları sonucunu doğurmuştur.
Bu süreç engelli çocuklarla engelli olmayan çocuklar arasındaki uçurumu daha da artırmış ve engelli çocukların iyice
geride kalmalarına sebep olmuştur.
Millî Eğitim Bakanlığı’nın ve diğer devlet kurumlarının bu hak ihlalini engellemeye yönelik engelli çocuklara özgülenmiş
politikaları bulunmamaktadır.
Devam eden diğer bir sorun ise; Türkiye’de ciddi tartışmalara neden olan çocuk evlilikleri istatistikleri içinde kaç engelli
çocuğun evlendirildiğine ilişkin veriler halen bulunmamakta veya kamuoyu ile paylaşılmamaktadır.
Ayrıca engelli çocuklara yönelik cinsel saldırı durumlarında, engelli çocukların savunmasız olmaları mahkemeler
tarafından “rıza gösterdi” şeklinde yorumlanmakta ve engelli çocuklara yönelik cinsel saldırılar cezasız kalmaktadır.
Soruna Dair Örnek Olay(lar);
Türkiye Engelliler Meclisine Doğru Projesi İl Engelli Meclislerinin Strateji Belirleme Toplantılarında “Eskişehir İl Engelli
Meclisi’nden “Yardımcı/destekleyici araç-gereçlere, çoğunlukla mali sebeplerle ulaşamamak, bunun da çocukların
eğitimini zorlaştırması”, Konya İl Engelli Meclisi’nden “Engelli çocuklar kreşlere alınmıyor. 0-6 yaş önemli bir dönem.
Özel kreşlere de alınmalı engelli çocuklar. Ticari kaygı nedeniyle engelli çocukları almıyor kreşler.” Tekirdağ İl Engelli
Meclisi’nden “Çorlu’da işitme engelliler için İlkokul, ortaokul, lise istiyoruz. Edirne’de, İstanbul’da, Tekirdağ’da okul var
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ama Çorlu’da yok. Sadece İşitme engelliler için bir okul olması çok önemli bunu istiyoruz. Kaynaştırma okulları işitme
engelliler için verimli olmuyor. Çocuklar bu okullarda sıkılıyor. İşitme engelliler okuluna gitmek istiyorlar. İşitme engelli
çocuğun diğerleriyle iletişim kurması mümkün olmuyor. Kaynaştırmayı bırakıp işitme engelliler okuluna gitmek istiyor”,
Konya İl Engelli Meclisi’nden “Özel eğitim gereksinimi olan engelli çocuklara özel eğitim almamış eğitimciler tarafından
eğitimler verilmektedir” değerlendirmelerini aktarmaktadırlar.
Farkındalık yaratma Konusunda Engelli Hakları Komitesinin Değerlendirmesi:
Komite, taraf devletin engelli bireyler hakkında var olan ayrımcı kalıp yargıları dikkate almasını ve aşağıda belirtilen
adımları atmasını tavsiye etmektedir:
(a) Sözleşmeye uygun kampanyalar dahil, farkındalık yaratma stratejisinin engelli bireylerin kuruluşlarının anlamlı
katılımı ile geliştirilmesi ve uygulanması;
(b) Sözleşmenin Türkçe İşaret Dili, kolay okuma formatı olan Easy Read ve diğer formatlara çevrilmesi ve sözleşmenin
Braille alfabesi kullanılarak hazırlanmış versiyonunun yaygın olarak dağıtılması;
(c) Ebeveynlere yönelik destek sistemi hakkında bilgi sağlanması gibi, engelli bireylerin topluma katkıları ve engelli
bireylere karşı olumsuz tutumların yok edilmesinin gerekliliği hakkında başta sağlık profesyonelleri ve hizmet
sağlayıcılar olmak üzere herkesin farkındalığının arttırılması,
(d) Genel nüfus, okullar, kamu görevlileri, özel sektör ve eğitim kuruluşlarını hedef alan kampanyalar aracılığıyla,
engelli bireylerin onuru, kapasiteleri ve topluma katkılarına odaklanarak haklarında olumlu algıların ve mesajların
yaratılmasının teşvik edilmesi.
Türkiye’de Mevcut Durum:
Komite tarafından Türkiye’ye yapılan tavsiyeler aradan geçen zaman rağmen dikkate alınmamış ve gerekli iyileştirme
çalışmaları gerçekleştirilmemiştir.
Kamu Denetçiliği Kurumu (Ombudsmanlık) ve Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu iktidardan bağımsız çalışan
kurumlar olarak tesis edilmemiş ve dolayısıyla da tarafsız ve etkili hak arama mekanizmaları olarak işlevsellik
kazanamamışlardır.4
Sözleşmenin işaret dili çevirisi ve Braille baskısı ilgili kamu kurumları tarafından gerçekleştirilmemiş, sivil toplum
örgütlerinin çalışmalarıyla söz konu alanlarda üretimler yapılabilmiştir .
Türkiye tarafından Komite’ye sunulan devlet raporu, Komite tarafından Türkiye’ye sunulan sorular ve bu sorulara verilen
yanıtlar Türkçe olarak kamuoyu ile paylaşılmamış ve sivil toplum örgütlerinin bu süreçlere katılımı sağlanmamıştır.

https://www.engellilerkonfederasyonu.org.tr/isaret-dilinde-birlesmis-milletler-engelli-haklari-sozlesmesi/
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Erişilebilirlik Konusunda Engelli Hakları Komitesinin Değerlendirmesi:
Erişilebilirlik hakkında 2 sayılı genel yorumunu (2014) hatırlatan Komite, taraf devletin ulaşım, bilgi ve iletişim gibi kamu
hizmetlerinde ve insan ürünü çevrede evrensel tasarımın kullanılmasını teşvik eden, mevcut engellerin kaldırılması için
standartları belirleyen ve detaylı verilere dayalı kapsamlı bir erişilebilirlik yol haritası oluşturmasını tavsiye etmektedir. Komite
ayrıca, güncellenmiş bir ulusal veri tabanı ile tüm illerde ve yerel yönetimlerde erişilebilirlik standartlarının uygulanışının
izlenmesi için ve erişilebilirlik standartlarına uyulmaması halinde etkili, uygulanabilir, caydırıcı yaptırımların belirlenmesi
için taraf devletin yeterli kaynak tahsis etmesini tavsiye etmektedir.
Türkiye’de Mevcut Durum:
2005 tarihli 5378 sayılı Engelliler Hakkında Kanun’da mekan ve çevrenin, bilgi ve teknolojinin, toplu taşıma araçlarının
erişilebilir olmasına yönelik düzenlemeler yapılmış ve erişilebilirlik şartlarının sağlanması için de yasaya, daha sonra 8 yıla
çıkarılmak üzere, 7 yıllık geçiş süreci konulmuştur.
Söz konusu düzenleme yapıldıktan sonra geçen 16 yılda erişilebilirlik kriterlerinin sağlanması için belirlenen geçiş süreci 7
defa ertelenmiştir.
2020 yılı Türkiye Cumhuriyeti Devleti tarafından “Erişilebilirlik Yılı” ilan edilmiş fakat bu yılda dahi Covid-19 pandemisi
gerekçe gösterilerek erişilebilirlik hükümlerinin uygulanması 1 yıl daha ötelenmiştir.
2021 yılı temmuz ayında yapılan ertelemeyle beraber erişilebilirlik hükümlerinin uygulanması için tanınan süre 1 yıl daha
uzatılmış ve 7 defa ertelemeyle geçiş süreci için tanınan süre 17 yıla çıkmıştır.
Erişilebilirlik İzleme ve Denetleme Kurulları aktif olarak çalışamamakta, kurullarda görevlendirilen yetkililerin, çoğu durumda
çalıştıkları kurumlara ceza kesmeleri gerekmesi gibi durumlar yaşanmakta ve bu da kurulun etkisizliğine neden olmaktadır.
Kurulların kestiği cezalar genel olarak valiliklerce de onaylanmamaktadır. Komisyon kararları çoğunlukla devlet yararına
sonuçlanmaktadır. Engelliler sorunlar karşısında kurullara başvuru haklarının olduğu konusunda bilgilendirilmemiştir.
Başvuru koşullarına ilişkin bilgiler valiliklerin internet sitelerinde mevcut değildir.
Risk Durumları ve İnsani Bakımdan Acil Durumlar Konusunda Engelli Hakları Komitesinin Değerlendirmesi:
(a) 2015-2030 Sendai Afet Riskinin Azaltılması Çerçevesi uyarınca, engelli bireyleri de kapsayacak şekilde afet riskinin
azaltılması ve insani bakımdan acil durumlar hakkında ulusal strateji ve protokollerin kabul edilmesi;
(b) Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının yürüttüğü risk değerlendirmeleri, afet riskini azaltma ve veri toplama
çalışmalarına engelli bireylerin kuruluşlarının da dahil edilmesi;
(c) Afet sonrası rehabilitasyon, yeniden yerleşim, yeniden yapılanma ve inşaat süreçlerinde engelli bireylerin spesifik
ihtiyaçlarına duyarlı ve erişilebilir olan beşerî, mali ve teknik kaynakların sürekli temin edilmesi.
Türkiye’de Mevcut Durum:
Türkiye 2019 yılında BM Afet Risklerinin Azaltılması Küresel Platformu’nda Sendai Afet Risk Azaltma Çerçevesi ’ne göre
Türkiye Afet Yönetimi Strateji Belgesi (TAYSB), Türkiye Afet Risk Azaltma Planı (TARAP) ve İl Afet Risk Azaltma Planları’nı
(İRAP) 2020 yılına kadar tamamlayacağını belirtmiştir.
Belirtilen çalışmalar 2021 yılında dahi tamamlanmamışken, bu doğrultuda çalışmaların yapılıp yapılmadığı ve çalışmalar
yapılıyorsa da engellileri kapsayıcı bir risk planlaması yapılıp yapılmadığı konusunda bilgi bulunmamakta ve engellilerin
temsilcisi sivil toplum örgütleri sürece dahil edilmemektedirler.
Diğer taraftan salgın, afet ve acil durumlara karşı önlem olarak hazırlanan Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) engellileri
kapsamaktan uzaktır. Afet ve acil durumlar öncesinde engellilerde farkındalık artırıcı veya acil durumlarda engellilere
özgülenmiş politikalar söz konusu planda yer almamaktadır.
Covid-19 pandemisi devletin acil durumlar için engellilere özgülenmiş politikalar geliştirmediğinin ortaya çıktığı bir dönem
olmuştur.
Genel olarak engelliler, özel olarak da engelli kadın, engelli çocuk, engelli yaşlı gibi kesişimsel gruplar pandemiden çoklu ve
ağır olarak etkilenmişlerdir.
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Önünde

Eşitlik

Konusunda

Engelli

Hakları

Komitesinin Değerlendirmesi:
(a)

Engelli

bireylerin

hukuki

devamlı yapmasına engel olabilecek hastalığı, zihinsel veya
bedensel engeli bulunmamak” sayılmakta ve engellilere

ehliyetine

yönelik

yönelik açık bir ayrımcılık uygulanmaktadır.

kısıtlamaları kaldıran yasa değişikliklerinin yapılması ve

Adalete Erişim Konusunda Engelli Hakları Komitesinin

vesayet sistemi yerine karar verme sürecinde destek

Değerlendirmesi:

mekanizmalarının uygulanması;
(b)

(a)

Vesayet altındaki kişilerin kurumlara yatırılmasına

ilişkin etkili bir moratoryum uygulanması;
(c)

Tüm engelli bireylerin yasa önünde eşit tanınması

temin edilmesi;

dayalı açık ve net idari usuller uygulanarak gerekli adımların
atılması;
(b)

Zihinsel güçlükleri olan bireylerin evlenme ve oy

kullanma hakkını resmi sağlık kurulu raporuna tabi tutan
Medeni Kanun ve diğer kanunlardaki yasama tedbirlerinin
gözden geçirilmesi;
(e)

adalet sistemine erişimini sağlamak ve kolaylaştırmak için,
usule ve yaşa uygun düzenlemeler yapılması ve yasalara

yönünde değişikliklerin yapıldığı Noter Kanunu’na uyumun

(d)

Engelli bireylerin ayrımcılığa maruz kalmadan

kaynakları gibi hizmetler aracılığıyla, engelli bireylere
erişilebilir ve uygun maliyetli adli yardım sunan insan
kaynaklarının ve mali kaynakların temin edilmesi;
(c)

Engelli bireylerin hukuki ehliyetinin tanınması

ve karar verme süreçlerinde destek mekanizmaları ile
ilgili tedbirler alınması ve iyi uygulamalar hakkında devlet
memurlarının, kolluk kuvvetlerinin, hakimlerin ve sosyal

Avukatlar ile iletişim kurma imkanları ve bilgi

Erişilebilir ulaşım hizmeti dahil, engelli bireylerin,

polis karakollarına, mahkemelere ve savcılığa erişimini
sağlamak amacıyla yargı sistemi içinde zaman çizelgesi ve
kıstas noktaları olan bir plan geliştirerek, gerekli kaynakların
tahsis edilmesi;

hizmet görevlilerinin kapasitesinin geliştirilmesi. Taraf

(d)

devlet, karar verme süreçlerinde destek mekanizması

ya da davalı olarak, adalet sistemine etkili katılımına imkan

hakkında

veren ve kolaylaştıran yasal tedbirlerin alınması ve 2802

eğitim

ve

farkındalık

artırma

faaliyetleri

düzenlemek için Kamu Denetçiliği Kurumu ve engelli
bireylerin kuruluşları ile ulusal, bölgesel ve yerel düzeyde
istişarede bulunmalı ve onları sürece dahil etmelidir.
Türkiye’de Mevcut Durum:
4578 sayılı İş Kanunu’nun 5. maddesinde “İş ilişkisinde dil,
ırk, renk, cinsiyet, engellilik, siyasal düşünce, felsefî inanç,
din ve mezhep ve benzeri sebeplere dayalı ayrım yapılamaz”
hükmü bulunmasına rağmen ilgili maddenin devamında
söz konusu ayrımcılığın, ayrımcılığa uğrayanlar tarafından
ispatı zorunluluğu getirilmiştir.
Türk Ceza Kanunun 122. Maddesinde ise ayrımcılık
gerçekleştirilen fiilin nefrete dayalı olması şartına bağlanarak
ayrımcılık durumlarının cezasızlığı sağlanmaktadır.
Engellilere yönelik ayrımcılığı izleyen bağımsız ulusal bir
mekanizma bulunmamaktadır.
5174 sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve
Borsalar Kanunu’nun 74.maddesinde kuruluşun genel
sekreteri olmak için aranan şartlar arasında “Görevini

Tüm engelli bireylerin, hakim, tanık, şikayet sahibi

sayılı Hakimler ve Savcılar Kanununda değişiklik yapılması.
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Türkiye’de Mevcut Durum:
Kamu Denetçiliği Kurumu ile Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu (TİHEK), Türkiye’de engelli bireylerin
başvurabileceği adli olmayan hak arama mekanizmalarıdır. TİHEK mevzuatına göre STÖ’ler engelli kişiler adına kuruma
başvuramamaktadırlar. Kamu Denetçiliği Kurumu kararları ise bağlayıcı olmayıp tavsiye niteliğindedir. Söz konusu
kurumların iktidardan bağımsızlığı ise tartışmalı konumdadır.
5378 saylı Engelliler Hakkında Kanun’daki erişilebilirlik hükümlerinin uygulanmasının sürekli ertelenmesinden dolayı
mahkemelerin, savcılıklar ve polis karakollarının mekânsal olarak erişilebilir hale getirilmesinin zorunluluğu ve erişilebilir
olmayan mekanlara yaptırım uygulanması söz konusu olmamaktadır.
Mahkemeler, savcılıklar ve polis karakollarında görme engellilere betimleme yapacak veya işitme-konuşma engellilere
işaret dili çevirecek personel istihdam edilmemektedir.
Cezaevlerinde sözleşme hükümlerine göre makul düzenlemelerin yapılmaması ve diğer tutuklu, hükümlülerin sahip
oldukları haklardan eşit olarak yararlanmalarını sağlayacak alternatif yöntemlerin bulunmaması, engelli tutuklu ve
hükümlülerin yaşamlarını riske sokmakta ve yaşam haklarının ihlal edilmesine neden olmaktadır.
2802 sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanununda Hâkim ve Savcı adaylarında aranan nitelikler arasında “Hakimlik ve
savcılık görevlerini sürekli olarak yurdun her yerinde yapmasına engel olabilecek vücut ve akıl hastalığı veya engelliliği,
alışılmışın dışında çevrenin yadırgayacağı şekilde konuşma ve organlarının hareketini kontrol zorluğu çekmek gibi
engeli bulunmamak” hükmü konularak engellilere yönelik ayrımcı uygulamalar devam ettirilmektedir.
Bağımsız Yaşama Ve Topluma Dahil Edilme Konusunda Engelli Hakları Komitesinin Değerlendirmesi:
Komite, bağımsız yaşama ve topluma dâhil edilmeye ilişkin 5 sayılı genel yorumu (2017) uyarınca, taraf devlete
aşağıda belirtilen tavsiyelerde bulunmaktadır:
(a)

2828 sayılı Sosyal Hizmetler Kanunu’nun gözden geçirilerek, sözleşmeye uyumlu hale getirilmesi; bu

doğrultuda engelli bireylerin bireysel bir hak olarak bağımsız yaşama haklarının tanınması ve engelli bireylerin istedikleri
yerde ve istedikleri kişiler ile yaşamayı seçme özerkliğinden yararlanmasını kolaylaştıran tedbirlerin alınması;
(b)

Engelli bireyler ve çocuklara yönelik kurum bakımının kaldırılması amacıyla, engelli kuruluşları ile istişare

halinde, ulusal ve il düzeyinde somut bir zaman çizelgesi ve kıstas noktaları olan bir strateji benimsenerek, uygulanması
ve izlenmesi ve kurum bakımı yerine engelli bireylerin bağımsız yaşamasına destek verilmesi;
(c)

Yaş ya da engele bakılmaksızın engelli bireylere bireyselleşmiş destek sağlanması için daha çok kaynak tahsis

edilmesi ve tüm illerde engelli tüm bireyler için insan hakları temelli akıl sağlığı hizmetlerinin sunulması;
(d)

Engelli bireylerin bağımsız yaşaması ve topluma dahil edilmesi için gerekli desteğe nasıl erişebileceklerine

dair engelli bireylere ve ailelerine sistematik olarak bilgi sunulması;
(e)

Düşük maliyetli barınma, insan ürünü çevre, kamu alanları ve ulaşım dâhil, engelli bireylere toplum içinde daha

fazla erişilebilirlik sağlanması için gerekli politika ve yasaların yürürlüğe girmesi ve mali kaynakların tahsis edilmesi.
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Türkiye’de Mevcut Durum:
2828 sayılı Sosyal Hizmetler Kanununda teknik değişikliklerin dışında önemli bir değişiklik yapılmadığından engellilerin
bağımsız yaşam haklarını güvence altına almayan durum devam etmektedir.
2022 sayılı 65 Yaşını Doldurmuş Muhtaç, Güçsüz ve Kimsesiz Türk Vatandaşlarına Aylık Bağlanması Hakkında Kanun’da
engelli aylığı bağlanması kriteri olarak “hane gelirinden hane içinde yaşayan kişilere düşen payın asgari ücretin
1/3’ünden az olması” gerektiği kriteri engellilerin aile bireylerinden bağımsız kişiler olarak varlıklarını devam ettirme
haklarını ortadan kaldırmakta ve engellileri diğer aile bireylerine bağımlı hale getirmektedir.

Düşünce Ve İfade Özgürlüğü Ve Bilgiye Erişim Konusunda Engelli Hakları Komitesinin Değerlendirmesi:
(a)

İşitme engelli bireylere yönelik kuruluşlar ile çalışarak, kaliteli çeviri hizmetlerinin sunulması için bir mekanizma

kurulması;
(b)

Braille, Easy Read gibi erişilebilir formatlar, iletişim yöntemleri ve araçların kullanımının teşvik edilmesi ve

kolaylaştırılması ve bilhassa kırsal alanda yaşayan engelli bireylerin, düşük maliyetli yazılım ve yardımcı ekipman dahil,
bilgi ve iletişim teknolojilerine erişiminin sağlanması;
(c)

Devlete ait web sitelerinin erişilebilir olması için gösterilen çabaların iki katına çıkarılması; internette bilgi

hizmeti sunan özel kuruluşların tüm engelli bireyler için erişilebilir formatlarda bilgi sunmasının temin edilmesi ve
erişilebilirlik standartlarına uymayan yayın şirketlerine yaptırım uygulanması.
Türkiye’de Mevcut Durum:
Fiziksel erişilebilirliğe dair düzenlemeler barındıran mevzuat ve yönetmelikler bulunmasına karşın bilgiye, web
sayfalarına, uygulamalara erişilebilirliği düzenlemeye yönelik çalışmalar söz konusu değildir. Bu nedenden dolayı kamu
kurumları ve kamusal hizmet sağlayan kuruluşların web siteleri ve sağladıkları hizmetler, özellikle görme ve işitmekonuşma engelliler için, erişilebilir olmaktan uzaktır.
Özellikle Covid-19 pandemisi sürecinde sağlık konusunda yapılan bilgilendirmelerin erişilebilir olmaması engellilerin
yaşam haklarının ihlal edilmesi anlamına gelmektedir. Pandemiyle ilgili görsel bilgilendirmelerin betimlemelerinin
yapılmaması, işaret dili çevirilerinin yapılmaması bu bilgilerin engelliler için erişilebilir olmamasına neden olmuştur.
Devletin başta sağlık olmak üzere diğer tüm alanlardaki kamusal bilgilendirme, kriz önlemleri, sağlık ve sosyal
koruma müdahalelerinin kapsayıcı, herkes için erişilebilir olmasını, engellilere karşı ayrımcılık yapılmamasını sağlama
sorumluluğu Covid-19 pandemisi süresince de yerine getirilmemiştir.
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Uzaktan eğitim sürecinde Eğitim Bilişim Ağı (EBA) üzerinden paylaşılan görsel ders materyallerinin betimlemesinin
yapılmaması veya ders materyallerinin okunabilir formatta hazırlanmaması görme engelli çocukların eğitim hakkından
mahrum kalmasına neden olmuştur.
EBA veya diğer platformlar üzerinden yapılan uzaktan eğitim uygulamalarında işaret dili tercüme yapılmaması ise
işitme-konuşma engelli çocukların eğitim haklarını kullanamamalarına neden olmuştur.
Bu durum engelli öğrencilerle diğer öğrenciler arasında var olan fırsat eşitsizliğini daha fazla artırmıştır.
Türkiye’deki durum bu yönüyle sözleşmenin erişilebilirlik ilkesi başta olmak üzere genel anlayışına ve ruhuna aykırı bir
yöndedir ve sözleşmenin ihlali anlamına gelmektedir.

Hane Ve Aile Hayatına Saygı Konusunda Engelli Hakları Komitesinin Değerlendirmesi:
Komite, zihinsel ya da psiko-sosyal engelli bireylerin evlenmesi ve aile kurması için “tıbben bir mâni” olmadığını
gösteren sağlık raporu alınmasını şart koyan Medeni Kanun hükümlerinden endişe duymaktadır. Komite ayrıca, engelli
bireylerin damgalanarak ebeveyn rolünü üstlenmelerinin engellenmesinden ve engelli çocukların ailelerine yönelik
desteğe erişimin kısıtlı olmasından, bu desteğin sadece yoğun desteğe ihtiyacı olan engelli çocukların ailelerine
sağlanan yardım ile sınırlı olmasından dolayı endişe duymaktadır.
Türkiye’de Mevcut Durum:
Medeni Kanun’un 133. Maddesinde5 “Akıl hastaları, evlenmelerinde tıbbî sakınca bulunmadığı resmî sağlık kurulu
raporuyla anlaşılmadıkça evlenemezler” hükmü halen bulunmaktadır. Zihinsel engellilerin evlenme hakları tıbbi bir
yaklaşıma göre belirlenmekte ve olayın insan hakları, kişinin gelişimi ve toplumsal yönleri yok sayılmaktadır.

Eğitim Hakkı Konusunda Engelli Hakları Komitesinin Değerlendirmesi:
Komite, kapsayıcı eğitime ilişkin 4 sayılı genel yorumu (2016) uyarınca, taraf devlete alttaki tavsiyelerde bulunmaktadır:
(a)

Kapsayıcı eğitimin temel bir hak olarak kanunen tanınması ve uygun beşerî, teknik ve mali kaynaklar ile

birlikte yüksek eğitim dahil her düzeyde kapsayıcı eğitimin uygulanması için gerekli kamu politikaları ve stratejilerinin
benimsenmesi;
(b)

Zihinsel engelli çocuklar dahil, tüm engelli çocuklar için yeterli oranda bireyselleşmiş destek ve makul

düzenleme olması ve diğer çocuklar ile eşit olarak nitelikli kapsayıcı eğitim almalarının sağlanması;

https://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.5.4721.pdf

5
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(c)
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Kapsayıcı eğitim sisteminin yerleşmesi için yaş, cinsiyet, engellilik türü ve konuma göre ayrıştırılmış verinin

sistematik olarak toplanması;
(d)

Öğrencilerin ihtiyaçlarına göre belirlenmiş müfredat hazırlanması, öğretmenler ve eğitim sisteminde çalışan

diğer personele, sözleşme uyarınca, engelli bireylerin hakları konusunda eğitim verilmesi ve kapsayıcı eğitimin
desteklenmesi için yeterliliklerinin geliştirilmesi.

Türkiye’de Mevcut Durum:
Avrupa Birliği ülkelerinde ilkokuldan sonra engelli bireylerin okulu bırakma oranı %25; İsveç’te %11, Türkiye’de %60
düzeyindedir. Bu oranla Türkiye Avrupa ülkeleri arasında birinci sıradadır.
25-64 yaş arası çeşitli eğitim programlarına (yaşam boyu öğretim) katılım oranı engelli olmayan bireyler için AB
ülkelerinde %9,8; engelli bireyler için %6,9 iken Türkiye’de bu oranlar sırasıyla %4,1 ile 1,7. 30-34 yaş arası engellilerin
üniversiteyi bitirme oranı AB ülkelerinde %22,1; Türkiye’de %6,8 düzeyindedir.
2021 yılı Millî Eğitim Bakanlığı bütçesinin iç kurumsal dağılımına baktığımızda engellilerin eğitimiyle görevli Özel Eğitim
ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nün bütçesinin Bakanlık bütçesine oranı %1’ler düzeyinde olduğunu görürüz6.

Veriler engellilerin eğitim sisteminin dışında kaldıklarını ortaya koymaktadır.
Eğitim materyallerinin ve çevrenin erişilebilir olmaması ve engelli olmayan çocukların ailelerinde ve eğitimcilerde
engelli çocuklara yönelik önyargılar genel olarak engelli çocukların, özel olarak da öğrenme güçlüğü çeken çocukların
daha fazla geride kalmalarına neden olan ayrımcı uygulamalardır.
Örneğin; Eskişehir İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Osmangazi Üniversitesi arasında imzalanan protokol gerekçe
gösterilerek Eskişehir’de bir anaokuluna iki engelli çocuk “Özel gereksinimleri olan çocuklar alınamaz” denerek kabul
edilmemiştir 7.
Covid-19 pandemisi ise engelli öğrencilerin eğitimde sürecinde yaşadıkları hak ihlallerinin ve sorunların daha fazla
derinleşmesine neden olan bir tablo yaratmıştır.

https://www.engellilerkonfederasyonu.org.tr/engelliler-konfederasyonu-2020-yili-genel-degerlendirme/
https://yolhaber.net/2021/06/16/engelli-cocuklar-anaokuluna-alinmadi/

6
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Pandemi sürecinde engelli çocuklar ve üniversite öğrencileri eğitim konusunda aşağıdaki sorunlarla karşı
karşıya kalmışlardır;
Eğitim materyallerinin görme engelliler için erişilebilir olmaması,
Dudak okuma yoluyla canlı dersleri takip eden işitme engelli öğrencilerin platformlardaki görüntü kalitesi
düşüklükleri nedeniyle dersleri verimli takip edememesi8
Sıkça tercih edilen canlı ders uygulamalarının çoğunda (örneğin Zoom) , görme engelli öğrencilerin ders
anında öğretim elemanının yansıttığı sunuyu ekran okuyucusu ile okuyamaması,
Bireysel eğitim programının uygulanmaması,
Eğitimde eksikliklerin telafisine yönelik bir planlama yapılmaması,
Bilgisayar kullanan ve kullanamayan engelliler arasındaki açığın çok artması
Nadir hastalık grubundakiler için evde eğitimlerin durdurulması,
Yüz yüze eğitimin sağladığı olanakların uzaktan eğitimde sağlanamaması,
Öğrenme güçlüğü olan öğrenciler ve engelli öğrencilerin uzaktan öğrenmesinde güçlükler oluşması,
Üniversitelerde uzaktan eğitimi gerçekleştirme noktasında kullanılacak platformların tercihinin öğretim
elemanlarının inisiyatifine bırakılması, erişilebilirlik problemlerinin çeşitlenmesine yol açmaktadır.
Engelli öğretmenler canlı ders anlatımı görevlendirmeleri konusunda ayrımcılık yaşamaktadır.
Engelli öğrencilere sınavlarda tanınan yasal ek süre hakları, üniversitelerin uzaktan sınavlarında ihlal edilmiştir.
Sağlık hakkı Konusunda Engelli Hakları Komitesinin Değerlendirmesi:
(a)

Engelli bireyler için sağlık hizmetlerinin daha erişilebilir, elverişli ve düşük maliyetli hale getirilmesi; genel

sağlık sigortası, erişilebilir ekipman, özel hasta bakımı ve engelli bireylerin ihtiyacı olan erişilebilir bilgi ve çeviri
hizmetleri gibi hususların sağlık hizmetlerinin altyapısına yapılan yatırımlarda dikkate alınması;
(b)

Cinsel ve üreme hakları dahil engelli bireylerin hakları konusunda sağlık profesyonellerinin eğitiminin ve

bilincinin arttırılması ve tıbbi muayene ve konsültasyonlarda engelli bireylerin mahremiyetine saygı gösterilmesi için
gerekli protokollerin benimsenmesi;
(c)

Aile hekimliği, mobil sağlık hizmetleri ve hastalar için ulaşım servisi gibi toplum temelli sağlık hizmetlerini

izleme mekanizmaları uygulanarak, engelli bireylerin -özellikle kırsal alanlarda- bu programlara ne ölçüde eriştiğinin
ve sunulan hizmetlerin kapsamının tespit edilmesi;

https://www.eged.org/node/736

8
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Türkiye’de Mevcut Durum:
Engellilerin cinselliği en az konuşulan konulardan biridir. Engelliler cinsel sağlık hizmetlerine erişimde de sıkıntılar
yaşamaktadır. Bu alanda çalışan uzmanların bile, engelli bireylerin cinsellik yaşamadığına dair önyargıları vardır.
Erişilebilirlik sorunları, cinsel sağlık ve üreme sağlığı alanlarında da yaşanmaktadır. Fiziksel engelli bireylerin bağımsız
bir şekilde muayene olmasını sağlayacak düzenekler yoktur; cinsellik, cinsel sağlık, üreme sağlığı gibi konularda basılan
ve dağıtılan broşür ve kitapçıklar görme engelliler için erişilebilir değildir; sağırların mahremiyeti işaret dili bilen uzman
eksikliği nedeniyle sağlanamamaktadır. Covid-19 pandemisi süreci bu sorunların giderek büyüdüğü ve diğer sorunlarla
birleşerek hak ihlallerinin boyutunu artırdığı bir dönem olmuştur.
Engelli kadınların %33,4’ü pandemi sürecinde psikolojik, ekonomik, dijital, fiziksel, cinsel şiddet, duygusal şiddet, küfür,
korkutma, tehdit, küçük görme, gelirine zorla el koyma gibi şiddet türlerinden en az birisini yaşadığını belirtmiştir9.
Engellilerin cinsiyetsizleştirilmesi onları cinsel şiddete daha açık hale getirmektedir çünkü durumu yetkili kurumlara
bildirmede zorluk yaşamaktadırlar. Ev içi şiddet ve cinsel şiddet engellilere bakım veren kişiler tarafından yapıldığı için,
bu şiddeti durdurmaları çok zordur.
Covid-19 pandemisi süreci engellilerin sağlık hizmetleri ve diğer kamusal hizmetlere ve bu hizmetlerle ilgili bilgiye
erişemedikleri bir dönem olmuştur. Örneğin; engelli kadınların %80,9’u pandemi sürecinde sağlıklarından endişe
ettiklerini belirtmelerine rağmen %45,3’ü sağlık hizmetleri ve “Corona hastaneleri” konusunda yeteri düzeyde
bilgilendirilmediklerini bildirmişlerdir.
Daha önce de var olan fakat Covid-19 sürecinde daha fazla hak ihlaline neden olan sorunlar olarak şunlar tespit
edilmiştir;
İşitme engellilerin sağlık konusunda yaşadıkları sorunlar;
Sağlık hizmetlerinde işaret dili personeli kullanılmaması
Sesli bilgilendirmelerin işaret dili çevirili yapılmaması
Görme engellilerin sağlık konusunda yaşadıkları sorunlar;
Sağlık bakanlığının risk haritasının erişilebilir olmaması
Kişilere ve nesnelere temas zorunluluğunun devam etmesi ve virüsün bulaşma ihtimalinin yüksek olması
Bedensel/ortopedik engellilerin sağlık konusunda yaşadıkları sorunlar;
Fizik tedavi hizmetlerinin yapılmaması,
Hareketsizliğin kilo almaya neden olması,
Engellilere yönelik fiziksel aktivite-egzersiz videoları, bilgilendirmelerinin yapılmaması
http://www.korlerfederasyonu.org.tr/images/3.pdf

9
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Nadir hastalıklar grubundaki engellilerin sağlık konusunda yaşadıkları sorunlar;
Dövize bağlı ilaç katkı payının artması,
Engellilerin kamu ve devlet hastanelerine kabul edilmemesi ve özel hastanelere gitmek zorunda kalmaları,
Kas hastaları için fizik tedavi hizmetlerinin durmuş olması,
Medikal malzemelere erişimin zorlaşması,
İlaç, enzim, kan takviyesi gibi hastane ortamında alınması gereken hizmetlerin kesintiye uğraması
Zihinsel engellilerin sağlık konusunda yaşadıkları sorunlar;
Sağlık sorunlarının fazlalaşması,
Ailelere psikolojik destek verilmemesi,
Zihinsel engelli çocuklarda saldırganlık ve şiddetin başlaması,
Obezitenin artması,
Yatalak çocuklarda yara vb. sorunların başlaması
Soruna Dair Örnek Olay(lar);
Türkiye Engelliler Meclisine Doğru Projesi İl Engelli Meclislerinin Strateji Belirleme Toplantılarında Diyarbakır İl Engelli
Meclisi’nden “Silvan ilçesinde nöroloji doktoru, cildiye doktoru, diş doktoru yok. Çocuklarımızın diş sorunları oluyor.
Tedavi için doktor bulamıyoruz. Çocuklarımız yatağa bağlı olduğu için kucağımızda getirip götürüyoruz. Sağlık
hizmetlerine erişimde zorluklar yaşıyoruz”, Kars İl Engelli Meclisi’nden “Hastane erişilebilir değil” değerlendirmesini
yapmaktadırlar.
Çalışma ve istihdam Hakkı Konusunda Engelli Hakları Komitesinin Değerlendirmesi:
(a)

Korumalı işyerleri uygulaması ve ilgili yasa, politika ve uygulamaların kaldırılması; zihinsel ya da psiko-sosyal

engelli bireyler ve engelli kadınlar dâhil tüm engelli bireyler için tüm sektörlerde kapsayıcı, açık ve erişilebilir bir iş
piyasası olmasını teşvik etmek üzere kıstas noktaları ve zaman çizelgesi olan bir strateji benimsenmesi ve çalışma
yeterliliği ve girişimcilik konularında sürekli eğitimin ve iş yönetimi için teknik yardımın temin edilmesi;
(b)

İş ve istihdam alanında engelliliğe dayalı ayrımcılık yapılan durumlarda tazminat verilmesi gibi etkili hukuk

yollarının mevzuatta yer alması;
(c)

Kamu idaresi ve diğer çalışma sektörlerinde uygulanan istihdam kotalarında eşit şartlar aranması, istihdamda

kota sistemine uyumun izlenmesi ve ilgili verinin toplanması; ve kota sistemine uyulmayan durumlarda yeterli
yaptırımın uygulanması;
(d)

Sözleşme’nin 27. Maddesi ile Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarının 8.5 sayılı hedefi arasındaki ilişki dikkate

alınarak, engelli bireylerin eşit işe eşit ücret ilkesi uyarınca verimli ve insana yakışır şekilde istihdam edilmesi.
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Türkiye’de Mevcut Durum:
4578 sayılı İş Kanunu’nun “Engelli ve eski hükümlü çalıştırma zorunluluğu” başlıklı 30.maddesi ve “Korumalı
işyerlerinde çalışan engellilerin ücretleri” başlıklı Ek Madde 1’de, 5378 sayılı Engelliler Hakkında Kanunun “Tanımlar”
başlıklı 3. Maddesinde ve “İstihdam” başlıklı 14.maddesinde korumalı işyerleriyle ilgili düzenlemeler uygulanmaya
devam edilmektedir. İş Kanunu’na referansla hazırlanan 26.11.2013 tarihli “Korumalı İşyerleri Hakkında Yönetmelik”
hükümleri uygulanmaya devam etmektedir.
Ayrıca Engellilerin mesleki becerilerini ve istihdamlarını artırmaya yönelik Türkiye İş Kurumu tarafından sağlanan hibe
destekleri kapsamında “Korumalı işyerleri” teşvik edilmekte ve korumalı işyerleri açmak isteyenlere karşılıksız hibe
destekleri sağlanmaktadır.
Engelliler Hakkında Kanun’la istihdam sürecinde ayrımcılık kesin bir dille yasaklanırken, ayrımcılık yaşandığında ne gibi
bir yaptırımların olacağına işaret edilmemektedir.
Engelli kadınlar istihdam sürecine en son dahil olurken ilk işten çıkarılacaklar arasında yer almaktadır. DİSK’in 2020/
Nisan dönemi DİSK-AR araştırma raporuna10 göre genel işsizlik oranı %13,8 iken bu oran kadınlar arasında %16,3,
engelli kadınlarda ise %31,6 olmuştur.
50+ işçi çalıştıran özel sektör ve kamu işyerlerinde “işçi” statüsünde çalışacaklar engelliler için konulmuş olan kotalar
doldurulmamakta ve bu duruma karşın etkin bir yaptırım uygulanmamaktadır.
Kamu kurumlarının “memur” kadrosunda enaz %3 engelli çalıştırması yönündeki yasal hükümler uygulanmamaktadır.
Kamu kurumlarının zorunlu engelli çalıştırma kuralına uymaması durumunda yasal olarak tanımlanmış cezai bir
müeyyide bulunmamaktadır. Kamu kurumlarındaki engellilerin çalıştırılması gereken kadrolar ya boş tutulmakta veya
“şehit yakınları” veya “gazilere” tahsis edilmektedir.
Soruna Dair Örnek Olay(lar);
Türkiye Engelliler Meclisine Doğru Projesi İl Engelli Meclislerinin Strateji Belirleme Toplantılarında Van İl Engelli
Meclisi’nden “Engelli istihdamı özel sektörde istenmiyor. İşe gelme maaşını verelim deniyor”, Rize İl Engelli Meclisi’nden
“Şirketler engellileri hem engelli kadrosunda istihdam etmek istiyor hem de kişilerin engelli olmamasını bekliyor”,
Denizli İl Engelli Meclisi’nden “İstihdamla ilgili sorunlar var. Engelli istihdamında iş koçluğundan bahsediliyor ama bu
konuda uzman personel yok”, Aydın İl Engelli Meclisi’nden “Özel sektör işyerleri engellileri istihdam etmek istemiyor,
İdari Para Cezalarından kurtulmak için engellileri kağıt üzerinde istihdam edilmiş gibi gösteriyorlar”

http://disk.org.tr/2020/04/nisan-2020-issizlik-ve-istihdam-raporu-pandemi-oncesinde-issizlikte-vahim-tablo/
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Siyasal Ve Toplumsal Yaşama Katılım Hakkı Konusunda Engelli Hakları Komitesinin Değerlendirmesi:
(a)

Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanunun değiştirilerek, zihinsel ya da psiko-

sosyal engelli bireylerin seçme ve seçilme haklarını yasaklayan hükümlerin kaldırılması;
(b)

Oy merkezlerinde, kırsal ve merkezden uzak alanlarda olan seçim sandıklarına bilhassa özen gösterilerek, tüm

engelli bireyler için erişilebilir formatlarda bilgi ve materyalin hazır edilmesi, oy kullanımı için erişilebilir ortam olması
ve kapalı oy kullanma usulünün temin edilmesi;
(c)

Engelli bireylerin seçim ve siyasi süreçlere etkili katılımlarının sağlanması amacıyla, engelli bireylerin hakları

konusunda seçim görevlilerine seçim sürecinin her aşamasında uygun eğitim verilmesi.
Türkiye’de Mevcut Durum:
Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun’da “Körler, felçliler veya bu gibi bedeni engellilikleri
açıkça belli olanlar, bu seçim çevresi seçmeni olan akrabalarından birinin, akrabası yoksa diğer herhangi bir seçmenin
yardımı ile oylarını kullanabilirler” hükmü konularak özellikle körlerin “gizli oy” hakkını sağlayacak düzenlemelerin
yapılmasının önü kapatılmaktadır.
Hakkında vasilik kararı alınmış birey seçimlerde oy kullanamamaktadır.
Görme engelli bireylerin bağımsız oy kullanmalarını sağlayacak olan ve STK’lar tarafından hazırlanmış olan “şablon”,
halen Yüksek Seçim Kurulu tarafından uygulamaya konulmadığından, son seçimlerde STK’ların çabalarıyla kullanılmış
ancak bu şablonlar her görme engelli bireye ulaştırılamamıştır.
2018 genel seçimlerinde oy kullanacak toplam nüfus 59.391.328 iken oy kullanacak engelli nüfus 664.326 olarak
açıklanmıştır. Ülke nüfusunun yaklaşık %10-12’sinin engelli kişilerden oluştuğu düşünülünce engellilerin büyük
çoğunluğunun oy kullanma hakkından mahrum kaldığı anlaşılmaktadır.

Kültürel Hayata Katılım, Rekreasyon, Eğlence Ve Spor Hakkı Konusunda Engelli Hakları Komitesinin
Değerlendirmesi:
Komite, Marakeş Sözleşmesinin en kısa sürede onaylanması ve uygulanması için Taraf Devlet’i uygun tüm tedbirleri
almaya teşvik etmektedir.
Komite, engelli bireylerin ana akım spor etkinliklerine katılma ve spor tesislerinden yararlanmalarına dair sınırlı bilgi
olmasından endişe duymaktadır.
Komite, engelli bireylerin ana akım spor etkinliklerine engelli olmayan bireyler ile eşit temelde, mümkün olan en geniş
ölçüde ve her seviyede katılımlarının teşviki için Taraf Devlet’in gerekli tedbirleri almasını tavsiye etmektedir.

35

Engellİ Hakları Komİtesİ’nİn 2019 Türkİye Nİhaİ Gözlem Raporundakİ Tavsİyelerİ Hakkında Durum Tespİt Raporu

Türkiye’de Mevcut Durum:
Marakeş Sözleşmesi 25/10/2019 tarihinde TBMM tarafından kabul edilmiştir. Fakat sözleşmenin hükümlerinin
uygulanması doğrultusunda adımlar henüz atılmamıştır.
Genel olarak herkes tarafından kullanılan Spor salonlarının, yüzme havuzlarının, statların vb mekanların erişilebilir
olmaması engellilerin herkesle beraber sportif faaliyetlere katılmasını engellemektedir.
Paralimpik oyunları/organizasyonları dışındaki spor etkinlikleri engelliler için erişilebilir olmaktan uzaktır.
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Türkiye, 28 Ekim 2009 tarihinde yürürlüğe giren CRPD’nin uygulanma
durumunun takibinin yapılması için, sözleşmenin 35.maddesine göre ilki
2011, ikincisi 2015, üçüncüsü 2019 ve dördüncüsü 2023 yılarında verilmesi
gereken “Ülke Periyodik Raporunun” ilkini 4 Ekim 2017 tarihinde Engelli Hakları
Komitesine iletmiştir.
BM Engelli Hakları Komitesi “Antlaşmaya Dayalı Denetim Usulleri”
çerçevesinde Türkiye’nin Periyodik İlerleme Raporu üzerine Türkiye Nihai
Gözlem Raporunu 28 Mart 2019 tarihinde kabul etmiştir.
Komite belirtilen gecikmelerden dolayı “Türkiye’nin ikinci, üçüncü ve
dördüncü periyodik raporları birleştirerek tümünü en geç 28 Ekim 2023
tarihi itibariyle Komite’ye göndermesini” talep etmiştir.
Türkiye

tarafından komiteye sunulan ilk periyodik rapor, rapor üzerine

Komite’nin soruları, sorulara Türkiye tarafından verilen cevaplar ve Komite’nin
Nihai Gözlem Raporu devlet tarafından Türkçeye çevrilmemiş ve söz konusu
belgelerin sivil toplum örgütleri ve engelliler için erişilebilirliği sağlanmamıştır.
Nihai Gözlem Raporu sivil toplum örgütlerinin çabalarıyla Türkçeye çevrilerek

sonuç

erişilebilirliği sağlanmıştır.
Türkiye tarafından Komite’ye sunulan ilk Periyodik Rapor, sözleşmenin
uygulanma düzeyini tespit etmekten ziyade hedefler ve iyi niyet beyanlarından
oluşmuştur. Bu nedenden dolayı Komite değerlendirmesinde birçok konuda
“bilgi eksikliği” olduğunu belirtmiştir.
Komite’nin sözleşmenin uygulanması ve engelli haklarının gelişimine dair Nihai
Gözlem Raporundaki değerlendirmeleri olumsuz yönde olmuştur.
Komite sözleşmenin uygulanma düzeyiyle ilgili olarak Türkiye’ye endişe ve
önerilerini iletmiştir.
Komite’ye iletilecek 2., 3. ve 4. Periyodik Raporların sunulması için 2 yıl gibi bir
zaman kalmış olmasına ve Türkiye’nin ilk raporu üzerine Komite’nin devlete
endişe ve önerilerini iletmesinin üzerinden

2 yıldan fazla zaman geçmiş

olmasına rağmen sözleşmenin uygulanması ve engelli haklarının güçlendirilmesi
konusunda yeterli çalışmaların ve gerekli yasal düzenlemelerin yapılmadığı veya
yetersiz yapıldığı, yasal hükümlerin uygulanması aşamasında eksiklikler olduğu,
politika oluşturma, uygulama ve izleme süreçlerine engellilerin ve temsilcileri
olan sivil toplum örgütlerinin dahil edilmediği tespit edilmiştir.
İhtimal odur ki, Komite’nin 2., 3. ve 4. Türkiye Periyodik ilerleme Raporları
hakkında hazırlayacağı Nihai Gözlem Raporundaki tespitleri ilk rapor üzerine
yapılan tespitlerle aynı doğrultuda olacaktır, çünkü ilk raporda tespit edilen
eksiklikler, sorunlar ve hak ihlalleri konusunda kayda değer ilerleme ve
iyileştirmeler sağlanmamıştır.
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“Bu rapor, Sivil Düşün AB Programı kapsamında Avrupa Birliği finansal desteği ile
üretilmiştir. Bu yayının içeriğinden yalnızca Engelliler ve Gençlik Derneği sorumludur
ve hiçbir şekilde Avrupa Birliği’nin görüşlerini yansıtmamaktadır.”

