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Engellilerin Tüketici
Hakları Projesi
Hakkında
Projenin Genel Amacı

Engelli ve tüketici hakları alanlarında çalışan Türkiye ve
AB üyesi ülkelerdeki STÖ’ler arasında iş birliği, diyalog
ve ortak örgütlülüklerin oluşturulması projenin genel
amacıdır

Projenin Hedefleri

1.
AB ve Türkiye STÖ’leri arasında işbirliklerinin
oluşturulması ve kurumsallaştırılması
2.
AB ülkelerinde engelli tüketici hakları alanındaki
mevzuat ve iyi uygulamaların belirlenmesi ve Türkiye
için örneklem oluşturulması,
3.
Türkiye’nin AB üyeliğinin engellilerin tüketici
hakları alanında sağlayacağı avantajlar konusunda
STÖ’lerde ve toplumda farkındalık yaratılmasıdır.
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GİRİŞ
Proje
Yürütücüleri
Koordinatör Kuruluş
Engelliler Konfederasyonu (Türkiye)
Ortak Kuruluşlar
Tüketici Hakları Derneği (Türkiye)
Bulgaristan Ulusal Aktif Tüketiciler Derneği
(Bulgaristan)
Görme Engelliler Spor Federasyonu
(Bulgaristan)
Proje Personeli
Coşkun GÖK – proje Koordinatörü
Şenay KEÇECİ – Proje Asistanı
Özgür Hüseyin AKIŞ - İletişim ve Halkla İlişkiler
Gülnaz KÖKSAL- Finans Sorumlusu

Dünya Engellilik Raporu-2011
verilerine göre Avrupa Birliği’nde
engelli
nüfus
44
milyon,
Türkiye’de ise yaklaşık 10 milyon
civarındadır. Engelliler, insan hakları
mekanizmaları ve savunucularına
göre “fark edilmeyen en büyük
azınlık” gruptur.
Engellilerin
fark
edilmeyen
en
büyük
azınlık
olmaları
onların
toplumsal
yaşamdan
dışlanmalarından
kaynaklandığı
gibi bu fark edilmeme durumu da
toplumsal
yaşamdan
dışlanma
sonucunu doğurmaktadır.
Dünya Engellilik Raporu-2011
raporuna göre yoksulluk/sosyal
dışlanma düzeyi AB’de genelinde
%30, Türkiye’de ise %77 civarındadır.
Bu verilere göre AB ülkelerinde her
3 engelliden 1’i ve Türkiye’de ise her
4 engelliden 3’ü yoksulluk ve sosyal
dışlanmaya, toplumsal yaşamdan
uzaklaşmaya maruz bırakılmaktadır.
Eğitim ve sağlık hizmetlerine
erişememe,
istihdam
sürecine
dahil olamama, mekanların, mal ve
hizmetlerin, bilgi ve teknolojinin
erişilebilir olmaması gibi birçok
faktör tekil veya çoklu olarak
engellilerin
sosyal
dışlanmayla
karşı karşıya kalmalarına neden
olmaktadır.
Hamilelik ve bebeklik döneminde
yeterli beslenememe, iş kazaları,
sağlıklı barınma olanağından yoksun
olma gibi faktörlerle yoksulluk
engelliliğin en önemli nedenlerinden
birisi olurken Dünya Engellilik
Raporu-2011’nda
da
belirtildiği
gibi
engellilikte
yoksulluğu
doğurmaktadır.
Özet olarak engellilik ve yoksulluk
karşılıklı olarak birbirlerinin hem
nedeni hem de sonucu olmaktadır.
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Türkiye’de her 4 engelliden 3’ünün
yoksulluk ve sosyal dışlanmayla
karşı karşıya kalıyor olması bu
kesimin insan onuruna yaraşır bir
yaşam sürme olanağından yoksun
olduklarını göstermektedir.
Temel
tüketim
ürünlerine
sahip olma, sağlıklı beslenme,
barınma ve çalışma haklarını
kullanabilme eğitim ve sağlık
hizmetlerine erişebilme gibi temel
ihtiyaçlar engelliler büyük bir kısmı
için erişilebilir olmaktan uzak
olmaktadır.
Bu mahrum kalma durumu herkes
gibi insan onuruna yaraşır bir yaşam
sürme hakkı olan engelliler için hak
ihlaliyle karşı karşıya kalınması
durumu yaratmaktadır.
Maruz kalınan bu hak ihlali
durumunun
şemsiyesi
tüketici
hakları
olarak
tariflenmek
zorundadır.
Çünkü tüketici hakkı insanların
yaşamlarını devam ettirebilmeleri
için gerekli olan temel haklara sahip
olunabilmesini ve bu hakların nasıl
kullanılabileceğinin
çerçevesini
oluşturmaktadır.
Tüketici hakları alanı; sağlıklı
ve yeterli beslenme, eğitim ve
sağlık hizmetlerine erişim, insan
onuruna yaraşır barınma, kültürsanat faaliyetlerine katılabilme,
ihtiyaç duyulan ilaç, ortez-protez
vb gereksinimlerin karşılanması
ve bütün bunlara erişimi olanaklı
kılacak istihdam hakkını ve dolasıyla
da yaşamın ve toplumsal hayatın
tüm alanlarını kapsamaktadır.
Engellilerin
yoksulluk
ve
sosyal dışlanmaya maruz kalması
olgusu da engellilerin tüketiciler
olarak gereksinimlerini karşılama
hakkından mahrum kalması olarak

değerlendirilmek zorundadır.
Birleşmiş Milletlerin “Bin Yıl
Kalkınma Hedefleri” üzerine inşa
edilen “BM Sürdürülebilir Kalkınma
Amaçları”nda; “2030’a kadar gençler
ve engelliler de dâhil bütün kadın ve
erkeklerin tam ve üretken istihdama
ve insana yakışır işlere erişimlerinin
sağlanması ve eşit işe eşit ücret
ilkesinin tam olarak benimsenmesi”
ve “2030’a kadar yaşa, toplumsal
cinsiyete, engelliliğe, ırka, etnik
kökene, dine, ekonomik ya da başka
bir statüye bakılmaksızın herkesin
güçlendirilmesi ve sosyal, ekonomik
ve siyasi olarak kapsanmasının
desteklenmesi” amaçlanmıştır.
BM
Sürdürülebilir
Kalkınma
Amaçlarının
herkesin
güçlendirilmesi ve sosyal, ekonomik
yönden kapsanmasını beklentileri
engellilerin de “yeterli yaşam
standardı ve sosyal olanaklara”
sahip
olmasını
zorunlu
hale
getirmektedir.
Söz
konusu
amaçlara
ulaşılabilmesi için engellilerin temel
gereksinimlerinin karşılanabilmesi,
insan onuruna yaraşır bir yaşam
sürme şartlarının sağlanabilmesi
gerekmektedir.
Bu da engellilerin tüketiciler
olarak haklarının teslim edilmesini
gerektirmektedir.
Genel algı olarak tüketici hakkı
mal ve hizmetlerin satın alınması
süreciyle ilgili veya ayıplı mal ve
hizmet satın alınması durumda
ortaya çıkan bir durum olarak
değerlendirilmesine
karşın
Birleşmiş Milletler Evrensel Tüketici
Hakları Bildirgesine göre temel ve
evrensel 9 tüketici hakkı mevcuttur.

https://documents1.worldbank.org/curated/en/540061468336031909/
pdf/627830TURKISH00YA0ENGELLILIK0RAPORU.pdf
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1. Temel İhtiyaçların Karşılanması Hakkı: Barınma, ısınma, aydınlanma, içecek
ve kullanacak su bulma, haberleşme, ulaşım tüketicilerin en temel ihtiyaçlarıdır.
Her tüketici, bu temel ihtiyaçların karşılanmasını talep edebilir.
2. Sağlık ve Güvenlik Hakkı: Satışa sunulan her türlü mal ve hizmet insan
yaşamı ve sağlığı açısından kullanıcısına zarar vermeyecek durumda olmalıdır.
3. Bilgi Edinme Hakkı: Tüketicinin mal ve hizmeti satın alırken doğru karar
verebilmesinin sağlanması için tüketicinin gerekli bilgilere ulaşabilmesi ve
zararlı, yanıltıcı reklamdan, etiketten, ambalajdan korunması gerekmektedir.
4. Eğitilme Hakkı: Tüketicinin hak ve çıkarlarını koruyabilmesi, tüketici
bilincine sahip olması için eğitim kurumlarında eğitim hizmetlerinden
faydalanabilmesi gerekmektedir.
5. Zararların Giderilmesi Hakkı: Satın alınan mal veya hizmetten dolayı
tüketicinin uğramış olduğu zararın giderilmesi, o mal veya hizmetin yeniden
tüketiciye ulaştırılması gerekmektedir.
6. Sağlıklı Bir Çevrede Yaşama Hakkı: Sağlık koşullarına uygun bir çevrenin
oluşumunda ülke ve doğal kaynakların doğru kullanımı ile çevrenin korunması,
temiz ve sağlıklı bir şekilde gelecek nesillere bırakılması gerekmektedir.
7. Ekonomik Çıkarların Korunması Hakkı: Tüketiciye kıyaslama imkanı
verecek çeşitte mal ve hizmetin en uygun fiyattan sunulması, satış sonrası her
türlü teknik destek ve servisin tüketiciye ulaştırılması gerekmektedir.
8. Seçme Hakkı: Tüketicilerin çeşitli ürün ve hizmetlere istedikleri zaman
ulaşabilmelerinin olanakları oluşturulmalıdır.
9. Temsil Edilme, Örgütlenme, Sesini Duyurma Hakkı: Yukarıda sayılan hakların
kullanılabilmesi, tüketicilerin haklarını koruyabilmeleri, mağduriyetlerinin
giderilmesinde bir araya gelerek güç birliği oluşturmaları ve hükümetlerin
ekonomik ve siyasi politikaların da dikkate alınma ve kamu kurumlarında temsil
edilebilmesi bir haktır.
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Bu haklara paralel olarak BM Engellilerin Haklarına İlişkin
Sözleşme’de (CRPD) Evrensel Tasarım ilkesi doğrultusunda
“ürünlerin, çevrenin, programların ve hizmetlerin özel bir ek
tasarıma veya düzenlemeye gerek duyulmaksızın, mümkün
olduğunca herkes tarafından kullanılabilecek şekilde tasarlanması”
gerektiğini belirtmektedir.
Ayrıca CRPD;
Taraf Devletlerin aşağıdaki konularda tedbirler almasının zorunlu
olduğunu belirtmektedir;
Kamuya açık veya kamu hizmetine sunulan tesis ve hizmetlere
erişime ilişkin asgari standart ve rehber ilkelerin geliştirilmesi,
duyurulması ve bunlara ilişkin uygulamaların izlenmesi;
Kamuya açık tesisleri işleten veya kamuya hizmet sunan
özel girişimlerin engellilerin ulaşılabilirliğini her açıdan dikkate
almalarının sağlanması
İlgili kişilerin engellilerin karşılaştığı ulaşılabilirlik
sorunlarıyla ilgili olarak eğitilmesi
Kamuya açık binalar ve diğer tesislerde Braille alfabesi ve
anlaşılması kolay nitelik taşıyan işaretlemelerin sağlanması
Kamuya açık binalara ve tesislere erişimi kolaylaştırmak
için rehberler, okuyucular ve profesyonel işaret dili tercümanları
dahil çeşitli canlı yardımların ve araçların sağlanması
Engellilerin bilgiye erişimini sağlamak için onlara uygun
yollarla yardım ve destek sunulmasının teşvik edilmesi
Engellilerin İnternet dahil yeni bilgi ve iletişim teknolojilerine
ve sistemlerine erişiminin teşvik edilmesi
Erişilebilir bilgi ve iletişim teknolojileri ve sistemlerinin
tasarım, geliştirme ve dağıtım çalışmalarının ilk aşamadan
başlayarak teşvik edilmesi ve böylece bu teknoloji ve sistemlere
engelliler tarafından asgari maliyetle erişilebilmesinin sağlanması.
Ayrıca; BM Engellilerin Haklarına İlişkin Sözleşmenin (CRPD)
giriş bölümünde ise, bu sözleşmeye taraf devletlerin “Engellilerin
toplumun refah ve çeşitliliğine yaptıkları ve yapabilecekleri olumlu
katkıları ve engellileri insan haklarını ve temel özgürlükleri tam
kullanmaya ve topluma tam katılmaya teşvik etmenin onların
toplumsal aidiyetlerine, toplumun insani, sosyal ve ekonomik
yönden kalkınmasına ve yoksulluğun azalmasına katkıda
bulunacağı” kabul edilmektedir.
Birleşmiş Milletlerin tüketici haklarını ve engelli haklarını
güvenceye alan mevzuatlarına ek olarak Avrupa Birliği Temel
Haklar Şartı’nın 38. maddesinde “Avrupa Birliği’nin politikaları,
tüketicilerin en ileri düzeyde korunmasını sağlamalıdır.” hükmü
yer almaktadır.
AB, bu genel çerçeveye ek olarak;
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Avrupa Komisyonunun “Engelliler için Engelsiz Avrupa
Tebliği”,
Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi “Avrupa Konseyi
Engelliler Eylem Planı 2006 – 2015: Avrupa’da Engelli Bireylerin
Yaşam Kalitesinin Yükseltilmesi” başlıklı Rec(2006)5 sayılı Tavsiye
Kararı,
Bakanlar Komitesi’nin engelli bireyler için uyumlu politikalar
hazırlanması konusunda Üye Devletlere yönelik Rec(92)6 sayılı
Tavsiye Kararı,
“Vatandaşlar Olarak Tam Katılıma Doğru İlerleme” başlıklı
Bakanlar Deklarasyonu,
Parlamenterler Meclisi’nin 1592(2003) sayılı “Engelli Bireyleri
Tam Toplumsal İçermeye Doğru” başlıklı Tavsiye Kararı gibi politika
önerilerinde bulunmuştur.
AB, bu politika önerilerinde Engelli bireylerin haklarını teşvik
etmede ve fırsat eşitliği sağlamada başarısız olmanın insan
onuruna aykırı olacağını belirtmekte ve engelli bireylerin topluma
eşit ve tam katılımının sağlanması için uluslararası, ulusal, bölgesel
ve yerel düzeyde tüm politika alanlarında insan hakları temelli
yaklaşımın benimsenmesi gerekliliğini zorunluluk saymıştır.
Avrupa Komisyonu ise “Engelsiz Avrupa için Yenilenmiş bir
Taahhüt: Avrupa Engellilik stratejisi 2010-2020” belgesinde ise;
“Komisyon, engelliliği insan hakları kapsamına giren bir konu
olarak vurgulamak üzere daha geniş bir ayrımcılıkla mücadele
çerçevesi içinde değerlendirecektir”, “Komisyon ürün, hizmet ve
çevrenin 'herkese uygun bir tasarım' yaklaşımıyla ele alınmasına
ve engellilerin birey, tüketici, öğrenci, ekonomik ve siyasi aktörler
olarak haklarından yararlanmalarının önündeki engelleri ortadan
kaldırmak için çalışacaktır” denilmektedir.

>>>>
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Avrupa Komisyonu’nun daha aktüel planı ise 03.03.2021
tarihinde yayınladığı Eşitlik Birliği: Engelli Hakları Stratejisi 20212030 belgesidir. Strateji belgesinde iyi bir yaşam kalitesi ve
bağımsız yaşam için var olan politikaların revize edilmesi ve yeni
politikaların oluşturulması konusunda Komisyona üye devletlere
bir takım sorumluluklar yüklenmiştir.
Komisyonun Strateji Belgesi iyi bir yaşam kalitesine sahip
olunması ve sosyal dışlanmayı azaltma konusunda 2030 yılına
kadar Komisyona üye devletlerde hiç kimsenin geride kalmaması
ilkesinin hayata geçirilmesini Avrupa’nın temel ilkesi olarak hayata
geçirilmesini önermektedir.
İyi bir yaşam kalitesi ve bağımsız yaşamak
Bağımsız yaşam, kaliteli sosyal hizmetler ve istihdam hizmetleri,
erişilebilir ve kapsayıcı konutlar, yaşam boyu öğrenmeye katılım,
yeterli sosyal koruma ve güçlendirilmiş bir sosyal ekonomi, tüm
engelliler için insana yakışır bir yaşam için vazgeçilmezdir.
Bağımsız yaşam geliştirmek ve toplum temelli hizmetleri
güçlendirmek
Engelliler, yaşlılar ve gençler ikamet yeri, kiminle ve nasıl
yaşayacakları konularında bağımsız yaşama ve topluma dahil
olma konusunda herkes gibi eşit haklara sahiptirler.
Bağımsız yaşam kişisel yardım, tıbbi bakım ve sosyal hizmet
uzmanlarının müdahalelerini içeren kaliteli, erişilebilir, kişi
merkezli ve uygun fiyatlı, toplum ve aile temelli hizmetlerin
farklılaştırılmış bir bileşenini gerektirir. Bu olanaklar günlük
aktiviteleri kolaylaştırır ve engelli kişilere ve ailelerine seçenekler
sunmaktadır.
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Ana akım destek hizmetlerinin, cinsiyete ve kültüre duyarlı olmakla birlikte, engelli
çocuklar ve yaşlılar için kapsayıcı ve erişilebilir olması gerektiği Strateji belgesinin yok
sayılamayacak ilkesi olarak kabul edilmektedir.
Komisyon bu değerlendirmeyle beraber 2023 yılına kadar, engellilerin toplumda
erişilebilir, destekli konutlarda yaşamalarını sağlamak veya evde yaşamaya devam
etmek (kişisel dahil olmak üzere) için bağımsız yaşam ve topluma dahil olma konusunda
Üye Devletlere iyileştirmeler tavsiye etmektedir.
Komisyon Üye Devletlere aşağıdaki öneri ve beklentilerin hayata geçirilmesi çağrısını
yapmaktadır;
Kurumsal bakımdan destek sağlayan hizmetlere erişimi güçlendirmek için, ruh
sağlığı alanında ve çocuklar da dahil olmak üzere tüm engelli kişilerle ilgili olarak,
kurumdan uzaklaştırma ile ilgili iyi uygulamaları yaygınlaştırmak,
Engelli yaşlılar da dahil olmak üzere erişilebilir ve engellileri kapsayan sosyal
konut için finansmanı teşvik etmek ve güvence altına almak
2021'de AB İstihdamda Eşitlik Direktifi hakkında bir uygulama raporu yayınlamak
ve uygunsa, özellikle eşitlik kurumlarının rolünü güçlendirmek için yasal bir öneriyi
hayata geçirmek,
Avrupa Sosyal Haklar Sütununun uygulanmasına yönelik Eylem Planı'nda önerilen
2030 ana istihdam hedefine ulaşılmasına yardımcı olmak için engelli kişilerin istihdam
oranını artırmak ve engelli ve engelli olmayan kişiler arasındaki istihdam oranı farkları
azaltmak,
Engelliler için istihdam hizmetlerinin kapasitelerini güçlendirmek ve bu amaçla
sosyal ortaklar ve engelli örgütleriyle çalışmayı geliştirmek;
Engellilik ve engellilik yardımlarına uygunlukla ilgili ekstra maliyetlerin tazmin
edilmesi de dahil olmak üzere, eşitsizlikleri azaltmak için engelli bireylere yönelik sosyal
korumadaki boşlukları daha fazla ele almaya yönelik önlemleri artırmak.
Komisyonun strateji belgesi ve belgede üye devletlerden beklenen sorumluluklar
engellilerin toplumsal yaşamdan uzaklaştırılmalarını ve yoksulluğu engelleyecek ve
engellilerin bağımsız yaşam dahil insan onuruna yaraşır bir yaşam sürmelerini sağlayacak
önerilerdir.
Dünya Engellilik Raporu, AB genelinde ve Türkiye’de engelli nüfusun genel nüfus
içerisinde oldukça geniş bir yer kapladığını göstermektedir. Engelli bireylerin eğitim,
sağlık, istihdam, kültür, spor gibi temel hakları birçok araştırma ve çalışmanın konusu
olmuştur. Ürün ve hizmetlerin CRPD’de öngörülen “Evrensel Tasarım” ilkesi doğrultusunda
tasarlanmaması, mal ve hizmetlerin engelli kullanımına uygunluğunu sağlayacak
uluslararası standartların oluşturulmamış olması engellilerin çoklu ayrımcılıkla karşı
karşıya kalmalarına ve temel haklarının ihlal edilmesine neden olmaktadır.
Söz konusu hak ihlali ulusal mevzuat ve politikalarda var olan eksikliklerden
veya mevzuat ve politikaların sahada gerekli şekilde ve şartta uygulanmamasından
kaynaklanmaktadır.
Türkiye’de engellilerin tüketici hakları konusuna özgülenmiş politika ve mevzuat
bulunmamaktadır.
Bu konuda doğrudan engelli hakları ve tüketici hakları alanlarını düzenleyen yasal
mevzuattaki boşluk ve eksiklik örnek gösterilebilir.
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5378 sayılı Engelliler Hakkında Kanun’da engellilerin tüketici haklarıyla ilgili özel
bir düzenleme yapılmamıştır.
Engellilerin tüketici hakları konusunun bir yönünü oluşturan ürün ve hizmetlerin,
kamusal mekanların ve toplu taşıma araçlarının erişilebilir şekilde tasarlanması
zorunluluğu Engelliler Hakkında Kanuna konulmuş bir haktır. Fakat söz konusu
hakkın hayata geçirilmesi, uygulanması yasal düzenleme yapıldıktan sonraki 16
yıldır sürekli ertelenmektedir.
Yasal düzenlemenin alanda uygulanmaması, engellilerin gündelik yaşantılarında
bir iyileştirme yaşatmamakta ve engellilerin toplumsal yaşamın dışında kalmaları,
sosyal dışlanmaya maruz kalmaları sorununa çözüm getirmemektedir.
Diğer taraftan; 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunda da engellilerin
mal ve hizmetlere ulaşması, sağlığın, güvenliğin ve ekonomik çıkarların korunması,
insan yaşamını devam ettirmek için gerekli koşulların sağlanması konularında
düzenleme bulunmamaktadır. Bu eksiklik, mal ve hizmetlerin “evrensel tasarım”
kriterlerinden yoksun olması, erişilebilir olmaması, engellilerin tüketiciler olarak
beslenme, barınma, eğitim, sağlık, ekonomik çıkar ve güvenliklerinin zarar görmesi
sonucunu doğurmaktadır.
6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’da engellilere yönelik tek
düzenleme bulunmaktadır. Kanunun Ticari Reklam başlıklı 61.maddesinde;
“Tüketiciyi aldatıcı veya onun tecrübe ve bilgi noksanlıklarını istismar edici, can ve
mal güvenliğini tehlikeye düşürücü, şiddet hareketlerini ve suç işlemeyi özendirici,
kamu sağlığını bozucu, hastaları, yaşlıları, çocukları ve engellileri istismar edici
ticari reklam yapılamaz” denilmektedir.
Söz konusu yasal düzenleme ise engellileri hak sahibi özne olarak değil
aldatılabilecek, güçsüz, zayıf gibi kimseler olarak değerlendirmektedir.
Her iki mevzuat yönünden de engelliler, birer tüketici olarak çoklu ayrımcılık ve
hak ihlaliyle karşı karşıya kalmaktadırlar.
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YÖNTEM
“Engellilerin Tüketici Hakları Manifestosu” Engellilerin
Konseyinde Birleşiyoruz projesi kapsamında hazırlanmıştır.

Tüketici

Hakları

Manifestonun hazırlanma amacı Türkiye’de engellilerin tüketici hakları
konusunda yeni politikaların oluşturulmasında başlangıç ve ön hazırlık olacak bir
belgenin ve iddianın ortaya çıkarılmasıdır.
Manifestonun kelime anlamı; Toplumsal bir hareketin duyurulması ve tezlerin
belirtilmesi üzerine kurulan, bir akımın, bir hareketin oluşunu bildiren yazılardır.
Hazırlanan belge manifestoyla eşanlamlı olan bildiri niteliğindedir.
Engellilerin tüketici hakları konusunda Türkiye’de mevzuat, politika, iyi uygulama
örnekleri ve sivil toplum örgütlerinin yaygınlaşmış-süreklileşmiş bir savunuculuk
çalışması bulunmamaktadır.
Bu anlamda veri, deneyim ve akademik araştırma anlamda yoksunluk
yaşanmaktadır.
Söz konusu bilgi yoksunluğu, politika ve savunuculuk eksikliği engellilerin
tüketici hakları konusunda yeni bir savunuculuk çalışmasının, yeni bir hareketliliğin
yaratılmasını zorunlu hae getirmektedir.
Hazırlanan belge/bildirge/bildiri içerik olarak bir iddiaya sahip olmamakla
beraber bir başlangıç olma iddiasındadır ve bu nedenden dolayı da adlandırmada
“Manifesto” kavramı tercih edilmiştir.
Hazırlanan Manifesto içinde barındırdığı bilgiler ve bu bilgilerle birtakım
ihtiyaçları karşılamaktan ziyade kelime anlamında da belirtildiği gibi bir “başlangıç”
olma iddiasındadır.
Bu iddia sonraki süreçte gerçekleştirilecek savunuculuk çalışmaları, kampanyalar,
izleme çalışmaları, politika belgeleri hazırlama, insan hakları mekanizmalarını
kullanma vb çalışmalarla daha bütünlüklü ve ihtiyaçları karşılayacak hale
gelecektir.
Manifestonun hazırlık süreci ikincisi daha ağırlıklı olmak üzere 2 yöntem
kullanılarak planlanmıştır;
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Masa başı çalışma yapmak,
Engelli Hakları alanında çalışan sivil toplum örgütleriyle,
uzmanlarla birebir görüşmeler veya yazılı görüşler almak
İkinci yöntemin ağırlıklı olarak daha fazla ve etkin kullanılmasının
nedeni tercihten ziyade zorunluluğa dayanmaktadır.
Engellilerin tüketici hakları konusu belirtildiği gibi önceki
dönemlerde sürekliliği ve bütünlüğü olan çalışmalar yapılmamış
bir alandır. Bu durum bilgi ve deneyim eksikliklerinin bulunmasına
neden olmaktadır.
Akademik anlamda da çalışmalar yapılmamış olması hem bilimsel
verilerin olmaması hem de olayın kuramsal olarak incelenmemesi
sonucunu doğurmaktadır.
Bütün bu olumsuzluklar ve eksiklikler engellilerin tüketici hakları
konusunda ihtiyaç duyulan verilerin sahada bulunan sivil toplum
örgütlerinden, uzmanlardan ve doğrudan doğruya engelli bireylerin
deneyimlerinden edinilmesini zorunlu hale getirmektedir.
Yapılan çalışma bu yönüyle alandaki deneyimler üzerinden bilgi
edinmeyi sağlayan ampirik bir çalışma olmuştur.
Elde edilen verilerin analizi ve genellemesi yoluyla engellilerin
tüketici hakları olgusunda tezler ve savunuculuk başlıkları
oluşturulmaya çalışılmıştır.
Çalışmanın başlangıcında belirlenen temel ilke; “herkesle beraber
engellilerin varlıklarını devam ettirebilmek, insan onuruna yaraşır
bir yaşam sürebilmek için ihtiyaç duydukları mal ve hizmetlere
sahip olabilmeleri temel tüketici hakkıdır”
Bu yaklaşımdan hareketle insan yaşamında var olan her mal
ve hizmet, bilgi ve teknoloji, mekanlar ve çevre tüketici hakkının
konusu ve doğrudan tüketici hakkının kendisi kabul edilmiştir.
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İnsanların beslenme ihtiyacı kadar sağlık hizmetlerine erişebilmesi, görmeyen bir
bireyin beyaz bastonundan, SMA hastası bir çocuğun kullanması gereken ilaca, Wilson
hastalarının ilaçlarından, çölyak hastalarının glütensiz beslenme veya ortopedik
engellilerin tekerlekli-akülü sandalye ihtiyaçlarının hepsi tüketici hakkı olarak
değerlendirilmektedir.
Çünkü tüketici hakkı insan yaşamının devam ettirilebilmesinin gereklilikleri ve asgari
koşullarıdır.
Engellilerin Tüketici Hakları Manifestosunun hazırlanma sürecinde öncelikli olarak
engelli hakları alanında çalışan uzmanlarla yuvarlak masa toplantısı yapılmıştır.
Toplantıya farklı engel gruplarını temsil edebilecek katılımcılar davet edilmiştir.
Toplantıya görme engelliler, nadir hastalıklar grubu, ortopedik engelliler ve engellilikle
kesişimsel konularda katkı sağlayacak katılımcılar davet edilmiştir.
Uzmanlarla yapılan toplantıdaki değerlendirmeler sonrasında özellikle toplumsal
farkındalığın düşük olduğu engel gruplarından sivil toplum örgütleri (STÖ) ve uzmanlarla
yüz yüze ve online birebir görüşmeler veya yazılı katkı alma şeklinde bir süreç işletilmiştir.
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Manifestonun hazırlanma sürecinde sivil toplum örgütlerinden, siyasi partilerden
ve toplumun diğer kesimlerinden 32 temsilci ve uzmanla görüşme yapılmış 8
temsilci ve uzmandan da yazılı görüş alınmıştır.
Farklı engel gruplarının tüketicilerin yaşadıkları zorlukları, hak ihlallerini ve
çözüm önerilerini tespit etmek amacıyla yapılan toplantılarda;
Engelli Kadın Derneği (ENKAD),
OTİZM Vakfı
Serebral Palsili Çocuklar Derne (SERÇEV),
Herkes İçin Erişilebilir Bir Yaşam Mümkün (HEY Akademi),
Engelsiz Yaşamı Destekleme Derneği,
Çölyak Derneği Ankara,
Engelli Çocuk Hakları Ağı (ECHA),
Engelim Olmayın Derneği,
Biyonik Kulaklı Çocuklar Derneği,
PKU Aile Derneği,
Bursa Down Kardeşliği Derneği,
Altı Nokta Körlere Hizmet Vakfı,
Türkiye Spina Bifida Derneği,
Eğitimde Görme Engelliler Derneği (EGED)
Engelliler ve Gençlik Derneği
Engelli Çocuk Anneleri ve Gönüllüleri Derneği
SERÇEV Engelsiz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi eğitimcileri ve velileri
Ankara Barosu
Puruli Kültür ve Sanat Derneği
Almanya’daki deneyimleri tespit etmek için de Almanya Alevi Bektaşi
Federasyonu temsilcileriyle görüşülmüştür.
Ankara Büyükşehir Belediyesi Zabıta Müdürlüğü
Cumhuriyet Halk Partisi
Halkların Demokratik Partisi
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Yapılan toplantılar ve alınan yazılı görüşler masa başı çalışmalardan elde edilen
verilerle analiz edilerek Engellilerin Tüketici Hakları Manifestosu hazırlanmıştır.
Hazırlanan manifesto sürekli canlı tutulacak, farklı engel gruplarından
sağlanacak yeni veriler ve değerlendirmelerle zenginleştirilecek ve içerik olarak
yeni politikaların oluşturulmasına olanak sağlayacak bir niteliğe ulaştırılacaktır.
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Durum Tespiti: Engellilerin Tüketici
Hakları Konusundaki Sorunlar
Engelli bireyler yaşama haklarını koruyabilmek ve gündelik gereksinimlerini
karşılayabilmek için herkes gibi mal ve hizmetlere ihtiyaç duymaktadırlar.
Bu gereksinim birtakım mal ve hizmetlere sahip olabilmek ve sahip olunan mal ve
hizmetleri tüketebilmek hakkının sağlanmasıyla karşılanabilir.
Hakların varlığı her zaman yasal düzenlemeleri gerektirmese de söz konusu hakların
güvence altına alınması, hak ihlalleri yaşanması durumunda hak arama mekanizmalarının
kullanılabilmesi ve devletin haklar konusunda sorumluluklar üstlenebilmesi için hakların
yasal olarak güvence altına alınmış olması gerekli ve önemlidir.
Engelli ve tüketici hakları konusunda Türkiye’de 2 esas yasal düzenleme bulunmaktadır.

1-

5378 sayılı Engelliler Hakkında Kanun

2-

6502 sayılı Tüketicinin Korunması Kanunu

Tema olarak 2 yasal düzenleme bulunmasına rağmen mevzuatın bütününde engellilerin
tüketici haklarını ilgilendiren konuların bulunmasını gerektirecek şartlar vardır.
Örneğin; kamusal binaların yapımınındı erişilebilirlik şartlarının sağlanması için Kamu
İhale Kanunu’nda erişilebilirliğe yönelik düzenleme yapılması,
Gıdaların Üretimi, Tüketimi ve Denetlenmesine Dair 560 Sayılı Kanun Hükmünde
Kararname’de özel gereksinimi olan bireylere yönelik düzenlemeler bulundurulması,
2547 sayılı Yükseköğretim Kanununda üniversite mekanlarının ve eğitim araçgereçlerinin erişilebilir olmasına yönelik hükümlerin veya 222 sayılı İlköğretim ve Eğitim
Kanununda “Mecburi ilköğrenim çağında bulundukları halde zihnen, bedenen, ruhen
ve sosyal bakımdan engelli olan çocukların özel eğitim ve öğretim görmeleri sağlanır”
düzenlemesiyle sınırlı olmayan düzenlemelerin yapılmış olması gerekmektedir.
Bu gereklilikle beraber Engelliler Hakkında Kanunda ve Tüketicinin Korunması
Kanununda tüketiciler olarak engelli bireylere özgülenmiş düzenlemeler ve haklar
bulunmamaktadır.
Belirtilen kanunlara konulacak hükümlerin engellilerin tüketici hakları konusunda ki
ihtiyaçlarını karşılamayacağı net olmakla beraber engelli ve tüketici haklarıyla ilgili yasal
mevzuatta engellilerin tüketici haklarına yer verilmiş olması karar vericilerin ve devletin
konuya olumlu ve hak temelli yaklaşımlarının bir göstergesi olacağı gibi farklı alanlarla
ilgili hazırlanan yasal mevzuata da etki etme ihtimali söz konusu olacaktır.
5378 sayılı Engelliler Hakkında Kanun’da engellilerin tüketici haklarına özgülenmiş bir
politika
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ERİŞEBİLİRLİK
Erişilebilirlik BM Engelli Haklarına İlişkin Sözleşmesinin hem genel ruhunu hem de
temel ilkelerinden birisini oluşturmaktadır.
Sözleşme de erişilebilirlik engellilerin herkesle beraber mal ve hizmetlere, yapılı çevre
ve mekanlara, bilgi ve teknolojiye başkalarının desteği olmadan ve ek bir düzenleme
yapılmadan ulaşabilmesi, bağımsız olarak hareket edebilmesi olarak belirtilmiştir.
Alışveriş merkezlerinin, mağazaların, dükkanların, kamusal hizmet sunulan mekanların
görmeyenler için erişilebilir olmaması engellilerin buralarda sunulan hizmetlerden
bağımsız olarak faydalanamaması anlamına gelmektedir.
Erişilebilirlik Bağlamında Engellilerin Tüketici Hakları İhlalleri
Okul binalarının lokasyon ve mekân olarak erişilebilir olmaması görme engelli
öğrencilerin okula devam imkanlarını azaltmaktadır.
Üniversite ders materyallerinin kabartma, seslendirmeli veya pdf formatlarında
olmaması üniversitelerde okuyan görme Engelli öğrencilerin eğitim hakkından
faydalanamamasına neden olmaktadır. oyunları
Üniversite öğrencisi eğitimde kutu oyunları, boyama kitapları, IQ ve zeka oyunları
gibi materyallerin üzerinde kabartma yazıların bulunmaması görme engelli çocukların
bu haklardan yararlanamamasına ve akranlarından geri kalmasına neden olmaktadır.
Milli Eğitim Bakanlığı’nın dışarıdan satın aldığı materyal ve eğitim hizmetlerinin
görme engellilere özgülenmemesi hizmetlerin erişilebilirliğini ortadan kaldırmaktadır.
Braille okuyucuların yaygın ve uygun fiyata sağlanamaması birçok materyalin
görme engelliler tarafından okunamamasına neden olmaktadır.
Yurt dışından getirilen eğitime destek materyallerinin fiyat artışlarından fazla
etkileniyor olması bu ürünlerin engelliler tarafından satın alınamamasına neden
olmaktadır.
Görme engelli bireylerin web sitelerinden etkin şekilde faydalanabilmeleri için
ekran okuyucu, ekran büyütücü, renk tanıma vb birçok ek ekipman veya uygulama satın
alınması gerekmektedir. Bu engelliler için ek maliyetler yaratmaktadır.
Özellikle görme engelli bireyler aynı ürün ve hizmetler için diğer bireylere göre
daha fazla harcama yapmak zorundadırlar.
Kütüphanelerdeki kitapların çok az kısmı seslendirme veya kabartma yazı ile
görme engellilerin erişebileceği formatta hazırlanmıştır.
Alışveriş mekanlarının, dükkanların, mağazaların ve diğer ürün ve hizmet
satılan mekanların, kamusal binaların erişilebilir olmaması buralarda sağlanan mal ve
hizmetlerden görme engellilerin
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Ambalajlı ürünlerin üzerlerindeki bilgilerin kabartmalı olmaması görme
engellilerin bu ürünlerin içeriğine, fiyatına, markasına vs dair bilgi sahibi olamamasına
ve başkalarından destek almalarına neden olacaktır.
Ürünlerin reyonlarda sergilendiği bölümlerin kabartma yönlendirmelerle
belirginleştirilmemeleri görme engelliler için bağımsız hareket etme ve kendi ihtiyaçlarını
karşılayamamalarına neden olmaktadır.
Elektronik cihazların üzerinde sesli veya kabarmalı yönlendirmelerin olmaması b
ürünlerin görme engelliler tarafından kullanılmasını engellemektedir.
Kullanma kılavuzu olan ürünlerde kullanma kılavuzlarının anlaşılır sesli
betimlemelerinin web sitelerinde ve dijital ortamda sağlanmaması görme engelliler için
bu ürünlerin işlevini ortadan kaldırmaktadır.
Fiziki ve online satışlarda satış sözleşmelerinin erişilebilir formatta olmaması
görme engellilerin yanıltılmasına ve hakların ihlal edilmesine neden olmaktadır.
Günlük gazetelerin ve Resmi Gazetenin seslendirmeli versiyonlarının olmaması
görme engellilerin güncel ve resmi bilgilere erişimlerini engellemektedir.
Müzelerde sergilenen eşyaların replikalarının ve sesli betimlemelerinin olmaması
görme engellilerin tarihi ve kültürel varlıklardan faydalanmalarını engellemektedir
Sinema filmleri ve tiyatrolarda sesli betimlemenin sadece özel haftalarda ve
sınırlı düzeyde olması görme engellilerin kültür sanat üretimlerinden yeteri düzeyde
faydalanmasını engellemektedir.
Spor faaliyetlerinin düzenlenmesinde görme engellilerin diğer bireylerle beraber
aktivitelere katılmasını gözetecek bir planlama yapılmamaktadır. Bu plansızlık görme
engellilerin diğer bireylerden yalıtılmasına neden olmaktadır.
Ortopedik Engellilerin ve özellikle de tekerlekli sandalye ile hareket eden
bireylerin kamusal mekanlara, alışveriş merkezlerine, mağazalara, kültür sanat ve spor
mekanlarına erişimlerinde rampa veya düz girişlerin olmaması bu mekanların ortopedik
engelliler için yasaklı hale gelmesi anlamına gelmektedir.
Ürün satışı yapılan mekanlarda yüksek rafların kullanılması tekerlekli sandalye
ile hareket eden kişilerin yüksekteki ürünlere erişmesini olanaksız hale getirmektedir.
Bu durum cücelik, boy kısalığı gibi durumda olan kişiler için de geçerlidir.
Yüksek raflı ürünlere erişmek isteyen engelliler refakatçi ile hareket etmek veya
mekanlardaki görevlilerden destek almak zorunda kalmaktadır. Bu durum engellilerin
bağımsız yaşama haklarını ortadan kaldırmaktadır.
Kasa aralıklarının tekerlekli sandalye veya akülü arabaların geçişine uygun
genişlikte olmaması bu araçları kullananların bu mekanları kullanabilmelerini
engellemektedir
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Ortoz-protezlerin tamamının devlet tarafından karşılanmaması ortopedik
engellilerin sağlık hakkının ve toplumsal yaşama tam ve etkin katılmasının önünde
engel olmaktadır.
Mekanlarda merdiven yüksekliklerinin fazla olması birçok ortopedik engelli gibi
Serebral Palsili bireylerin de hareket kısıtlığı yaşamalarına neden olmaktadır.
Özel tasarım ve ek ekipman gerektiren tekerlekli sandalyeler, ev aletleri, araçlar
kullanması gereken Ortopedik engelliler, Serebral Palsili bireyler, Osteogenesis
Imperfecta (cam kemik hastalığı) olan bireyler bu gereksinimler için ek ödemeler yapmak
zorunda kalmaktadırlar. Engellilerin büyük çoğunluğu yoksulluk ve sosyal dışlanmayla
karşı karşıya kaldıkları için engelli nüfusun önemli bir kısmı bu gereksinimlerini
karşılayamamaktadırlar.
Akülü araç ek ekipmanlarının özel vergilere tabi tutulması bu araçların yürüme
zorluğu bulunan engelliler tarafından tam verimle kullanılmasını engellemektedir.
Şehirlerarası toplu taşıma araçları ve birçok şehir içi toplu taşıma aracının girişleri
yüksek ve merdivenli olduğu için tekerlekli sandalye ve akülü araç kullanan engellilerin bu
arabaları kullanması mümkün olmamakta ve seyahat özgürlükleri sınırlandırılmaktadır.
Şehirlerarası ve ülkeler arası seyahatte özel taşımacılık firmaları engellilere
tanınan indirim hakkını kullandırmayarak engellilerin tüketici haklarını ihlal etmektedir.
Şehir iç ulaşımda kullanılan ticari taksiler akülü araç ve tekerlekli sandalye
kullanan engelli bireyler için kullanılabilir değildir.
Toplu taşıma araçlarında ve ticari taksilerde sesli rota kullanılmaması görme
engellilerin başkalarına bağımlı halle gelmesine neden olmaktadır
Özellikle alışveriş merkezlerinde ve sinema, spor salonlarında ışık, ses ve tat
konusunda üst sınırın olmaması bu mekanların Otizmli bireyler tarafından kullanılmasını
engellemektedir.
Kamu spotları ve reklamların birçoğunda işaret dili tercüme yapılmamaktadır.
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Sağlık ve Beslenme Bağlamında
Engellilerin Tüketici Hakları İhlalleri
Orta veya ağır şiddette sensörinöral işitme kaybı olan bireyler için sesi modifiye
ederek iletmeye yarayan bir nöroprotez olan cochlear implant’ın tamir süresinin 20
güne kadar uzaması bu cihaza gereksinim duyan bireylerin bu süre içerisinde gündelik
yaşamlarını olumsuz etkilemektedir.
Özellikle yatalak hastalar tarafından kullanılan alt bezlerin fiyatlarının yüksek
olması bezi kullanmak zorunda kalan kişilerin yaşam kalitesini olumsuz etkilemektedir.
Biyonik kulaklıklarda yedek parça tamirinde süre ve fiyat konusunda keyfiliğin
yaygın olması,
Koklear implantlarda özellikle 2 kulak için kullanılan pillerde ödenen fark
ücretlerinin çok yüksek olması ve düşük gelirli ailelerin bu masrafı karşılayamaması
Biyonik kulaklıklarda şarj edilebilir pillerin Sağlık Uygulama Tebliğine (SUT) dahil
edilmemesinden dolayı söz konusu kulaklığı kullanan bireyler veya aileleri tarafından bu
pillere sürekli para ödemek zorunda kalınması
Okullarda Spina Bifidalı öğrenciler için idrar torbalarının boşatılacağı özel
bölmelerin/odaların bulunmaması nedeniyle Spina Bifidalı öğrenciler hijyenik olmayan
koşullarda bu gereksinimlerini karşılamak zorunda kalmaktadırlar
Spina Bifidalılar tarafından kullanılması gereken özel tasarımlı sandalyelerin
tasarımlarının ve donanımlarının devlet tarafından karşılanmaması, bu gereksinimlerin
SUT ’ta bulunmaması
Kadın pedlerinin mekanda bulunduğu yerlerin ve ürünlerin üzeninde sağlanan
bilgilerin erişilebilir olmaması engelli kadınlar için sağlık malzemesi olan bu ürünlere
erişimi zorlaştırmaktadır.
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Gebelik test sonuçlarının görme engelli kadınlar tarafından başkalarından
bağımsız olarak kontrol edilemiyor olması engelli kadınların doğum yapma-yapmama
hakkının, sağlık hakkının ihlaline neden olmaktadır.
Jinekolog muayenelerinin, muayenehanelerin ve buralardaki ekipmanların
erişilebilir olmaması engelli kadınların sağlık hakkının ihlaline neden olmaktadır.
Spinal Musküler Atrofi (SMA) hastalarının yaşamları boyu kullanmak zorunda
oldukları Spinraza ilacının aksine tek sefer kullanılan Zolgensma’nın SUT kapsamında
olmaması ve bu ilaca ulaşmak için aileler astronomik rakamlar ödemek veya
kampanayalar vs yoluyla kaynak bulmaya çalışmak zorunda kalmaktadırlar.
Wilson hastaları tarafından sürekli kullanılmak zorunda kalınan ve yurt dışından
getirilen ilaçların SUT’a dahil edilmemesi veya bu ilaçların teminlerinin çok uzun
sürmesi, Wilson hastalarının yaşam haklarının ihlal edilmesine neden olacak sonuçlar
doğurmaktadır.
Hastanelerde ve sağlık hizmeti sunucularında işaret dili bilen personelin
bulunmaması işitme konuşma engellilerin, sağırların sağlık hizmetlerinden tam ve
yeterli düzeyde faydalanmasını engellemektedir.
Albinoların (Albinizm) sürekli kullanmak zorunda oldukları güneş kreminin devlet
tarafından sürekli karşılanmaması Albinoların yaşam kalitelerini ve toplumsal yaşama
katılımlarını olumsuz etkilemektedir.
Fenilketonüri (PKU) bebeklerin, çocukların ve yetişkinlerin özel beslenme rejimi
gereği tüketmek zorunda oldukları proteinsin besinlere erişme olanaklarının ya çok
sınırlı olması veya hiç olmaması
Özellikle az gelişmiş bölgelerde yaşayan Fenilketonüri’lerin proteinsiz besinlere
ulaşma olanaklarının bulunmaması ve bu durumdaki bireyler ve ailelerin kendi çözüm
yolarını kendilerinin bulmak zorunda kalması,
Proteinsiz besinlerin özel üretimleri ve tüketici sayısının düşük olmasından dolayı
şirketler tarafından üretilmek istenmemesi ve aynı zamanda fiyatlarının çok yüksek
olması aileleri kendi çözümlerini üretmek zorunda bırakmaktadır,
Kistik Fibrozisli Hastalarının yüksek kalori, protein ve vitaminli gıdalarla
beslenme gereksinimlerinin ailelerin ekonomik gelirlerinin düşük olmasından
dolayı karşılanamaması Kistik Fibrozisli Hastalarının kaliteli bir yaşam sürmelerini
engellemektedir.
Özel gelişim gerekliliği olan bebek ve çocukların ailelerinin yoksulluğu ve mama
fiyatlarının yüksek olması bu mamaların temin edilememesine ve bebek ve çocukların
gelişimlerinin akranlarına göre daha olumsuz şekilde etkilenmesine neden olmaktadır.
Çok sınırlı sayıda markette düşük proteinli ürünlerin satılması, özellikle “taşra”
denilen bölgelerde bu ürünlere hiçbir şekilde erişilememesi,
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Spina Bifidalı doğumları azaltmak için doğumdan enaz 3 ay önce kullanılmaya
başlanması gereken Folik asitlerin ücretli olması Spina bifidalı doğum oranını %70’lere
kadar azalmasına katkı sağlamaktadır.
Çölyak hastalarının gereksinim duydukları glütensiz gıdaların çok sınırlı düzeyde
üretilmesi ve satılması
Çölyak hastaları tarafından zorunlu olarak kullanılması gereken glutensiz
besinlerin market satış fiyatlarının benzeri glutenli ürünlere göre 5-10 kat daha fazla
olması
Nadir hastalıklar grubunda bir çok engel grubunun kullanmak zorunda kaldığı
ve yurt dışından getirildiği için de döviz kurlarındaki artıştan dolayı ilaç veya fark
fiyatlarının çok artması aileleri ekonomik olarak zorlamaktadır.
Görme engelli bireyler için lokanta, restoran, cafe vb yemek-içecek satılan
mekanlarda menülerin kabartmalı yapılmaması görme engellilerin sürekli başkalarının
desteğine bağımlı yaşamalarına neden olmaktadır.
Ortoz-protez gibi ekipman gereksinimlerinde
engellinin/hastanın özel
durumlarının dikkate alınmamasının yarattığı sorunlar engelli bireylerin yaşam
kalitelerini düşürmektedir.
Kısa sürede tüketilen yağ, süt, et, yufka, balık vb gıda maddelerinin son kullanım
tarihleri, içerikleri, markaları vs bilgilerin erişilebilir olmaması görme engelliler için
yaşamlarının riske edilmesine neden olmaktadır.
Mukopolisakkaridoz ve Benzeri Lizozomal Depo Hastaları (MPS LH) için evde enzim
verilmesi uygulamasının bulunmaması bu hastaların yaşamlarını riske sokmaktadır
Farklı aletler kullanarak evde tedavi gören çok farklı gruplardan engelliler
yaşamaktadır. Elektrik fiyatlarındaki astronomik artışlar bu durumda olan kişilerin
yaşama hakkını doğrudan gasp etmektedir.
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ÖNERİLER
Engellilerin Tüketici Hakları Manifestosu engellilerle ilgili her alana dokunmak, yaşanan
her sorunu tespit etme ve bu sorunlara çözümler sunmak amacıyla hazırlanmamıştır.
Manifestonun temel amacı; engellilerin tüketici haklarının çerçevesinin geniş bir alanı
-ki bu engellilerin yaşamını ilgilendiren bütün konulardır- kapsadığını ortaya koymak ve
bu çerçeve üzerinden bir başlangıç oluşturmak, bir çıkış yapmaktır.
Manifesto çok özet bir içerikte ve genel olarak toplumun ve politika yapıcıların
farkındalığının görece daha düşük olduğu hak ihlalleri üzerinden yaklaşımını netleştirmek
yöntemiyle hazırlanmıştır.
Manifestoda yer verilen hak ihlallerinin her biri ayrı bir savunuculuk ve mücadelenin
konusudur. Engellilerin Tüketici Hakları Manifestosu söz konusu hak ihlallerinin
engellilerin yaşamlarını doğrudan ilgilendiren konular olduğunu ve bu anlamıyla da bu
konuların engelliler için birer tüketici hakkı olduğunu beyan eden bir belgedir.
Engellilerin Tüketici Hakları Manifestosu yaşanan hak ihlallerini geniş bir perspektif
üzerinden (bir birlerinden farklı gibi görünmesine rağmen ortak paydaları olan konular)
tüketici hakkı paydasında bir araya getirirken yine aynı yaklaşımla özet nitelikte ve
genişletilmesi, her bir önerinin savunuculuk ve mücadele konusu olacağı öneriler
sunmaktadır.
Manifesto başlangıç aşamasında engellilerin yaşadıkları her bir soruna dair çözüm
önerileri geliştirme iddiası yoktur.
Manifestonun iddiası; engellilikle ilgili bütün konuların, yaşanan sorunların ve bu
sorunlara üretilecek cevapların engellilerin doğrudan yaşama ve insan onuruna yaraşır
bir yaşam sürme haklarıyla doğrudan bağlantılı olduğu ve bu yönüyle de engelliler için
bir tüketici hakkı konusu olduğunu ortaya koymaktır.
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Manifesto bu iddiayla özet nitelikte çözüm önerileri geliştirmiştir;
Engellilerin tüketici haklarının ilk sırasında engellilerin mal ve hizmetlere
erişebilmesi için satın alabilme güçlerinin olması gerekmektedir. BM Sürdürülebilir
Kalkınma Amaçlarından ilki olan “Yoksulluğun Azaltılması” konusunda engellileri
kapsayacak politikalar hayata geçirilmelidir.
Yoksulluğun azaltılması politikasında engellilerin homojen bir toplam olmadığı
kesişimsel durumların olduğu ve bu kesişimsel durumların çoklu ayrımcılıklara neden
olduğu gözardı edilmemelidir. Bu amaçla engelli kadınlar, engelli LGBTİ+’lar, engelli
göçmen ve mülteciler, engelli çocuklar, engelli yaşlılar gibi kesimlere özgü politikalar
planlanmalıdır.
Kesişimsel durumlardaki engellilerin tüketiciler olarak ihtiyaçlarının
farklılaşabileceği politikalarda unutulmamalıdır.
BM Engellilerin Haklarına İlişkin Sözleşme hükümlerinin etkin şekilde uygulanması
sağlanmalı ve engelliler ve temsilcileri olan Sivil Toplum Örgütlerinin bu sürecin izleme
ve denetleme süreçlerine aktif katılımının şartları oluşturulmalıdır.
5378 sayılı Engelliler Hakkında Kanunda ve 6502 sayılı Tüketicinin korunması
Kanunda engellilerin tüketici hakları kavramsal ve içerik olarak yer almalıdır.
5378 sayılı kanununun 2. Geçici Maddesi iptal edilmeli ve erişilebilirlik hükümleri
yeni bire belirlenmeden hemen uygulanmalıdır.
Kamusal mekanların bütün engel gruplarından engelliler için erişilebilirliği
sağlanmalıdır.
Mal ve hizmetlerin, yapılı çevre ve mekanların, bilgi ve teknolojinin herkes için
erişilebilirliği sağlanmalıdır
Kreşten başlayarak üniversite de dahil eğitimin bütün aşamalarında eğitim
içeriği, yöntemleri ve materyallerinin erişilebilir olması sağlanmalıdır.
Materyallerin erişilebilirliği farklı engel gruplarının gereksinimlerine göre özel
olarak planlanmalıdır.
Bilgi ve teknolojinin erişilebilirliği için yasal düzenleme yapılmalı, Marakeş
Antlaşması eksiksiz olarak uygulanmalıdır.
Kamu kurumlarının, üniversitelerin, yerel yönetimlerin, okulların ve kamusal
oluşumların web sitelerinin erişilebilir olması sağlanmalıdır.
Mal ve hizmetlerin satış sözleşmeleri, kullanma kılavuzları, ürünlerin
kullanıma yönelik mekanik ve dijital donanımları kabartma veya seslendirmeli olarak
tasarlanmalıdır.
Alışveriş mekanlar, dükkanlar, mağazalar ve diğer ürün ve hizmet satılan mekanlar
tekerlekli sandalye ve akülü araçla hareket edenlerin, görmeyenlerin ve diğer hareket
zorluğu çekenlerin gereksinimleri dikkate alınarak Evrensel Tasarım ilkesi doğrultusunda
tasarlanmalıdır.
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Ambalajlı ürünlerin üzerlerindeki bilgiler kabartmalı veya sesli betimlemeye
yönlendirici düzenlemelerle erişilebilir hale getirilmelidir.
Ürünlerin reyonlarda sergilendiği bölümlerin yüksekliği cüceler, boyu kısalar,
tekerlekli sandalye ve akülü araçla hareket edenlerin ihtiyaçları dikkate alınarak
ayarlanmalıdır.
Ürünlerin reyonlarda sergilendiği bölümlerin mekan içindeki yerleri ve bu
bölümdeki ürünlerin yerleri görmeyenler için başkalarından destek alınmadan bulunabilir
olmalıdır. Bunun için özellikle belirlenecek standarttın üzerindeki marketlerde standart
konum planlamaları hayata geçirilmelidir.
Resmi gazete ve diğer günlük ulusal gazetelerin sesli betimlemeli versiyonları
hazırlanmalıdır.
ISBN’li kitapların pdf ve Braille formatları zorunlu tutulmalı
Müzelerde, sergilenen eşyaların replikaları ve sesli betimlemeleri görme
engellilerin kullanımına yönelik olarak hazırlanmalıdır.
Sinema filmleri ve tiyatrolarda sesli betimleme ve işaret dili çeviri yapılmalıdır.
Alışveriş yapılan mekanlarda kasa aralıkları ve yüksekliklerine bir standart
getirilmeli ve tekerlekli sandalye ve akülü araçla hareket den engellilerin hareket
serbestliği sağlanmalıdır.
Ortoz-protezlerin tamamının devlet tarafından karşılanmalıdır.
Ek ekipman ve donanım gerektiren araç gereçlerin yeniden düzenlenmesi zorunlu
ihtiyaç kapsamında sayılmalı ve devlet tarafından karşılanmalıdır.
Şehirlerarası ve şehir içi toplu taşıma araçlarının her engelli için erişilebilirliği
sağlanmalıdır.
Alışveriş merkezlerinde ve sinema, spor salonlarında ışık ve ses konusunda bir
standart oluşturulmalı ve bu mekanlar otizmli bireyler tarafından da kullanılabilmelidir.
Kamu spotları ve reklamların işaret dili çeviri ve sesli betimlemeleri zorunlu
sayılmalıdır.
Engelli bireylerin engelliliğinin ön plana çıkarılmadan reklam filmlerinde rol
alması sağlanmalıdır.
cochlear implant’ın tamir süresi konusunda yasal üst sınır 5 günle sınırlandırılmalıdır.
Özellikle yatalak hastalar ve yaşlılar ve kimi engel gruplarındaki bireyler
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tarafından kullanılan alt bezler zorunlu ihtiyaç olarak sayılmalı ve reçetelendirilerek
devlet tarafından ücretsiz olarak karşılanmalıdır.
Biyonik kulaklıklarda şarj edilebilir piller Sağlık Uygulama Tebliğine (SUT) dahil
edilmelidir.
Okullarda Spina Bifidalı öğrenciler için idrar torbalarının boşatılacağı özel
bölümler/odalar oluşturulmalıdır.
Gebelik test sonuçlarının görme engelli kadınlar tarafından başkalarından
bağımsız olarak kontrol edilebilmesini sağlayacak iyileştirmeler yapılmalıdır.
Spinal Musküler Atrofi (SMA) hastaları için Zolgensma ilacı SUT kapsamında olmalı
ve ücretsiz olarak karşılanmalıdır.
Özellikle nadir hastalıklar grubunda bulunan engellilerin ilaç, ekipman, besin
gıdaları, ortoz-protezlere erişimde yaşanan sorunlar ortadan kaldırılmalı, bu ihtiyaçlar
katkı payı veya ücret alınmadan devlet tarafından karşılanmalıdır.
Albinoların (Albinizm) sürekli kullanmak zorunda oldukları güneş kremi bireyin
ihtiyacına göre belirlenecek sayıda devlet tarafından karşılanmaktadır.
Fenilketonüri (PKU) bireylerin proteinsiz besin ihtiyaçları için devlet tarafından
teşvikler ve orunlu kota uygulamaları hayata geçirilmelidir.
Proteinsiz besinlerin reçetelendirilmesi ve bedelinin tamamının devlet tarafından
karşılanması sağlanmalıdır.
Özellikle az gelişmiş bölgelerde yaşayan PKU’lu bireylerin proteinsiz besin
ihtiyaçları sivil toplum örgütleriyle işbirliği yaparak devlet tarafından karşılanmalıdır.
Kistik Fibrozisli Hastalarının yüksek kalori, protein ve vitaminli gıda ihtiyaçları
konusunda devlet tarafından finansal destekler sağlanmalıdır.
Hamilelik düşüncesi olan kadınlara Folik asitler ücretsiz karşılanmalıdır.
Glutensiz gıdaların üretim ve dağıtımının yaygınlaşması konusunda devlet
tarafından özel teşvikler sağlanmalı ve kota zorunlulukları getirilmelidir.
Glutensiz gıda fiyatlarının benzeri olan glutenli gıda fiyatlarıyla aynı düzeyde
olmasını sağlayacak teşvikler vb uygulamalar devlet tarafından planlanmalıdır.
Özellikle yurt dışından getirilen ve bedeli döviz kurundaki artışlara bağlı
olarak sürekli yükselen ilaç ve ekipmanlar katkı payı vs alınmadan devlet tarafından
karşılanmalıdır.
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Evde farlı ekipmanlar kullanarak tedavi görmek zorunda kalan ve bu süreçte
elektrik ve su kullanmak zorunda kalan engellilerin elektrik bedelleri devlet tarafından
karşılanmalıdır
Kamu ihale kanunundaki ihale şartları arasına satın alınan mal ve hizmetin
erişilebilir olması zorunluluğu konulmalıdır.
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Engellilerin tüketici hakları konusunda yeni politikaların ortaya konması için politika
yapıcıların, karar vericilerin sivil toplum örgütlerinin de katılımıyla kısa-orta-uzun vadeli
stratejik planlarını hazırlamalı gerekmektedir.
Engellilerin tüketici hakları konusu tek bir yasa metninde yapılacak düzenlemelerle
üstesinden gelinebilecek bir konu değildir.
Temel insan hakkı olarak engellileri ilgilendiren her alandaki yasal mevzuat engellilerin
de tüketiciler olarak hakları vardır perspektifiyle oluşturulmalıdır.
Tüketici hakkı insanların yaşamlarını devam ettirebilmelerini sağlayan olanaklara
sahip olunmasıdır.
Bu anlamda tüketici hakkı temel insan hakkıdır.
Bu hak toplumun her kesimine ait olduğu gibi engellilere de aittir.
Engellilerin tüketici hakları insan hakkının ayrılmaz bir parçasıdır.
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