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Bu yayın, , Görme Özürlüler Derneği ile Türkiye Kas Hastalıkları Derneği ortaklığıyla yürütülmüş olan
“Engelli Ayrımcılığını Önleme ve Mücadele Platform Projesi” kapsamında hazırlanmış olup, yayının
içeriği, platforma ve proje sahibi olan Görme Özürlüler Derneği ile proje ortağı Türkiye Kas Hastalıkları
Derneği’ne atıfta bulunmadan kısmen ya da tamamen kullanılamaz.
Bu doküman Sabancı Vakfı Hibe Programı’nın mali katkısı ile hazırlanmıştır. Bu belgenin içeriğinden
sadece Engelli Ayrımcılığını Önleme ve Mücadele Platformu sorumludur ve bu içerik herhangi bir
şekilde Sabancı Vakfı’nın görüş veya tutumunu yansıtmaz.

Engelli Ayrımcılığını Önleme ve Mücadele Platformu

İÇİNDEKİLER
Teşekkürler
Önsöz
Giriş...................................................................................................................................... 1
I. Engelli Ayrımcılığını Önleme ve Mücadele Platform Projesi...............................................
-Türkiye’de Engelli Nüfus Hakkındaki Temel Veriler ve Ayrımcılık
Konusundaki Tespitler.................................................................................................................
-Projenin Amaç, Hedef ve Çıktıları...............................................................................................
-Projede Yapılan Çalışmalar.........................................................................................................

4

II. Engelli Konumlandırma, Algı ve Ayrımcılık Araştırması.......................................................
-Engelli Konumlandırma, Algı ve Ayrımcılık Araştırması’ndan Elde Edilen
Bazı Önemli Veriler......................................................................................................................

12

III: Engelli Olmayanlar Bölümü Anket Sonuçları........................................................................

16

IV: Engelliler Bölümü Anket Sonuçları.......................................................................................

81

V. Medyada Engellilere Yönelik Ayrımcılık Taraması................................................................

145

VI. Sosyal ve Hukuki Boyutlarıyla Engelli Ayrımcılığı................................................................

152

VII. Ulusal Hukukta, Anayasa ve Yasalar Bağlamında Ayrımcılık............................................
-Uluslararası Sözleşmelerde Engelliye Yönelik Ayrımcılık............................................................
-Birleşmiş Milletler Belgelerinde Ayrımcılık.................................................................................
-Birleşmiş Milletler Engelli Hakları Sözleşmesi............................................................................
-Uluslararası Çalışma Örgütü—ILO..............................................................................................
-Avrupa Birliği Müktesebatı.........................................................................................................
-Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi................................................................................................
-ATAD (Avrupa Topluluğu Adalet Divanı) ...................................................................................

155
167
167
169
169
169
171
172

4
5
6

13

VIII. Türkiye’de Engellilere Yönelik Ayrımcı Uygulamalar Konusunda Tespitler, Ayrımcılığı
Önleme ve Mücadelede Çözüm Önerileri .................................................................................. 171
-Engelli Bireylere Yönelik Ayrımcılığının Önlenmesi İçin Öneriler................................................ 177
EK1: ANKET FORMLARI...............................................................................................................
EK2: MEDYADA ENGELLİLERE YÖNELİK AYRIMCILIK TARAMASI AYRINTILI HABER VE YAYIN
DÖKÜMÜ.....................................................................................................................................

Engelli Ayrımcılığını Önleme ve Mücadele Platformu

181
195

TEŞEKKÜR
Türkiye’de engellilere yönelik faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşlarının hak temelli çalışmalarının
desteklenmesi konusunda öncülük ederek projemizin hayata geçmesine olanak sağlayan Sabancı Vakfı
Toplumsal Hibe Programları’nı uygulamaya koyan Sabancı Vakfı’na, Sabancı Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı
Sayın Güler SABANCI’ya, büyük bir özveri ve samimiyetle programı yürüten Sabancı Vakfı yetkililerine,
Projenin yürütülmesi esnasında birikimlerini özveriyle paylaşan proje eğitimcileri; Sayın Yrd. Doç Dr. İdil Işıl
GÜL, Sayın Avukat Turan HANÇERLİ, Sayın Avukat Onur Deniz ŞEN, Sayın Avukat Yılmaz HAL, Sayın
Sosyolog Semih TURAN ve Sayın Medya İlişkileri Uzmanı Süheyla AKBULUT’a,
Yayın hazırlanırken verileri sağlayan Medya Takip merkezi'ne ve veri taramalarında görev alan Sayın Suna
Kayalı ve Sayın Ünal Akbulut’a,
Engelli Ayrımcılığını Önleme ve Mücadele Platform Projesi ekibi olarak teşekkürlerimizle…
SÜLEYMAN AKBULUT
PROJE KOORDİNATÖRÜ

Engelli Ayrımcılığını Önleme ve Mücadele Platformu

ÖNSÖZ
Her ne kadar T.C. Anayasası’nın 10. Maddesinde eşitlik ilkesinin altı çizilmiş olsa da ve Türk Ceza Kanunu
(TCK) ve bazı diğer kanunlarda engelli ayrımcılığı yasaklanmış olsa da bazı mevzuatta engelli ayrımcılığını
doğuran maddelere, devletin bazı idari işlemlerinde ve toplumun çeşitli kesimlerinde rastlanan önyargılı
davranışlarla karşılaşılabilmektedir. Bu ayrımcı yaklaşımlar Birleşmiş Milletler’ce (BM) engelli kişilerin
haklarında da tanımlandığı şekilleriyle:
—Doğrudan ayrımcılık
—Dolaylı ayrımcılık
—Makul uyumlulaştırma yapmama yoluyla (özellikle istihdam, erişim ve eğitimde) ayrımcılık
uygulamalarıdır.
Bu tabloda bugün için engelliler üzerine faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşlarının (STK)
çoğunlukla yardım toplama ve dağıtma, sosyal rehabilitasyon etkinliklerine ağırlık verme vb. alanlara
yönelmiş olmalarının etkisi büyüktür. Diğer taraftan, engelliler alanında çalışan STK’ların özellikle hak
temelli mücadele konusunda yaşadıkları kapasite eksiklikleri de temelde yatan en önemli faktörlerden
biridir.
Bugün için ülkemizde faaliyet gösteren 84 bin 498 derneğin % 1,3’ü engelliler alanında çalışan
derneklerden oluşmaktadır. Bu bağlamda ülkemizde 1.100 civarında engelliler alanında çalışan dernek
faaliyet göstermekle birlikte, engelliler konusundaki ayrımcı uygulamaların önlenmesinde, bu
uygulamalarla mücadele edilmesinde yeterli inisiyatife sahip değillerdir.
Özetlemek gerekirse; Türkiye’de engelliler konusunda faaliyet gösteren STK’ların izleyicilik ve
savunuculuk konularında yeterli seviyede olamadıkları, STK’ların faaliyet odaklarında bir sapma olduğu
sonucunu güçlendirmektedir. Proje, temel olarak bu sorunların çözümü yönünde bir amaç içermektedir.

Engelli Ayrımcılığını Önleme ve Mücadele Platformu

1

Engelli Ayrımcılığı Araştırması ve
Engelli Ayrımcılığına Karşı Çözüm Önerileri Raporu

GİRİŞ
Ülkemizde engellilerin sorunları konusundaki yaygın inanış, engellilerin öncelikli sorunlarının erişim ve
ekonomik kökenli sorunlar olduğu yönündedir. Sorunun bu şekilde ele alınışı, engellilerin sorunlarını eksik
ve daha da önemlisi zayıf bir bakışla ele almak anlamına gelmektedir. Bu şekilde bakıldığı sürece —ülkemiz
pratiğinde de görüleceği üzere— üretilen çözümlere, gösterilen onca çabaya rağmen engellilerin
sorunlarında göreli bir düzelme elde edilmekle birlikte, engelli bireylerin sorunlarının ciddi bir sosyal sorun
olarak orta yerde durması sonucunu vermektedir.
Evet, engellilerin, erişim sorunları vardır; eğitim ve istihdam alanında ciddi sıkıntılar söz
konusudur. Zira ülkemizin sahip olduğu hukuk mevzuatı, engelli bireylerin eğitime, sağlığa, istihdama ve
sosyal yaşama katılma kadar birçok konuda ideal sayılabilecek düzenlemeler getirmektedir.
O halde, neden hâlâ engellilerin sorunları, yaygın bir halde sosyal dokunun içine nüfuz etmiş bir
halde sürmektedir?
Bu noktada dünyada engelli sorunlarına bakış açısında son yıllarda yaşanan değişim, Türkiye’nin
sorunu ele alış biçimindeki zayıf noktaların ipuçlarını vermektedir. Bu zayıf nokta, engellilere yönelik, üstü
örtülü, çoğu halde kasıt içermeyen ama sonuçları açısından ayrımcılık içeren yaklaşım, işlem ve (kamu,
özel, tüzel veya gerçek kişilerin) eylemlerinden kaynaklanan uygulamalardır.
Temel olarak, engelli bireylerin, eksik, yetersiz, başkalarının yardım ve bakımına ihtiyaç duyan
insanlar olarak algılanması, engelli bireylere ekonomik ve sosyal süreçlerde yer vermeyerek, onların
toplumsal yaşamdan izole edilmesi sonucunu doğurmaktadır. Bu şekilde üretken birey rolünü kaybeden
engelli birey, toplumsal hayattan dışlanmakta, yok sayılmakta, zamanla toplumla arasında oluşan
yabancılaşmanın sonucu olarak, Anayasa’nın, uluslararası sözleşmelerin, kanunların onlara tanıdığı temel
haklardan yararlanamayarak ayrımcılığa maruz kalmaktadırlar. Bu noktada, dışlanan bireyin yaşadığı
yabancılaşma ve ayrımcılık, onun erişim, eğitim ve istihdam gibi alanlarda yaşanan sorunların artmasına,
artan sorunların da sarmal bir döngü yaratarak ayrımcılığın şiddet ve boyutunun katlanmasına sebep
olmaktadır. Bugün için engelli bireylere yönelik ayrımcılık, doğrudan, dolaylı ve makul uyumlulaştırma
tedbirleri almamak suretiyle, çeşitli şekillerde engellilerin yaşamlarının tüm alanlarında etkisini
göstermektedir.
T. C. Başbakanlık Özürlüler İdaresi Başkanlığı’nın (ÖZİDA)1 3 Kasım 2010’da açıkladığı Özürlülüğe
Dayalı Ayrımcılığın Ölçülmesi Araştırması’na göre: Özürlülerin % 65’i tanımadıkları insanların alayına maruz
kaldıklarını, % 42,7’si ise kamu görevlilerinin kötü muamelesine maruz kaldıklarını ifade etmektedir.
Araştırmaya göre istihdam alanında engellilerin % 46’sı, eğitim alanında % 51’i, sağlık alanında % 39’u,
adalete erişimde % 40 ve toplumsal yaşama katılım alanında da engellilerin % 51,3’ü ayrımcılık içeren
uygulamalarla karşı karşıya kaldığını beyan etmektedir.
Yukarıda özetlenen olgu, sadece Türkiye’de yaşanan bir sorun olmaktan öte, dünyanın birçok
ülkesindeki engellilerin ortak sorunudur. BM, 2007 yılında dünyadaki tüm engelliler için dönüm noktası
sayılabilecek bir sözleşmeyi, Engelli Kişilerin Haklarına İlişkin Sözleşme’yi (BMEHS) yürürlüğe koydu.
Türkiye’nin imzaya açıldığı ilk gün (30 Mart 2007) imzaladığı ve sonrasındaki süreçte Anayasa’nın 90.
Maddesine göre onay süreçlerinden geçirerek iç hukukunun bir parçası haline getirdiği sözleşme, erişim,
1

Başbakanlık Özürlüler İdaresi Başkanlığı, Kanun Hükmünde Kararname ile kaldırılmış ve yerine 2012 yılının ilk aylarından
itibaren Özürlü ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü kurulmuştur.
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sağlık, eğitim, bağımsız hareket, istihdam vb. alanlarda önemli açılımlar getirmekle birlikte belki de en
önemli vurgusunu, engellilere yönelik ayrımcılık yasağı konusunda ilke ve haklar bakımından yaptığını
söylemek yanlış olmayacaktır.
Nitekim sözleşmenin giriş bölümünde “(b) Birleşmiş Milletler'in, İnsan Hakları Evrensel
Beyannamesi ve uluslararası insan hakları sözleşmeleri ile tanınan hak ve özgürlüklere herhangi bir
ayrımcılığa uğramaksızın herkesin sahip olduğunu kabul ve ilan ettiğini göz önünde bulundurarak, (c) Tüm
insan haklarının ve temel özgürlüklerin evrensel, bölünmez, birbiriyle bağlantılı ve karşılıklı bağımlı olma
niteliği ile engelli bireylerin bu haklardan herhangi bir ayrımcılığa uğramaksızın yararlanmalarının güvence
altına alınması gerekliliğini tekrar teyit ederek,” bu sözleşmenin hazırlandığını ifade etmektedir.
Sözleşmeyi tarihinde bir ilki gerçekleştirerek onaylayan Avrupa Birliği (AB) de engelli sorunlarının
temelinde ayrımcılık konusunu, BMEHS’yi onaylamadan önce, 27 Kasım 2000, Konsey Kararı’nda
(2000/750/EC) engelliliğe yönelik ayrımcılığı bir mücadele konusu olarak seçmiştir. AB’nin; özgürlük,
demokrasi, insan hakları ve temel özgürlüklere saygı ve hukukun üstünlüğü ilkelerine dayandığından
bahisle; bu karar Topluluk’un eylem programını oluşturmaktadır ve ırk, etnik köken, din, inanç, özür, yaş
veya cinsel yönelime dayanan doğrudan veya dolaylı ayrımcılıkla mücadele için 1 Ocak 2001-31 Aralık
2006 tarihlerine yönelik olarak bir eylem planı oluşturmuştur. Avrupa Konseyi ilke kararının 2.
Maddesinde, Birliğin hedefi olarak şu şekilde konulmuştur:
(Madde2-Amaç) Topluluk’un gücü dâhilinde Program, Topluluk düzeyinde ve üye ülkelerde
ayrımcılığı önleme ve ayrımcılıkla mücadele ile ilgili yasal gelişmeleri ve çabaları desteklemelidir.
Bu konudaki amaçlar şunlar olacaktır:
a) Ayrımcılık olgusu hakkında bilgi verilmesi ve bu konudaki politikaların ve uygulamaların
etkililiğinin değerlendirilmesi yoluyla ayrımcılık hakkındaki anlayışın geliştirilmesi;
b) Ayrımcılığı önlemek ve ayrımcılığa etkin şekilde dikkat çekmek için değişik ayrımcılık türlerinin
spesifik karakterlerinin göz önünde bulundurularak özellikle organizasyonların eylem araçlarının
güçlendirilmesi ve bilgi alışverişinin ve iyi uygulamaların desteklenmesi ve Avrupa düzeyinde ağ
kurulması;
c) Farkındalık oluşturma kampanyalarını da içine alan ayrımcılıkla mücadele uygulamalarının
yaygınlaştırılması.
Türkiye de sorunu bu yönde bir kavrayış geliştirmiş ve 2007 yılında yürürlüğe koyduğu 5378 sayılı
Özürlüler ve Bazı Kanunlar ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapan Kanun Hakkında
Kanun’da TCK’da engellilere yönelik ayrımcılığı, ayrımcılık türleri arasında saymıştır.
Görüleceği üzere engellilere yönelik ayrımcılık, dünya genelinde engelli sorunlarının temelindeki
sorun olarak kavranmış, engelli ayrımcılığıyla mücadele de engelli sorunlarını çözüm stratejilerinin
odağında yer alır olmuştur.
Bu noktada, engelli ayrımcılığını uygulama ve suç düzeyinde yasaklayan yaklaşımların yasalarda
yer almasının ardından, kamu otoritesi ve toplum tarafından içselleştirilerek toplum davranışlarında ve
kamu otoritesinin işlemlerinde etkinleşmesi, hakim kılınması gerekmektedir.
Ayrımcılığın, toplum tarafından tanınmaması, ayrımcılığın önlenmesi yönünde bir algının
geliştirilmesi ve engellinin dışlanmasından, ayrımcılığın dışlanması noktasına gelinmesi, engelli sorunlarının
çözümündeki temel parametre olacaktır.
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Dolayısıyla, konu hakkına teşvik ve destek programları yoluyla toplumun ayrımcılıkla mücadele
konusunda bilinçlendirilmesi, toplumla en yoğun kontak kuran unsurlar olan STK’ların kapasitelerinin
geliştirilmesi, STK’ların platformlar, federasyonlar vb. yapılar altında toplanarak ortak hareket zeminlerinin
yaratılması ihtiyacı bulunmaktadır.
Engelli Ayrımcılığını İzleme, Önleme ve Mücadele Platform Projesi, işte tam da bu ihtiyacın
karşılanması amacıyla, Görme Özürlüler Derneği ve Türkiye Kas Hastalıkları Derneği ortaklığı ve Sabancı
Vakfı Hibe Programları desteğiyle yürürlüğe konarak, engelliler ve ayrımcılık konularında faaliyet gösteren
derneklerin kapasite artışı, ortak strateji geliştirilmesi ve hareket edilmesi konularındaki ihtiyaçlarına
cevap vermesi hedeflenmiştir.
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ENGELLİ AYRIMCILIĞINI ÖNLEME VE MÜCADELE PLATFORM PROJESİ

TÜRKİYE’DE ENGELLİ NÜFUS HAKKINDAKİ TEMEL VERİLER VE AYRIMCILIK KONUSUNDAKİ TESPİTLER
Türkiye'de yaşayan engelliler konusunda, kapsamlı ve güncel bir çalışma mevcut bulunmamaktadır.
Halihazırda engellilik konusunda kullanılan tüm veriler, 2002 yılında ÖZİDA’nın Türkiye İstatistik Kurumu
(TUİK) ile yaptığı Türkiye Özürlüler Araştırması’nı esas almaktadır. Sözkonusu çalışma, ülkemizde yaşayan
engellilerin, tıbbi, mesleki, ekonomik durumları hakkında genel nitelikte bilgiler vermektedir. Sözkonusu
çalışmada engellilerin sosyal durumları, yaşadıkları sorunlar, kamunun engellilere sunduğu hizmetlerin
kalitesi ve tatmin ediciliği vb. konular, somut örneklere yahut olaylara dayanmadan, daha ziyade algı
düzeyinde ölçülmüştür. Bu bakımdan sübjektif değerlendirmeler de araştırmada çokça yer almaktadır.
Bu kısıtlar kapsamında elde edilen bazı demografik bilgiler arasında şu hususlar yer almaktadır:
—Engelli nüfusun % 39,72’si bir sosyal güvenceye sahip bulunmamaktadır.
—Engelli (görme, ortopedik, işitsel ve zihinsel) nüfusun % 40,97’si ilkokul, % 5,64’ü ortaokul, %
6,9’u lise ve % 2,42’si üniversite mezunudur.
Türkiye’de özellikle 1997 yılında yürürlüğe giren 572 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameler Bazı
Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Hükmünde Kararname ile birlikte engellilerin ekonomik ve
sosyal sorunlarının çözümü yönünde önemli adımlar atılmıştır. Bu yasayla birilikte engellilerin Anayasa’nın
10. Maddesinde ifade edilen eşitlik ilkesine rağmen, temel haklardan yeterince faydalanamadıkları,
dezavantajlı bir sosyal grup olarak yaşama üretken bireyler olarak katılımının önündeki engellerin
kaldırılması için özel tedbirler alınması gerektiği net bir biçimde kabul görmüştür. Bunun ardından
ülkemizde yaşayan engellilere yönelik tedbir ve uygulamalar ardı ardına gelmiştir. Bu kapsamda:
1. 2005 yılında yürürlüğe giren 5378 sayılı Özürlüler ve Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde
Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun’un 41. Maddesince TCK’ya engellilere
yönelik ayrımcılık kavramı eklenmiş,
2. Türkiye, 2007 yılında BMEHS’yi imzalayarak iç hukukunun bir parçası haline getirmiş,
3. 2010 yılında referandumla T. C. Anayasası’nın yürürlüğe giren değişiklikle engellilere yönelik
pozitif ayrımcılık ilkesini benimsemiş,
4. Ayrıca Anayasa Mahkemesi’ne bireysel başvuru hakkı tanınmıştır.
Ancak bu yasal düzenlemelere karşın Türkiye’de engellere yönelik ayrımcılık hâlâ ciddi bir sorundur.
ÖZİDA’nın 3 Kasım 2010’da açıkladığı Özürlülüğe Dayalı Ayrımcılığın Ölçülmesi Araştırması’na göre
özürlülerin % 65’i tanımadıkları insanların alayına maruz kaldıklarını, % 42,7’si ise kamu görevlilerinin kötü
muamelesine maruz kaldıklarını ifade etmektedir. Araştırmaya göre istihdam alanında engellilerin % 46’sı,
eğitim alanında % 51’i, sağlık alanında % 39’u, adalete erişimde % 40 ve toplumsal yaşama katılım alanında
da engellilerin % 51,3’ü ayrımcılık içeren uygulamalarla karşı karşıya kaldığını beyan etmektedir. Aynı
araştırmaların sonucuna göre özürlülerin % 71,3'ünün de özürlülüğe dayalı ayrımcılıkla ilgili mevzuattan
haberleri olmadığı dile getirilmektedir. Aşağıda sıralanan bazı örnek olaylar engellilere yönelik bu verileri
doğrular niteliktedir:
—İş ve İşçi Bulma Kurumu’nun (İŞKUR) 2008 yılı verilerine göre; İŞKUR’a başvuran engelliler
içerisinde iş bulabilenlerin oranı sadece % 18 civarındadır. 4857 sayılı İş Kanunu'na göre 50’den fazla işçi
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çalıştırılan yerlerde % 3 engelli işçi istihdam zorunluluklarının “yaygın olarak” iş yerlerince “her yıl ceza
ödemek pahasına” yerine getirilmemesi akla ayrımcılığı getirmektedir. Diğer taraftan engelli işçi
istihdamındaki göreli artış da yanıltıcı bir tablo ortaya koymaktadır. Zira istihdam edilen engellilerin
sigortaları yapılmakta, maaşları ödenmekte ancak engelli bireylerin işe gelmemesi istenmektedir.
—Resmi verilere göre, kamu kurum ve kuruluşlarında istihdam edilmesi gereken özürlü sayısı
48.549 olması gerekirken, 38.192 özürlü kadrosunun boş olduğu görülmektedir.
—Devletin memur alım sınavlarında toplumun diğer bireyleri gibi başarılı olarak memur olmaya
hak kazanan engellilerin ataması, “engelli bireylerin sadece engelliler için açılan sınavla memur
olabilecekleri” öne sürülerek yapılmamaktadır.
—2009 yılı ÖSS Kitapçığı’nda İstanbul’da bir üniversite, ayrımcı bir anlayışla engelli öğrencilerin
okullarını tercih etmemelerini talep etmiştir.
—İstanbul Büyükşehir Belediyesi, 2005 yılında yürürlülüğe giren 5378 sayılı Kanun’la zorunlu hale
gelen “erişilebilirlik” kuralına uymayarak 2007 yılında Metrobüs adlı bir toplu taşıma ulaşım sistemini
devreye sokmuştur (bu durum, Toplumsal Haklar ve Araştırmalar Derneği tarafından Mahkemeye intikal
ettirilmiştir).
Yukarıda sıralan olgular, her ne kadar yasal düzlemde önemli gelişmeler olsa da, engellilerin eşit
bireyler olarak toplum yaşamına dâhil olmalarının önünde yasaların getirdiği düzenlemelerin ötesinde
düzenleme ve tedbirlere ihtiyaç duyulduğunu göstermektedir.
PROJENİN AMAÇ, HEDEF VE ÇIKTILARI
Yukarıda verilen bazı örneklerden anlaşılacağı üzere; eğitim, istihdam ve erişim gibi temel haklarda engelli
ayrımcılığı sürmektedir. Bu durum, ayrımcılığı önleme ve mücadele konusunda 5 temel ihtiyacı gündeme
getirmektedir.
1. Anayasa ve uluslararası sözleşmelere uygun mevzuat düzenlemelerinin yapılması ve STK’ların bu
süreçte etkin kılınması,
2. Geçmişte çıkarılmış mevzuatta engellilere yönelik ayrımcılık içeren mevzuatın ayrımcı niteliğinden
arındırılması ve bu süreçte STK’ların etkin kılınması,
3. Ayrımcılık uygulamalarına gerek devlet-engelli birey ilişkilerinde, gerek engelli birey-engelsiz birey
ilişkilerinde son verilmesi ve her türlü kitle iletişim araçlarıyla toplumsal farkındalığın arttırılması,
4. Bütün bu süreçlerde STK’ların etkin kılınması, kapasitelerinin yükseltilmesi, ayrımcılığın izlenmesi
ve önlenmesi,
5. STK’lar arası işbirliği içerisinde ortak hareket edecek platformların oluşturulması.
Sabancı Vakfı Hibe Programları tarafından desteklenen Engelli Ayrımcılığını İzleme, Önleme ve
Mücadele Platform Projesi, engellilik ve/ya ayrımcılık konularında faaliyet gösteren (Türkiye’nin çeşitli
bölgelerinden) asgari 32 STK’nın ayrımcılıkla mücadele ve önleme konusunda (hukuki girişim, kamuoyu
farkındalığı yaratma konuları başta olmak üzere) kapasitelerinin arttırılması, ayrımcılıkla mücadele
süreçlerinde STK’ların etkin kılınması, uygulama alanında deneyim kazandırılmaları hedeflenmiştir.
Kapasiteleri arttırılan sözkonusu STK’ların bir platform etrafında toplanarak ortak hareket etmeleri ve güç
birliği yapmaları sağlanmaya çalışılmıştır ve çalışılmaya devam edecektir.
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PROJEDE YAPILAN ÇALIŞMALAR
Engelli Ayrımcılığını İzleme, Önleme ve Mücadele Platform Projesi, 15 Nisan 2011-15 Nisan 2012 tarihleri
arasında Görme Özürlüler Derneği ile Türkiye Kas Hastalıkları Derneği ortaklığı ve Sabancı Vakfı Hibe
Programları’nın desteğiyle yürütülmüştür. Projeye (proje sahibi Görme Özürlüler Derneği ve Türkiye Kas
Hastalıkları derneği dahil) 34 sivil oluşum dahildir. Platforma katılımcıları olan derneklerin yaklaşık 68 bin
üyesi bulunmaktadır.
Proje genel olarak engellilerin Anayasa’nın 10. Maddesinde belirtilen “kanun önünde eşitlik
ilkesinin” tesis edilmesi ve fırsat eşitliğinin hakim kazanılması yolunda derneklere mevzuat ve pratik
düzlemde kapasite kazandırmayı hedeflemiştir. Bu noktada proje sözkonusu amacın gerçekleşmesi için
aşağıdaki aşamaları izleyerek hareket etmiştir:


Proje eğitim çalışmaları: Ülkemizde engellilere yönelik ayrımcılık konusunda faaliyet gösteren
STK’ların mevzuat, idari başvuru hazırlama, idari girişimleri takip, kamuoyu farkındalığı yaratma
çalışmaları konusundaki donanımsızlıklarını gidermeyi ön koşul olarak kabul etmiştir. Bu bağlamda
proje, yukarıda ifade edilen temaları içeren eğitim programları düzenlemiştir:
o

15–17 Temmuz 2011 tarihlerinde Engelli Ayrımcılık Yasağı (Ulusal ve Uluslararası)
Mevzuatı ve İzleyicilik Değerlendirmesi konulu eğitim çalışması

o

21–22 Ağustos 2011 tarihlerinde ayrımcılığın önlenmesi ve ayrımcılıkla mücadele
yöntemleri konulu eğitim çalışması



Proje idari girişim çalışmaları: Projenin eğitim çalışmalarının ardından, eğitim çalışmalarında
sağlanan mevzuat bilgisini idari başvuru usulleri çerçevesinde, katılımcı STK’lar tarafından çeşitli
kamu kurum ve kuruluşlarına idari girişimler başlatılmıştır. İdari girişimlerde eğitim çalışmaları
sırasında belirlenen konularda hazırlanan örnek dilekçeler (dernekler tarafından kendi çalışma
alanlarına uyarlanmak suretiyle) kullanılmış, bunun paralelinde derneklerin kendi belirledikleri
konularda da girişimlerde bulunulmuştur
o

İdari girişimlerde bakanlıklar, bakanlıklara bağlı başkanlık ve genel müdürlükler, kamu
kurum ve kuruluşları ve belediyeler başvuru hedef noktaları olarak seçilmiştir. Ancak,
başvurular sadece ülke geneline yayılan sonuçlar veren tipteki başvuru konuları arasından
seçildiği gibi, bir ilköğretim okulu, bir sağlık ocağı vb. (emsal teşkil edebilecek) mikro
ölçekli sonuç veren idari başvuru konularını da içermiştir.

o

İdari başvurular, talebin kazanımı beklentisinin yanında, muhatap kurumda farkındalık
yaratılması, sözkonusu kurum ya da kuruluşa sorumluluklarının hatırlatılması, bildirilmesi
ve engellilik konusunda bir etki yaratılması amacını da içermektedir. Bu bağlamda idari
başvurunun yapıldığı konu hakkında direkt bir sonuç alınmasa dahi, sözkonusu kurumda
yaratılan etki de bir kazanım olarak değerlendirilmiştir. Nitekim belirlenmiş bir konuda,
birçok katılımcı derneğin aynı kurumun aynı birimine başvuruda bulunmasının bu etkiyi
arttırdığı, ilk anda net ve somut bir sonuç alınmasa bile kurumun engelli sorunları
konusunda hareketlendiği değerlendirilmektedir. Yapılan idari girişimleri başlıca şu ana
başlıklar altında toplamak mümkündür:
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Hazırlık çalışmaları yürütülen yeni Anayasa’nın engelliler açısından ihtiyaç
duyulan düzenlemeleri içermesi konusunda hazırlanan öneriler taslağının
sunulduğu idari girişimler,



Türkiye’nin taraf olduğu BMEHS’nin bireysel başvuru hakkını tanıyan Ek İhtiyari
Protokolü’nün onaylanması konusunda çağrı içeren idari başvurular,



Kamu otoritesi tarafından engellilerin temel bir haktan mahrum edildiği (şiddet
gören engelli kadınların kadın sığınma evlerine alınmaması, yüz nakli
operasyonlarında görme engelli bireylerin kapsam dışı bırakılması vb.) ayrımcılık
içeren işlem ve eylemlerin iptalini talep eden idari başvurular,



Yolların, kaldırımların, (okul, hastane, bakanlık ve teşkilat binaları vb.) kamu
binalarının ve toplu taşıma araçlarının 5378 Sayılı Özürlüler ve Bazı Kanun ve
Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun’un
Geçici 2. Maddesi kapsamında 7 Temmuz 2012 tarihine kadar engellilerin
erişilebilirliğine uygun hale getirilmesi zorunluluğu konusunda uyaran ve
değişikliklerin yapılması talebini içeren idari başvurular,



Otobüs, raylı sistem ve deniz ulaşım araçlarının 5378 Sayılı Özürlüler ve Bazı
Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında
Kanun’un geçici 3. Maddesi kapsamında Temmuz 2012 tarihine kadar engellilerin
erişilebilirliğine uygun hale getirilmesi zorunluluğu konusunda uyaran ve
değişikliklerin yapılması talebini içeren idari başvurular,



Engelli kadınların sömürü, şiddete karşı korunması ve kadın sığınma evlerine
kabul edilmemelerinin önlenmesi için yapılan idari başvurular,



Engelli bireylerin eğitim hakkından fırsat eşitliği koşullarında yararlanabilmeleri
için tedbir alınmasını talep eden idari başvurular,



Ceza ve tutukevlerinde barınan engelli tutuklu ve yükümlülerin insan onuruna
yaraşır standartlarda yaşam koşullarının düzeltilmesini sağlamak amaçlı
başvurular,



Özürlülüğün ve istismarının önlenmesi konusunda valiliklere, savcılıklara ve diğer
kuruluşlara yapılan başvurular,



Geliri durumundan dolayı evde bakım yardımı alamayan çocuk sahibi olan ağır
engellilere bakım desteğinin sağlanması amaçlı başvurular,



Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından engellilere sağlanmayan, yardımcı cihaz, tıbbi
malzeme ve tedavi olanaklarının arttırılmasını talep eden idari başvurular,



Yaygın gelişimsel bozukluk tanılı bireylerin (otizm) ve görme engelli bireylerin,
eğitimlerde ve YGS sınavlarında karşılaştıkları sorunların çözümü ve eğitimde
kalitenin arttırılmasını sağlayacak teknik ekipman ve teknolojik ürünün pozitif
ayrımcılık ilkesi kapsamında karşılanmasını talep eden idari başvurular,



Ülkemizdeki özel eğitim sınıflarının lisans programlarından mezun olan eğitimci
yetersizliği sorununun çözümü için YÖK’e başvurular,



Engelli bireylerin sağlık hizmetlerinden (özel oda, erişim düzenlemeleri) kaliteli
ve insan onuruna yaraşır biçimde hizmet almaları için tedbir alınmasını talep
eden idari başvurular.
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Proje kapsamında toplam olarak 339 idari girişim yapılmıştır. Bu idari girişimlerin İdari girişimlerin
analizi aşağıdaki tablodaki gibidir:

Başbakanlık ve Bakanlıklar

Başvuru #

Başbakanlık

13

İçişleri bakanlığı

25

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı

19

Sağlık Bakanlığı

22

Milli Eğitim Bakanlığı

5

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı

3

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı

16

Gıda,Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı

2

Maliye Bakanlığı

3

Sanayi ve Ticaret Bakanlığı

2

Kültür Bakanlığı

1

Adalet Bakanlığı

3

Dışişler Bakanlığı

11

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı

5

Gençlik ve Spor Bakanı

8

Orman ve Su İşleri Bakanlığı

1
TOPLAM:

Gelişmeler

139

#

cevap verilen

109

cevap verilmeyen

152

idareye çağrı niteliğinde başvuru

78
TOPLAM:

339
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Kurum

Başvuru #

Cumhurbaşkanlığı

1

Başbakanlık

13

Bakanlık

126

Belediye

51

TBMM

29

Siyasi Parti

14

Bakanlıklara Bağlı İl Müdürlükleri

26

SGK

5

Üniversite-rektörlük

29

ÖSYM

5

YÖK

13

Valilik

3

Kaymakamlık

1

Genelkurmay Başkanlığı

3

Savcılık

3

Emniyet Müdürlüğü

3

Başkanlık

1

İlköğretim okulu

4

Hastane

3

Site

1

Banka

1

Alışveriş merkezi

1

sanayi ve Ticaret odası

1

Müdürlük

1

Gazete

1
TOPLAM:

Platformda Eğitim Alan Kurum #
İdari İşlem Başvurusunda Bulunan
Kurum#

339

34
24
71%

Tablodan da anlaşılacağı üzere idareler tarafından 339 sayıdaki başvurudan sayıdaki 109
başvuruya cevap verilmiştir. İdari girişimlere idarenin gösterdiği tepkiler, genel itibariyle, olumlu
cevap verilen başvuruya cevap verilmesi, olumlu yanıt verilmeyecek başvuruya cevap verilmemesi
şeklinde cereyan etmiştir. Bu noktada dikkat çeken bir husus da, Türkiye’nin çeşitli illerinde
merkezi bulunan derneklerce yapılan aynı konudaki başvuruların (örneğin demiryollarının
engellilerin erişilebilirliğinde uygun hale getirilmesi için Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme
Engelli Ayrımcılığını Önleme ve Mücadele Platformu
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Bakanlığı’na yapılan başvuru örneğinde olduğu gibi) hepsine idarece cevap verilmeyip, sadece o
konuda ilk başvuruyu yapan derneklere cevap verilmesi, peşi sıra gelen aynı konulu başvurulara
cevap verilmemesi olgusudur. İdari açıdan yasal sorumluluk doğuracak bu duruma rağmen
idarenin aynı konuda başvuru yapan derneklerden bazılarına cevap verip bazılarına cevap
vermemesi düşündürücüdür ve anlamlandırılamamıştır.
Proje sırasında deneyimlenen bu sorunun, idare ile stk ilişkilerinin geliştirilmesi ve işbirliğinin
artırılması için öncelikle ele alınması gereken bir konu olduğu değerlendirilmiştir. İdarenin bu
noktada kendini irdeleyerek yeniden yapılandırması, stk-kamu ilişkilerinin sağlıklı olarak
yürütülmesini sağlayacak en önemli adım olacaktır.


Proje yuvarlak masa çalışmaları: Proje yuvarlak masa çalışmaları, gerek proje kapsamında yapılan
idari başvuruların ve gerekse de (medya taramaları ya da anket çalışmaları kapsamında) yapılan
çalışmaların etki değerlendirmelerinin yapıldığı, sonrasında atılacak adımların belirlendiği,
stratejik kararların alındığı bir platform olarak düşünülmüştür. Bu kapsamda:
o

19–20 Kasım 2011 tarihlerinde izleme faaliyeti verileri derleme-değerlendirme ve yasal
girişimler konulu bir yuvarlak masa çalışması,

o

16 Aralık 2011 tarihinde “Platform Beyannamesi”, sürdürülebilirlik stratejileri konulu bir
yuvarlak masa çalışması,

yapılmıştır.
Bu çalışmalarda yapılan değerlendirmeler sonucunda yine aşağıdaki girişimler sürdürülmüştür:


Proje yasal girişim çalışmaları: Proje kapsamında katılımcı STK’lara kapasite kazandırılmak istenen
konulardan biri de yasal girişimde bulunma yeteneğinin kazandırılması olmuştur. Bu noktada idari
girişimlerden sonuç alınamayan bazı dosyaların yasal başvuru konusu yapılmasına karar
verilmiştir. Dava dosyalarının hazırlanmasında proje hukuk danışmanı, proje koordinatörü ve
davayı açan STK temsilcileri işbirliği içerisinde hareket et



miştir. Seçilen dava konuları, tipik olmayan, hukuki uzlaşmazlık içeriği bakımından emsal teşkil
edebilecek konular arasından seçilmiştir.



Platformlaşma çalışmaları: Proje yuvarlak masa çalışmalarının son aşamasında, proje çalışmaları
kapsamında ortak hareket eden STK’ların, platformlaşma süreci gerçekleştirilmiştir. Bu bağlamda
platformun sürdürülmesine karar verilerek bu çalışmaları aşağıdaki prensipler kapsamında
sürdürülmesinde uzlaşılmıştır:
o

Engelli Ayrımcılığını Önleme ve Mücadele Platformu, hiyerarşik olmayan (yatay ilişki),
eşitlerin ortak hareket kültürüyle biraraya geldiği bir örgütlenmedir.

o

Engelli Ayrımcılığını Önleme ve Mücadele Platformu, engelliler konusunda politikalar
üretecek bir kurum olmakla birlikte hiçbir şart ve koşulda bir siyasi ideolojiyle ya da siyasi
partiyle ilişkili olmayacaktır. Platform, bütün siyasal hareketlere eşit mesafede, siyaset
üstü ve ötesi bir anlayışla faaliyet gösterecektir. Demokrasinin ve siyasetin gereği olarak
engelli ayrımcılığı konusunda her siyasi partiye taleplerini bildirmek, bu sınırlar dâhilinde
gerçekleşecektir.

o

Platform, kendi adına bir yazışma, başvuru ve talepte bulunmayacaktır. Bu bağlamda
platform, katılımcı derneklerin gündeme gelen bir konuda temayül belirlediği bir yapı
olacaktır. Temayüllerin bir bağlayıcılığı olmayacak, platform bu konuda katılımcı
Engelli Ayrımcılığını Önleme ve Mücadele Platformu
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kuruluşları bağlayıcı herhangi bir irade beyanında bulunmayacaktır. Platformda beliren
temayüller konusunda isteyen kurum, o temayül kapsamında (kendi kurumsal)
başvurusunu yapacaktır. Bu başvuru sırasında platform üyesi kuruluşun platfomdan,
platform katılımcılığından bahsi, platformca kabul ve memnuniyet yaratacaktır.
o

Platformun, sekretaryası, platformun idari işleri ve sekreterya hizmetleriyle sınırlı olacak,
platformun kendi iç işleyişi konusunda herhangi bir karar ya da işlem tasarruf yetkisi
bulunmayacaktır.

o

Platformun engelli ayrımcılığının önlenmesi konusunda spesifik amaçlı olarak faaliyet
gösterme kararlılığındadır. Platform, ayrımcılığı, başlı başına bir tutum, dışlamaötekileştirme anlayışı olarak gördüğü kadar, erişimden sağlığa, çalışma hakkından ulaşım
hakkına kadar her haktan (evrensel hukukun içerdiği haklara ve yasaların uygulanması
yönündeki taleplere karşın) mahrum bırakılmayı da bir ayrımcılık olarak ele alacak ve bu
konuda çalışma yürütecektir.

o

Platform, Türk Ulusal mevzuatı kadar, Türkiye’nin taraf olduğu sözleşmelerdeki
yükümlülüklerin yerine getirilmesi ve engelli politikalarında etkin kılınması yönünde
çalışmalar yürütecektir.

o

Platform, gerek Türkiye’nin ve gerekse de uluslararası alanda engelli politikasının
belirlenmesi konusunda çalışmalar yapma, ulusal ve uluslararası ağlara da dâhil olma
seçeneklerine açık olacaktır.
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Engelli Ayrımcılığını İzleme, Önleme ve Mücadele Platform Projesi kapsamında yapılan önemli
çalışmalardan biri de, Engelli Konumlandırma, Algı ve Ayrımcılık Araştırması’dır. Araştırma, temel olarak
(engelsizlerden engellilere ve aynı zamanda engellilerden engellilere yönelik) engelli ayrımcılığını, somut
bazı olgular üzerinden cevap arayan bir çalışma olmuştur.
Türkiye’de engelliye yönelik ayrımcılığın ölçümlenmesinde bugüne kadar oldukça az sayıda
araştırma yapılmıştır. Bu konuda yapılan çalışmalar daha ziyade (eski adıyla Başbakanlık Özürlüler İdaresi
Başkanlığı) Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Yaşlı ve Özürlüler Müdürlüğü tarafından yaptırılmıştır. Bu
araştırmalardan en dikkat çekici olanı 2009 yılında yapılmış olan Toplum Özürlülüğü Nasıl Anlıyor
Araştırması ve 2010 ylında yapılan Özürlülüğe Dayalı Ayrımcılığın Ölçülmesi Araştırması’dır.
2009 yılında yapılan çalışma, daha ziyade toplumun engellileri nasıl algıladığı sorusuna cevap
ararken, 2010 yılında yapılan araştırma ise engellilerin ayrımcılığa uğrayıp uğramadıklarını anketin yapıldığı
engellinin (şahsi) algısı boyutuyla irdelemeyi hedeflemiştir. Ancak 2010 yılında yapılmış olan anket,
engellilerin belirli konularda ayrımcılığın varolup olmadığına inançları ve ayrımcılığa uğrayıp
uğramadıklarını olgu üzerinden değil, kişilerin kanaatler üzerinden ölçmesi sebebiyle ciddi bir biçimde
sorgulanmaya ihtiyaç duymaktadır. Özellikle anketin uygulandığı engellilerin ayrımcılık kavramını ne
derece bildikleri, maruz kaldıkları olayın ayrımcılık olup olmadığının ölçümlenmesini şüpheyle yaklaşılır
kılmaktadır.
Engelliye yönelik ayrımcılığın anket çalışmalarında ölçülmesinin sübjektif kanaatler içermesi
sebebiyle zorluğu aşikârdır. Bu yüzden Engelli Konumlandırma, Algı ve Ayrımcılık Araştırması, diğer
anketlerde olduğu gibi, kişilerin kanaatlerini, belirli konular hakkındaki düşünceleri almanın yanında,
eğitim, ulaşım vb. alanlarda maruz kaldıkları somut olayları seçenekler sunmak, seçeneklerin cevap
vermediği hallerde de anket uygulanan kişiden olayın niteliğini almak şeklinde de bri yol izlemiştir.
Engelli Konumlandırma, Algı ve Ayrımcılık Araştırması’nın bir diğer özgün yanı da, diğer anketlerde
olduğu gibi sadece engelli ya da engelsiz şeklinde tek gruba odaklanmamasıdır. Zira anket, bir taraftan
engellilere yapılmışken, bir taraftan da engelsizlere yapılmıştır. Anketin yapılmasında, proje katılımcısı
kuruluşların temsilcileri, üniversite öğrencileri ve gönüllüler görev almıştır.
Anketin uygulanacağı kişilerin Türkiye’nin genel demografik yapısını yansıtacak şekilde
seçilmesine özen gösterilmiştir. Anketin engellilere uygulanan formu, 9 ilde toplam 241 engelliye kantitatif
yöntemle ve yüzyüze görüşülerek gerçekleştirilmiştir. Anketin uygulandığı zihinsel engellilerin, özel
durumları sebebiyle görüşmeler, onun bakımını üstlenen yakınıyla gerçekleştirilmiştir. Anketin engelsiz
kişiler bölümü, 9 ilde toplam 178 kişiye kantitatif yöntemle ve yüz yüze görüşmek suretiyle
gerçekleştirilmiştir. (Anket formları bu kitabın sonundaki EK 1'de sunulmaktadır.)
Anket sonuçlarının detaylı verilerini sunmadan önce, anketin gerek engelliler ve gerekse de
engelsiz bireyler açısında ortaya koyduğu bazı çarpıcı sonuçları vererek bu sonuçların irdelenmesinde
fayda bulunmaktadır.
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ENGELLİ KONUMLANDIRMA, ALGI VE AYRIMCILIK ARAŞTIRMASI’NDAN ELDE EDİLEN BAZI ÖNEMLİ
VERİLER
Engelli Konumlandırma, Algı ve Ayrımcılık Araştırması, özellikle engelsiz bireylerden, engelli bireylere
yönelik bakış açsını yansıtması açısından çarpıcı veriler ortaya koymuştur. Bu verilere göre, engelsiz
bireyler, engellileri daha ziyade, yetersiz, başkasının bakımına muhtaç insan olarak algılamaktadır. Nitekim
anket verilerine göre, Türkiye’de engelli olmayanların, neredeyse yarısında, engellilere yönelik ilk algısı
«yetersiz insan», «yardıma muhtaç» ifadeleriyle (% 46,7) karşılık bulmaktadır. Bu rakama kadersiz ve
acınacak insan olarak değerlendiren % 7,8 kişilik kitle de eklenince, tablonun ne derece düşündürücü
olduğu daha iyi anlaşılmaktadır.
Bu bakış açısı doğal olarak, toplumda engelliye yönelik en baskın duygu olarak acıma duygusu
karşımza çıkmaktadır. Ayrımcılık sonucu veren uygulama ve anlayışlar da işte tam olarak bu bakış
açısından beslenmektedir. Nitekim toplumun önemli bir bölümü engellilere yönelik ayrı site ve mahalleler
kurulması (% 37), onlar için özel düzenlemeler yapılmış ayrı okullar yapmanın faydalı olacağı (% 57)
kanaatini bildirmektedir. Şüphesiz ki toplum tabakaları, bu bakış açısının ayrımcılık olduğunun farkında
değildir. Zira çoğu zaman toplum, bu kanaatini “engellinin iyiliği, bu şekilde yaratılacak koşullarda daha
rahat yaşayacağı” vb. gerekçelerle izah etmektedir. Bu durum kasıt olmasa da, engelliye yönelik
ayrımcılığın meşrulaştırılması sonucunu vermekte, ayrımcılık toplumun tüm kesimlerine dalga dalga
yayılmaktadır.
Engelli kesimin yetersizliğine, başkalarına yük olacağı inancı o derece yaygın hale gelmiştir ki anket
yapılanlar arasında sokakta görülen dilencilerden öncelikle hangisine sadaka verileceği sorusuna, en çok
“engelli dilenciye” verileceği (% 27,1) yanıtı alınmıştır. Toplumun ezici bir kısmı engellilerin çalışması
gerektiğini (% 98,9) ifade etmektedir. Bu durum, engellinin çalışmasının, üretmesinin içselleştirildiğini
göstermektedir. Ancak diğer taraftan, anket yapılanların yine ezici bir çoğunluğu, engellilerin sosyal
kontağının asgariye indirildiği, çalışmanın ekonomik değer yaratmak kadar önemli bir boyutu olan
sosyalleşme boyutunu ihmal eden evden çalışma modeline destek vermektedir (% 80,4). Kişisel bir tercih
olarak evden çalışmanın uygunluğu tartışılmamakla birlikte, evden çalışmanın yaygın bir şekilde engellilik
kimliğine yapıştırılmış bir sektör olarak algılanmasının engelliye yönelik bir ayrımcılık sonucu doğuracağı
ciddiyetle üzerinde durulması ve tartışılması gereken bir durumdur.
Bu yaklaşım, engelliler için uygun ortamlarda çalışma yaratılabileceği ya da daha rahat
çalışılabileceği kanılardan beslenmekte olsa da, toplumun ve devletin, engellilerin sokakta bağımsız
hareket edebilme, toplu taşıma hizmetlerine erişme ya da fiziksel engellerden arındırılmış ortamlarda
çalışmalarının temel bir hak olduğu gerçeğinin gözönünde bulundurulması gerekmektedir. Bu temel
noktanın gözden kaçırılmaması gerektiği açıktır.
Engellinin iş hayatına katılımı yönünde toplumun genel anlamda olumlu bir bakışı olduğu
gözlenmekle birlikte, engelliyle kurulacak bireysel kontaklarda, engellinin zayıf ve yetersiz insan olduğu
kanısının yaygınlığıyla yeniden yüz yüze gelinmektedir. Nitekim anket yapılan bireylere, çocuklarının
öğretmenlerinin engelli olması durumunda ya da çocuklarının engelli birisiyle evlenmesi gibi durumla
karşılaşmaları halinde verecekleri tepkiler sorulduğunda; engelliye yönelik algı, yeniden olumsuza
dönmektedir. Nitekim ankete katılanlar çocuklarının engelli bir öğretmenin olmasını önemsemeyeceklerini
söyleyen (% 45,6) ve bunu olumlu bulacağını söyleyenler (% 5,8) dışındaki yarısı (% 58,6’sı), bir şekilde bu
durumdan tedirgin olacaklarını, hatta karşı çıkacaklarını (% 2,9) ifade etmektedir.
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Engelli Ayrımcılığı Araştırması ve
Engelli Ayrımcılığına Karşı Çözüm ÖnerileriRaporu

14

Benzer bir durum, engelli bir komşu hakkındaki düşünceler için de geçerlidir. Ankete katılanların
sadece % 10,5’i engelli bir komşusunun olmasında hiçbir sakınca görmeyeceğini beyan etmiştir. Bunun
dışındaki kesim, (ortopedik, görme, işitme ve zihinsel) engel gruplarından en az biriyle komşu olmak
istemediğini bildirmiştir. Keza benzer bir durum, ankete katılan kişilerin bir engelliyle evlenip
evlenemeyecekleri sorusunda da ortaya çıkmıştır.
Ankete katılanların % 40,7’si dışındaki kesim engelliyle evlenmeye olumsuz bakmaktadır. Aynı
kişilere çocuklarının böyle bir taleplerinin olması durumda verecekleri tepki sorulduğunda; % 45,1’i böyle
bir evliliğe karşı çıkmayacaklarını, % 2,3’ü de çoğunun kendi kararına bırakacaklarını ifade etmiştir. Bu
oranın bir sonucu olarak toplumun % 46,6’sı çeşitli sebeplerle bu evliğe olumlu bakmayacağını ifade
etmiştir.
Yukarıdaki verilerden de anlaşılabileceği üzere, toplumun engelliye yönelik acıma-merhamet etme
eksenli bakış açısı, onun engelliyi yaşam içerisinde konumlandırışında da belirleyici olmaktadır. Engelsiz
bireylerdeki genel algı, engellinin de toplumun diğer bireyleri gibi çalışma, eğitim görme, sağlıklı bir
çevrede yaşama hakkının olduğunu benimseme yönündedir. Ancak diğer taraftan, engelliyle bireysel
ilişkinin kurulacağı sosyal ilişki noktasında acıma-merhamet etme duygusu, yabancılaşma ve ötekileşmenin
getirdiği olumsuz bakış açısıyla birleşmektedir. Bütün bu algı ve konumlandırma da her aşamada (ve
toplamda) engelliye yönelik ayrımcılığı gündeme getirmektedir.
Engelsiz bireylerde oluşmuş bu algı, engelli bireylerin gözlem ve kanaatlerinde de karşılık
bulmaktadır. İlerleyen sayfalarda veri detayı ayrıntılı yorumlarla sunulan ankete göre Türkiye’deki
engelliler, toplumun kendilerine acıdıkları (% 49,8), horlandıkları (% 8,2), yük olarak görüldükleri (% 10,8)
ve önemsemedikleri (% 24,9) kanaatindedir. Bu tablodan da anlaşılacağı üzere, engelliler Türkiye’de
kendilerini “öteki” olarak algılamaktadır.
Anketin ortaya koyduğu ilginç bir tablo ise engellilerin, kendi dışında (başka bir gruptan) engelli
gördüklerinde, toplumdan kendisine yansıtılan duyguyu, aynı şekilde diğer engel grubuna yansıttığıdır.
Engellilerin diğer engelli gruplarındakiler hakkındaki düşünceleri sorulduğunda, “kendi durumuma
şükrediyorum” (% 19), “Allah yardımcıları olsun” (% 7,6), “onlar için üzülüyorum” (% 10,9) gibi yanıtlar
yüksek çıkmıştır. Bu sonuçlar, engellilerin önemli bir bölümünün diğer engel gruplarını daha sorunlu
varsaydıklarını göstermektedir.
Ankette ortaya konulan bir diğer dikkat çekici nokta da, engelsizlerde olduğu gibi, engellilerin de
kendileri için özel olarak yapılmış, engellilerin toplumdan ayrı bir şekilde birarada oturacakları siteler
yapılmasına olumlu baktıklarını (% 56,4), evden çalışma projelerini destekledikleri (% 60,1) görülmektedir.
Bu tablonun ortaya koyduğu sonuca göre, engelli bireyler, toplumun onlara yönelik kurguladığı yaşam
biçimini ve rolü benimsemiş durumdadır.
Engelli bireyler, bu tercihlerinin temelinde ayrımcılık yatıyor olabileceğini düşünmekten çok, fiziki
koşulların uygun olacağı ve rahat olacağına inançlarından kaynaklanmaktadır. Nitekim engelliler, (tıpkı
engelsizlerin düşündüğü gibi) bu şekilde siteler oluşturulmasının altyapı uygunluğu (% 50,5) ve rahatlık (%
15,2) sebebiyle tercih edeceklerini bildirmişlerdir. Keza benzer şekilde engelliler evden çalışma koşullarının
engeller olmaması (% 26,2) ve rahat olacağı sebebiyle (% 17,4) daha kolay olacağına inanmaktadır.
Diğer taraftan, engellilerin eğitim, iş ya da sosyal yaşamda maruz kaldıkları somut olaylar
sorgulandığında ayrımcılık konusunda tablonun daha net ve keskin bir şekilde karşımıza çıktığı
görülmektedir. Bu bağlamda ankete katılan engellilerin sadece % 17,3’ü herhangi bir olumsuz davranışa
maruz kalmadığını beyan etmiştir. Maruz kalınan davranışlar arasında idarecilerin okula kayıt yapmayı
Engelli Ayrımcılığını Önleme ve Mücadele Platformu
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istememesi (% 13,8), okuldaki diğer çocukların alay etmesi (% 9,8), öğretmenin engelli çocuğu sınıfa kabul
etmemesi (% 4,7), asansör olduğu hallerde asansörün engelli çocuğa kullandırılmaması (% 2,8) vb. açık
ayrımcı uygulamalar bulunmaktadır.
Bu oranların dışında kalan kişiler ise engelliye yönelik erişim düzenlemeleri ya da makul
uyumlulaştırma tedbirleri uygulamamak davranışına maruz kaldıklarını, geri kalan (% 20,5’lik kısım da)
hiçbir şekilde eğitim alamadıklarını beyan etmiştir.
Benzer bir olumsuz tablo da iş yaşamı için geçerlidir. Ankete katılan engelliler, işyerlerinde
eğitimlerine ve mesleklerine uygun bir iş verilmediği (% 13,19), meslekte yükselme imkanı verilmediği (%
6,8), işyerindeki çalışan ya da amirleri tarafından ona sakatlığıyla hitap edildiği (%7.3), benzer pozisyonda
çalışan kişilere göre daha düşük ücret verildiği (% 6,3), iş sırasında engelliği üzerinden tacize uğrayarak
işten ayrılmaya zorlandığı (% 5,2), işyerine çok fazla mali yük getirmeyeceği halde, işyeri koşullarının uygun
hale getirecek düzenlemelerin yapılmadığı (% 5,8) ya da maaşının verileceği ama işe gelmemesinin
söylendiği (% 2,1) şeklinde ayrımcılık, kötü muammele ve dışlama türünden davranışlara maruz kaldıklarını
bildirmişlerdir.
Engellilerin sosyal yaşamda karşılaştıkları olumsuz tutumlar açısından da tablo benzer bir nitelik
sergilemektedir. Anket yapılan engellilerin % 52,8’i yaşamın çeşitli alanlarında alay ve kötü muameleye
maruz kaldığını ifade etmiştir. Bu davranışlar arasında engelli olduğu için restoran, sinema, kafe vb. yerlere
alınmamak (% 17,1), kiralık ev ya da işyeri aradığı sırada engelli olduğu için talebinin reddedilmesi (% 8,1),
engelli hale geldikten sonra eşi tarafından terk edilmek, eşi veya yakını tarafından engelliliği yüzünden
kötü muameleye maruz kalmak (% 6,5) bu olumsuz ve ayrımcı davranışların en başında gelenleridir.
Ankette ortaya çıkan ilginç bir durum da; engellilerin de tıpkı engelsizler gibi çocuklarının engelli
birisiyle evlenmesine karşı çıkmalarıdır (% 76). Engelsiz bireylerde % 46 civarında olan bu düşüncenin
engellilerde bu şekilde daha fazla olmasının temelinde; ayrımcı davranışların insan ilişkilerinde ne kadar
belirleyici olduğunun farkında olmalarının, hatta bizzat bunu yaşamalarının yattığını söylemek yanlış
olmayacaktır. Zira bu kişilere düşüncelerinin temelinde yatan sebep sorulduğunda; kendi yaşadıklarını
çocuklarının yaşamasını istemedikleri (% 15,2), şimdi olmasa bile ileride sorun yaşayacaklarını bildikleri (%
39,4), bir engelliyle birlikte yaşamanın zor olduğu (% 30,3) cevapları alınmıştır.
Yukarıda yapılan tüm veri sunumlarından da anlaşılacağı üzere, gerek engelli bireylere, gerekse de
engelsiz bireylere yapılan anketlere göre, toplumun önemli bir kısmında engellilere karşı ayrımcı bir tutum
söz konusudur. Detayları ve dağılımları sonraki sayfalarda ayrıntılı olarak sunulan çalışmaya göre
bireylerde (acıma, merhamet vb.) söylem düzeyinde farklılıklar gösterse de tutum ve yaklaşım ekseninde
engellilere yönelik ciddi bir ayrımcı anlayış sözkonusudur. Bu ayrımcı anlayış, her ne kadar ırk, din cinsiyet
ayrımcılığı gibi şiddet ve nefretten kaynak bulmasa da sonuç olarak ayrımcılıktır ve gerçektir.
Tablonun olumsuz yanı ise engellilerin bu durumun farkında olmaları ve neredeyse toplum
tarafından onlara sunulan yaklaşımı kabullenmiş olmaladır.
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ENGELLİ KONUMLANDIRMA
(ALGI VE AYRIMCILIK)
ARAŞTIRMASI
ENGELLİ OLMAYANLAR BÖLÜMÜ
Metodoloji
• Metod

:

Kantitatif Araştırma

• Yöntem

:

Yüz yüze Görüşme

• Kapsam

:

9 ilde,
178 engelli olmayan kişi ile görüşülmüştür
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Cinsiyet Dağılımı

KADIN
42.1

Seri 1

ERKEK
57.9

n: 178 (%)
Ankete katılanların çoğunluğu erkeklerden oluşmaktadır.

Yaş Dağılımı

Seri 1

n: 178 (%)

18-24
19.7

25-34
32.6
-

35-44
26.4

45-54
17.4

55+
3.9

-

Ankete katılanların yaklaşık % 60’ı genç-orta yaş olarak değerlendirilebilecek 25-44 yaş aralığındadır.
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Eğitim Dağılımı

İLKOKUL VE ALTI
Seri 1
19.7

ORTAOKUL
32.6

LİSE
26.4

ÜNİVERSİTE
17.4

n: 178 (%)
Ankete katılanların ezici çoğunluğunu ilk ve ortaöğretim mezunları oluşturmaktadır.

Medeni Durum

Seri 1

EVLİ
56.2

BEKA
R38.2

DUL-BOŞANMI
Ş 5.6

n: 178 (%)
Ankete katılanların yaklaşık % 60’ı evli ya da evlilik yapmış durumdadır.
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Sizce yaşamı zorlaştıran en büyük fiziki
engel hangisidir?

Görme engelli
olmak
43.4

Sütun1

Bedensel engelli
olmak
38.3

İşitme engelli
olmak
1.7

Zihinsel engelli
olmak
6.9

Hepsi
9.7

n: 175 (%)
Türkiye’de engelli olmayanlara göre; yaşamı zorlaştıran en büyük fiziki engel grubunu öncelikle görme
engelliler, ardından da bedensel engelliler oluşturmaktadır. İşitme engelliler ise en düşük orana
sahiptir. Görme ve bedensel engelli gruplarının medyada ve toplumda diğer engelli gruplarına
nazaran daha fazla seslerini duyurmaya başlamış olmalarının (işitme engellilerin de bu konularda
daha düşük bir görünürlüğe sahip oldukları göz önüne alındığında) etkisi olduğu düşünülebilir.

Sizce yaşamı zorlaştıran en büyük fiziki
engel hangisidir?

Seri
1

BEDENSEL
ENGELLİ
34.
5

n: 168 (%) (çok cevap)

GÖRME
ENGELLİ
27.
4

HEPS
İ
23.
8

İŞİTME
ENGELLİ
7.
1

ZİHİNSEL
ENGELLİ
6.
5

DİĞE
R
0.
6

Anketin engellilerle ilgili bölümünde de görüleceği gibi; aynı soru engellilere yöneltildiğinde en büyük
oranı bu kez bedensel engelliler alırken, onu görme engelliler ve «hepsi» yanıtları takip etmektedir.
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Eğitim durumuna göre;

Sizce hayatı en çok zorlaştıran fiziki engel hangisidir?

Görme engelli
olmak
ilkokul
41.4
ortaokul
50
lise
38.5
üniversite
45.8

Bedensel engelli
olmak
34.5
31.8
42.3
38.9

İşitme engelli
olmak
0
0
1.9
2.8

Zihinsel engelli
olmak
3.4
13.6
5.8
6.9

n: 175 (%)

Hepsi
20.7
4.5
11.5
5.6
.

Engelli olmayanların hayatı en çok zorlaştıran fiziki engel sorusuna verdikleri yanıtları eğitim
durumlarına göre sınıflandırdığımızda; ortaokul mezunlarının en çok görme engellileri, lise
mezunlarının ise en çok bedensel engellileri işaret ettikleri görülmektedir.
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Yaş dağılımına göre;
Sizce yaşamı zorlaştıran en büyük fiziki engel hangisidir?

18-24

38.2

Bedensel engelli
olmak
44.1

2.9

11.8

25-34

44.8

41.4

1.7

3.4

8.6

35-44

40.4

40.4

0.0

4.3

14.9

45-54

48.3

24.1

3.4

10.3

13.8

55+

57.1

28.6

0.0

14.3

0.0

Görme engelli olmak

İşitme engelli olmak

Zihinsel engelli olmak

Hepsi
2.9

n: 175 (%)
Yaş aralıklarına göre sınıflandırma yapıldığında ise; yaş grupları yükseldikçe görme engellilerin daha
fazla işaret edildikleri ortaya çıkmaktadır. Bunda bedensel engellilerin sağlık durumları, bakım vs.
nedenlerle ileri yaşlarına dek yaşayamıyor olmalarının etkisi olduğu düşünülebilir.

Cinsiyet dağılımına göre;
Sizce yaşamı zorlaştıran en büyük fiziki engel hangisidir?

kadın
erkek

Görme engelli
olmak
41.7
44.7

Bedensel engelli
olmak
36.1
39.8

İşitme engelli
olmak
4.2
0.0

Zihinsel engelli
olmak
4.2
8.7

Hepsi
13.9
6.8

n: 175 (%)
Cinsiyet dağılımına göre sınıflandırıldığında ise; (ankete katılanların çoğunluğunu erkeklerin
oluşturmasının da etkisi göz önünde bulundurulacak olursa) görme ve bedensel engellileri erkeklerin,
işitme engellileri ise kadınların daha fazla fiziki engel olarak gördükleri söylenebilir.
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Yakın ilişkide olduğunuz ya da tanıdığınız engelli birisi
var mı?

Sütun1

EVET
77.0

HAYIR
23.0

n: 178 (%)
Engelli olmayanların % 77’si yakınları ya da tanıdıkları arasında bir engellinin olduğunu dile
getirmiştir.

Aynı evde yaşadığınız engelli birisi var mı?

Sütun1

EVET
27.7

HAYIR
72.3

n: 141 (%)
Engelli olmayanların 1/3’ü engelli biriyle aynı evde yaşamaktadır.
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Aynı evde yaşadığınız engeli ise yakınlık
dereceniz nedir?

Sütun1

KIZIM/OĞLUM

ABLA/ABİ/KARDEŞ

KUZEN/YEĞEN/DAYIM

ANNEM/BABAM

EŞİM

48.7

20.5

12.8

10.3

7.7

n: 39 (%)
Engelli biriyle aynı evde yaşayan engelli olmayanların neredeyse yarısının kızı/oğlu engelli
konumundadır. Bunu kardeşler takip etmektedir.

Engelli denildiği zaman ilk aklınıza gelen duyguyu
söyleyebilir misiniz?

Sütun1

YETERSİZ İNSAN,
HAYATININ HER
ANINDA BAŞKALARININ
YARDIMINA MUHTAÇ
KİŞİ

ÖZEL BİR DUYGU
ÇAĞRIŞTIRMIYOR

46.7

22.2

BENİM İÇİN ÖZEL
İNSANLAR/ÇOK ÖZEL
BİR KİŞİ / ÇOK ÖZEL
YETENEKLERİ OLAN
İNSANLAR
8.4

KADERSİZ, KÖTÜ
TALİHLİ, ACINACAK KİŞİ

7.8

KISITLI AMA ÇARESİZ
DEĞİL

5.4

n: 167 (%)
Türkiye’de engelli olmayanların, neredeyse yarısının, engellilere yönelik ilk algısı «yetersiz insan»,
«yardıma muhtaç» ifadeleriyle karşılık bulmaktadır.
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Toplumda engellilerle ilgili öncelikli algı sizce nedir?

ACIMA
Seri 1

55.2

ÖNEMSENME - YÜK OLARAK
DİKLERİ GÖRÜLDÜKLERİ
21.5
8.7

HEPSİ
8.7

HORLANDIKI
LAR5.2

DİĞER
0.6

n: 172 (%) (çok cevap)
Önceki grafikle orantılı olarak; engelli olmayanlar, toplumun engelli algısını % 55,2 gibi yüksek bir
oranla «acıma» ifadesiyle bağdaştırıyor.

Engelli denildiği zaman ilk aklınıza gelen duyguyu
söyleyebilir misiniz?

YETERSİZ
İNSAN,
ÖZEL BİR
HAYATININ
KADERSİZ,
YOKSUL, FAKİR
DUYGU
KÖTÜ TALİHLİ, HER ANINDA
KİŞİ
ÇAĞRIŞTIRMIY
ACINACAK KİŞİ BAŞKALARININ
OR
YARDIMINA
MUHTAÇ KİŞİ

AZİM

BENİM İÇİN
ÖZEL
HALİME
İNSANLAR/ÇO ŞÜKREDİYORU
K ÖZEL BİR KİŞİ M / SAĞLIĞIN
/ ÇOK ÖZEL
KIYMETİNİ
YETENEKLERİ
BİLME
OLAN
DÜŞÜNCESİ
İNSANLAR

HERKES BİR
ENGELLİ
ADAYIDIR.

KISITLI AMA
ÇARESİZ DEĞİL

ilkokul

17.2

48.3

3.4

20.7

0.0

3.4

3.4

0.0

0.0

ortaokul

10.5

63.2

0.0

10.5

0.0

5.3

5.3

5.3

0.0

lise

3.8

47.2

1.9

20.8

1.9

7.5

5.7

3.8

5.7

üniversite

6.1

40.9

0.0

27.3

0.0

6.1

4.5

3.0

9.1

n: 167 (%)
Ankete katılanların ezici çoğunluğunun ilk ve ortaöğretim mezunlarından oluştuğu göz önüne
alındığında; engellilere yönelik «yetersiz insan» ve «yardıma muhtaç» algılarının üniversite mezunları
arasında da % 40,9’luk bir orana sahip olması önemli bir göstergedir.
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Cinsiyete göre;
Engelli denildiği zaman ilk aklınıza gelen duyguyu
söyleyebilir misiniz?

Yetersiz bir
insan,
Kadersiz,
hayatının her
kötü talihli
anında
acınacak bir
başkalarının
kişi
yardımına
muhtaç kişi

Özel bir
Yoksul, fakir
duygu
bir kişi
çağrıştırmıyor

Azim

Kısıtlı ama
Özel insanlar,
Halime
Her insan bir caresiz değil,
özel
şükrediyorum
Özel durumu
engellidir,
sadece bazı
olan, saygıyı
yetenekleri
, sağlığın
engelli
konularda
olan, Allah'ın
kıymetini
hakeden kişi
adayıdır
desteğe
sevgili kulları bilmek gerek
ihtiyacı var

kadın

8.1

50.0

0.0

18.9

0.0

6.8

2.7

2.7

8.1

2.7

erkek

7.5

44.1

2.2

24.7

1.1

5.4

6.5

3.2

3.2

2.2

n: 167 (%)
Engellilere yönelik «yetersiz insan» ve «yardıma muhtaç» algısının % 6’lık bir oranla kadınlarda daha
fazla olmasında, evdeki engelli bireyle kadınların daha fazla ilgileniyor olmasının etkisi olduğu
düşünülebilir.

Engelli denildiği zaman ilk aklınıza gelen duyguyu
söyleyebilir misiniz?

Yetersiz bir
insan,
Kadersiz, kötü
hayatının her
Özel bir
talihli
Yoksul, fakir
duygu
anında
acınacak bir
bir kişi
çağrıştırmıyor
başkalarının
kişi
yardımına
muhtaç kişi

Azim

Kısıtlı ama
Özel insanlar,
Halime
Her insan bir caresiz değil,
özel
şükrediyorum
Özel durumu
engellidir,
sadece bazı
yetenekleri
, sağlığın
olan, saygıyı
engelli
konularda
hakeden kişi
olan, Allah'ın kıymetini
adayıdır
desteğe
sevgili kulları bilmek gerek
ihtiyacı var

18 -24

3.0

51.5

3.0

15.2

0.0

3.0

6.1

6.1

6.1

6.1

25 -34

9.3

46.3

0.0

27.8

0.0

3.7

1.9

1.9

7.4

1.9

35 -44

4.4

55.6

2.2

17.8

0.0

11.1

4.4

2.2

2.2

45 -54

10.3

27.6

0.0

31.0

3.4

3.4

10.3

3.4

6.9

3.4

55+

33.3

50.0

0.0

0.0

0.0

16.7

0.0

0.0

0.0

0.0

n: 167 (%)

-

Engellilere yönelik «yetersiz insan» ve «yardıma muhtaç» ifadelerinin en az 45-54 yaş arası grupta
karşılık bulduğu görülmüştür.
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Engelliler için özel, engelli olmayanlardan ayrı
okullar yapılmalı mıdır?

GENEL

EVET
57.3

HAYIR
42.7

n: 171 (%)
Engelli olmayanların yaklaşık % 60’ı engellilerin, engelli olmayanlardan ayrı eğitim almaları gerektiğini
düşünmektedir.

Yaşa göre;
Engelliler için özel, engelli olmayanlardan ayrı okullar yapılmalı mıdır?

EVET

HAYIR

18 -24

53.1

46.9

25 -34

59.6

40.4

35 -44

55.6

44.4

45 -54

54.8

45.2

55+

83.3

16.7

n: 171 (%)
Engelli olmayanlarda yaş ilerledikçe, engellilerin ayrı eğitim almaları gerektiği fikri kuvvetlenmektedir.
Bunda, engellilerin eğitim hayatlarında karşılaştıkları sorunların gözlemlenmesinden edinilen
intibaların etkisi olduğu düşünülebilir.
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Eğitime göre; Engelliler için özel, engelli olmayanlardan ayrı
okullar yapılmalı mıdır?

ilkokul
ortaokul
lise
üniversite

EVET
66.7
81.0
57.4
46.4

HAYIR
33.3
19.0
42.6
53.6

n: 171 (%)
Engelli olmayanlar arasında düşük eğitim grubundan olanların, engellilerin ayrı eğitim görmelerini
daha fazla oranda onayladıkları görülmektedir.

Cinsiyete göre;
Engelliler için özel, engelli olmayanlardan ayrı okullar yapılmalı mıdır?

kadın
erkek

EVET
61.1
54.5

HAYIR
38.9
45.5

n: 171 (%)
Engellilerin ayrı eğitim görmelerini, engelli olmayan kadınlar daha fazla desteklemektedir. Bunda ev
bakımında olduğu gibi, engellilerin eğitim hayatında karşılaşılan zorluklara kadınların daha fazla
muhatap kalmasının etkisi düşünülebilir.
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Engelliler için özel, engelli olmayanlardan ayrı okullar
yapılmalı mıdır?

EVET
57.9
55.3

engelli tanıdığı var
engelli tanıdığı yok

HAYIR
42.1
44.7

n: 171 (%)
Engellilerin ayrı eğitim görmesini, engelli tanıdığı olanlar, küçük bir oranla da olsa, daha fazla
destekliyor.

Engelliler için özel, engelli olmayanlardan ayrı okullar neden
yapılmalıdır?

Her engelli (zihinsel engelli
gibi) normal okula gidemez,
dışlanırlar
Genel

17.8

Engellilere özel yapılan
okullarda özel eğitim alarak
yaşamlarında sorun
yaşamazlar, kendilerini daha
rahat hissederler
22.2

Normal okullar engelliler için
yeterli donanıma sahip değil
60.0

n: 90 (%) (evet diyenlere)
Engellilerin ayrı eğitim görmeleri fikrini destekleyenlerin öncelikle öne sürdüğü neden; normal
okulların engelliler için yeterli donanıma sahip olmaması.
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Eğitime göre;
Engelliler için özel, engelli olmayanlardan ayrı okullar
neden yapılmalıdır?

Her engelli (zihinsel engelli gibi)
normal okula gidemez, dışlanırlar

Engellilere özel yapılan okullarda özel
eğitim alarak yaşamlarında sorun
yaşamazlar, kendilerini daha rahat
hissederler

Normal okullar engelliler için yeterli
donanıma sahip değil

ilkokul

27.8

11.1

61.1

ortaokul

15.4

15.4

69.2

lise

22.2

29.6

48.1

üniversite

9.4

25.0

65.6

n: 90 (%)
Normal okulların engelliler için yeterli donanıma sahip olmadığı görüşü hemen her eğitim düzeyinde
yakın oranda destek buluyor.

Yaşa göre;
Engelliler için özel, engelli olmayanlardan ayrı okullar
neden yapılmalıdır?

18-24
25-34
35-44
45-54
55+

Engellilere özel yapılan okullarda
Her engelli (zihinsel engelli gibi) özel eğitim alarak yaşamlarında Normal okullar engelliler için
normal okula gidemez, dışlanırlar sorun yaşamazlar, kendilerini
yeterli donanıma sahip değil
daha rahat hissederler
18.8
31.3
50.0
12.9
12.9
74.2
26.1
26.1
47.8
7.1
14.3
78.6
33.3
50.0
16.7

n: 90 (%)
Normal okulların engelliler için yeterli donanıma sahip olmadığı görüşü hemen her yaş grubunda
yakın oranda destek bulurken, en az 55 yaş üstü grup destek veriyor.
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Engelli tanıdığı olma durumuna göre;
Engelliler için özel, engelli olmayanlardan ayrı okullar
neden yapılmalıdır?

Engellilere özel yapılan
Her engelli (zihinsel engelli okullarda özel eğitim alarak
Normal okullar engelliler için
yaşamlarında sorun
gibi) normal okula gidemez,
yeterli donanıma sahip değil
dışlanırlar
yaşamazlar, kendilerini daha
rahat hissederler
engelli tanıdığım var
21.1
22.5
56.3
engelli tanıdığım yok
5.3
21.1
73.7

n: 90 (%)
Normal okulların engelliler için yeterli donanıma sahip olmadığı görüşünü daha çok engelli tanıdığı
olmayanlar desteklemiş. Öte yandan, engelli tanıdığı olanların da % 56,3 gibi yüksek orandaki bir
kısmı destek vermiş. Bu durumdan, okulların engellilere yönelik eskiye göre nispeten iyileştiği ancak
bu gelişmeden genel halk kitlelerinin bilgisinin olmadığı sonucu çıkarılabilir.

Cinsiyete göre;
Engelliler için özel, engelli olmayanlardan ayrı okullar
neden yapılmalıdır?

Engellilere özel yapılan
Her engelli (zihinsel engelli okullarda özel eğitim alarak
Normal okullar engelliler için
gibi) normal okula gidemez,
yaşamlarında sorun
yeterli donanıma sahip değil
dışlanırlar
yaşamazlar, kendilerini daha
rahat hissederler
KADIN
20.5
28.2
51.3
ERKEK
15.7
17.6
66.7

n: 90 (%)
Okulların engelliler için yeterli donanıma sahip olmadığı fikri erkeklerde daha fazla yaygın halde
görülüyor.
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Engelliler için özel, engelli olmayanlardan ayrı okullar neden
yapılmamalıdır?

Genel

Ayrı okul
yapılmasındansa
mevcut okullar
engellilerin şartlarına
göre düzenlensin

Eğitim şekilleri ve
ihtiyaçları farklı
olduğundan ayrı
sınıflar olabilir fakat
aynı okulda birlikte
yaşayarak ortak sosyal
alan
oluşturulmalı,hayatın
içinde yer almalılar

Ayrımcılık olur,
kaynaşmalılar

21.1

14.5

55.3

azimli bir engelli
sağlıklı bir insan kadar
başarılı olabilir ve bu
da diğerlerine örnek
olur

Belirli bir seviyeye
kadar özel eğitim
almalı, daha sonra
normal okula gitmeli

6.6

2.6

n: 76 (%)
«Hayır» yanıtını seçenlerin yarısından fazlası, engellilerin ayrı eğitim görmeleri fikrini ayrımcılığa yol
açacağı kanaati nedeniyle bu yanıtı verdiklerini belirtiyor. Bu da, toplumdaki (gelişmekte olan)
farkındalık ve bilince işaret olarak değerlendirilebilir.

Eğitime Göre,
Engelliler için özel, engelli olmayanlardan ayrı okullar
neden yapılmalıdır?

ilkokul

11.1

Eğitim şekilleri ve
ihtiyaçları farklı
olduğundan ayrı
sınıflar olabilir fakat
aynı okulda birlikte
yaşayarak ortak sosyal
alan
oluşturulmalı,hayatın
içinde yer almalılar
22.2

66.7

0.0

0.0

ortaokul

0.0

25.0

75.0

0.0

0.0

lise

13.0

13.0

56.5

13.0

4.3

üniversite

30.0

12.5

50.0

5.0

2.5

Ayrı okul
yapılmasındansa
mevcut okullar
engellilerin şartlarına
göre düzenlensin

Ayrımcılık olur,
kaynaşmalılar

azimli bir engelli
sağlıklı bir insan kadar
başarılı olabilir ve bu
da diğerlerine örnek
olur

Belirli bir seviyeye
kadar özel eğitim
almalı, daha sonra
normal okula gitmeli

n: 76 (%)
Engellilerin ayrı eğitim görmelerinin ayrımcılık olacağı fikrine sahip olanlar hemen her eğitim
grubunda benzer oranda destek vermişlerdir. Ortaokul mezunları ise önemli oranda yüksek bir
çoğunluğu oluşturmakta.
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Yaşa Göre,
Engelliler için özel, engelli olmayanlardan ayrı okullar
neden yapılmalıdır?

Ayrı okul
yapılmasındansa
mevcut okullar
engellilerin şartlarına
göre düzenlensin

Eğitim şekilleri ve
ihtiyaçları farklı
olduğundan ayrı
sınıflar olabilir fakat
aynı okulda birlikte
yaşayarak ortak
sosyal alan
oluşturulmalı,hayatın
içinde yer almalılar

Ayrımcılık olur,
kaynaşmalılar

azimli bir engelli
sağlıklı bir insan kadar
başarılı olabilir ve bu
da diğerlerine örnek
olur

Belirli bir seviyeye
kadar özel eğitim
almalı, daha sonra
normal okula gitmeli

18 -24

33.3

26.7

33.3

6.7

0.0

25 -34

21.7

13.0

56.5

0.0

8.7

35 -44

18.2

4.5

77.3

0.0

0.0

45 -54

13.3

20.0

46.7

20.0

0.0

55+

0.0

0.0

0.0

100.0

0.0

n: 76 (%)
Engellilerin ayrı eğitim görmelerinin ayrımcılık olacağı fikrine sahip olanlar arasında 25-44 yaş
aralığındakilerin daha yüksek oranda destek verdikleri görülmüştür.
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Engelli Tanidiği Olma Durumuna Göre,
Engelliler için özel, engelli olmayanlardan ayrı okullar
neden yapılmalıdır?

Ayrı okul
yapılmasında
nsa mevcut
okullar
engellilerin
şartlarına
göre
düzenlensin

Eğitim
şekilleri ve
ihtiyaçları
farklı
olduğundan
ayrı sınıflar
olabilir fakat
aynı okulda
birlikte
yaşayarak
ortak sosyal …

engelli tanıdığı var

22.0

engelli tanıdığı yok

17.6

Ayrımcılık
olur,
kaynaşmalılar

azimli bir
engelli sağlıklı
bir insan
kadar başarılı
olabilir ve bu
da diğerlerine
örnek olur

Belirli bir
seviyeye
kadar özel
eğitim almalı,
daha sonra
normal okula
gitmeli

11.9

54.2

8.5

3.4

23.5

58.8

0.0

0.0

n: 76 (%)

Engellilerin ayrı eğitim görmelerinin ayrımcılık olacağı fikrine sahip olanlar arasında engelli tanıdığı
olanlar ve olmayanlar birbirine çok yakın oranda sonuçlar ortaya koymuştur.

Cinsiyete Göre,
Engelliler için özel, engelli olmayanlardan ayrı okullar
neden yapılmalıdır?

Eğitim şekilleri ve
ihtiyaçları farklı
Ayrı okul
olduğundan ayrı sınıflar
yapılmasındansa mevcut
olabilir fakat aynı okulda
okullar engellilerin
birlikte yaşayarak ortak
şartlarına göre
sosyal alan
düzenlensin
oluşturulmalı,hayatın
içinde yer almalılar
kadın
13.3
20.0
erkek

26.1

10.9

Ayrımcılık olur,
kaynaşmalılar

azimli bir engelli sağlıklı Belirli bir seviyeye kadar
bir insan kadar başarılı özel eğitim almalı, daha
olabilir ve bu da
sonra normal okula
diğerlerine örnek olur
gitmeli

60.0

0.0

6.7

52.2

10.9

0.0

n: 76 (%)
Engellilerin ayrı eğitim görmelerinin ayrımcılık olacağı fikrine sahip olanların % 60’ını kadınlar
oluşturmakta.
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Sizce engellilere yönelik özel yapılmış mahalle ya da site
projeleri olmalı mı?

Genel

EVET
32.5

HAYIR
67.5

n: 169 (%)
Engelli olmayanların 2/3 gibi ezici çoğunluğu, engellilere yönelik özel yaşam alanı projelerine destek
vermiyor.

Sizce engellilere yönelik özel yapılmış mahalle ya da
konut projeleri olmalı mı?

Seri 1

EVET
54.4

HAYIR
45.6

n: 160 (%)
Engelliler arasında, engellilere yönelik özel yaşam alanı projeleri fikrine dair net bir yaklaşım
gözlenmemektedir.
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Eğitime göre;
Sizce engellilere yönelik özel yapılmış mahalle ya da site
projeleri olmalı mı?

ilkokul
ortaokul
lise
üniversite

EVET
40.7
45.0
31.5
26.5

HAYIR
59.3
55.0
68.5
73.5

n: 169 (%)
Engelli olmayanlarda, eğitim seviyesi yükseldikçe, engellilere yönelik özel yaşam alanı projelerine
onaylamama oranı yükseliyor.

Yaşa göre;
Sizce engellilere yönelik özel yapılmış mahalle ya da site
projeleri olmalı mı?

18-24
25-34
35-44
45-54
55+

EVET
23.3
35.1
30.4
30.0
83.3

HAYIR
76.7
64.9
69.6
70.0
16.7

n: 169 (%)
Engelli olmayanlarda, engellilere yönelik özel yaşam alanı projelerini onaylamama durumu, hemen
her yaş grubunda yakın sonuçlar vermiştir. Destekleyen yaş grubu sadece 55 yaş üstüdür.
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Engelli tanıdığı olma durumuna göre;
Sizce engellilere yönelik özel yapılmış mahalle ya da site
projeleri olmalı mı?

EVET
34.8
24.3

engelli tanıdığım var
engelli tanıdığım yok

HAYIR
65.2
75.7

n: 169 (%)
Engellilere yönelik özel yaşam alanı projelerine destek vermeyenlerin ¼ gibi yüksek bir oranının
engelli tanıdığı yok.

Cinsiyete göre;
Sizce engellilere yönelik özel yapılmış mahalle ya da site
projeleri olmalı mı?

KADIN
ERKEK

EVET
36.5
29.5

HAYIR
63.5
70.5

n: 169 (%)
Engellilere yönelik özel yaşam alanı projelerine kadınlar ve erkekler birbirlerine çok yakın oranlarda
sonuçlar vermiştir.
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Sizce engellilere yönelik özel yapılmış mahalle ya da site
projeleri neden olmalı?

Çevreye uyum sağlayabilme ve
rahat hareket edebilmeleri için, Engellilerin azimli mücadelesi
birbirlerini en iyi anlayacak
olanlar yine kendileri
ile olabilir.
GENEL
95.9
2.0

Olabilir de olmayabilir de,
kararı kendilerine bırakalım
2.0

n: 49 (%)
Engellilere yönelik özel yaşam alanı projelerine destek veren engelsizlerin tamamına yakını
engellilerin bir arada olmasının onları daha rahat ve mutlu hissettireceğini ifade etmiştir.

Eğitime Göre;
Sizce engellilere yönelik özel yapılmış mahalle ya da site
projeleri neden olmalı?

Çevreye uyum sağlayabilme ve
rahat hareket edebilmeleri için, Engellilerin azimli mücadelesi
birbirlerini en iyi anlayacak
olanlar yine kendileri
ile olabilir.
ilkokul
100.0
0.0
ortaokul
85.7
0.0
lise
93.3
6.7
üniversite
100.0
0.0

Olabilir de olmayabilir de,
kararı kendilerine bırakalım
0.0
14.3
0.0
0.0

n: 49 (%)
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Yaşa Göre;
Sizce engellilere yönelik özel yapılmış mahalle ya da site
projeleri neden olmalı?

Çevreye uyum sağlayabilme ve rahat
hareket edebilmeleri için, birbirlerini
en iyi anlayacak olanlar yine
kendileri
18 -24

Engellilerin azimli mücadelesi ile
olabilir

Olabilir de olmayabilir de, kararı
kendilerine bırakalım

100.0

25 -34

94.1

35 -44

100.0

0.0

45 -54

87.5

55+

100.0

5.9

12.5

n: 49 (%)

Cinsiyete Göre;
Sizce engellilere yönelik özel yapılmış mahalle ya da site
projeleri neden olmalı?

Çevreye uyum sağlayabilme ve
rahat hareket edebilmeleri için, Engellilerin azimli mücadelesi Olabilir de olmayabilir de,
birbirlerini en iyi anlayacak
ile olabilir
kararı kendilerine bırakalım
olanlar yine kendileri
KADIN
ERKEK

100.0
92.0

0.0
4.0

n: 49 (%)
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Engelli Tanidiği Olma Durumuna Göre; Sizce
engellilere yönelik özel yapılmış mahalle ya da site projeleri
olmalı mı?

Çevreye uyum sağlayabil me ve rahat hareket
Engellilerin azimli
edebilmeleri için,
mücadelesi ile olabilir
birbirlerini en iyi anlayacak
olanlar yine kendileri
Engelli tanıdığı var
95.1
2.4
Engelli tanıdığı yok
100.0
0.0

Olabilir de olmayabilir
de,kararı kendilerien
bırakalım
2.4
0.0

n: 49 (%)
Engellilere yönelik özel yaşam alanı projelerine destek veren engelsizler arasında; eğitim, yaş, cinsiyet
ve engelli tanıdığı olma durumlarına göre sınıflandırma yapıldığında, herhangi bir belirgin farklılık
ortaya çıkmamaktadır.
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Sizce engellilere yönelik özel yapılmış mahalle ya da site
projeleri neden olmamalı?

Birlikte yaşamalıyız, toplumdan
soyutlanmamalı ve dışlanmamalılar
GENEL

80.2

Ayrıca özel bir alan olmamalı, varolan
alanlarda engellilere yönelik gerekli
düzenlemeler yapılarak engellilere uygun
hale getirilmeli
19.8

n: 106 (%)
Engellilere yönelik özel yaşam alanı projelerine destek vermeyen engelsizler; bu projelerin dışlanma
ve soyutlanma gibi olumsuz sonuçlar doğuracağını ifade etmektedir.
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Cinsiyete Göre;
Sizce engellilere yönelik özel yapılmış mahalle ya da site
projeleri neden olmamalı?

Birlikte yaşamalıyız, toplumdan
soyutlanmamalı ve dışlanmamalılar
KADIN
ERKEK

85.4
76.9

Ayrıca özel bir alan olmamalı, varolan
alanlarda engellilere yönelik gerekli
düzenlemeler yapılarak engellilere uygun
hale getirilmeli
14.6
23.1

50’DE...

n: 106 (%)

Engelli Tanidiği Olma Durumuna Göre;
Sizce engellilere yönelik özel yapılmış mahalle ya da site projeleri
neden olmamalı?

Birlikte yaşamalıyız, toplumdan
soyutlanmamalı ve dışlanmamalılar
Engelli tanıdığım var
Engelli tanıdığım yok

78.0
87.5

Ayrıca özel bir alan olmamalı, varolan
alanlarda engellilere yönelik gerekli
düzenlemeler yapılarak engellilere
uygun hale getirilmeli
22.0
12.5

n: 106 (%)
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Eğitime Göre;
Sizce engellilere yönelik özel yapılmış mahalle ya da site projeleri
neden olmamalı?

Birlikte yaşamalıyız, toplumdan
soyutlanmamalı ve dışlanmamalılar
ilkokul
ortaokul
lise
üniversite

92.9
100.0
81.8
70.8

Ayrıca özel bir alan olmamalı, varolan alanlarda
engellilere yönelik gerekli düzenlemeler
yapılarak engellilere uygun hale getirilmeli
7.1
0.0
18.2
29.2

n: 106 (%)

Yaşa Göre;
Sizce engellilere yönelik özel yapılmış mahalle ya da site projeleri
neden olmalı?

Birlikte yaşamalıyız, toplumdan
soyutlanmamalı ve dışlanmamalılar
18-24
25-34
35-44
45-54
55+

71.4
80.0
84.8
81.0
100.0

Ayrıca özel bir alan olmamalı, varolan alanlarda
engellilere yönelik gerekli düzenlemeler
yapılarak engellilere uygun hale getirilmeli
28.6
20.0
15.2
19.0
0.0

n: 106 (%)
Engellilere yönelik özel yaşam alanı projelerine destek vermeyen engelsizler arasında; eğitim, yaş,
cinsiyet ve engelli tanıdığı olma durumlarına göre sınıflandırma yapıldığında, herhangi bir belirgin
arklılık ortaya çıkmamaktadır.
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Çocuğunuzun ilköğretimde öğretmeninin engelli olduğunuz
gördünüz, tepkiniz ne olurdu?

GENEL

Karşı çıkardım

Önemsemezdim

Endişelenirdim
ancak tepki
vermezdim

2.9

45.6

4.7

Çocuğumun nasıl
etkilendiğini
gözlemlerdim,
engelinin eğitimi ne
oranda etkilediğine
bakardım

Bu benim için artı
bir özelliktir,
çocuğuma faydalı
olacağına inanırdım,
engelinin olmasına
rağmen başarısını
çocuğumun da
örnek alması
gerektiğini
belirtirdim

40.9

5.8

n: 171 (%)
Engellilerin % 45,6 gibi önemli bir bölümü, çocuklarının ilköğrtetimdeyken öğretmeninin bir engelli
olmasını önemsemeyeceğini belirtirken, % 40,9’u ise bu durumun çocuğu üzerindeki etkisini
gözlemleyeceğini belirtiyor. Böylece de Türkiye’de bir engellinin hayatın içerisinde varolması ve
onunla birlikte yaşama kültürü açısından henüz deneyimsiz olunduğu ve bu belirsizliğin birtakım
tedirginlikleri beraberinde getirdiği görülmüştür.
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Cinsiyete göre;
Çocuğunuzun ilköğretimde öğretmeninin engelli olduğunuz
gördünüz, tepkiniz ne olurdu?

Bu benim için artı bir
özelliktir, çocuğuma
faydalı olacağına
inanırdım, engelinin
olmasına rağmen
başarısını çocuğumun
da örnek alması
gerektiğini belirtirdim

Karşı çıkardım

Önemsemezdim

Endişelenirdim ancak
tepki vermezdim

Çocuğumun nasıl
etkilendiğini
gözlemlerdim,
engelinin eğitimi ne
oranda etkilediğine
bakardım

KADIN

0.0

48.6

2.8

41.7

6.9

ERKEK

5.1

43.4

6.1

40.4

5.1

n: 171 (%)

Engelli tanıdığı olma durumuna göre;
Çocuğunuzun ilköğretimde öğretmeninin engelli olduğunuz
gördünüz, tepkiniz ne olurdu?

Bu benim için artı
bir özelliktir,
çocuğuma faydalı
Çocuğumun nasıl
olacağına
etkilendiğini
inanırdım,
gözlemlerdim,
engelinin olmasına
engelinin eğitimi ne
rağmen başarısını
oranda etkilediğine
çocuğumun da
bakardım
örnek alması
gerektiğini
belirtirdim

Karşı çıkardım

Önemsemezdim

Endişelenirdim
ancak tepki
vermezdim

Engelli tanıdığım var

2.3

48.5

5.4

39.2

4.6

Engelli tanıdığım yok

4.9

36.6

2.4

46.3

9.8

n: 171 (%)
Engelli olmayanlara, çocuklarının ilköğretimdeyken öğretmeninin bir engelli olması halinde ne tepki
vereceklerine yönelik soruya cinsiyet ve engelli tanıdığı olma durumlarına göre herhangi bir belirgin
farklılık görülmemiştir.
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Yaşa göre;
Çocuğunuzun ilköğretimde öğretmeninin engelli olduğunuz
gördünüz, tepkiniz ne olurdu?

Karşı çıkardım

Önemsemezdim

Endişelenirdim ancak
tepki vermezdim

Çocuğumun nasıl
etkilendiğini
gözlemlerdim,
engelinin eğitimi ne
oranda etkilediğine
bakardım

Bu benim için artı bir
özelliktir, çocuğuma
faydalı olacağına
inanırdım, engelinin
olmasına rağmen
başarısını çocuğumun
da örnek alması
gerektiğini belirtirdim

18 - 24

9.1

42.4

3.0

39.4

6.1

25 - 34

1.8

38.2

0.0

54.5

5.5

35 - 44

0.0

51.1

12.8

31.9

4.3

45 - 54

3.3

50.0

3.3

33.3

10.0

55+

0.0

66.7

0.0

33.3

0.0

n: 171 (%)
Engelli olmayanlara, çocuklarının ilköğretimdeyken öğretmeninin bir engelli olması halinde ne tepki
vereceklerine yönelik soruya genç yaş grubundakilerde, çocuğun nasıl etkilendiğini gözlemleme fikri
daha çok öne çıkmaktadır.

Eğitime göre;
Çocuğunuzun ilköğretimde öğretmeninin engelli olduğunuz
gördünüz, tepkiniz ne olurdu?

Karşı çıkardım

Önemsemezdim

Endişelenirdim ancak
tepki vermezdim

Çocuğumun nasıl
etkilendiğini
gözlemlerdim,
engelinin eğitimi ne
oranda etkilediğine
bakardım

Bu benim için artı bir
özelliktir, çocuğuma
faydalı olacağına
inanırdım, engelinin
olmasına rağmen
başarısını
çocuğumun da örnek
alması gerektiğini
belirtirdim

ilkokul

0.0

75.0

0.0

25.0

0.0

ortaokul

0.0

40.0

10.0

50.0

0.0

lise

3.6

41.1

5.4

42.9

7.1

üniversite

4.5

38.8

4.5

43.3

9.0

n: 171 (%)
Engelli olmayanlara, çocuklarının ilköğretimdeyken öğretmeninin bir engelli olması halinde ne tepki
vereceklerine yönelik soruya «önemsemezdim» yanıtını, eğitim düzeyleri yükseldikçe daha az
verdikleri görülmüştür.
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Sizce engelli bir öğrenci sınıfta nereye oturtulmalı?

GENEL

En öne

En arkaya

10.2

0.0

Sınıfta diğer
çocuklar nasıl
Engellinin
değerlendiriliyorsaEngellinin isteğine durumuna ve
o kurallara göre
ihtiyacına göre
göre
oturma yeri belli
belirlenir
olur
18.2
11.9
59.7

n:176 (%)
Engelli olmayanların çok büyük bir bölümünün engelli öğrencilerin sınıfta nereye oturacaklarının,
onların durumuna ve ihtiyacına göre belirlenmesinden taraf oldukları görülmüştür.

Cinsiyete göre;
Sizce engelli bir öğrenci sınıfta nereye oturtulmalı?

En öne

En arkaya

Sınıfta diğer çocuklar
nasıl
değerlendiriliyorsa o
kurallara göre oturma
yeri belli olur

KADIN

9.3

0.0

ERKEK

10.9

0.0

Engellinin isteğine
göre

Engellinin durumuna
ve ihtiyacına göre
belirlenir

22.7

8.0

60.0

14.9

14.9

59.4

n: 176 (%)
Engelli olmayanların çok büyük bir bölümünün engelli öğrencilerin sınıfta nereye oturacaklarının,
onların durumuna ve ihtiyacına göre belirlenmesinden taraf olanlar cinsiyetlerine göre
sınıflandırıldıklarında herhangi bir belirgin farklılık görülmemektedir.
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Engelli tanıdığı olma durumuna göre;
Sizce engelli bir öğrenci sınıfta nereye oturtulmalı?

En öne

En arkaya

Sınıfta diğer
çocuklar nasıl
değerlendiriliyorsa
o kurallara göre
oturma yeri belli
olur

Engelli tanıdığım var

10.4

0.0

20.0

13.3

56.3

Engelli tanıdığım yok

9.8

0.0

12.2

7.3

70.7

Engellinin isteğine
göre

Engellinin
durumuna ve
ihtiyacına göre
belirlenir

n: 176 (%)
Engelli olmayanların çok büyük bir bölümünün engelli öğrencilerin sınıfta nereye oturacaklarının,
onların durumuna ve ihtiyacına göre belirlenmesinden taraf olanlar, engelli tanıdıklarının olup
olmamasına göre sınıflandırıldıklarında engelli tanıdığı olmayanların daha yüksek oranda oldukları
görülmüştür.
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Eğitime göre;
Sizce engelli bir öğrenci sınıfta nereye oturtulmalı?

Sınıfta diğer çocuklar
nasıl
değerlendiriliyorsa o Engellinin isteğine göre
kurallara göre oturma
yeri belli olur

Engellinin durumuna
ve ihtiyacına göre
belirlenir

En öne

En arkaya

ilkokul

17.2

0.0

10.3

24.1

48.3

ortaokul

9.5

0.0

28.6

9.5

52.4

lise

12.3

0.0

15.8

14.0

57.9

üniversite

5.8

0.0

20.3

5.8

68.1

n: 176 (%)
Engelli olmayanların çok büyük bir bölümünün engelli öğrencilerin sınıfta nereye oturacaklarının,
onların durumuna ve ihtiyacına göre belirlenmesinden taraf olanlar eğitim durumlarına göre
sınıflandırıldıklarında, eğitim düzeyi yükseldikçe destek verme oranının yükseldiği görülmüştür.

Yaşa göre;
Sizce engelli bir öğrenci sınıfta nereye oturtulmalı?

Sınıfta diğer çocuklar
Engellinin durumuna ve
nasıl değerlendiriliyorsa
Engellinin isteğine göre
ihtiyacına göre
o kurallara göre oturma
belirlenir
yeri belli olur

En öne

En arkaya

18 -24

5.7

0.0

0.0

11.4

77.1

25 -34

7.1

0.0

23.2

7.1

62.5

35 -44

10.6

0.0

14.9

19.1

55.3

45 -54

16.1

0.0

25.8

12.9

45.2

55+

28.6

0.0

28.6

0.0

42.9

n: 176 (%)
Engelli olmayanların çok büyük bir bölümünün engelli öğrencilerin sınıfta nereye oturacaklarının,
onların durumuna ve ihtiyacına göre belirlenmesinden taraf olanlar yaş gruplarına göre
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sınıflandırıldıklarında, yaş ilerledikçe destek verme oranlarının azaldığı ve diğer çocuklarda farklı
davranılmaması gerektiği görüşünün ise daha çok destek aldığı görülmüştür.

Bir engelli komşunuzun olması hakkında ne
düşünüyorsunuz?

Engelli
komşumun
olmasını istemem

Ortopedik engelli
komşum olmasını
istemem

Görme engelli
komşum olmasını
istemem

İşitme engelli
komşum olmasını
istemem

Zihinsel engelli
komşum olmasını
istemem

Hiç sorun olmaz,
herhangi bir
engel grubu
mensubu, koşum
olabilir

1.0

70.3

1.0

14.4

2.9

10.5

GENEL

n: 209 (%)
Engelli olmayanların % 70,3 gibi bir orandaki ezici çoğunluğu ortopedik engelli bir komşu istemediğini
belirtmiştir.

Cinsiyete göre;
Bir engelli komşunuzun olması hakkında ne
düşünüyorsunuz?

Ortopedik engelli
Görme engelli
Engelli komşumun
komşum olmasını komşum olmasını
olmasını istemem
istemem
istemem

İşitme engelli
komşum olmasını
istemem

Zihinsel engelli
komşum olmasını
istemem

Hiç sorun olmaz,
herhangi bir engel
grubu mensubu,
koşum olabilir

KADIN

0.0

74.2

1.1

13.5

1.1

10.1

ERKEK

1.7

67.5

0.8

15.0

4.2

10.8

n: 209 (%)
Engelli komşu istemeyenler arasında cinsiyete göre sınıflandırma yapıldığında, her iki grubun da
yüksek oranda olumsuz yanıt verdiği; ama kadınların oranının daha yüksek olduğu görülmüştür.
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Engelli tanıdığı olma durumuna göre; Bir engelli
komşunuzun olması hakkında ne düşünüyorsunuz?

Engelli
komşumun
olmasını
istemem

Ortopedik
engelli komşum
olmasını
istemem

Görme engelli
komşum
olmasını
istemem

İşitme engelli
komşum
olmasını
istemem

Zihinsel engelli
komşum
olmasını
istemem

Hiç sorun olmaz,
herhangi bir
engel grubu
mensubu,
koşum olabilir

Engelli tanıdığım var

0.6

70.2

0.6

16.1

1.9

10.6

Engelli tanıdığım yok

2.1

70.8

2.1

8.3

6.3

10.4

n: 209 (%)
Engelli komşu istemeyenler arasında engelli tanıdığı olanlar ve olmayanlar aynı oranda sonuç
vermişlerdir.

Eğitime göre;
Bir engelli komşunuzun olması hakkında ne düşünüyorsunuz?

Hiç sorun olmaz,
Ortopedik engelli
Görme engelli
İşitme engelli
Zihinsel engelli
Engelli komşumun
herhangi bir engel
komşum olmasını komşum olmasını komşum olmasını komşum olmasını
olmasını istemem
grubu mensubu,
istemem
istemem
istemem
istemem
koşum olabilir
ilkokul

0.0

82.9

0.0

17.1

0.0

ortaokul

0.0

80.8

0.0

19.2

0.0

0.0
0.0

lise

0.0

72.1

2.9

13.2

1.5

10.3

üniversite

2.5

60.0

0.0

12.5

6.3

18.8

n: 209 (%)
Engelli komşu istemeyenler arasında eğitim düzeyi yükseldikçe bu görüşe verilen desteğin azaldığı
görülmekle birlikte, en üst düzey olan üniversite mezunları arasında da bu görüşün % 60 oranında
destek gördüğü ortaya çıkmaktadır.
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Yaşa göre;
Bir engelli komşunuzun olması hakkında ne düşünüyorsunuz?

Engelli komşumun
olmasını istemem

Ortopedik engelli
komşum olmasını
istemem

Görme engelli
komşum olmasını
istemem

İşitme engelli
komşum olmasını
istemem

Zihinsel engelli
komşum olmasını
istemem

Hiç sorun olmaz,
herhangi bir engel
grubu mensubu,
koşum olabilir

18 - 24

2.6

71.8

0.0

10.3

0.0

15.4

25 - 34

1.6

70.3

1.6

10.9

3.1

12.5

35 - 44

0.0

64.5

1.6

21.0

4.8

8.1

45 - 54

0.0

77.1

0.0

11.4

2.9

8.6

55+

0.0

77.8

0.0

22.2

0.0

0.0

n: 209 (%)
Engelli komşu istemeyenler arasında hemen her yaş grubunda yakın oranda destek verildiği
görülmüştür. En düşük seviye, % 64,5 ile 35-44 yaş aralığıdır.

Sizce engelliler çalışmalı mıdır?

GENEL

EVET

HAYIR

98.9

1.1

n: 175 (%)
Engelli olmayanların neredeyse tamamı, engellilerin çalışması gerektiğini düşünmektedir.
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Cinsiyete göre;
Sizce engelliler çalışmalı mıdır?

KADIN
ERKEK

EVET
100.0
98.0

HAYIR
0.0
2.0

n: 175 (%)

Engelli tanıdığı olma durumuna göre;
Sizce engelliler çalışmalı mıdır?

Engelli tanıdığım var
Engelli tanıdığım yok

EVET
98.5
100.0

HAYIR
1.5
0.0

n: 175 (%)
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Yaşa göre;
Sizce engelliler çalışmalı mıdır?

EVET

HAYIR

18 -24

100.0

0.0

25 -34

100.0

0.0

35 -44

95.7

4.3

45 -54

100.0

0.0

55+

100.0

0.0

n: 175 (%)

Eğitime göre;
Sizce engelliler çalışmalı mıdır?

ilkokul
ortaokul
lise
üniversite

EVET
100.0
95.2
98.2
100.0

HAYIR
0.0
4.8
1.8
0.0

n: 175 (%)
Engellilerin çalışması gerektiği görüşü, cinsiyet, yaş, engelli tanıdığı olma ve eğitim durumlarına göre
herhangi bir fark göstermemektedir.
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Sizce engelliler neden çalışmalıdır?

Çalışmak en doğal hakları, ekonomik özgürlükleri olmalı,
engelli olmak hiçbir hakkı ve faaliyeti engellememeli
Ggenel

Bu sayede kendilerine güven kazanır, hayata daha sıkı
bağlanırlar

57.4

42.6

n: 155 (%)
Engellilerin çalışması gerektiği görüşü, bunun onların en doğal hakları olduğu yönünde bir algıyla
desteklenirken, kendilerine güven kazanmaları görüşü de hayli yüksek oranda destek bulmaktadır.

Cinsiyete Göre;
Sizce engelliler neden çalışmalıdır?

Çalışmak en doğal hakları, ekonomik özgürlükleri olmalı,
engelli olmak hiçbir hakkı ve faaliyeti engellememeli

Bu sayede kendilerine güven kazanır, hayata daha sıkı
bağlanırlar

KADIN

67.7

32.3

ERKEK

50.0

50.0

n: 155 (%)
Engelli çalışmaları gerektiği görüşünün gerekçeleri erkeklerde yarı yarıya ayrılırken, bunun bir hak
olduğu görüşü kadınlarda daha fazla destek bulmaktadır.

Engelli Ayrımcılığını Önleme ve Mücadele Platformu

Engelli Ayrımcılığı Araştırması ve
Engelli Ayrımcılığına Karşı Çözüm ÖnerileriRaporu

56

Eğitime Göre;
Sizce engelliler neden çalışmalıdır?

Çalışmak en doğal hakları, ekonomik özgürlükleri olmalı,
engelli olmak hiçbir hakkı ve faaliyeti engellememeli

Bu sayede kendilerine güven kazanır, hayata daha sıkı
bağlanırlar

ilkokul

64.0

36.0

ortaokul

61.1

38.9

lise

55.3

44.7

üniversite

55.4

44.6

n: 155 (%)
Engellilerin çalışması gerektiği görüşünün gerekçesi olarak bunun onların en doğal hakları olduğu
görüşü eğitim düzeyi yükseldikçe daha az destek bulmaktadır. Bu durumun tam tersi de engellilerin
bu sayede kendilerine güven kazanacakları görüşü için geçerlidir.

Yaşa Göre;
Sizce engelliler neden çalışmalıdır?

Çalışmak en doğal hakları, ekonomik özgürlükleri olmalı,
engelli olmak hiçbir hakkı ve faaliyeti engellememeli

Bu sayede kendilerine güven kazanır, hayata daha sıkı
bağlanırlar

18 - 24

60.0

40.0

25 - 34

57.1

42.9

35 - 44

61.9

38.1

45 - 54

53.6

46.4

55+

33.3

66.7

n: 155 (%)
Engellilerin çalışması gerektiği görüşünün gerekçesi olarak bunun onların en doğal hakları olduğu
görüşü yaş aralıkları yükseldikçe daha az destek bulmaktadır. Bu durumun tam tersi de engellilerin bu
sayede kendilerine güven kazanacakları görüşü için geçerlidir.
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Engelli Tanidiği Olma Durumuna Göre;
Sizce engelliler neden çalışmalıdır?

Çalışmak en doğal hakları, ekonomik özgürlükleri
olmalı, engelli olmak hiçbir hakkı ve faaliyeti
engellememeli

Bu sayede kendilerine güven kazanır, hayata daha
sıkı bağlanırlar

engelli tanıdığım var

55.9

44.1

engelli tanıdığım yok

62.2

37.8

n: 155 (%)
Engellilerin çalışması gerektiği görüşünün gerekçesi olarak bunun onların en doğal hakları olduğu
görüşü, engelli tanıdığı olmayanlar arasında daha fazla destek bulmaktadır.

İşverenseniz ya da olsaydınız engelli işçi çalıştırır mıydınız?

GENEL

EVET
98.8

HAYIR
1.2

n: 173 (%)
Engellilerin çalışması gerektiği görüşüne paralel olarak; engelli olmayanlar, işverenseler ya da
olsalardı, engelli işçi çalıştırabileceklerini ifade etmiştir.
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Engelli tanıdığı olma durumuna göre;
İşverenseniz ya da olsaydınız engelli işçi çalıştırır mıydınız?

EVET
99.2
97.5

Engelli tanıdığım var
Engelli tanıdığım yok

HAYIR
0.8
2.5

n: 173 (%)

Cinsiyete göre;
İşverenseniz ya da olsaydınız engelli işçi çalıştırır mıydınız?

KADIN
ERKEK

EVET
97.3
100.0

HAYIR
2.7
0.0

n: 173 (%)
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Eğitime göre;
İşverenseniz ya da olsaydınız engelli işçi çalıştırır mıydınız?

ilkokul
ortaokul
lise
üniversite

EVET
96.4
100.0
100.0
98.5

HAYIR
3.6
0.0
0.0
1.5

n: 173 (%)

Yaşa göre;
İşverenseniz ya da olsaydınız engelli işçi çalıştırır mıydınız?

18-24
25-34
35-44
45-54
55+

EVET
100.0
98.2
100.0
96.8
100.0

HAYIR
0.0
1.8
0.0
3.2
0.0

n: 173 (%)
Engelli işçiye iş vermek konusunda yaş, cinsiyet, eğitim ve engelli tanıdığı olma ya da olmama
durumları arasında herhangi bir belirgin farklılık görülmemiştir.
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İşverenseniz ya da olsaydınız neden engelli işçi
çalıştırırdınız?

Benim için
Engellilere
performans
Engelli çalışanın Herkes bir gün
gereken desteği önemli, engelliler azmi diğer
engelli olma Durumuna uygunEngelleri ortadan Kanuni, bununla
vermek, topluma de toplumun
çalışanlara da potansiyeline bir iş verilebilir kaldırmaları için ilgili yasa var
kazandırmak için
üreten
örnek olur
sahiptir
bireyleridir
GENEL

29.3

42.1

1.4

1.4

21.4

0.7

3.6

n: 140 (%)
Engelli olmayanların % 42,1’i herhangi bir ayrım gözetmeden engelli işçi çalıştıracaklarını söylerken, %
29,3’ü toplumsal ve fayda ve destek amacıyla bu soruya olumlu yanıt verdiklerini belirtmiştir.

Cinsiyete Göre;
İşverenseniz ya da olsaydınız neden engelli işçi çalıştırırdınız?

Benim için
Engellilere
performans Engelli çalışanın
gereken desteği önemli, engelliler azmi diğer
vermek, topluma de toplumun
çalışanlara da
kazandırmak için
üreten
örnek olur
bireyleridir
KADIN
35.2
51.9
1.9
ERKEK
26.5
37.3
1.2

Herkes bir gün
engelli olma Durumuna uygunEngelleri ortadan Kanuni, bununla
potansiyeline bir iş verilebilir kaldırmaları için ilgili yasa var
sahiptir
0.0

11.1

0.0

0.0

2.4

28.9

1.2

2.4

n: 140 (%)
Herhangi bir ayrım gözetmeksizin engelli işçi çalıştıracağını söyleyenlerin yarısını kadınlar
oluşturmaktadır.
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Eğitime Göre;
İşverenseniz ya da olsaydınız neden engelli işçi çalıştırırdınız?

Benim için
Engellilere gereken
Engelli çalışanın
performans önemli,
desteği vermek,
azmi diğer
engelliler de
topluma
çalışanlara da örnek
toplumun üreten
kazandırmak için
olur
bireyleridir

Herkes bir gün
engelli olma
potansiyeline
sahiptir

Durumuna uygun
bir iş verilebilir

Engelleri ortadan
kaldırmaları için

Kanuni, bununla
ilgili yasa var

ilkokul

45.5

45.5

0.0

0.0

9.1

0.0

0.0

ortaokul

35.3

41.2

0.0

0.0

23.5

0.0

0.0

lise
üniversite

22.7

45.5

2.3

0.0

25.0

2.3

2.3

26.3

38.6

1.8

3.5

22.8

0.0

7.0

n: 140 (%)
Genel eğilimde ikinci sırada olmasına rağmen, düşük eğitim grubunda, toplumsal fayda ve engellilere
destek seçeneği birinci sırada yer almaktadır.

Yaşa Göre;
İşverenseniz ya da olsaydınız neden engelli işçi çalıştırırdınız?

Benim için
Engellilere gereken
performans önemli,
desteği vermek,
engelliler de
topluma
toplumun üreten
kazandırmak için
bireyleridir

Engelli çalışanın
azmi diğer
çalışanlara da
örnek olur

Herkes bir gün
engelli olma
potansiyeline
sahiptir

Durumuna uygun
bir iş verilebilir

Engelleri ortadan
kaldırmaları için

Kanuni, bununla
ilgili yasa var

18 -24

30.8

42.3

3.8

0.0

15.4

0.0

7.7

25 -34

26.2

31.0

2.4

4.8

31.0

0.0

4.8

35 -44

25.0

52.5

0.0

0.0

22.5

0.0

0.0

45 -54

30.8

46.2

0.0

0.0

15.4

3.8

3.8

55+

66.7

33.3

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

n: 140 (%)
Herhangi bir ayrım gözetmeksizin engelli işçi çalıştırma seçeneği orta yaş grubunda daha fazla destek
bulurken, 55 yaş ve üstü, toplumsal fayda ve engellilere destek seçeneğini tercih etmiştir.
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Engelli Tanidiği Olma Durumuna Göre;
İşverenseniz ya da olsaydınız neden engelli işçi çalıştırırdınız?

Engellilere
gereken
desteği
vermek,
topluma
kazandırmak
için

Benim için
Engelli
performans
Herkes bir gün
önemli,
çalışanın azmi
Durumuna
engelli olma
diğer
engelliler de
uygun bir iş
potansiyeline
toplumun çalışanlara da
verilebilir
sahiptir
örnek olur
üreten
bireyleridir

Engelleri
ortadan
kaldırmaları
için

Kanuni,
bununla ilgili
yasa var

engelli tanıdığım var

30.8

42.3

3.8

0.0

15.4

0.0

7.7

engelli tanıdığım yok

26.2

31.0

2.4

4.8

31.0

0.0

4.8

n: 140 (%)
Engelli işçi çalıştırmaya yönelik öne çıkan her iki seçenekte de engelli tanıdığı olma oranları daha
yüksek sonuç vermiştir.
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Engellilere yönelik olarak yapılan evden çalışma projelerini
destekliyor musunuz?

EVET
80.4

GENEL

HAYIR
19.6

n: 163 (%)

Engellilere yönelik yapılan evden çalışma projelerini
destekliyor musunuz?

Seri 1

EVET
64.7

HAYIR
19.6

FİKRİM YOK
15.7

n: 153 (%)
Engelli olmayanların sadece 1/5’i engellilerin evden çalışma projelerine destek vermemektedir.
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Cinsiyete göre;
Engellilere yönelik olarak yapılan evden çalışma projelerini destekliyor
musunuz?

KADIN
ERKEK

EVET
84.3
74.2

HAYIR
15.7
25.8

n: 163 (%)
Engellilerin evde çalışması projelerine kadınlar nispeten daha fazla destek vermektedir.

Eğitime göre;
Engellilere yönelik olarak yapılan evden çalışma projelerini destekliyor
musunuz?

EVET

HAYIR

ilkokul

85.2

14.8

ortaokul

95.0

5.0

lise

82.7

17.3

üniversite

67.2

32.8

n: 163 (%)

Engellilerin evden çalışması projelerine yüksek eğitim grubu nispeten daha az destek vermektedir.
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Yaşa göre;
Engellilere yönelik olarak yapılan evden çalışma projelerini destekliyor
musunuz?

EVET

HAYIR

18 -24

75.0

25.0

25 -34

82.7

17.3

35 -44

86.0

14.0

45 -54

63.3

36.7

55+

83.3

16.7

n: 163 (%)
Engellilerin evden çalışması projelerine hemen her yaş grubu benzer oranlarda destek vermektedir.
En düşük oranda desteği 45-54 yaş grubu % 63,3 ile vermektedir.

Engelli tanıdığı olma durumuna göre;
Engellilere yönelik olarak yapılan evden çalışma projelerini destekliyor
musunuz?

EVET

HAYIR

engelli tanıdığım var

80.2

19.8

engelli tanıdığım yok

73.0

27.0

n: 163 (%)
Engellilerin evden çalışması projelerine engelli tanıdığı olanlar ve olmayanlar neredeyse aynı oranda
destek vermektedir.
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Engellilere yönelik olarak yapılan evden çalışma projelerini neden
destekliyorsunuz?

Maddi yönden birine
Dışarıya çıkamayacak
muhtaç olmadan
insanım diyen herkes
olan engelliler için
yaşamını
desteklemeli çünkü
güzel bir proje, onlar Evde oyalanması için
sürdürebilir, aileye
engelli olmak tercih
için daha kolay
katkıda bulunur ve
değil.
olacaktır
faydalı olurlar
GENEL
52.1
41.5
2.1
1.1

n: 91 (%)
Engellilerin evden çalışması projelerine ekonomik bağımsızlıklarını kazanmaları ve dışarıya
çıkamayacak durumda olanlar için faydalı olacakları nedeniyle destek verilmektedir.
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Cinsiyete Göre;
Engellilere yönelik olarak yapılan evden çalışma projelerini neden
destekliyorsunuz?

Maddi yönden birine muhtaç
Dışarıya çıkamayacak olan
olmadan yaşamını sürdürebilir,
engelliler için güzel bir proje,
aileye katkıda bulunur ve
onlar için daha kolay olacaktır
faydalı olurlar
KADIN
ERKEK

62.5
38.7

35.0
40.3

Evde oyalanması için

insanım diyen herkes
desteklemeli çünkü engelli
olmak tercih değil.

2.5
1.6

0.0
14.5

n: 91 (%)
Engellilerin evden çalışması projelerini, onların ekonomik bağımsızlıkları kazanmaları açısından
destekleyenler daha fazla kadınlardan oluşmaktadır.

Eğitime Göre;
Engellilere yönelik olarak yapılan evden çalışma projelerini neden
destekliyorsunuz?

Hayatın içinde projeler olması gerek,
eve hapsederek değil

Ferdi olarak değil, birkaç engelliyle
birlikte olabilir

İstediği işi yapsın

ilkokul

92.3

0.0

7.7

ortaokul

100.0

0.0

0.0

lise

87.5

12.5

0.0

üniversite

100.0

0.0

0.0

n: 91 (%)
Engellilerin evden çalışması projelerini hemen her eğitim grubu yakın oranlarda desteklemektedir.
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Yaşa Göre;
Engellilere yönelik olarak yapılan evden çalışma projelerini neden
destekliyorsunuz?

Maddi yönden birine muhtaç
olmadan yaşamını
sürdürebilir, aileye katkıda
bulunur ve faydalı olurlar

Dışarıya çıkamayacak olan
engelliler için güzel bir proje,
onlar için daha kolay olacaktır

Evde oyalanması için

insanım diyen herkes
desteklemeli çünkü engelli
olmak tercih değil.

18 - 24

23.5

70.6

0.0

0.0

25 - 34

50.0

42.9

3.6

0.0

35 - 44

60.0

36.7

3.3

45 - 54

66.7

20.0

0.0

55+

75.0

25.0

6.7

n: 91 (%)
Engellilerin evden çalışması projelerine verilen destek, yaş grubu ilerledikçe artış göstermektedir.

Engelli Tanidiği Olma Durumuna Göre;
Engellilere yönelik olarak yapılan evden çalışma projelerini neden
destekliyorsunuz?

Maddi yönden birine
Dışarıya çıkamayacak olan
muhtaç olmadan yaşamını
engelliler için güzel bir
sürdürebilir, aileye katkıda
proje, onlar için daha
bulunur ve faydalı olurlar
kolay olacaktır

Evde oyalanması için

insanım diyen herkes
desteklemeli çünkü engelli
olmak tercih değil.

engelli tanıdığım var

53.8

38.5

2.6

1.3

engelli tanıdığım yok

43.8

56.3

0.0

0.0

n: 91 (%)
Engellilerin evden çalışması projelerine, onların ekonomik bağımsızlıklarını kazanmaları açısından
destek verenler arasında, engelli tanıdığı olanlar % 10 oranında daha yüksek çıkmıştır. Engelli tanıdığı
olmayanların yoğunluklu yanıtı ise dışarı çıkamayacak durumda olanlar için faydalı olacağı görüşüdür.
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Engellilere yönelik olarak yapılan evden çalışma projelerini neden
desteklemiyorsunuz?

GENEL

Hayatın içinde projeler
olması gerek, eve
hapsederek değil
93.9

Ferdi olarak değil, birkaç
engelliyle birlikte olabilir

İstediği işi yapsın

3.0

3.0

n: 33 (%)
Engellilerin evden çalışması projelerini desteklemeyenlerin neredeyse tamamı, bu projelerin onları
hayattan koparıp eve hapsettiği görüşünde.
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Cinsiyete Göre;
Engellilere yönelik olarak yapılan evden çalışma projelerini neden
desteklemiyorsunuz?

KADIN
ERKEK

Hayatın içinde projeler
olması gerek, eve
hapsederek değil
90.0
95.7

Ferdi olarak değil, birkaç
engelliyle birlikte olabilir

İstediği işi yapsın

0.0
4.3

10.0
0.0

n: 33 (%)

Eğitime Göre;
Engellilere yönelik olarak yapılan evden çalışma projelerini neden
desteklemiyorsunuz?

ilkokul

Hayatın içinde projeler olması gerek,
eve hapsederek değil
92.3

Ferdi olarak değil, birkaç engelliyle
birlikte olabilir
0.0

İstediği işi yapsın
7.7

ortaokul

100.0

0.0

0.0

lise

87.5

12.5

0.0

üniversite

100.0

0.0

0.0

n: 33 (%)
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Yaşa Göre;
Engellilere yönelik olarak yapılan evden çalışma projelerini neden
desteklemiyorsunuz?

Hayatın içinde projeler olması gerek,
eve hapsederek değil
18 - 24

100.0

25 - 34

100.0

35 - 44

100.0

45 - 54

80.0

55+

100.0

Ferdi olarak değil, birkaç engelliyle
birlikte olabilir

İstediği işi yapsın

10.0

10.0

n: 33 (%)

Engelli Tanidiği Olma Durumuna Göre;
Engellilere yönelik olarak yapılan evden çalışma projelerini neden
desteklemiyorsunuz?

Hayatın içinde projeler olması
gerek, eve hapsederek değil

Ferdi olarak değil, birkaç engelliyle
birlikte olabilir

İstediği işi yapsın

engelli tanıdığım var

91.3

4.3

4.3

engelli tanıdığım yok

100.0

0.0

0.0

n: 33 (%)
Engellilerin evden çalışması projelerini, bu projelerin onları hayattan koparıp eve hapsettiği görüşünü
paylaşanlar arasında, cinsiyet, yaş, eğitim ve engelli tanıdığı olma-olmama durumlarına göre herhangi
bir fark ortaya çıkmamıştır.
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Sokakta göreceğiniz dilencilerden aşağıdaki dilencilerden hangisine
öncelikle sadaka verirsiniz?

Kucağında
Yalnız bir
bebek olan
kadın
bir kadın
dilenci
dilenci
GENEL

9.6

0.6

Engelli
dilenci

Yaşlı bir
dilenci

Çocuk
dilenci

27.1

17.5

6.6

Hiçbirine Fark etmez

32.5

0.6

Gerçekten Hepsine /
Sadece
ihtiyacı
herhangi
olan
bir öncelik erkeklere
önemli gözetmem
1.8

3.0

0.6

n: 166 (%)
Sadaka veren engelsizlerin çoğunluğu engelli olan dilenciye sadakasını vermeyi tercih ettiği
görülmüştür.
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Eğitime göre;
Sokakta göreceğiniz dilencilerden aşağıdaki dilencilerden
hangisine öncelikle sadaka verirsiniz?

Kucağında
bebek olan
bir kadın
dilenci

Yalnız bir
kadın
dilenci

Engelli
dilenci

Yaşlı bir
dilenci

ilkokul

17.2

0.0

24.1

ortaokul

9.5

0.0

28.6

lise

7.7

0.0

üniversite

7.8

1.6

Gerçekten Hepsine /
ihtiyacı
herhangi
olan
bir öncelik
önemli gözetmem

Çocuk
dilenci

Hiçbirine

Fark etmez

Sadece
erkeklere

13.8

3.4

37.9

3.4

0.0

0.0

0.0

19.0

19.0

19.0

0.0

4.8

0.0

0.0

36.5

13.5

7.7

30.8

0.0

1.9

0.0

1.9

20.3

21.9

3.1

35.9

0.0

1.6

7.8

0.0

n: 166 (%)

Yaşa göre;
Sokakta göreceğiniz dilencilerden aşağıdaki dilencilerden
hangisine öncelikle sadaka verirsiniz?

Kucağında
bebek olan Yalnız bir
bir kadın kadın dilenci
dilenci
18-24
18.8
0.0
25-34
7.1
1.8
35-44
9.1
0.0
45-54
55+

6.9
0.0

0.0
0.0

Engelli
dilenci

Yaşlı bir
dilenci

31.3
25.0

15.6
19.6

3.1
12.5

28.1
25.0

20.5
31.0
60.0

18.2
10.3
40.0

4.5
3.4
0.0

38.6
48.3
0.0

Çocuk dilenci Hiçbirine

Hepsine /
Gerçekten
herhangi bir Sadece
Fark etmez ihtiyacı olan
öncelik
erkeklere
önemli
gözetmem
0.0
3.1
0.0
0.0
1.8
1.8
3.6
1.8
0.0
0.0
0.0

2.3
0.0
0.0

n: 166 (%)
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Engelli tanıdığı olma durumuna göre; Sokakta göreceğiniz
dilencilerden aşağıdaki dilencilerden hangisine öncelikle sadaka
verirsiniz?

Kucağında
bebek
Yalnız bir
olan bir
kadın
kadın
dilenci
dilenci

Engelli
dilenci

Yaşlı bir
dilenci

Çocuk
dilenci

Hiçbirine

Fark
etmez

Gerçekten
ihtiyacı
olan
önemli

Hepsine /
herhangi Sadece
bir öncelik erkeklere
gözetmem

engelli tanıdığım var

7.0

0.8

28.1

19.5

6.3

32.0

0.8

2.3

2.3

0.8

engelli tanıdığım yok

18.4

0.0

23.7

10.5

7.9

34.2

0.0

0.0

5.3

0.0

n: 166 (%)
Sadaka veren engelsizlerin, engelli olan dilenciye sadakasını vermeyi tercih etmelerinde, eğitim, yaş
ve engelli tanıdığı olma-olmama arasında belirgin bir farklılık görülmemiştir.

Engelli birisiyle evlilik hakkında aşağıdaki ifadelerden hangisi sizin için
daha uygundur?

Hayır,
evlenmem,
Sosyal
Olumlu
Flört
açıdan
Hiçbir
bakmam
ederim
yakın
ama çok
mahsur
ama
çevreme
görmem, seversem
evlenmek
kabul
evlenirim evlenebiliri
istemem ettirmekte
m.
sorun
yaşayacağı
mı …
GENEL

40.7

43.7

0.0

5.4

Hayır,
evlenmem,
çünkü
ömür boyu
Engel
ona
grubuna
bakmak
göre
zorunda
değişir
kalırım. Bu
durumu
kabul
edemem.
3.6

3.6

Evliliğe
karşıyım

0.6

Evlilik
kararı
önemli bir
karar,
Bilmiyoru
engelli ile
Sadece
m/Kararsız
evlilik
erkeklere
ım
daha da
önemli ve
zor bir
karar
0.6

1.8

1.4

n: 167 (%)
Engelli olmayanların % 40,7’si bir engelli ile evlenme konusunda hiçbir mahsur görmediğini
belirtirken, geri kalan % 60’lık kısım bu konuya olumsuz bakmakta ya da bazı şarrtlara bağlamaktadır.
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Engelli tanıdığı olma durumuna göre; Engelli birisiyle evlilik
hakkında aşağıdaki ifadelerden hangisi sizin için daha uygundur?

engelli tanıdığım var
engelli tanıdığım yok

Hayır,
evlenmem,
Sosyal
Olumlu
Flört
açıdan
Hiçbir
bakmam
yakın
ederim
mahsur
ama çok
ama
çevreme
görmem, seversem
kabul
evlenmek
evlenirim evlenebiliri
istemem ettirmekte
m.
sorun
yaşayacağı
mı …
45.7
41.9
0.0
3.1
23.7

50.0

0.0

Hayır,
evlenmem,
çünkü
ömür boyu
ona
Engel
bakmak
grubuna
zorunda göre değişir
kalırım. Bu
durumu
kabul
edemem.
3.1
3.1

13.2

5.3

Evliliğe
karşıyım

5.3

Evlilik
kararı
önemli bir
karar,
Bilmiyorum
engelli ile
/ kararsızım
evlilik daha
da önemli
ve zor bir
karar

0.8

0.8

1.6

0.0

0.0

2.6

n: 167 (%)
Engelli biriyle evlenme konusunda kadınlar ve erkekler arasındaki farklılıklar, genel sonuçlarla
paralellik göstermektedir.

Eğitime göre;
Engelli birisiyle evlilik hakkında aşağıdaki ifadelerden hangisi sizin
için daha uygundur?

Hiçbir
mahsur
görmem,
evlenirim

Hayır,
evlenmem,
Hayır,
Sosyal
evlenmem,
Olumlu
açıdan yakın çünkü ömür
bakmam Flört ederim çevreme
boyu ona
Engel
ama çok
ama
kabul
bakmak
grubuna
evlenmek ettirmekte
seversem
zorunda
göre değişir
evlenebiliri
istemem
sorun
kalırım. Bu
m.
yaşayacağım durumu
ı
kabul
düşünürdüm edemem.
/dengi …

Evliliğe
karşıyım

Evlilik kararı
önemli bir
karar, engelli
Bilmiyorum
ile evlilik
/ kararsızım
daha da
önemli ve
zor bir karar

ilkokul

60.7

32.1

0.0

7.1

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

ortaokul

30.0

55.0

0.0

5.0

0.0

10.0

0.0

0.0

0.0

lise

35.2

46.3

0.0

3.7

9.3

1.9

0.0

0.0

3.7

üniversite

40.0

43.1

0.0

6.2

1.5

4.6

1.5

1.5

1.5

n: 167 (%)
Engelli biriyle evlenme konusunda mahsur görmeyenler arasında, sadece ilkokul mezunları yarıdan
fazla olumlu yanıt vermiştir. Diğer eğitim grupları olumsuz yaklaşmakta veya şarta bağlamaktadır.
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Yaşa göre; Engelli birisiyle evlilik hakkında aşağıdaki
ifadelerden hangisi sizin için daha uygundur?

Hiçbir
mahsur
görmem,
evlenirim

Hayır,
evlenmem,
Hayır,
Sosyal açıdan
evlenmem,
yakın
çünkü ömür
Olumlu
çevreme
Flört ederim
boyu ona
bakmam
kabul
Engel
bakmak
ama çok
ama
ettirmekte
grubuna göre
evlenmek
zorunda
seversem
sorun
değişir
kalırım. Bu
evlenebilirim
istemem
yaşayacağımı
durumu
.
düşünürdüm
kabul
/dengi
edemem.
dengine
olmalı herşey

Evliliğe
karşıyım

Evlilik kararı
önemli bir
karar, engelli
Bilmiyorum /
ile evlilik
kararsızım
daha da
önemli ve zor
bir karar

18- 24

33.3

45.5

0.0

3.0

3.0

6.1

3.0

0.0

6.1

25- 34

31.5

51.9

0.0

7.4

7.4

0.0

0.0

0.0

1.9

35- 44

47.8

34.8

0.0

6.5

2.2

8.7

0.0

0.0

0.0

45- 54

48.3

44.8

0.0

3.4

0.0

0.0

0.0

3.4

0.0

55+

80.0

20.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

n: 167 (%)
Engelli biriyle evlenme konusunda mahsur görmeyenlerin oranları yaş ilerledikçe artış
göstermektedir.
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Engelli tanıdığı olma durumuna göre; Engelli birisiyle evlilik
hakkında aşağıdaki ifadelerden hangisi sizin için daha uygundur?

engelli tanıdığım var
engelli tanıdığım yok

Hayır,
evlenmem,
Sosyal
Olumlu
Flört
açıdan
Hiçbir
bakmam
yakın
ederim
mahsur
ama çok
ama
çevreme
görmem, seversem
kabul
evlenmek
evlenirim evlenebiliri
istemem ettirmekte
m.
sorun
yaşayacağı
mı …
45.7
41.9
0.0
3.1
23.7

50.0

0.0

13.2

Hayır,
evlenmem,
çünkü
ömür boyu
ona
Engel
bakmak
grubuna
zorunda göre değişir
kalırım. Bu
durumu
kabul
edemem.
3.1
3.1
5.3

5.3

Evliliğe
karşıyım

Evlilik
kararı
önemli bir
karar,
Bilmiyorum
engelli ile
/ kararsızım
evlilik daha
da önemli
ve zor bir
karar

0.8

0.8

1.6

0.0

0.0

2.6

n: 167 (%)
Engelli tanıdığı olanlar, olmayanlara oranla bir engelli ile evliliğe daha olumlu yaklaşmaktadır.

Çocuğunuzun engelli birisiyle evlenmesi durumunda aşağıdaki
ifadelerden hangisi sizin için daha uygundur?

Olumlu
Engel
Hiçbir
bakmam
olmaya
mahsur
ama
çalışırdım /
görmem
evlenme
dengi
hatta
kararlarına dengine
destek
saygı
olmalı
olurum
duyardım
herşey
GENEL

45.1

41.6

2.3

çevreme
Ömrü boyu
kabul
bir
ettirmekte
Gerçekten Hepsine /
engellinin
Kendi
Sadece
sorun
ihtiyacı
herhangi
Kararsızım kararına
yükünü
yaşayacağı
olan
bir öncelik erkeklere
taşıyacağı
bırakırım
mı
önemli gözetmem
için
düşünürdü
üzülürdüm
m
5.2

1.7

1.7

2.3

1.4

1.4

1.4

n: 173 (%)
Engelli olmayanların, engelli biriyle evlilik konusunda verdikleri yanıt ile aynı konuda çocukları için
verdikleri yanıtlar paralellik göstermektedir.
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Çocuğunuzun engelli birisi ile evlenmesine karşı çıkar mısınız?

EVET
18.8

Seri 1

HAYIR
79.9

KARARSIZ
1.4

n: 144 (%)

Cinsiyete göre;
Çocuğunuzun engelli birisiyle evlenmesi durumunda aşağıdaki ifadelerden hangisi
sizin için daha uygundur?

Olumlu
Ömrü boyu
Hiçbir
Engel olmaya
bakmam ama
bir engellinin
mahsur
çalışırdım /
evlenme
yükünü
görmem
dengi
kararlarına
taşıyacağı
hatta destek
dengine
saygı
için
olurum
olmalı herşey
duyardım
üzülürdüm

Sosyal açıdan
hem
çocuğumun,
hem de
benim yakın
çevreme
Kararsızım
kabul
ettirmekte
sorun
yaşayacağımı
düşünürdüm

Kendi
kararına
bırakırım

Hepsine /
Gerçekten
herhangi bir
ihtiyacı olan
öncelik
önemli
gözetmem

Sadece
erkeklere

KADIN

44.2

41.6

1.3

7.8

0.0

1.3

3.9

1.4

1.4

1.4

ERKEK

45.8

41.7

3.1

3.1

3.1

2.1

1.0

2.2

4.3

0.0

n: 173 (%)
Engelliler arasında, çocuğunun bir engelli ile evlenmesi konusundaki sonuçlar cinsiyete göre
sınıflandırıldığında, genel sonuçla paralel bir tablo ortaya koymaktadır.
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Eğitime göre;
Çocuğunuzun engelli birisiyle evlenmesi durumunda aşağıdaki
ifadelerden hangisi sizin için daha uygundur?

Olumlu bakmam Engel olmaya
Hiçbir mahsur
ama evlenme
çalışırdım /
görmem hatta
kararlarına saygı dengi dengine
destek olurum
duyardım
olmalı herşey

Sosyal açıdan
hem
Ömrü boyu bir
çocuğumun,
engellinin
hem de benim
yükünü
yakın çevreme
taşıyacağı için kabul ettirmekte
üzülürdüm
sorun
yaşayacağımı
düşünürdüm

Kararsızım

Kendi kararına
bırakırım

ilkokul

65.5

34.5

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

ortaokul

35.0

65.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

lise

39.7

36.2

3.4

12.1

3.4

3.4

1.7

üniversite

43.9

42.4

3.0

3.0

1.5

1.5

4.5

n: 173 (%)
Engelliler arasında, çocuğunun bir engelliyle evlenmesinde mahsur görmeyenler arasında en yüksek
orana ilkokul mezunları sahiptir.
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Yaşa göre;
Çocuğunuzun engelli birisiyle evlenmesi durumunda aşağıdaki
ifadelerden hangisi sizin için daha uygundur?

Hiçbir mahsur
görmem hatta
destek olurum

Olumlu bakmam Engel olmaya
ama evlenme çalışırdım / dengi
kararlarına saygı dengine olmalı
duyardım
herşey

Sosyal açıdan
hem çocuğumun,
Ömrü boyu bir
hem de benim
engellinin
yakın çevreme
yükünü
kabul ettirmekte
taşıyacağı için
sorun
üzülürdüm
yaşayacağımı
düşünürdüm

Kararsızım

Kendi kararına
bırakırım

18 - 24

44.4

33.3

0.0

8.3

2.8

5.6

5.6

25 - 34

40.0

52.7

0.0

5.5

0.0

0.0

1.8

35 - 44

42.6

36.2

8.5

6.4

2.1

2.1

2.1

45 - 54

48.3

48.3

0.0

0.0

3.4

0.0

0.0

55+

100.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

n: 173 (%)
Engelliler arasında, çocuğunun bir engelliyle evlenmesinde mahsur görmeyenler orta yaş ve altı ile
orta yaş ve üstü olarak ikiye ayrılmış durumdadır. Orta yaş üstü grup, buna daha fazla oranda olumlu
yanıt vermektedir.

Engelli tanıdığı olma durumuna göre;
Çocuğunuzun engelli birisiyle evlenmesi durumunda aşağıdaki ifadelerden hangisi
sizin için daha uygundur?

Sosyal açıdan
hem
çocuğumun,
Olumlu
Ömrü boyu bir
Engel olmaya
hem de benim
Hiçbir mahsur bakmam ama
engellinin
çalışırdım /
yakın çevreme
görmem hatta
evlenme
yükünü
dengi dengine
kabul
destek olurum
kararlarına
taşıyacağı için
olmalı herşey
ettirmekte
saygı duyardım
üzülürdüm
sorun
yaşayacağımı
düşünürdüm

Kararsızım

Kendi kararına
bırakırım

engelli tanıdığım var

44.4

33.3

0.0

8.3

2.8

5.6

5.6

engelli tanıdığım yok

40.0

52.7

0.0

5.5

0.0

0.0

1.8

n: 173 (%)
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ENGELLİ KONUMLANDIRMA
(ALGI VE AYRIMCILIK)
ENGELLİ BÖLÜMÜ
Metodoloji
• Metod

:

Kantitatif Araştırma

• Yöntem :

Yüz yüze Görüşme

• Kapsam :

9 ilde,
241 engelli kişi ile görüşülmüştür
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Cinsiyet Dağılımı

Series1

KADIN
34.9

ERKEK
65.1

n: 241 (%)
Araştırmaya katılanların % 65,1’i erkek, % 34,9’u kadınlardan oluşmaktadır. Böylece, araştırmaya
katılanların çoğunluğu erkeklerden oluşmaktadır.

Araştırmaya katılanların yaş dağılımlarına bakıldığında, % 29,1 ile 25-34 yaş arası grubun ise en yüksek
katılımı sağlayan grubu oluştururken; 18 yaş altı ve 55 yaş üstü katılımcılar % 9,8 ile en küçük grubu
oluşturmaktadır. İkinci en yüksek katılım ise % 23,1 ile 35-44 yaş arası gruptur. Böylece katılımcıların
% 50’den fazlası 25-44 yaş arası engellilerden oluşmaktadır.
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Araştırmaya katılanların % 50,2’sini bedensel engelliler oluşturmaktadır. Geriye kalan kısımda ise %
23,8 ile zihinsel ve % 13,0’lık oranla da işitme ve görme engelliler bulunmaktadır. Ankete katılımdaki
bu oran farkından hareketle, engelli grupları arasında bedensel engellilerin diğer gruplara nazaran
daha sosyal ve/ya ulaşılabilir/erişilebilir oldukları sonucuna varılabilir.
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Medeni Durum

EVLİ

BEKAR

DUL - BOŞANMIŞ

BEDENSEL

40.8

51.7

7.5

GÖRME ENGELLİ

54.8

38.7

6.5

İŞİTME ENGELLİ

24.6

70.2

5.3

ZİHİNSEL

16.1

83.9

0.0

n: 241 (%)
Türkiye’deki engellilerin % 58,5 gibi yüksek bir oranda bekar oldukları ve araştırmaya katılanların yaş
aralıklarına dair yukarıdaki çizelgeyle birlikte değerlendirildiğinde, Türkiye’nin sosyal yapısı içerisinde,
bu yaş aralıklarındaki vatandaşların medeni durumlarının tam tersi bir sonucun ortaya çıktığı
görülmektedir. Genel toplamdaki bu oran içerisinde % 83,9 ile zihinsel engellilerin en yüksek oranı
teşkil ettiği görülmektedir. ardından, % 70,2 ile işitme engelliler ve % 51,7 ile de bedensel engelliler
gelmektedir. Bekar engelliler arasında ise en az orana görme engelliler sahiptir.
Genel toplamda % 35,7 oranındaki evlilerin % 54,8 ile en yüksek oranı görme engellilerin oluşturuyor
olması da bu sonucu desteklemektedir. Ardından gelen en yüksek evlilik oranı ise bedensel engellilere
aittir. Ortaya çıkan ilginç sonuçlardan bir diğeri ise dul-boşanmış hanesinde bedensel engellilerin en
yüksek orana sahip olduğudur. Bu sonucun yorumuna aşağıdaki diğer sonuçların ardından yer vermek
isabetli olacaktır.
Zihinsel engellilerin dul-boşanmış hanesinde % 0,0 yazıyor olması nedeniyle; zihinsel engellilerin çok
az oranda evlenebildikleri, evlendikten sonra da bu beraberliklerinin süreklilik arz ettiği sonucuna
varılabilir.
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Eşiniz engelli mi?

Seri 1

EVET
31.2

HAYIR
68.8

n: 77 (%) (sadece evli olanlara)

Eşiniz engelli mi?

EVET

HAYIR

BEDENSEL

35.6

64.4

GÖRME ENGELLİ

22.2

77.8

İŞİTME ENGELLİ

33.3

66.7

ZİHİNSEL

20.0

80.0

n: 77 (%)
Engellilerin % 68,8 gibi büyük bir bölümü engelli olmayan eşlerle evlenmişler. Eşi engelli olmayan
engelliler arasında ise % 80 ile zihinsel engelliler en büyük oranı oluşturmakta. Eşi engelli olan
engelliler arasında ise en yüksek orana % 35,6 ile bedensel engelliler sahip. Böylece bedensel
engellilerin görme, işitme ve zihinsel engellilerle karşılaştırıldığında evlilik yaşamlarını nispeten daha
iyi yürütebildikleri düşünülebilir.
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Eşinizin engel durumu nedir?

Seri 1

GÖRME ENGELLİ
42.9

BEDENSEL
52.4

İŞİTME ENGELLİ
4.8

n: 21 (%) (sadece evli ve eşi engelli olanlara)

Eşinizin engel durumu nedir?

GÖRME ENGELLİ

BEDENSEL

BEDENSEL

33.3

66.7

GÖRME ENGELLİ

100.0

0.0

İŞİTME ENGELLİ

0.0

100.0

ZİHİNSEL

0.0

0.0

n: 21 (%) (sadece evli ve eşi engelli olanlara)
Bedensel ve görme engellilerin eş seçimini yine kendi gibi bedensel veya görme engelliler arasından
seçtiği görülmüştür. Öte yandan görme engellilerin tamamı yine görme engelliler ile evlenirken;
işitme engellilerin ise tamamı bedensel engelliler ile evlenmeyi tercih etmektedir.
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Doğuştan mı engelliydiniz yoksa
sonradan mı engelli oldunuz?

Seri 1

Doğuştan
36.9

Sonradan
63.1

n: 241 (%)

Doğuştan mı engelliydiniz yoksa sonradan mı
engelli oldunuz? (Engel durumuna göre)

BEDENSEL ENGELLİ
GÖRME ENGELLİ
İŞİTME ENGELLİ
ZİHİNSEL ENGELLİ

Doğuştan
28.3
35.5
50.9
41.9

Sonradan
71.7
64.5
49.1
58.1

n: 241 (%)
Engellilerin büyük çoğunluğunun sonradan engelli olduğu ve özellikle bedensel ve görme engellilerin
büyük çoğunluğunun sonradan engelli oldukları görülmüştür. Sonradan engelli olanlar arasında
bedensel ve görme engellilerin en yüksek oranı teşkil etmesi ise Türkiye’deki trafik kazalarının ve
terörün neden olduğu sonuçlardan biri olarak görülebilir.
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Neden engelli oldunuz?

ÇEŞİTLİ
Seri 1 KAZALAR
21.4

FELÇ

İŞİTME
KAYBI/DİĞER

15.0

14.3

AMELİYAT
BEYİN HASARI
BULAŞICI
YÜKSEK ATEŞ
GENETİK
KEMİK VE KAS (ÇEŞİTLİ
SONRASI
HAVALE HASTALIKLAR HASTALIĞI NEDENLERDEN)
TIBBI HATA HASTALIKLAR
10.0
9.3
9.3
8.6
7.9
4.3

n: 140 (%) (sadece sonradan engelli olanlara)

Engelli olma nedeni belirli bir nedende yoğunlaşmamakla birlikte birinci neden olarak kazalar
görülmektedir.
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Kim / Kimlerle yaşıyorsunuz?

TEK BAŞIMA

ANNE

BABA

KARDEŞ

EŞ

ÇOCUKLAR

AKRABALAR

3.5

26.5

21.2

18.1

15.8

13.1

1.8

Seri 1

n: 513 (%) (çok cevap)

Kimlerle yaşıyorsunuz?(Evli olanlar)

Seri 1

TEK BAŞIMA

ANNE

BABA

KARDEŞ

EŞ

ÇOCUKLAR

AKRABALAR

0.0

8.3

4.8

4.8

47.6

33.9

0.6

n: 168 (%) (çok cevap)
Bekâr engellilerin % 60’dan fazlası anne-baba ve kardeşleriyle; yani çekirdek aileleriyle birlikte
yaşamaktadır. % 3,5’lik bir oran ise tek başına yaşamaktadır.
Evli engelliler de aynı şekilde eşleri ve çocuklarıyla; yani çekirdek aileleriyle birlikte yaşamaktadır.
Ancak evli olmalarına rağmen anne-baba ve kardeşleriyle yaşayanların küçük de olsa bir orana sahip
olması, engellilerin ekonomik, sosyal ve kültürel durumlarıyla ilgili önemli bir veri sağlamaktadır.
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Çocuğunuz var mı?

Seri 1

EVET
33.0

HAYIR
67.0

n: 209 (%)

Çocuğunuz var mı?

BEDENSEL E.
GÖRME E.
İŞİTME E.
ZİHİNSEL E.

EVET
33.9
70.8
23.9
13.8

HAYIR
66.1
29.2
76.1
86.2

n: 209 (%)
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Kaç tane çocuğunuz var?

Seri 1

1 TANE
30.3

2 TANE
42.4

3 TANE
13.6

4 TANE
4.5

5 VE ÜZERİ
9.1

n: 66 (%) (sadece çocuğu olanlara)
Türkiye’deki evli engellilerin % 67’sinin çocuğu yoktur. Bu durumda doğal yollarla çocuk sahibi
olamamalarının yanısıra hayat güvencelerine dair inançlarının, tüp bebek vs. gibi yöntemlerin mali
destek gerektirmesinin ve içinde bulundukları sosyal-kültürel durumun etkisi göz önünde
bulundurulabilir.
Evlenme tercihlerinde olduğu, çocuk sahibi olanlar arasında da görme engelliler % 70,8 ile en yüksek
orana sahip. Çocuk sahibi olma oranı en düşük düzeyde olan engelli grubu ise % 86,2. Türkiye’de
bedensel ve görme engellilerin önemli bir kısmının doğuştan olmadığı göz önünde
bulundurulduğunda, bu engelli gruplarındaki üyelerin çocuk sahibi olduktan sonra mı; yoksa önce mi
engelli olduklarına dair ayrı bir araştırmanın yapılması gerekmektedir.

Engelli Ayrımcılığını Önleme ve Mücadele Platformu

93

Engelli Ayrımcılığı Araştırması ve
Engelli Ayrımcılığına Karşı Çözüm Önerileri Raporu

Kaç tane çocuğunuz var?

BEDENSEL E.
GÖRME E.
İŞİTME E.
ZİHİNSEL E.

1 TANE
33.3
29.4
20.0
33.3

2 TANE
33.3
58.8
40.0
66.7

3 TANE
19.4
5.9
10.0
0.0

4 TANE
2.8
5.9
10.0
0.0

5 VE ÜZERİ
11.1
0.0
20.0
0.0

n: 66 (%)
Evlenmiş engellilerin önemli bir bölümü çocuk sahibi olma konusunda oldukça tedbirli
davranmaktadırlar. Bir ve iki çocuk sahibi engellilerin oranı, toplamda % 72,7 ile ezici çoğunluğu
oluşturmaktadır. Bunun yanı sıra, zihinsel engelliler arasında iki çocuktan fazla çocuk sahibi anketöre
rastlanmamış olması ve hemen tüm engelli gruplarında en yüksek orana iki çocuk sahipliğinde
ulaşıldığı saptanmıştır.
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Engelli çocuğunuz var mı?

Seri 1

EVET
11.7

HAYIR
88.3

n: 77 (%) (sadece çocuğu olanlara)

Engelli çocuğunuz var mı?

BEDENSEL E.
GÖRME E.
İŞİTME E.
ZİHİNSEL E.

EVET
7.9
5.9
16.7
50.0

HAYIR
92.1
94.1
83.3
50.0

n: 77 (%)
Engelli olmanın çocukların da engelli olması anlamına gelmediği çok açık görülmektedir. Oran Türkiye
nüfusundaki engelli oranına paraleldir.
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Ailenizde eşiniz ve çocuğunuzdan başka
engelli var mı?

Seri 1

EVET
13.4

HAYIR
86.6

n: 217 (%)
Türkiye’deki evli engelliler arasında (eğer öyleyse) eşleri ve/ya çocukları haricinde % 86,6 oranında
engellinin bulunmuyor olması nedeniyle, engelli olma gerçeğinin genetik bir olgu olmadığı net bir
biçimde görülmüştür. Türkiye’deki engellilerin büyük bölümü, genetik-dışı nedenlerle engelli
olmuştur.
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Ailenizde engelli olanlar kimlerdir?

Seri 1

KARDEŞİM

YEĞENİM/HALAM

BABAM

82.8

13.8

3.4

n: 29 (%) ( sadece ailesinde engelli olanlar )

Ailenizde engelli olanlar kimlerdir?

BEDENSEL E.
GÖRME E.
İŞİTME E.
ZİHİNSEL E.

KARDEŞİM
85.7
100.0
75.0
100.0

YEĞENİM/HALAM
14.3
0.0
12.5
0.0

BABAM

12.5

n:29 (%) ( sadece ailesinde engelli olanlar )
Ailesinde (eğer öyleyse) eşi ve/ya çocuğu haricinde engelli bulunan evli engelliler arasında yapılan
araştırmada, engelli olan aile üyelerinde % 82,8 ile kardeşlerin öne çıktığı belirlenmiştir. Bu oranın
engel çeşitlerine göre dökümü yapıldığındaysa % 100’lük oranlarla görme ve zihinsel engelliler başta
gelmektedir.
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Çalışıyor musunuz?

Seri 1

EVET
29.9

HAYIR
70.1

n: 241 (%)

Çalışıyor musunuz?

KADIN
ERKEK
n: 241 (%)

EVET
17.9
36.3

(Cinsiyete göre)

HAYIR
82.1
63.7
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Çalışıyor musunuz?
(Engel durumu göre)

EVET

HAYIR

BEDENSEL ENGELLİ

31.7

68.3

GÖRME ENGELLİ

51.6

48.4

İŞİTME ENGELLİ

19.3

80.7

ZİHİNSEL ENGELLİ

16.1

83.9

n: 241 (%)
Türkiye’deki engellilerin 3/2 gibi önemli bir çoğunluğu herhangi bir işte çalışmamaktadır. Bu grup
içerisinde, kadın işsizliğinin daha yüksek olduğu görünmektedir. Engel grupları arasında ise yalnızca
görme engellilerin çalışma oranı işsizlerine göre daha fazla çıkmıştır. Bu engel grubundaki farklılığın,
çeşitli arama merkezi şirketlerinin engelli çalıştırmaları gerektiğinde görme engellileri daha fazla
tercih ediyor olmalarının etkisi olduğu düşünülebilir. Görme engelliler dışındaki tüm engel
gruplarında dağılım benzer durumdadır.
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Herhangi bir yerden maaş alıyor
musunuz?

Seri 1

SSK

BAĞ-KUR

EMEKLİ SANDIĞI

14.2

4.7

3.4

KAYMAKAMLIKTAN ÖLEN ANNE-BABA
ÖZÜRLÜ MAAŞI MAAŞI/DUL MAAŞI
25.0

VAKIF

HİÇBİRİ

2.0

45.3

5.4

n: 148 (%) (sadece çalışmayanlara)

Herhangi bir yerden maaş alıyor
musunuz?

KAYMAKAMLIKTAN ÖLEN ANNE-BABA
ÖZÜRLÜ MAAŞI MAAŞI/DUL MAAŞI

SSK

BAĞ-KUR

EMEKLİ SANDIĞI

VAKIF

HİÇBİRİ

BEDENSEL ENGELLİ

17.5

5.0

5.0

25.0

2.5

1.3

43.8

GÖRME ENGELLİ

58.3

8.3

0.0

0.0

8.3

0.0

25.0

İŞİTME ENGELLİ

0.0

5.4

2.7

24.3

13.5

2.7

51.4

ZİHİNSEL ENGELLİ

0.0

0.0

0.0

42.1

0.0

5.3

52.6

n: 148 (%) (sadece çalışmayanlara)
Çalışmayan engelliler arasında yapılan araştırmaya göre; çalışmayan engellilerin yarısına yakını
herhangi bir yerden maaş almamaktadır. Bunlar arasında en yüksek oranı zihinsel ve işitme engelliler
oluşturmakta. Maaş alanların ise yaklaşık yarısı Özürlü Maaşı almaktadır. Ayrıca araştırma sonucunda,
zihinsel engellilerin neredeyse hiçbir sosyal güvenceye sahip olmamaları önemli bir bulgu olarak
dikkati çekmektedir.
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Ne iş yapıyorsunuz?

Seri 1

ESNAF

İŞÇİ

OFİS ÇALIŞANI

10.4

41.8

47.8

n: 67 (%) (sadece çalışanlara)

Engelli durumuna göre yapılan meslekler

ESNAF

İŞÇİ

OFİS ÇALIŞANI

BEDENSEL ENGELLİ

17.6

38.2

44.1

GÖRME ENGELLİ

0.0

31.3

68.8

İŞİTME ENGELLİ

10.0

60.0

30.0

ZİHİNSEL ENGELLİ

0.0

60.0

40.0

n: 67 (%) (sadece çalışanlara)
Çalışmakta olan engelliler arasında yapılan araştırmaya göre; çalışanların büyük bir bölümü ücretli
veya maaşlı konumunda bulunmaktadırlar. Görme ve zihinsel engellilerin hiçbiri kendi işlerinin sahibi
değilken, kendi hesabına çalışma oranı, bedensel engellilerde diğerlerine göre daha yüksektir. İşitme
ve zihinsel engellilerin oranı işçilikte fazlayken, bedensel ve görme engellilerin oranı ise ofis işlerinde
fazladır.
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Oturduğunuz evde kiracı mısınız yoksa ev
sahibi mi?

Seri 1

KİRACI

EV SAHİBİ

AİLE YANINDA YA DA KİRA VERMEDEN

31.1

46.8

22.1

n: 235 (%)

Evinizi nasıl temin ettiniz?

SATIN ALDIM
Seri 1

54.5

MİRAS YOLUYLA YA DA AİLEM
ALDI
39.4

EŞİMİN EVİ
6.1

n: 99 (%) (sadece ev sahibi olanlara)
Türkiye’deki engellilerin yarısına yakın bir bölümü kendi evlerinin sahibidirler. Engellilerin içinde
bulundukları sosyo-ekonomik tablo göz önünde bulundurulduğunda, bu yüksek oranın evli
olmayanların aileleri, evli olanların ise kendileri ve çocukları için bir gelecek garantisi olarak öncelikle
ev sahibi olmayı gördükleri sonucuna varılabilir.
Ev sahibi olanların yarıya yakınının bu evlere maddi bedel ödemeksizin sahip oldukları sonucu ise bu
görüşü destekler konumdadır.
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Kaçıncı katta oturuyorsunuz?

Seri 1

1. KAT

2. KAT

3. KAT

4. KAT

5. KAT

41.1

21.0

21.0

8.5

8.5

n: 224 (%)

Kaçıncı katta oturuyorsunuz?

1. KAT

2. KAT

3. KAT

4. KAT

BEDENSEL ENGELLİ

44.4

19.7

23.1

6.0

6.8

GÖRME ENGELLİ

33.3

26.7

10.0

13.3

16.7

İŞİTME ENGELLİ

45.5

20.5

20.5

11.4

2.3

ZİHİNSEL ENGELLİ

32.3

19.4

22.6

9.7

16.1

n: 224 (%)
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Oturduğunuz ev kaç odalı?

Seri 1

1

2

3

4

5

3.6

18.5

45.9

29.7

2.3

n: 222(%)
Kendi evlerinin sahibi olsunlar ya da olmasınlar, Türkiye’deki engellilerin büyük bölümünün evlerinde
giriş veya girişe yakın katları tercih ettikleri görülmektedir. Bunda ailelerin herhangi bir acil durum ya
da terslik karşısında kendilerini güvende hissetme isteklerinin yanısıra, Türkiye’deki bina
yapılanmalarının engellilere uygun olmayışının da etkisi olduğu düşünülebilir.

Oturduğunuz evde size yönelik bir
düzenleme yapıldı mı?

Seri 1

EVET
16.1

HAYIR
83.9

n: 211(%)
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Oturduğunuz evde size yönelik bir
düzenleme yapıldı mı?

EVET

HAYIR

BEDENSEL ENGELLİ

22.3

77.7

GÖRME ENGELLİ

6.5

93.5

İŞİTME ENGELLİ

5.3

94.7

ZİHİNSEL ENGELLİ

17.9

82.1

n: 211(%)
Engellilerin oturduğu evlerin büyük bir bölümünde iyileştirici herhangi bir düzenleme yapılmadığı
görülmüştür. Ancak yapısal düzenlemelere en çok ihtiyaç duyulması beklenecek engelli grubu olan
bedensel engellilere ait sonuçlarda % 77,7 oranında düzenleme yapıldığı sonucu çıkmıştır. Bu da,
Türkiye’deki bina yapılanmalarının özellikle bedensel engelliler için yüksek oranda uygun olmadığı
görüşünü desteklemektedir.

Ev yaşamınızda evdeki bireylerden
yardım alıyor musunuz?

Seri 1

EVET
51.6

HAYIR
48.4

n: 221 (%)
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Ev yaşamınızda evdeki bireylerden yardım
alıyor musunuz? (Engel durumuna göre)

EVET

HAYIR

BEDENSEL ENGELLİ

50.9

49.1

GÖRME ENGELLİ

51.6

48.4

İŞİTME ENGELLİ

44.4

55.6

ZİHİNSEL ENGELLİ

69.0

31.0

n: 221 (%)
Engellilerin yarısından biraz fazlası evdeki diğer bireylerden yardım aldığını ifade etmektedir. Ev
yaşamında işitme engelliler ortalamanın altında yardım alırken, zihinsel engellilerde bu oran
yükselmektedir.

Evde yardım aldığınız kişiler kimlerdir?

Seri 1

ANNE
34.5

BABA
14.5

KARDEŞ
9.7

OĞUL - KIZ
9.7

YEĞEN
1.4

AİLE
15.9

EŞİM
11.0

n: 145 (%) (sadece yardım aldığını söyleyenlere ) (çok cevap)
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Evde yardım aldığınız konular nelerdir?

BANYO-KİŞİSEL
EV TEMİZLİĞİ- YÜKSEKLERE
HER KONUDA OKUMA YAZMA
BAKIM
ÇOCUK BAKIMI UZANMAK
Seri 1

26.9

32.7

13.5

10.6

BİR YERDEN
DİĞER
BİR YERE
5.8
GEÇİŞLERDE

3.8

6.7

n: 104 (%) (sadece yardım aldığını söyleyenlere ) (çok cevap)

Evde yardım aldığınız konular nelerdir?
(Engel durumu göre)

BANYO HER KONUDA
KİŞİSEL BAKIM

OKUMA
YAZMA

EV TEMİZLİĞİ - YÜKSEKLERE
ÇOCUK
UZANMADA
BAKIMI

BİR YERDEN
BİR YERE
GEÇİŞLERDE

DİĞER

BEDENSEL ENGELLİ

32.7

42.3

5.8

7.7

7.7

1.9

1.9

GÖRME ENGELLİ
İŞİTME ENGELLİ

21.4
15.8

14.3
26.3

28.6
15.8

21.4
5.3

0.0
0.0

0.0
15.8

14.3
21.1

ZİHİNSEL ENGELLİ

26.3

26.3

21.1

15.8

0.0

10.5

0.0

n: 104 (%) (sadece yardım aldığını söyleyenlere ) (çok cevap)

Ev yaşamında yardıma ihtiyacı olan, yardım alan engelliler, en yüksek düzeyde annelerden olmak
üzere, toplamda % 50 oranında anne-babalarından yardım almaktadır. Engellilerin % 32,7’si her
konuda yardım aldığını belirtirken, özellikle banyo ve kişisel bakım ikinci sırada yer alıyor. Ev
yaşamında yardım alma konusunda “her konuda” ve “banyo-kişisel bakım” yanıtları en çok bedensel
engellilerde görülmektedir.
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Alışverişinizi kendiniz mi yapıyorsunuz?

Seri 1

EVET
54.1

HAYIR
45.9

n: 233(%)

Alışverişinizi kendiniz mi yapıyorsunuz?
(Engel durumu göre)

EVET

HAYIR

BEDENSEL ENGELLİ

61.9

38.1

GÖRME ENGELLİ

70.0

30.0

İŞİTME ENGELLİ

45.3

54.7

ZİHİNSEL ENGELLİ

20.0

80.0

n: 233(%)
Türkiye’deki engellilerin % 46 gibi önemli bir bölümü kendi alışverişlerini yapamamaktadırlar. Kendi
alışverişini yapabilenler arasında % 70’lik oranla görme engellilerde en yüksek sonuç alınırken,
alışveriş yapamamakta % 80 ile en yüksek oran zihinsel engellilere aittir.
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SORUN YOK

9.7

19.4

MİMARİ
ENGELLER

24.3

REYON VE
RAFLARIN
KULLANIŞSIZLIĞI
/REYON
ARALARININ
DAR OLMASI

DİĞER
İNSANLARIN
ANLAYIŞSIZ
OLMASI
9.7

ULAŞIM

12.6

12.6

REFAKAT VE
YARDIM
EKSİKLİĞİ

1.0

ANONSLARI
ANLAMAKTA
ZORLUK
ÇEKİYORUM.
YAZILI PANOLAR
OLABİLİR

1.9

ENGELLİLER
ÖNCELİK

1.0

GÜRÜLTÜ

Alışveriş esnasında karşılaştığınız
zorluklar nelerdir?

Seri 1

n: 103 (%) (sadece alışverişini kendi yapanlara)
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5.7

TERCİH
EDEBİLECEĞİM BİR
ŞEY YAPILAMAZ

3.8

ASANSÖR

30.2

MİMARİ UYGUNLUK
OLURSA

3.8

MECBURİYETTEN

20.8

ENGELLİLERE
REHBERLİK

17.0

DİĞER

Alışveriş merkezlerinde ne yapılsa
buraları tercih etmenizi sağlar?

Seri 1

n: 53 (%) (sadece alışverişini kendi yapanlara)

Türkiye’deki engellilerin alışveriş merkezlerinde karşılaştıkları en önemli zorlukla mimari engeller ve
reyon yapısındaki sorunlardır. Bunun yanısıra, alışveriş merkezlerinin mimari uygunluğu, engelliler
açısından birinci derecede önemlidir. Engellilere yönelik rehberlik hizmeti verilmesi ise önemli bir
orana sahip taleplerden biri olarak dikkat çekmektedir.
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Engeliniz konusunda daha önce bir rehabilitasyon
merkezinden hizmet aldınız mı?

Seri 1

EVET
31.3

HAYIR
68.7

n: 233 (%)
Engellilerin 3/2 gibi çok büyük bir bölümü herhangi bir rehabilitasyon hizmeti almadıklarını ifade
etmektedirler. Bu oran engelli grupları arasında ise eşit dağılım göstermektedir. İşitme engellilerdeki
oran ise olumsuz yönde daha yüksektir.

Engeliniz konusunda daha önce bir rehabilitasyon
merkezinden hizmet aldınız mı? (Engel durumu göre)

EVET

HAYIR

BEDENSEL ENGELLİ

33.3

66.7

GÖRME ENGELLİ

36.7

63.3

İŞİTME ENGELLİ

23.2

76.8

ZİHİNSEL ENGELLİ

32.1

67.9

n: 233 (%)
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Engeliniz konusunda daha önce özür durumunuza
bağlı özel eğitim hizmeti aldınız mı?

Seri 1

EVET
19.0

HAYIR
81.0

n: 226 (%)
Engel durumuna göre özel eğitim alan engellilerin oranı çok düşüktür: 5/1.
Özür durumuna bağlı özel eğitim hizmeti alma konusunda zihinsel engelliler ortalamanın üstünde yer
almaktadır. Bedensel ve işitme engellilerde 5/1’lik düşük oran geçerliyken, görme engellilerde bu
oran 4/1 olarak ortaya konmuştur.

Daha önce psikolojik destek aldınız mı?

Seri 1

EVET
12.0

HAYIR
88.0

n: 234 (%)
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Daha önce psikolojik destek aldınız mı?
(Engel durumu göre)

EVET

HAYIR

BEDENSEL ENGELLİ

12.0

88.0

GÖRME ENGELLİ

13.3

86.7

İŞİTME ENGELLİ

7.3

92.7

ZİHİNSEL ENGELLİ

20.0

80.0

n: 234 (%)
Engellilerde psikolojik destek alma oranı “nadir” denecek kadar düşüktür. Engelli grupları arasında en
fazla psikolojik destek aldığı görülen zihinsel engellilerde dahi bu oran 5/1’den yüksek değildir.

Devletten bakım parası alıyor musunuz?

Seri 1

EVET
27.1

HAYIR
71.2

BAŞVURDUM, BEKLİYORUM
1.7

n: 236 (%)
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Devletten bakım parası alıyor musunuz?
(Engel durumuna göre)

EVET

HAYIR

BAŞVURDUM, BEKLİYORUM

BEDENSEL E.

33.9

64.4

1.7

GÖRME E.

6.5

90.3

3.2

İŞİTME E.

19.6

80.4

0.0

ZİHİNSEL E.

37.9

58.6

3.4

n: 236 (%)
Engellilerin 3’te 2’si yaygın olarak bilinenin aksine devletten bakım parası almamaktadır. Bakım parası
olanağından en az yararlananlar görme engelliler, en çok yararlananlar ise zihinsel engellilerdir.

Devletten rehabilitasyon destek parası
alıyor musunuz?

Seri 1

EVET

HAYIR

BAŞVURDUM, BEKLİYORUM

8.7

90.0

1.3

n: 231 (%)
Devletten rehabilitasyon destek parası alan engellilerin oranı yok denecek kadar azdır: 10/1.
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Kaymakamlıktan 2022 sakatlık yardımı dışında
nakdi ya da ayni ne yardım alıyorsunuz?

Seri 1

HAYIR

KİRA YARDIMI

SOSYAL YARDIM
PARASI

KÖMÜR YARDIMI

YİYECEK - GİYECEK
YARDIMI

83.0

1.2

4.6

8.3

2.9

n: 241 (%)

Engellilerin çok büyük bir bölümü kaymakamlıklardan nakdî ya da aynî yardım almamaktadır. Alınan
yardım oranları arasında en yüksek oranı, % 8,3 ile kömür yardımıdır.
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10.4

3.0

2.0

BİLGİSAYARLI
BİLGİSAYARLI
BİLGİSAYAR KURSU YABANCI DİL KURSU
GRAFİK TASARIM
MUHASEBE KURSU
KURSU
41.1

3.5

SANTRAL
OPERATÖRLÜĞÜ

3.5

TEKSTİL EĞİTİM
KURSU

2.5

EL DOKUMA / DİKİŞ
KURSU

10.7

DİĞER

23.3

HİÇBİRİ
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Daha önce katıldığınız mesleki kurslar
nelerdir?

Seri 1

n: 202 (%) (çok cevap)

Engellilerin yoğun olarak tercih ettiği mesleki kurslar arasında en büyük oran bilgisayar kurslarına
aittir.

23.3

27.8

24.3

7.4

PARKBAHÇE VB.
SPORLA
BİLGİSAYAR TELEVİZYON
SOSYAL
UĞRAŞARAK
MEKANLARD
A GEZEREK

SİNEMA TİYATRO

6.0

3.5

1.2

2.5

1.2

KONSER SPORTİF
MÜSABAKA
MÜZİK
DERNEKLERE EV İŞLERİ
VB.
YAPARIM
ETKİNLİKERE DİNLİYORUM GİDEREK
İZLİYECİ
OLARAK
KATILARAK

Boş zamanlarınızı nasıl
değerlendiriyorsunuz?

Seri 1

n: 514 (%) (çok cevap)

1.2

DEĞİŞİK
SOSYAL
AKTİVİTELER
LE
UĞRAŞMAK

1.6

DİĞER
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Boş Zamanlarınızı Nasıl
Değerlendiriyorsunuz?(Engel Durumuna Göre)

29.0

23.7

7.3

9.8

4.8

6.6

3.6

3.8

9.7

6.6

SİNEMA TİYATRO

1.8

5.3

4.8

2.7

KONSER SPORTİF
MÜSABAKA VB.
ETKİNLİKERE
İZLİYECİ OLARAK
KATILARAK

1.8

0.0

1.6

1.6

0.0

1.5

1.6

3.9

1.8

0.0

0.0

1.2

OKUMA YAZMA
DERSLERİ

26.8

22.7

DERNEKLERE
GİDEREK

16.1

25.5

MÜZİK
DİNLİYORUM

23.7

34.1

SPORLA
UĞRAŞARAK

24.2

30.9

PARK- BAHÇE
VB. SOSYAL
MEKANLARDA
GEZEREK

BEDENSEL ENGELLİ

22.0

TELEVİZYON

GÖRME ENGELLİ

23.6

BİLGİSAYAR

ZİHİNSEL ENGELLİ

İŞİTME ENGELLİ

n: 514(%) (çok cevap)

Türkiye’deki engelliler, boş zaman değerlendirmede birinci sırada televizyon izlemeyi tercih
etmektedir. Ardından gelen en yüksek orandaki tercihler ise park-bahçe gezisi ve bilgisayarda vakit
geçirmektir. Engelli olmayanların “boş zaman değerlendirme” alışkanlıkları arasında yer alan kitap
okuma, müzik dinleme, konser, tiyatro, sinema vs. gibi faaliyetler oldukça nadir görülmektedir. Bu
tablo tüm engel grupları için yaklaşık olarak geçerlidir.
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Boş zamanlarınızı kimlerle
geçiriyorsunuz?

Seri 1

AİLEMLE

ARKADAŞLARIMLA

YALNIZ

DIŞARI MÜZİK
DİNLEMEYE GİDEREK

59.0

38.0

0.6

2.5

n: 324 (%) (çok cevap)
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GÖRME ENGELLİ

BEDENSEL ENGELLİ

69.4

63.8

59.5

54.3

AİLEMLE

27.8

32.5

38.1

42.6

ARKADAŞLARIMLA

0.0

0.0

2.4

0.6

YALNIZ

2.8

3.8

0.0

2.5

DIŞARI MÜZİK DİNLEMEYE GİDEREK

Boş zamanlarınızı kimlerle geçiriyorsunuz?
(Engel durumuna göre)

ZİHİNSEL ENGELLİ

İŞİTME ENGELLİ

n: 324 (%) (çok cevap)

Türkiye’deki engellilerin % 60’ı boş zamanlarını da aileleriyle geçirmektedir. Yukarıda yer alan, alışveriş ve
sosyal hayata dair anket sonuçlarıyla birlikte düşünüldüğünde, engelli ailelerinin de günlük yaşamlarının
büyük kısımlarını ailenin engelli üyesiyle geçirmek durumunda olduğu ortaya konmuştur. Engelliler ise
kendilerine sağlıklı bir sosyal yaşam kurmakta sorunlar yaşamaktadır.
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GÖRME ENGELLİ

BEDENSEL ENGELLİ

36.4

41.5

75.0

57.0

SIK SIK SEYAHAT EDİYORUM

54.5

36.6

14.3

23.0

SEYREK SEYAHAT EDİYORUM

9.1

22.0

10.7

20.0

ÇOK AZ SEYAHAT EDİYORUM

Şehir içinde ne sıklıkta tek başınıza seyahat ediyorsunuz ?
(Engel durumuna göre)

ZİHİNSEL ENGELLİ

İŞİTME ENGELLİ

n: 182 (%) (çok cevap)
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Şehir içinde ne sıklıkta tek başınıza
seyahat ediyorsunuz ?

Seri 1

SIK SIK SEYAHAT EDİYORUM
55.5

SEYREK SEYAHAT EDİYORUM
26.4

ÇOK AZ SEYAHAT EDİYORUM
18.1

n: 182 (%)

Türkiye’deki engellilerin % 55,5’i şehir içinde sık seyahat etmektedir. Bunun yanısıra, % 26,4’ü ise
seyrek olarak seyahat etmektedir. Sık seyahat eden engelli grupları arasında görme engellilerin oranı
yüksek çıkmaktadır.

Şehir içinde ne sıklıkta refakatçi ile
seyahat ediyorsunuz ?

Seri 1

SIK SIK SEYAHAT EDİYORUM

SEYREK SEYAHAT EDİYORUM

ÇOK AZ SEYAHAT EDİYORUM

43.9

28.0

28.0

n: 82 (%)
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Şehir içinde ne sıklıkta refakatçi ile seyahat ediyorsunuz ?
(Engel durumuna göre)

SIK SIK SEYAHAT EDİYORUM

SEYREK SEYAHAT EDİYORUM

ÇOK AZ SEYAHAT EDİYORUM

BEDENSEL E.

48.7

25.6

GÖRME E.
İŞİTME E.
ZİHİNSEL E.

66.7

25.0

8.3

33.3

25.0

41.7

26.3

36.8

36.8

25.6

n: 82 (%) (çok cevap)
Türkiye’deki engellilere “refakatçi” ile şehir içinde seyahat etme seçeneği sorulduğunda, “seyrek” ve
“çok az” yanıtlarında refakatçisiz seçenekte ortaya çıkan sonuçlara nazaran belirgin bir artış
görülüyor. Bu da engellilerin gündelik ve sosyal yaşamlarında çevrelerine olan bağımlılığının belirgin
bir göstergesidir.
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Seyahat ederken en çok hangi ulaşım aracını
kullanıyorsunuz?

TAKSİ
Seri 1

12.5

BELEDİYE
METROBÜS DOLMUŞ
OTOBÜSÜ
43.5
7.5
10.4

METRO
9.0

KENDİ
BELEDİYE
TEKERLİKLİ
ARACI 153 OTOMOBİLİ
SNDLY
1.4
7.2
2.9

MOTOR- YAKINIMIN
ARABASI
0.9
0.9
SİKLET

YAYA
1.4

KLLNMYR
CEVAP YOK
0.6

n: 345 (%) (çok cevap)

Seyahat ederken en çok hangi ulaşım aracını
kullanıyorsunuz?
(Engel durumuna göre)

TAKSİ

BELEDİYE
OTOBÜSÜ

METROBÜS

DOLMUŞ

METRO

BELEDİYE
ARACI 153

KENDİ
TEKERLİKLİSAN
MOTORSİKLET
OTOMOBİLİM
DALYE

YAKINIMIN
ARABASI

YAYA

KULLANMIYOR
-CEVAP YOK

BEDENSEL ENGELLİ

11.5

41.2

4.2

9.1

9.1

1.8

9.7

5.5

1.8

0.0

3.0

0.6

GÖRME ENGELLİ

9.4

41.5

11.3

9.4

15.1

1.9

9.4

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

İŞİTME ENGELLİ

14.1

57.7

7.7

9.0

5.1

0.0

5.1

0.0

0.0

1.3

0.0

0.0

ZİHİNSEL ENGELLİ

14.3

35.7

14.3

16.7

4.8

2.4

0.0

2.4

0.0

4.8

0.0

2.4

n: 345 (%) (çok cevap)
Engellilerin yaklaşık yarısının seyahat ederken belediye otobüslerini tercih ettikleri görülmüştür.
Ardından gelen en yüksek oranın ise taksiyle ulaşıma ait olması, özellikle de engellilerin ekonomik
düzeyleri gözönüne alındığında, belediye otobüslerindeki teknik ve muamele standardizasyonunun
henüz yerleşmemiş olmasından kaynaklandığı yönünde yorumlanabilir.
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DURAKLARDA
ENGELLİLER İÇİN
BİLGİLENDİRME
YOK

36.0

İNİLECEK
DURAKLAR İÇİN
BİLGİLENDİRME
YOK

17.6

METRO VEYA
METROBÜSE
ULAŞIMDA
SORUN VAR

8.8

OTOBÜSLERE
BİNMEDE SORUN
YAŞIYORUZ
27.6

SORUN YOK

3.4

TOPLU TAŞIMA
KULLANMIYORU
M
1.1

1.1

AYAKTA
TUTUNUP
DURMAK

0.4

HER YÖNE
ENGELLİ
OTOBÜSÜNÜN
MEVCUT
OLMAMASI

1.1

KALDIRIM
RAMPALARI

1.5

ÖZÜRLÜ YOLU
YOK

0.8

KORKUYOR

0.4

TRAFİK
SIKIŞIKLIĞI

Seyahat ederken karşılaştığınız zorluklar
nelerdir?

Seri 1

n: 261 (%) (çok cevap)
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BEDENSEL ENGELLİ

38.6

38.2

35.2

14.3

24.6

20.0

14.8

19.0

8.8

9.1

7.4

19.0

26.3

25.5

30.3

OTOBÜSLERE
BİNMEDE SORUN
YAŞIYORUZ

4.8

1.8

0.0

5.7

SORUN YOK

4.8

0.0

0.0

1.6

TOPLU TAŞIMA
KULLANMIYORUM

0.0

0.0

0.0

1.6

AYAKTA TUTUNUP
DURMA

0.0

0.0

0.0

0.8

HER YÖNE ENGELLİ
OTOBÜSÜNÜN
MEVCUT OLMAMASI

0.0

0.0

3.6

0.8

KALDIRIM
RAMPALARI

0.0

0.0

1.8

1.6

ÖZÜRLÜ YOLU YOK

KORKUYOR

9.5

TRAFİK SIKIŞIKLIĞI

1.8
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Seyahat Ederken Karşılaştığınız Zorluklar? (Engel
Durumuna Göre)

GÖRME ENGELLİ

28.6

METRO VEYA
DURAKLARDA
İNİLECEK DURAKLAR
METROBÜSE
ENGELLİLER İÇİN İÇİN BİLGİLENDİRME
ULAŞIMDA SORUN
BİLGİLENDİRME YOK
YOK
VAR

ZİHİNSEL ENGELLİ

İŞİTME ENGELLİ

n: 261 (%) (çok cevap)

Engellilerin seyahatlerde yaşadıkları en önemli sorunlar duraklarda engellilere yönelik
bilgilendirmelerin eksikliği ve duraklara ve/ya araçlara erişimdeki fiziki engellerdir. Bu sonuç da
yukarıdaki anket sonuçlarındaki “taksi” tercihine dair yorumu kuvvetlendirmektedir.
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Yaz tatillerinizi nasıl
değerlendiriyorsunuz?

Seri 1

EVDE

MEMLEKETİME
GİDİYORUM

DENİZ KENARI

TARİHİ YERLERE
ZİYARET

TATİLE
ÇIKAMIYORUM

ÇALIŞARAK

DERNEĞİN SOSYAL
FAALİYETLERİNE
KATILARAK

ŞEHİR İÇİ GEZİ

46.3

19.1

23.2

7.4

2.7

0.7

0.3

0.3

n: 298 (%) (çok cevap)

Yaz Tatillerinizi Nasıl Değerlendiriyorsunuz?
(Engel Durumuna Göre)

EVDE
BEDENSEL E.
GÖRME E.
İŞİTME E.
ZİHİNSEL E.

47.2
25.6
52.8
55.9

MEMLEKETİME
GİDİYORUM
20.1
25.6
11.1
23.5

DENİZ KENARI
22.9
39.5
18.1
14.7

TARİHİ YERLERE
ZİYARET
4.2
7.0
16.7
0.0

TATİLE
4.2
ÇIKAMIYORUM
2.3
0.0
2.9

ÇALIŞARAK
0.7
0.0
0.0
2.9

DERNEĞİN SOSYAL
FAALİYETLERİNE
KATILARAK
0.7
0.0
0.0
0.0

n: 298 (%) (çok cevap)
Engellilerin yarısından fazlası yaz tatiline çıkmamaktadır. Görme engellilerin ise diğer engelli
gruplarına göre nispeten daha mobilize oldukları görülmüştür.
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0.0
0.0
1.4
0.0
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Yaz Tatillerine Şehir Dışına Çıktığınızda Kiminle
Gidiyorsunuz?(Engel Durumuna Göre)

BEDENSEL E.

TEK BAŞIMA
10.7

AİLEMLE
59.5

ENGELLİ ARKADAŞLARIMLA
16.8

FARKLI ARKADAŞ GRUPLARIYLA
6.9

ÇIKMIYORUM
6.1

GÖRME E.
İŞİTME E.

15.9
12.3

54.5
50.8

13.6
23.1

15.9
7.7

0.0
6.2

ZİHİNSEL E.

6.9

75.9

6.9

3.4

6.9

n: 274 (%) (çok cevap)
Türkiye’deki engellilerin sadece % 11,7’si tek başına tatile çıkabilmektedir. % 58 gibi yüksek bir oranı
ise ailesiyle birlikte gitmektedir; böylece tatil zamanlarını da aileleriyle birlikte geçirmektedir.
Engellilerin tatile arkadaşlarıyla gidecekleri zaman da yine engelli arkadaşlarını tercih ettikleri ya da
ancak böyle bir seçeneğe erişimlerinin olabildiği görülüyor.
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Ülkemizde engellilere yeterli desteğin
verildiğini düşüyor musunuz?

Seri 1

EVET
10.2

HAYIR
89.8

n: 235 (%)

Türkiye’deki engelliler arasında, Türkiye’de engellilere yeterli desteğin verilmediği yönünde
neredeyse bir fikir birliği sözkonusudur.
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Toplumda engellilerle ilgili öncelikli algı
sizce nedir?

Seri 1

ACIMA

HORLANDIKLARI

49.8

8.2

YÜK OLARAK ÖNEMSENMEDİK
GÖRÜLDÜKLERİ
LERİ

10.8

24.9

HEPSİ

ZAMANA DAYALI
BİR İYİLEŞME
VAR

5.9

0.4

n: 269 (%) (çok cevap)

Toplumda engellilerle ilgili öncelikli algı
sizce nedir?

ACIMA

HORLANDIKLARI

YÜK OLARAK ÖNEMSENMEDİK
GÖRÜLDÜKLERİ
LERİ

HEPSİ

ZAMANA DAYALI
BİR İYİLEŞME
VAR

BEDENSEL ENGELLİ

59.7

3.2

8.9

21.8

5.6

0.8

GÖRME ENGELLİ

54.1

2.7

16.2

24.3

2.7

0.0

İŞİTME ENGELLİ

39.4

15.5

11.3

23.9

9.9

0.0

ZİHİNSEL ENGELLİ

30.3

18.2

9.1

39.4

3.0

0.0

n: 269 (%) (çok cevap)
Türkiye’deki engelliler, toplumun kendilerine acıdıkları ve önemsemedikleri kanaatinde. Özellikle
işitme ve zihinsel engelliler ise horlandıklarını düşünüyor. Kısacası; engelliler Türkiye’de kendilerini
“öteki” olarak algılıyor.
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Sizce yaşamı zorlaştıran en büyük fiziki
engel hangisidir?

Seri 1

GÖRME ENGELLİ

BEDENSEL ENGELLİ

İŞİTME ENGELLİ

HEPSİ

ZİHİNSEL ENGELLİ

DİĞER

30.0

33.1

11.5

15.8

7.7

1.9

n: 260 (%) (çok cevap)

Sizce yaşamı zorlaştıran en büyük fiziki
engel hangisidir? (Engel durumuna göre)

32.3

BEDENSEL
ENGELLİ
26.0

3.1

28.3

ZİHİNSEL
ENGELLİ
7.9

14.3
35.3

42.9
35.3

10.7
27.9

10.7
0.0

17.9
1.5

3.6
0.0

22.6

48.4

9.7

3.2

12.9

3.2

GÖRME ENGELLİ
BEDENSEL ENGELLİ
GÖRME ENGELLİ
İŞİTME ENGELLİ
ZİHİNSEL ENGELLİ

İŞİTME ENGELLİ

HEPSİ

DİĞER
2.4

n: 260 (%) (çok cevap)

Engelli grupları genelde kendi gruplarından çok diğer engelli gruplarının durumunun daha zor
olduğunu düşünmektedir.
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Kendi engel grubunuz dışında bir engel
grubundan biriyle karşılaştığınızda ilk aklınıza
gelen düşünce nedir?

MERAK
ALLAH
EDİYORUM
ÜZÜLÜYORUM YARDIMCIN ŞÜKREDİYORUM
NASIL OLDU,
OLSUN
NASIL YAŞIYOR
Seri 1

10.8

7.6

19.0

5.1

ARKADAŞ
OLMAYI
4.4
İSTEMEK

YARDIMCI
NORMAL
OLMAK,
ARKADAŞ GİBİ
DAYANIŞMA
GÖRÜYORUM
GÖSTERMEK
9.5

4.4

KIYASLAMA

EMPATİ

KENDİMLE
ÖZLEŞTİRME

DİĞER

10.1

12.7

7.6

8.9

n: 158 (%)
Engellilerin diğer engelli gruplarındakiler hakkındaki düşünceleri sorulduğunda, “şükrediyorum”,
“üzülüyorum”, “empati kuruyorum” ve “yardımcı olmak” istiyorum gibi yanıtlar yüksek çıkmıştır. Bu
sonuçlar, engellilerin diğer engel gruplarını daha sorunlu varsaydıklarını göstermektedir. “Beterin
beteri var” anlayışı üzerinden, her engelli grubunun bu kez de bir diğer engelli grubunu
“öteki”leştirdiği görülmektedir.
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Sizce engellilere yönelik özel yapılmış
mahalle ya da konut projeleri olmalı mı?

Seri 1

EVET
56.4

HAYIR
43.6

n: 227 (%)

Sizce engellilere yönelik özel yapılmış mahalle ya da
konut projeleri olmalı mı? (Engel durumuna göre)

EVET

HAYIR

BEDENSEL ENGELLİ

52.2

47.8

GÖRME ENGELLİ

54.8

45.2

İŞİTME ENGELLİ

57.7

42.3

ZİHİNSEL ENGELLİ

70.4

29.6

n: 227 (%)
Engellilere yönelik özel yapılmış mahalle ya da konut projeleri olması konusunda engelliler arasında,
olumlu görüşler nispeten yüksek olmakla birlikte, bir görüş birliği bulunmamaktadır. Bu fikir, zihinsel
engelliler arasında belirgin olarak destek bulmaktadır. Zihinsel engellilerin bu desteği göstermesine,
yukarıdaki anket sonuçlarında belirgin olarak ortaya konduğu gibi, gündelik hayatlarında
karşılaştıkları sorunların yüksekliği ve sosyal yaşama katılımda yaşadıkları zorlukların neden olduğu
düşünülebilir.
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Sizce engellilere yönelik özel yapılmış mahalle
ya da konut projeleri neden olmalı ?

Seri 1

DAHA RAHAT OLACAĞINDAN

EKONOMİK AÇIDAN

SOSYALLEŞMEK İÇİN

ALT YAPI

YAŞAM ŞARTLARININ GETİRDİĞİ
BİR HAK

DİĞER

50.5

9.1

8.1

16.2

15.2

1.0

n: 99 (%) (olmalı diyenlere)

Sizce engellilere yönelik özel yapılmış mahalle ya
da konut projeleri neden olmamalı?

AYARIMCILIK OLMASIN DİYE
Seri
1

32.
2

GEREK YOK VAR OLAN YERLER UYGUN
ENGELLİLER TOPLUM İÇİNDE
TOPLUMDAN DIŞLANMAMALI
HALE
OYNAMAYALI
GETİRİLMELİ
M 27.
25.
8.
4

5

1

DİĞE
R
6.
8

n: 59 (%) (olmamalı diyenlere)
Engellilere yönelik özel konut projeleri fikrini destekleyenler arasında, fiziksel ve sosyal anlamda
rahatlık sağlayacağı görüşü öne çıkmaktadır. Desteklemeyenler arasında ise, bu fikrin ayrımcılık ve
dışlanmaya yol açacağı görüşü öne çıkmaktadır.
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Engellilere özel yapılmış bu konutlara
ücret verip alır mısınız?

Seri 1

EVET
58.0

HAYIR
20.2

FİKRİM YOK
21.8

n: 119 (%) (olmalı diyenlere)
Engellilere yönelik özel konut projesini destekleyenlerin % 58’si ücretini verip alarak da
destekleyeceğini belirtmektedir.
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Eğitim yaşamınızda hangi davranışlara
maruz kaldınız?

OKULA
KAYDIM/ÇOCU
ĞUMUN KAYDI
YAPILMAK
İSTENMEDİ

Seri 1

13.8

OKULDA
ZİHİNSEL
ASANSÖR SINIFIN KAPISINI
EĞİTİMİM/
KULLANMAMA/ VE SIRALARINI
ENGELLİ
OKULDA
ENGELLİ
SINIFIN
OKULDAKİ DİĞER
ÇOCUĞUMUN
ASANSÖR
ÖĞRETMEN
ÇOCUĞUMUN
KİTAPLAR VE
BENİM İÇİN/ TUVALETİNİ
ÇOCUĞUM
ENGELLİ
ÇOCUKLAR
KULLANMASINA
YOKTU,
BENİ/
ENGELLİ
EĞİTİMİ
NOTLAR GÖRME ÖĞRETMENİM
ÇOCUĞUM İÇİN BANA/ ENGELLİ
RAPORUNA
BENİMLE/
MÜSAADE
SINIFIMI/
ÇOCUĞUMU
ESNASINDA OKUL HAYATIM
ENGEL
BENİMLE
UYGUN
HALE
RAĞMEN
ÇOCUĞUM İÇİN
ENGELLİ
ÇOCUĞUMUN ETMEDİLER/ GETİRMEDİLER
SINIFINA KABUL
HERHANGİ BİR
DURUMUMA İLGİLENMEDİ
OLARAK
UYGUN HALE ETMEKİSTEMEDİ ÇOCUĞUMLA
OKULDA
KAYDINI GİRİŞE KULLANILABİLİR
OLUMSUZ
UYGUN DEĞİLDİ
OLMADI
GETİRMEDİLER
ALAY ETTİ
HALE
KAYNAŞTIRMA ALMADILAR
DAVRANIŞLA
GETİRMEDİLER
LI EĞİTİM İÇİN
KARŞILAŞMADIM
KAYDI
YAPILMADI
3.5
9.1
2.8
7.5
7.1
4.7
9.8
17.3
20.5
3.1
0.8

n: 254 (%) (çok cevap)
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5.8

2.6

6.3

6.8

2.1

İŞİMİ DAHA
İŞİMİ DAHA
KOLAY VE
KOLAY VE
EĞİTİMİME
AYNI İŞİ
VERİMLİ
VERİMLİ
UYGUN BİR
YAPTIĞIM
MAAŞIMIN
YAPABİLMEM
YAPABİLMEM
POZİSYON
HALDE
MESLEKTE VERİLECEĞİ
İÇİN YÜKSEK
İÇİN YÜKSEK DİĞERLERİNE YÜKSELME
OLDUĞU
AMA İŞE
MALİYET
MALİYET
HALDE BU
GÖRE DAHA
GELMEMEMİ
HAKKI
GEREKMEDİĞ
GEREKTİREN
POZİSYONDA
DÜŞÜK
TANINMADI N İSTENDİĞİ
İ HALDE
ÇALIŞTIRILM
ÜCRET
SÖYLENDİ
ARAÇ GEREÇ
ARAÇ GEREÇ
TEMİN
ADIM
VERİLDİ
TEMİN
EDİLMEDİ
EDİLMEDİ

13.1

7.3

İŞVERENİM
VEYA İŞ
ARKADAŞLAR
IM İŞ AKIŞI
SIRASINDA
VEYA
HERHANGİ
BİR
ANLAŞMAZLI
KTA KÖR
TOPAL GİBİ
HİTAPLAR
KULLANDILA
R

24.1

İŞ HAYATIM
ENGELLİĞİM
SIRASINDA
ÜZERİNDEN
HERHANGİ
TACİZ
BİR
EDİLEREK
OLUMSUZ
İŞTEN
DAVRANIŞLA
AYRILMAYA
KARŞILAŞMA
ZORLANDIM
DIM

5.2

8.9

15.2

İŞ YAŞAMI
SONRASINDA
ENGELLİ
OLDUM YA
DA ENGELLİ
OLDUKTAN
ÇALIŞMIYOR
SONRA
UM
EMEKLİ
OLDUM, BU
YÜZDEN BİR
SORUNLA
KARŞILAŞMA
DIM.

2.6

DİĞER

İş hayatınızda hangi davranışlara maruz
kaldınız?

Seri 1

n: 191 (%) (çok cevap)
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Engellilere yönelik yapılan evden çalışma
projelerini destekliyor musunuz?

Seri 1

EVET

HAYIR

FİKRİM YOK

60.1

22.0

17.9

n: 218 (%)

Engellilere yönelik yapılan evden çalışma projelerini
destekliyor musunuz? (Engel durumuna göre)

BEDENSEL ENGELLİ
GÖRME ENGELLİ
İŞİTME ENGELLİ
ZİHİNSEL ENGELLİ

EVET
66.1
51.6
53.1
56.0

HAYIR
21.4
38.7
18.4
12.0

FİKRİM YOK
12.5
9.7
28.6
32.0

n: 218 (%)
Evden çalışma projeleri engellilerin büyük kısmı tarafından desteklenmektedir. Bu destek, engelli
grupları arasında da yakınlık göstermektedir.
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Engellilere yönelik yapılan evden çalışma
projelerini neden destekliyorsunuz?

Seri 1

ENGELLİLER DE
BAŞARABİLİR

SOSYALLEŞİR,
REHABİLİTASYON OLUR

ALT YAPI EKSİKLİĞİNDEN
DOLAYI EVDEN
ÇALIŞMAK DAHA
RAHAT- KOLAY OLUR

ÜRETKEN OLURLAR

13.0

17.4

26.1

7.6

EVDEN ÇIKAMAYANLAR
KENDİMDE ENGELLİYİM
İÇİN KOLAYLIK OLUR
17.4

n: 92 (%) ( destekliyorum diyenlere) (çok cevap)
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3.3

ENGELLİLERE KATKI
SAĞLAR, DAYANIŞMA
OLUR

15.2
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Engellilere yönelik yapılan evden çalışma
projelerini neden desteklemiyorsunuz?

Seri 1

TOPLUMDAN SOYUTLANIP, İZOLE OLURLAR
96.0

İNSANLARIN ONLARA ACIMASINI İSTEMİYORUM
4.0

n: 25 (%) ( desteklemiyorum diyenlere)
Engellilere yönelik özel konut projelerini destekleyenlerin büyük çoğunluğu konutların altyapı ve
evden dışarı çıkma, sosyalleşme sorunlarını neden olarak göstermektedir.
Öte yandan desteklemeyenlerin hemen hepsi böylesi bir projenin engellilerin toplumdan soyutlanıp,
izole olmasına neden olacağı görüşünde.
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Ulaşım, erişilebilirlik haklarından faydalanmak isterken
herhangi bir olumsuz davranışa maruz kaldınız mı?

ARAÇ
SÜRÜCÜLERİ
YOL
KENARINDA
İŞARET
ETMEME
RAĞMEN
DURMUYORLAR

Seri 1

23.9

ARAÇ
HİZMETİ
SÜRÜCÜLERİ
ALIRKEN
LİFT YA DA
ŞÖFÖRÜN YA
RAMPA
DA DİĞER
SİSTEMLERİNİ
YOLCULARIN
VAKİT
HAKARET/
KAYBEDİYORUM
OLUMSUZ
SENİNLE
TAVIR/TACİZLE
UĞRAŞIYORUM
RİNE MARUZ
DİYEREK
KALIYORUM
KULLANDIRT …

14.8

18.7

BELEDİYEYE
BAŞVURMAMA
RAĞMEN
TOPLU TAŞIMA
HERHANGİ
ARAÇLARI/
OLUMSUZ
KULLAMIYORUM
DAVRANIŞLA
DURAKLAR/
KARŞILAŞMADIM
YAKIN
BÖLGEMDEKİ
KALDIRIMLAR
ENGELLİYE
GÖRE …

17.3

21.1

2.8

AYAKTA
KALMAK

ENGELLİ KARTI
GEÇERLİ
SAYILMADI

0.7

0.7

n: 284 (%) (çok cevap)
Engellilerin en çok toplu taşıma araçlarından hizmet alırken sorun yaşadıkları görülüyor.
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Seçimlerde oy kullanmak isterken herhangi
bir olumsuz duruma maruz kaldınız mı ?

OYUMU HERHANGİ BİR
FİZİKSEL ERİŞİMİM
FİZİKSEL ENGEL İLE UYGUN OLMADIĞI HALDE
KARŞILAŞMADAN,
OY PUSULASI YA DA
GÖREVLİLERİN
SANDIK AŞAĞIYA
YARDIMIYLA SORUNSUZ İNDİRİLMEDİĞİ İÇİN OY
KULLANDIM
KULLANAMADIM
Seri 1

78.6

5.4

OY KULLANMAMDA
HERHANGİ BİR ENGEL
BULUNMADIĞI HALDE
SANDIK GÖREVLİLERİ
TARAFINDAN OY
KULLANMAMA İZİN
VERİLMEDİ

ENGELLERE RAĞMEN
OYUMU KULLANDIM

OY KULLANMADIM

1.8

7.1

7.1

n: 168 (%)
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8.1

8.1

6.5

47.2

5.7

ENGELLİ
EV
ENGELLİ
EŞİM
OLDUĞUM DÜKKAN
OLDUĞU
VEYA
GİBİKİRAL
İÇİN
M/
AİLESİ
RETORASN AMA/SATI
ENGELLİ ENGELLİ
BİR
SOMUT
N,
N ALMA
HALE
OLDUĞU
SİNEMA,
GİBİ
SORUN
DEĞİL
GELDİĞİM M İÇİN
KONSER TALEPLERİM
YAŞAMAD PSİKOLOJİ
ESNASINDA İÇİN EŞİM/ KÖTÜ
IM
K BASKI
SALONU
SORUN
AİLEM
MUAMELE
GİBİ ÇIKARILMASI
TARAFIND
DE
MEKANLA
AN TERK BULUNUY
RA
EDİLDİM
ORLAR

17.1

ALINMAMAK

0.8

2.4

0.8

0.8

ERKEK
ARKADASI
MIN
ÇOCUKLAR HAVUZDA
BEN
AİLESİ
GASP YÜRÜYEN
TARAFIND
N
ENGELLİ
EDİLDİM ENGELLİYİ
AN DALGA ÇIKARILDI
OLDUĞU
GEÇİLDİ
M
M
M İÇİN
KARSI
CIKTI

0.8

0.8

HAYATI
DOĞRU
DÜRÜST
YAŞAMAD
IM Kİ

0.8

DİĞER

Sosyal yaşamda herhangi bir olumsuz
durumla karşılaştınız mı?

Seri 1

n: 123 (%) (çok cevap)
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Çocuğunuzun engelli birisi ile
evlenmesine karşı çıkar mısınız?

Seri 1

EVET
22.5

HAYIR
76.0

KARARSIZ
1.0

ENGELİNE GÖRE DEĞİŞİR
0.5

n: 200 (%)

Çocuğunuzun Engelli Birisiyle Evlenmesine
Karşı Çıkar Mısınız?(Engel Durumuna Göre)

BEDENSEL E.

EVET
19.4

HAYIR
79.6

KARARSIZ
0.9

ENGELİNE GÖRE DEĞİŞİR
0.0

GÖRME E.
İŞİTME E.

17.9
17.5

82.1
82.5

0.0
0.0

0.0
0.0

ZİHİNSEL E.

52.2

39.1

4.3

4.3

n: 200 (%) (çok cevap)
Engellilerin çoğunluğu, çocuğunun engelli birisi ile evlenmesine karşı çıkmamakla birlikte %22,5 gibi
azımsanamayacak bir bölüm buna karşı çıkmaktadırlar.
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Çocuğunuzun bir engelli ile evlenmesine
neden karşı çıkarsınız?

BENİM YAŞADIKLARIMI ÇOCUĞUM İLERİDE SORUN YAŞAYACAKLARINI
YAŞAMASIN DİYE
DÜŞÜNDÜĞÜM İÇİN
Seri 1

15.2

39.4

DOĞACAK ÇOCUKLAR İÇİN

ENGELLİ İLE YAŞAMAK ZOR,
HAYATINI ZORLAŞTIRMAMAK İÇİN

15.2

30.3

n: 33 (%) (karşı çıkarım diyenlere)

Çocuğunuzun bir engelli ile evlenmesine
neden karşı çıkmazsınız?

Seri 1

KENDİ TERCİHİ SAYGI DUYARIM

HERKES ENGELLİ ADAYI

ANLAŞABİLMEK ÖNEMLİ

54.9

9.8

9.8

ENGEL DURUMUNA BAĞLI
BİRBİRLERİNE BAKABİLMEK
KAYDIYLA
25.6

n: 82 (%) (karşı çıkmam diyenlere)
Çocuklarının bir engelli ile evlenmesine karşı çıkanlar, bu yaklaşımlarını büyük kısmı ileride sorun
yaşayacaklarını ve engelliyle yaşamanın zor olduğu görüşleriyle açıklamaktadır. Karşı çıkmam diyenler
ise, yarısından fazlası, bunun çocuğunun kendi kararı olduğunu belirtmektedir.
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VI. MEDYADA ENGELLİLERE YÖNELİK AYRIMCILIK TARAMASI
Ayrımcılık konusunda uzmanlaşmış bir kadro ile geçmişe yönelik iki senelik medya araştırması proje
kapsamında yapıldı. 01.01.2010 ila 31.12.2011 tarihleri arasında Türkiye’de çıkan bülten, dergi, dergi eki,
gazete, gazete eki, insert yayınların tamamı taranmıştır.
Yukarıda anılan tarihler arasında engelliler ile ilgili çıkan haber sayısı 49.137’dir. 2010 yılında
17.951 adet ve 2011 yılında 31.186 adet haber yayımlanmıştır. Sözkonusu haberlerin tamamı tek
tek okunmuş, incelenmiş ve ayrımcı uygulamaların yayınlara yansıyıp yansımadığı araştırılmıştır. Zira haber
başlığından yola çıkarak haberin ayrımcılık içeren bir yayın olup olmadığını anlamak mümkün değildir.
İncelenen Haber Sayısı

Adet

2010

17.951

2011

31.186

Toplam

49.137

Yayınlar sayısal olarak incelediğinde:


49.137 haberin 5 adedi bültenlerde,



2.695 adedi dergilerde,



134 adedi dergi eklerinde,



38.187 adedi gazetelerde,



8.112 adedi gazete eklerinde ve



4 adedi ise insert yayınlarda oluşmuştur.
Yayın Türü

Adet

Bülten

5

Dergi

2.695

Dergi eki

134

Gazete

38.187

Gazete eki

8.112

Insert

4

Tüm haberler içerisinde en çok 11.127 haber ile görme engelliler, 7.510 haber ile zihinsel engelliler ve
6.388 haber ile bedensel engelliler ile ilgili haber yapılmıştır.
En Çok Haber Yapılan Engelli Grupları

Adet

Görme Engelliler

11.127

Zihinsel Engelliler

7.510

Bedensel Engelliler

6.388

Engellilerle ilgili en çok 2.360 haber ile Hürriyet, 2.200 haber ile Habertürk ve 2.026 haber ile Sabah
gazetesinde haber yapıldığı anlaşılmıştır.

Engelli Ayrımcılığını Önleme ve Mücadele Platformu

147

Engelli Ayrımcılığı Araştırması ve
Engelli Ayrımcılığına Karşı Çözüm Önerileri Raporu

En Çok Haber Yapan Yayın Organı

Adet

Hürriyet

2.360

Habertürk

2.200

Sabah

2.026

Taranan yayınlarda ayrımcı uygulamaya konu olduğu tespit edilen 116 adet vaka bazlı habere
rastlanmıştır. Yapılan analize göre en çok mal ve hizmetlere erişim hakkı ihlalline, en az ise sağlık ve
barınma hakkı ihlaline rastlanmıştır. Haberlerin 43 adedi mal ve hizmetlere erişim, 23 adedi eğitim, 22
adedi istihdam, 1 adedi sağlık, 1 adedi barınma ve 26 adedi ise çeşitli hakların ihlali şeklinde
yansımaktadır.
Haklar
Barınma

Diğer

Eğitim

İstihdam

Mal ve Hizmet

Sağlık

1

26

23

22

43

1

Toplam
116

En çok 11 haber ile Radikal gazetesinde, 8 haber ile Habertürk gazetesinde ve 7 haber ile Sabah
gazetesinde ayrımcılık içeren habere rastlanmıştır.
En Çok Ayrımcılık Haberine Rastlanan Yayın Organı

Adet

Radikal

11

Habertürk

8

Sabah

7

Taramaya konu olan yaklaşık 49.137 haberin küçük bir kısmı kötü muamele, taciz ve tecavüz vakalarıyla,
geri kalan ezici bir çoğunluk ise yardım, açılış, ziyaret ve benzeri konularla ilgilidir. Ayrımcı uygulamalarla
ilgili haberlerin bu kadar az sayıda olması, Türkiye’de ayrımcı uygulamaların olmadığı sonucunu ortaya
koymamaktadır. Az sayıda habere rastlanması, ayrımcılığın hem mağdurlar hem de haberi yapan yayın
sahipleri tarafından iyi bilinmediğini ya da tanımlanamadığını göstermekte ve düşündürmektedir. Örneğin
adli makamlara ulaşmış birçok davanın ve uygulamanın gazete ve dergilerde konu edilmediği görülmüştür.
En nihayetinde davaya konu olan kişi ya kişilerin olayları haber yapma ya da yaptırma talepleri önemlidir
ve fakat haberi yapan ya da yapacak olan kişi ya da kişilerin önemi daha da fazla artmaktadır.
Tasnifi yapılan haberlerin yayın-tarih-başlık bilgilerini döküm halinde veren ayrıntılı listeyi bu kitabın "EK 2"
bölümünde bulabilirsiniz.
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Gazete / Dergi Adı
Ankara
Anayurt
Aydınlık
Başkent
Birgün
Bizim Anadolu
Bizim Gazete
Bizim Kocaeli
Bugün
Cumhuriyet
Çukurova Pres
Dokuz Sütun
Ege Telgraf
Egede Bugün
Ekonomi
Evrensel
Fanatik
Günboyu
Gündem Ankara
Güneş
Günlük
Habertürk
Haber Vaktim
Hürriyet
İl
Kentiçi Toplu Ulaşım
Milli Gazete
Milliyet
Pervasız
Posta
Radikal
Sabah
Son An
Son Söz
Sözcü
Star
Şok
Takvim
Taraf
Tercüman
Tünaydın
Türkiye
Olay Samsun
Özgür Gündem
Vatan
Yeni Akit
Yeni Asır
Yeni Asya
Yeni Çağ

Barınma

Haberlerin Analizi ve Tasnifi
Haklar
Diğer
Eğitim
İstihdam
1
1

Mal ve Hiz
1
3

1
2
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Sağlık

1
2

1
1
1
2

1

1

2

1
1

1
1
1

1
1
1

1
2
1
1
1

1
3
1
1
1

1

1
2

1
1
2

1
2

2

1

1

1

2
2

2
1

2
1
1
1
1

1

1
1
2
1
2
1
1
1
6
1
1
1
1

1
2
1

1
1
1
1

1
1
1
1
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1
1
1

1

Toplam
1
4
1
2
4
1
2
1
6
3
1
1
1
2
1
2
1
1
1
2
2
8
2
6
1
1
2
3
1
1
11
7
1
1
2
3
1
2
1
2
1
1
1
2
1
1
2
2
1
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Yeni Devir
Yeni Haber
Yeni Şafak
Yenigün
Zaman
Toplam

1
1
1
1

1
26

23

22
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1
1
1
43

1

1
1
2
2
2
116
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VI. SOSYAL VE HUKUKİ BOYUTLARIYLA ENGELLİ AYRIMCILIĞI
GENEL OLARAK AYRIMCILIK
Uygar bir dünyada tüm insanların saygınlığına ilişkin duyarlılıklara gözlerimizi kapatmamalı. Her türlü
ayrımcılığa temel oluşturacak yorumlamalardan her zaman ve özenle kaçınmak, hem vicdani hem de
hukuki bir gerekliliktir. Bütün değerlendirmelerin odağında "ırk, dil, din, cinsiyet gibi doğuştan kazanılmış
özelliklerimizin" engellilik gibi doğuştan ve/veya sonradan oluşmuş durumun ayrışma ve karşıtlık nedeni
oluşturmasına karşı çıkışımız bulunmalı; kişilerin saygınlığı önde tutulmalı, küçülen dünyada birlikte
varolmanın barış ve mutluluğun önkoşulu olduğu unutulmamalıdır.
Türkiye’nin taraf olduğu Birleşmiş Milletler Engelli Hakları Sözleşmesi; “Engelliliğin verilen bir
kavram olduğunu ve engelliliğin sakat kişilerin, onların diğer bireyler ile birlikte eşit bir temelde topluma
tam ve etkili katılmalarına olanak tanımayan tutumlar ve çevre koşullarla etkileşiminden kaynaklandığını
tanıyarak” demekle engelliliği tanımlamıştır. Benzer bir yaklaşım, iç hukukumuzda da bulunmaktadır.
Nitekim, 5378 sayılı Özürlüler ve Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması
Hakkında Kanunda özürlüyü; “Doğuştan veya sonradan herhangi bir nedenle bedensel, zihinsel, ruhsal,
duyusal ve sosyal yeteneklerini çeşitli derecelerde kaybetmesi nedeniyle toplumsal yaşama uyum sağlama
ve günlük gereksinimlerini karşılama güçlükleri olan ve korunma, bakım, rehabilitasyon, danışmanlık ve
destek hizmetlerine ihtiyaç duyan kişiyi” tanımlar demektedir.
Engelliye yönelik ayrımcılık olgusunu tam olarak da bu engelilik tanımları üzerinden açıklamak
doğru bir yaklaşım olacaktır. Bu ifadenin bir uzantısı olarak, 5378 sayılı Kanun’un tanımlaması ve Birleşmiş
Milletler Engelli Hakları Sözleşmesi’nin engellilik tanımını birlikte değerlendirdiğimizde engelliye karşı
ayrımcılığı; “Doğuştan veya sonradan herhangi bir nedenle bedensel, zihinsel, ruhsal, duyusal ve sosyal
yeteneklerini çeşitli derecelerde kaybetmesi nedeniyle toplumsal yaşama uyum sağlama ve günlük
gereksinimlerini karşılama güçlükleri olan kişiye karşı topluma tam ve etkili katılımlarını bilerek engelleyen
ve dışlayan tutumlar” olarak tanımlamak mümkündür.
1995 yılında İngiltere’de kabul edilen The Disability Discrimination Act ve ardından 7 Haziran 1999
tarihinde Amerikan Devletleri Örgütü tarafından kabul edilen Engellilere Karşı Her Türlü Ayrımcılığın
Ortadan Kaldırılması Sözleşmesi’nden sonra münhasıran engelliye karşı ayrımcılığı düzenleyen başkaca bir
yasal metne uzun süre rastlamıyoruz. Engelliye yönelik ayrımcılık olgusu ve yasağını içeren bu metinlerden
sonra,

en

yalın

haliyle

BM

Engelli

Hakları

Sözleşmesi’nde

rastlamaktayız.

Türkiye’yi

de

ilgilendiren/bağlayan bir hukuksal düzeleme olan Birleşmiş Milletler Engelli Hakları Sözleşmesi’nin 5.
Maddesi, ayrımcılık yasağını düzenleyen bir madde olarak oluşturulmuştur:
Madde 5: Ayrımcılık Yapılmaması ve Eşitlik
1. Taraf Devletler herkesin hukuk önünde ve karşısında eşit olduğunu ve ayrımcılığa uğramaksızın
hukuk tarafından eşit korunma ve hukuktan eşit yararlanma hakkına sahip olduğunu kabul eder.
2. Taraf Devletler engelliliğe dayalı her türlü ayrımcılığı yasaklar ve engellilerin herhangi bir
nedene dayalı ayrımcılığa karşı eşit ve etkin bir şekilde korunmasını güvence altına alır.
3. Taraf Devletler eşitliği sağlamak ve ayrımcılığı ortadan kaldırmak üzere engellilere yönelik
makul düzenlemelerin yapılması için gerekli tüm adımları atar.
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4. Engellilerin fiili eşitliğini hızlandırmak veya sağlamak için gerekli özel tedbirler işbu Sözleşme
amaçları doğrultusunda ayrımcılık olarak nitelendirilmez.
Ayrımcılık ve ayrımcılık yasağı kavramı, yukarıdaki tanımdan da anlaşılacağı üzere birden fazla alt
başlığı içermektedir. Ayrımcılığın alt başlıklarının çokluğu, birden fazla çeşidinin olması gibi nedenlerle tam
bir açıklamasını yapmak mümkün değil. Ayrımcılıkla Mücadele ve Eşitlik Kanunu Tasarısı Taslağında genel
olarak ayrımcılık tanımı kanunun kapsamını düzenlerken şöyle tanımlanmıştır;
Kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek ve tüzel kişilerin ya da bunlar adına hareket edenlerin,
cinsiyet, ırk, renk, dil, din, inanç, etnik köken, felsefi ve siyasi görüş, sosyal statü, medeni hal,
sağlık durumu, özürlülük, yaş ve benzeri temellere dayanan, gerçek ve tüzel kişiler ile tüzel kişiliği
olmayan toplulukları etkileyen davranış, uygulama, işlem ve düzenlemelerin tümü..”
Aynı tasarı taslağında Ayrımcılık türleri aşağıdaki şekilde sayılmıştır.
a) Ayrı tutma,
b) Ayrımcılık talimatı verme ve bu talimatları uygulama,
c) Çoklu ayrımcılık,
ç) Doğrudan ayrımcılık,
d) Dolaylı ayrımcılık,
e) İşyerinde yıldırma,
f) Mağdurlaştırma,
g) Makul düzenleme yapmama,
ğ) Nefret söyleminde bulunma,
h) Taciz,
Yukarıda sıralanan alt başlıkları irdelemek gerekirse:
Ayrık Tutma: Bir eylem veya eylemsizliğin sonucu olarak bir kişinin veya kişilerin diğerlerinden ayrılması
durumudur. Ayrık tutma halinde; ayrık tutmanın meşru bir amacı yoksa veya amaca ulaşmak için kullanılan
araçlar oranlı ve gerekli değilse, eylem ayrımcılık teşkil eder. Örneğin engelli çocukların oyun parkında
oyun oynama ihtiyaçlarının, engelli olmayan yaşıtlarıyla birlikte, aynı oyun parkında karşılanması yerine,
sadece onlara özel, onları yaşıtlarından ayrı tutan bir ortamda “engelli oyun parkı” olarak tanımlanan bir
parkta karşılanmaya çalışılması ayrık tutma halidir.
Ayrımcılık Talimatı: Bir kişinin kendi nam veya hesabına eylem ve işlemlerde bulunmaya yetkili kıldığı
kişilere veya bir kamu görevlisinin bir kamu görevinin icrasıyla ilgili olarak emri altındakilere verdiği
ayrımcılık yapma talimatını ifade eder. Bu talimatı alan kişinin suç olduğunu bilerek ya da bilmeyerek de
olsa uygulaması kamu görevlisinin dâhi kanuna aykırı emirlere uymama hakkının olduğu dikkate
alındığında ayrıca değerlendirilmesi gereken bir ayrımcılık türü olarak düşünülebilir.
Doğrudan Ayrımcılık: Yasama, yürütme ve yargı organları ile gerçek kişiler ile kamu ve özel tüzel kişilerin;
cinsiyet, ırk, renk, dil, din, inanç, ulusal köken, etnik köken, cinsel kimlik, felsefi ve siyasi görüş, sosyal
statü, medeni hal, hemşericilik, hamilelik, sağlık durumu, engellilik, yaş ve benzeri temellere dayalı olarak,
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düzenlenen hak ve özgürlüklerden, karşılaştırılabilir durumdakilere kıyasla eşit şekilde yararlanmasını
engelleyen veya zorlaştıran her türlü farklı muameleyi ifade eder. Tanımı kısaca özetlersek, doğrudan
ayrımcılık kavramı, bir bireye, (cinsiyet, ırk, engellilik hali vb) herhangi bir unsur merkezinde, diğer
bireylerden farklı davranmayı içermektedir. Örneğin, kamu hizmeti verilen bir yerde, (örneğin bir
hastanede ya da okulda) belirli bir ırka ya da cinsiyete hizmet verilmemesi, bir istihdam edilme
faaliyetinde, engellilik ya da kadın olmanın (işi nevinden ya da sakıncalarından kaynaklanan bir gerekçe
olmaksızın) işe alınmaması gibi uygulamalar birer doğrudan ayrımcılık örneğidir.
Dolaylı Ayrımcılık: Kamu tüzel kişileri ile özel gerçek ve tüzel kişilerden kaynaklanan ve görünüşte ayrımcı
olmayan her türlü eylem, işlem ve uygulamalar sonucunda, bir gerçek veya tüzel kişinin veya topluluğun,
düzenlenen hak ve özgürlüklerden yararlanması bakımından nesnel olarak haklılaştırılamayan dezavantajlı
bir konuma sokulmasıdır. Bir eylem, işlem veya uygulamanın nesnel olarak haklılaştırılabilmesi için, meşru
bir amaca sahip olması ve ölçülü olması gerekir. Dolaycı ayrımcı uygulamalarda çoğu halde ayrımcılık farklı
davranmaktan değil, aynı davranmaktan kaynaklanan bir haldir. Örneğin bir okulda asansör varken, engelli
öğrencilerin merdivenleri kullanarak üst kattaki sınıflara çıkmalarının istenmesi, (yani engellilik yüzünden
başarılamayacak bir davranış ya da erişim şekline) zorlanması dolaylı ayrımcılık örneğini teşkil
etmektedir. Burada engelli birey, engelli olmayan bireylerin fiziksel kapasitelerinin elverdiği bir hareket
biçimine zorlanarak dezavantajlı hale getirilmektedir.
Mağdurlaştırma: Eşitlik ilkesine uyulmasını talep eden veya kanunlarda yasaklanan tutum ve davranışlara
karşı şikâyette bulunan, şikâyette bulunması ihtimali bulunan veya bu şikâyet süreçlerine katılan veya
katılması ihtimali bulunan kişiler ile bu kişileri temsil edenlerin, bu talep ve şikâyetler nedeniyle maruz
kaldıkları her türlü olumsuz tutum ve davranışı ifade eder.
Makul düzenleme: Engellilerin kanunlarda düzenlenen hak ve özgürlüklerden tam ve diğer bireylerle eşit
şekilde yararlanmasını sağlamak üzere belirli bir durumda ihtiyaç duyulan, ölçüsüz veya aşırı yük
getirmeyen, gerekli ve uygun değişiklik ve düzenlemeleri ifade eder.
Nefret Söyleminde Bulunma: Engeli nedeniyle bir kişinin ya da mensubu olduğu tüm engel grubuna ya da
engellilere karşı dışlanmasına çalışılması, nefret veya şiddete tahrik veya teşvik etmeyi ifade eder.
Taciz: Psikolojik ve cinsel türleri de dâhil olmak üzere, insan onurunun çiğnenmesi amacını taşıyan veya
böyle bir sonucu doğuran, yıldırıcı, düşmanca, onur kırıcı, aşağılayıcı veya saldırganca bir ortam yaratan
veya kişi tarafından bu şekilde addedilen ve istenilmeyen her türlü davranıştır. Örneğin kişinin engel
haliyle ya da cinsel yönelimiyle dalga geçilmesi, aşağımla amaçlı olarak o farklılığının vurgulanması taciz
olarak nitelendirilebilir.
Yukarıdaki alt başlıklarda izah edilen ayrımcılık tipleri ve ayrımcı uygulamalar, gerek ulusal hukuk
mevzuatımızda, gerekse de ülkemizin taraf olduğu uluslararası sözleşmelerde karşılık bulmuştur.
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VII. ULUSAL HUKUKTA, ANAYASA VE YASALAR BAĞLAMINDA AYRIMCILIK
Engelliye yönelik ayrımcılık yasağı mevzuatta, kimi hallerde ırk, renk, cinsiyet, din, dil gibi kavramların
arasında “engelli” kavramı olarak başlı başına yer almış, kimi hallerde de, ayrımcılık yasağı unsurları
arasında sayılmadan, ama bu tip maddelerde çokça kullanılan “vb.” ifadesinde karşılık bulan genel bir
yaklaşımda yasak kavramı içerisinde yorumlanmıştır.
Bu

çerçevede

engelli

ayrımcılığı

yasağını

ulusal

ve

uluslararası

mevzuat

açısından

kategorileştirerek ele alırsak:
Hukuk mevzuatımızın en üstünde bulunan Anayasa’da sözkonusu anlayışla ele alınabilecek iki
madde bulunmaktadır.
ANAYASA
Yürürlükte olan Anayasa’nın Kanun Önünde Eşitlik başlıklı 10. Maddesi eşitliğin sağlanması amacıyla
alınacak tedbirlerin eşitlik ilkesine aykırı olmayacağı hükmüyle, engelliler bakımından pozitif ayrımcılık
ilkesini benimsemiştir. Buna göre:
Kanun önünde eşitlik
Madde 10 – Herkes, dil, ırk, renk, cinsiyet, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep ve benzeri
sebeplerle ayırım gözetilmeksizin kanun önünde eşittir.
(Ek fıkra: 7/5/2010-5982/1 md.) Çocuklar, yaşlılar, özürlüler, harp ve vazife şehitlerinin dul ve
yetimleri ile malul ve gaziler için alınacak tedbirler eşitlik ilkesine aykırı sayılmaz.
Anayasanın bu düzenlemesiyle engellilerin dezavantajlı durumlarını ortadan kaldırmaya yönelik
tedbirlere eşitlik ilkesine aykırılık iddiası ile itiraz edilmesinin yolu kapanmıştır. Diğer taraftan Anayasanın
61. Maddesi de pozitif ayrımcılık sayılabilecek şekilde bir düzenleme içermektedir:
B. Sosyal güvenlik bakımından özel olarak korunması gerekenler
Madde 61. – Devlet, harp ve vazife şehitlerinin dul ve yetimleriyle, malul ve gazileri korur ve
toplumda kendilerine yaraşır bir hayat seviyesi sağlar.
Devlet, sakatların korunmalarını ve toplum hayatına intibaklarını sağlayıcı tedbirleri alır.
Yaşlılar, Devletçe korunur. Yaşlılara Devlet yardımı ve sağlanacak diğer haklar ve kolaylıklar
kanunla düzenlenir.
Devlet, korunmaya muhtaç çocukların topluma kazandırılması için her türlü tedbiri alır.
Bu amaçlarla gerekli teşkilat ve tesisleri kurar veya kurdurur.
KANUNLAR
Kanunlar açısından engelliye yönelik ayrımcılık olgusu, 2 kategoride ele alınabilir. Bunlar:
1. Negatif ayrımcılık ve bu ayrımcılığın yasaklanması,
2. 2-Pozitif ayrımcılık hükümleri ve uygulamaları
Kanunlarla ilgili olarak ayrımcılık yasağı ve pozitif ayrımcılık hükümleri içeren temel bazı kanun
kategorileri ve bu kategorilere ait kanunların başlıcalarına ait düzenlemeler aşağıda sunulmuştur.
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Türk Ceza Kanununda Ayrımcılık
Ayrımcılık suçunun mağduru olarak engelliler, Türk Ceza Kanununun ikinci kitabının ikinci kısmında
hürriyete karşı suçlara dair 122. maddesine 5378 sayılı kanunun 41.maddesi ile 1.07.2005 yılında ceza
kanunumuza dahil edilmiştir. En temel (negatif anlamda) ayrımcılık yasağı hükmü ceza kanunumuzda yer
almıştır.
Ayırımcılık
MADDE 122. - (1) Kişiler arasında dil, ırk, renk, cinsiyet, özürlülük, siyasî düşünce, felsefî inanç, din,
mezhep ve benzeri sebeplerle ayırım yaparak;
a) Bir taşınır veya taşınmaz malın satılmasını, devrini veya bir hizmetin icrasını veya hizmetten
yararlanılmasını engelleyen veya kişinin işe alınmasını veya alınmamasını yukarıda sayılan hâllerden
birine bağlayan,
b) Besin maddelerini vermeyen veya kamuya arz edilmiş bir hizmeti yapmayı reddeden,
c) Kişinin olağan bir ekonomik etkinlikte bulunmasını engelleyen,
Kimse hakkında altı aydan bir yıla kadar hapis veya adlî para cezası verilir.
Halihazırda

ayrımcılık

konusunda

Türk

Ceza

Kanunu

122.

Maddesindeki

düzenleme

düşünüldüğünde, ayrımcılığın bazı türlerini dışlamakla birlikte, sosyal hayatta toplu hareketler dışlanarak,
bireysel bazda yapılan ayrımcılık için bu sıralama oldukça geniş tutulmuş denebilir. Mevcut düzenleme
sadece mal satımının, devrinin veya hizmetin verilmesinin, besin maddesi verilmemesinin, kişinin
ekonomik etkinlikte bulunmasına engel olmayı ayrımcılık olarak saymıştır.
Ayrımcılık suçuyla korunan hukuki değer “eşitlik” ilkesidir. Eşitlik kavramının “mutlak eşitlik” olarak
uygulanması doğru değildir. Aristoteles’in “eşitlere eşit davranılması” olarak tanımladığı gerçek eşitlik, eşit
olmayan ve/ya dezavantajlı durumda olanlara da eşit davranmanın bazen ayrımcılık suçunu doğurduğu da
tartışmasızdır. Ancak bu tür ayrımcılık Türk Ceza Kanununda düzenlenen ayrımcılık suçunda yer almamıştır.
Kanunda taşınır veya taşınmaz malın satılması veya devrinin engellenmesi hükmü kanımızca
görme engellilere ev satmayan/kiralamayan malikler için uygulama olanağı yoktur. “Sözleşme yapma
özgürlüğü”nün sınırlarının belirlenebilmesi, bu hakkın kullanımında hak sahibini ayrımcılık suçunun faili
olarak suçlayabilmek açısından çok önemlidir, ancak ev kiralamak “olağan” bir ekonomik etkinliktir ve bu
bağlamda sözleşme yapma özgürlüğünün kısıtlanması ile ayrımcılık suçu işlenmesi her zaman aynı boyutta
düşünülmemelidir.
Bazı durumlarda ayrımcılık suçu başka suçlarla birleşebilir. Yapılan ayrımcılığın hakaret ile, görevin
kötüye kullanılması veya suiistimali ile, iş ve çalışma hürriyetinin ihlali suçuyla birleşebilir. Ceza Hukukunun
en temel ilkesi olan “kanunsuz suç olmaz” prensibi uyarınca kanunda sayılmış hallerin dışındaki ayrımcılık
eylemleri suç olmayacaktır. Kişilik haklarına saldırı içeren bu durumlarda kişinin tazminat talebi ile dava
açması, ayrımcılık yapan kamu görevlisi ise “görevi kötüye kullanması, suiistimal etmesi vb.” nedenlerle
şikâyetçi olması mümkün olacak ancak Ceza Kanunu 122. Maddesinde sayılan haller dışında ayrımcılık suçu
işlediğinden bahisle kimseden şikâyetçi olamayacaktır.
Diğer taraftan, bu noktada bir hususu daha vurgulamak gerekmektedir. Söz konusu düzenlemenin
yasalaşmasından önce, Ceza Kanun Tasarısı’nda yer alan “Bu maddede yazılı suçlar tüzel kişiler aleyhine
işlendiğinde de ayrı cezalar uygulanır. Tüzel kişiler de bu maddede yazılı suçlardan dolayı sorumludurlar”
şeklindeki düzenlemenin maddeden çıkarılması ve ayrımcılık suçunu sınırlandırmış olması deyim
yerindeyse (genel anlamda ayrımcılığın önlenmesinde) “yaraya merhem olmamıştır.” Korumalı işyerleri için
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tüzel kişilere karşı işlenebileceği durumlarda koruma sağlayacakken aynı şekilde özel şirketlerde ya da
kamuda şirket politikası olan benimsenen engelli çalıştırmama ve/ya vasıfsız işlerde çalıştırma şeklindeki
uygulamalarda sanıkların cezalandırılması çok zordur. Ayrıca mağdurlar kurum içindeki ilişki ve hiyerarşiyi
bilemeyeceklerinden tüzel kişiler bu suçtan ceza görmekten adeta korunmuşlardı. Ayrıca bireysel olarak
ceza verilse dahi tüzel kişiler hakkında güvenlik tedbiri uygulaması mümkün olmayacaktır.2 “Bu madde
hükümleri konunun ayrıca belirttiği hallerde uygulanır” denmektedir. Yukarıda da belirttiğimiz üzere
tasarıda yer alan tüzel kişiler yasada yer almadığında engelliye karşı sistematik ve bilinçli bir şekilde ayrımcı
politikalar uygulayan tüzel kişilerin yöneticileri cezalandırılsa dahi tüzel kişilik hakkında tedbir
uygulanmayacaktır.
İstihdam İle İlintili Kanunlar Açısından Ayrımcılık Yasağı ve Pozitif Ayrımcılık
Anayasa’da hak ve yükümlülük olarak düzenlenen diğer bir konu da çalışma hakkı ve ödevidir. Çalışma
herkesin hakkı ve ödevidir başlıklı 49. Madde ile Sosyal Güvenlik Bakımından Özel Korunması Gerekenler
başlıklı 61. Maddesi çalışma hayatında engelliler lehine yapılan düzenlemelere örnektir. Anayasanın bu iki
maddesi ekseninde, kanunlarımızda engellilere yönelik aşağıdaki düzenlemelere gidilmiştir.
Temmuz 2005 Yılında Kabul edilen 5378 Sayılı Yasanın 14. Maddesi, engellilerin işe alımlarda
maruz kalacakları ayrımcı uygulamalar konusunda ayrımcılık yasağı ve pozitif ayrımcılık hükümleri
içermektedir. Buna göre:
5378 sayılı Özürlüler ve Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması
Hakkında Kanun
MADDE 14. — İşe alımda; iş seçiminden, başvuru formları, seçim süreci, teknik değerlendirme,
önerilen çalışma süreleri ve şartlarına kadar olan safhaların hiçbirinde özürlülerin aleyhine ayrımcı
uygulamalarda bulunulamaz.
Çalışan özürlülerin aleyhinde sonuç doğuracak şekilde, özrüyle ilgili olarak diğer kişilerden farklı
muamelede bulunulamaz.
Çalışan veya iş başvurusunda bulunan özürlülerin karşılaşabileceği engel ve güçlükleri azaltmaya
veya ortadan kaldırmaya yönelik istihdam süreçlerindeki önlemlerin alınması ve işyerinde fiziksel
düzenlemelerin bu konuda görev, yetki ve sorumluluğu bulunan kurum ve kuruluşlar ile işyerleri
tarafından yapılması zorunludur. Özürlülük durumları sebebiyle işgücü piyasasına kazandırılmaları
güç olan özürlülerin istihdamı, öncelikle korumalı işyerleri aracılığıyla sağlanır.
Korumalı işyerleriyle ilgili usul ve esaslar Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Maliye Bakanlığı ve
Özürlüler İdaresi Başkanlığınca müştereken çıkarılacak yönetmelikle düzenlenir.
4857 Sayılı İş Kanunu
4857 sayılı İş Kanunu’nun 30. Maddesi engellilerin işe alımları, mesleki istihdam destek programları ve
engelli istihdam eden veya etmeyen işyerleri ile ilgili olarak müeyyide ya da pozitif ayrımcılık hükümleri
içermektedir:
Özürlü, eski hükümlü ve terör mağduru çalıştırma zorunluluğu

2

TCK 60. maddesinde tüzel işiler hakkında uygulanacak güvenlik tedbirleri sayılmıştır. Maddenin 4. Fıkrası.
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Madde 30 - İşverenler elli veya daha fazla işçi çalıştırdıkları işyerlerinde her yılın Ocak ayı başından
itibaren yürürlüğe girecek şekilde Bakanlar Kurulunca belirlenecek oranlarda özürlü ve eski
hükümlü ile 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununun ek 1 inci maddesinin (B) fıkrası uyarınca
istihdamı zorunlu olan terör mağduru işçiyi meslek, beden ve ruhi durumlarına uygun işlerde
çalıştırmakla yükümlüdürler. Bu kapsamda çalıştırılacak işçilerin toplam oranı yüzde altıdır. Ancak
özürlüler için belirlenecek oran, toplam oranın yarısından az olamaz. Aynı il sınırları içinde birden
fazla işyeri bulunan işverenin bu kapsamda çalıştırmakla yükümlü olduğu işçi sayısı, toplam işçi
sayısına göre hesaplanır.
Bu kapsamda çalıştırılacak işçi sayısının tespitinde belirsiz süreli iş sözleşmesine ve belirli süreli iş
sözleşmesine göre çalıştırılan işçiler esas alınır. Kısmi süreli iş sözleşmesine göre çalışanlar, çalışma
süreleri dikkate alınarak tam süreli çalışmaya dönüştürülür.
Oranların hesaplanmasında yarıma kadar kesirler dikkate alınmaz, yarım ve daha fazla olanlar
tama dönüştürülür.
İşyerinin işçisi iken sakatlanan, eski hükümlü ya da terör mağduru olanlara öncelik tanınır.
İşverenler çalıştırmakla yükümlü oldukları işçileri Türkiye İş Kurumu aracılığı ile sağlarlar.
Bu kapsamda çalıştırılacak işçilerin nitelikleri, hangi işlerde çalıştırılabilecekleri, bunların
işyerlerinde genel hükümler dışında bağlı olacakları özel çalışma ile mesleğe yöneltilmeleri,
mesleki yönden işverence nasıl işe alınacakları, Adalet Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik
Bakanlığınca birlikte çıkarılacak yönetmelikle düzenlenir.
Yer altı ve su altı işlerinde özürlü işçi çalıştırılamaz ve yukarıdaki hükümler uyarınca işyerlerindeki
işçi sayısının tespitinde yer altı ve su altı işlerinde çalışanlar hesaba katılmaz.
Bir işyerinden malulen ayrılmak zorunda kalıp da sonradan maluliyeti ortadan kalkan işçiler eski
işyerlerinde tekrar işe alınmalarını istedikleri takdirde, işveren bunları eski işleri veya benzeri
işlerde boş yer varsa derhal, yoksa boşalacak ilk işe başka isteklilere tercih ederek, o andaki
şartlarla işe almak zorundadır. Aranan şartlar bulunduğu halde işveren iş sözleşmesi yapma
yükümlülüğünü yerine getirmezse, işe alınma isteğinde bulunan eski işçiye altı aylık ücret
tutarında tazminat öder.
Eski hükümlü çalıştırılmasında kanunlardaki kamu güvenliği ile ilgili hizmetlere ilişkin özel
hükümler saklıdır.
Bakanlar Kurulunca belirlenecek oranların üstünde özürlü ve eski hükümlü ve terör mağduru
çalıştıran işverenlerin kontenjan fazlası işçiler için özürlü ve eski hükümlü çalıştırmakla yükümlü
olmadıkları halde özürlü çalıştıran veya çalışma gücünü yüzde seksenden fazla kaybetmiş özürlüyü
çalıştıran işverenlerin bu şekilde çalıştırdıkları her bir özürlü için 506 sayılı Sosyal Sigortalar
Kanununa göre ödemeleri gereken işveren sigorta prim hisselerinin yüzde ellisini kendisi, yüzde
ellisini Hazine öder.
Bu maddeye aykırılık hallerinde 101 inci madde uyarınca tahsil edilecek para cezaları Türkiye İş
Kurumu bütçesinin Maliye Bakanlığınca açılacak özel tertibine gelir kaydedilir. Bu hesapta
toplanan paralar özürlü ve eski hükümlülerin mesleki eğitim ve mesleki rehabilitasyonu, kendi işini
kurma ve bu gibi projelerde kullanılmak üzere Türkiye İş Kurumuna aktarılır. Toplanan paraların
nerelere ve ne kadar verileceği Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğünün koordinatörlüğünde,
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Çalışma Genel Müdürlüğü, İş Sağlığı ve Güvenliği Genel
Müdürlüğü, Özürlüler İdaresi Başkanlığı, Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkif Evleri Genel Müdürlüğü,
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Türkiye Sakatlar Konfederasyonu ve en çok işçi ve işvereni temsil eden üst kuruluşların birer
temsilcilerinden oluşan komisyon tarafından karara bağlanır. Komisyonun çalışma usul ve esasları
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca çıkarılacak yönetmelikle düzenlenir.
657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu
Devlet memurlarının işe alımla ilgili hususlarını düzenleyen 657 sayılı Devlet memurları Kanunu’nun 53.
Maddesi engellilerin işe alımlarıyla ilgili pozitif ayrımcılık hükümleri içermektedir. Buna göre:
Özürlü personel çalıştırma yükümlülüğü:
Madde 53 – (Değişik: 13/2/2011-6111/99 md.)
Kurum ve kuruluşlar bu Kanuna göre çalıştırdıkları personele ait kadrolarda % 3 oranında özürlü
çalıştırmak zorundadır. % 3’ün hesaplanmasında ilgili kurum veya kuruluşun (yurtdışı teşkilat
hariç) toplam dolu kadro sayısı dikkate alınır.
Eğitim ve Öğretim Hakkı ile İlintili Kanunlar Açısından Ayrımcılık Yasağı ve Pozitif Ayrımcılık
Anayasa’da Eğitim Hakkı ve Ödevi Başlıklı 42. Madde engelli çocukların eğitimi için Devletin gerekli
tedbirleri almakla yükümlü olduğunu belirtmiştir. Bu bağlamda, eğitim hakkının eşitlik prensibiyle
yararlanılması amacıyla, ilgili mevzuatta engellilerle yönelik düzenlemeler yer almaktadır.
5378 Sayılı Özürlüler ve Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında
Kanun
Kanunun 15. Maddesinde, eğitim hakkından yararlanılması sırasında engelliye yönelik ayrımcılık içeren her
yaklaşım açık bir biçimde yasaklanmıştır. Kanun, bu konuda devletin yükümlülüğü düzenlenmiştir.
Düzenleme, hem ayrımcılık yasağı getirmekte, hem de
Eğitim ve öğretim hakkı
MADDE 15. — Hiçbir gerekçeyle özürlülerin eğitim alması engellenemez. Özürlü çocuklara,
gençlere ve yetişkinlere, özel durumları ve farklılıkları dikkate alınarak, bütünleştirilmiş
ortamlarda ve özürlü olmayanlarla eşit eğitim imkânı sağlanır.
3797 Sayılı Milli Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun
Aynı şekilde Milli Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanuna eklenen aşağıdaki madde
pozitif ayrımcılığa güzel bir örnek teşkil etmektedir.
EK MADDE 3. — Görme, ortopedik, işitme, dil-konuşma, ses bozukluğu, zihinsel ve ruhsal özürlü
çocuklardan özel eğitim değerlendirme kurulları tarafından, özel eğitim ve rehabilitasyon
merkezlerine devam etmeleri uygun görülenlerin eğitim giderlerinin, her yıl bütçe uygulama
talimatında belirlenen miktarı Milli Eğitim Bakanlığı bütçesine konulacak ödenekten karşılanır.
4721 Sayılı Türk Medeni Kanun
Medeni Kanunun Aile Hukukunu düzenleyen Velayet başlıklı Altıncı Bölümünde yer alan Eğitim başlıklı
340. Maddesi anne- babaya engelli çocuğunun eğitimini sağlama mükellefiyetini düzenledikten sonra bu
mükellefiyeti yerine getirmeyen/getiremeyen anne babadan velayetin alınarak çocuğun korunması için
gerekli önlemleri alacağını düzenlemiş ve bu önlemlerde ebeveynin ekonomik gücünün olmadığı
durumlarda giderlerin devletçe karşılanacağını hükme bağlamıştır.
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Erişim Haklarıyla İlgili Olarak Engellilere Yönelik Hükümler
Engelliye yönelik ayrımcılığın, (özellikle de makul uyumlulaştırma yapmama boyutuyla) en çok yaşandığı
alanlardan birini de erişim hakları oluşturmaktadır. Bu hakkın etkin ve insan onuruna yakışır biçimde
kullanımı için ulusal mevzuatta çeşitli düzenlemeler yapılmıştır.
3194 Sayılı İmar kanunu
Ek:1 md: “fiziksel çevrenin özürlüler için ulaşılabilir ve yaşanabilir kılınması için, imar planları ile
kentsel, sosyal teknik altyapı alanlarında ve yapılarda, Türk Standartları Enstitüsünün ilgili
standartlarına uyulması zorunludur
5378 Sayılı Özürlüler ve Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması
Hakkında Kanunu
GEÇİCİ MADDE 2. – Kamu kurum ve kuruluşlarına ait mevcut resmî yapılar, mevcut tüm yol,
kaldırım, yaya geçidi, açık ve yeşil alanlar, spor alanları ve benzeri sosyal ve kültürel alt yapı
alanları ile gerçek ve tüzel kişiler tarafından yapılmış ve umuma açık hizmet veren her türlü yapılar
bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren yedi yıl içinde özürlülerin erişebilirliğine uygun
duruma getirilir.
GEÇİCİ MADDE 3. – Büyükşehir belediyeleri ve belediyeler, şehir içinde kendilerince sunulan ya da
denetimlerinde olan toplu taşıma hizmetlerinin özürlülerin erişilebilirliğine uygun olması için
gereken tedbirleri alır. Mevcut özel ve kamu toplu taşıma araçları, bu Kanunun yürürlüğe girdiği
tarihten itibaren yedi yıl içinde özürlüler için erişilebilir duruma getirilir.
Vergi İndirimleri ve Muafiyetlerini İçeren (Pozitif) Ayrımcılık Mevzuatı
193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu
Tazminat ve yardımlarda:
Madde 25 – Aşağıda yazılı tazminat ve yardımlar Gelir Vergisinden müstesnadır:
1. Ölüm, sakatlık, hastalık ve işsizlik sebepleriyle (işe başlatmama tazminatı dahil) verilen tazminat
ve yapılan yardımlar;
2. Muhtaç olanlara belli bir süre için veya hayat kaydıyla yapılan yardımlar (Asker ailelerine
yapılan yardımlarla hayır derneklerinin ve yardım sandıklarının yardımları mutlak olarak bu
istisnaya girerler.);
9. Yardım sandıkları tarafından statüleri gereğince kendi üyelerine ölüm, sakatlık, hastalık, doğum,
evlenme gibi sebeplerle yapılan yardımlar.
Sakatlık İndirimi
Madde 31-(Değişik:9/4/2003-4842/3 md.)
Çalışma gücünün asgarî % 80'ini kaybetmiş bulunan hizmet erbabı birinci derece sakat, asgarî %
60'ını kaybetmiş bulunan hizmet erbabı ikinci derece sakat, asgarî % 40'ını kaybetmiş bulunan
hizmet erbabı ise üçüncü derece sakat sayılır ve aşağıda sakatlık dereceleri itibariyle belirlenen
aylık tutarlar, hizmet erbabının ücretinden indirilir.
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Diğer indirimler
Madde 89-(16/7/2004-5228/28 md.)
3. Serbest meslek faaliyetinde bulunan veya basit usulde vergilendirilen özürlülerin beyan edilen
gelirlerine, 31 inci maddede yer alan esaslara göre hesaplanan yıllık indirim (Bu indirimden
bakmakla yükümlü olduğu özürlü kişi bulunan serbest meslek erbabı ile hizmet erbabı (tevkifat
matrahı dâhil) da yararlanır.
3065 Sayılı Katma değer Vergisi Kanunu
Madde 17
4. Diğer İstisnalar:
s) (Ek: 1/7/2005-5378/32 md.) Özürlülerin eğitimleri, meslekleri, günlük yaşamları için özel olarak
üretilmiş her türlü araç-gereç ve özel bilgisayar programları.
4760 Sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanunu
Diğer istisnalar
Madde 7 – Bu Kanuna ekli;
……
2. (Değişik: 16/7/2004-5228/21 md.) (II) sayılı listede yer alan kayıt ve tescile tâbi mallardan;
a) 87.03 (motor silindir hacmi 1.600 cm³'ü aşanlar hariç), 87.04 (motor silindir hacmi 2.800 cm³'ü
aşanlar hariç) ve 87.11 G .T.İ.P. numaralarında yer alanların, sakatlık derecesi % 90 veya daha fazla
olan malûl ve engelliler tarafından,
b) 87.03 (motor silindir hacmi 1.600 cm³'ü aşanlar hariç), 87.04 (motor silindir hacmi 2.800 cm³'ü
aşanlar hariç) ve 87.11 G .T.İ.P. numaralarında yer alanların, bizzat kullanma amacıyla sakatlığına
uygun hareket ettirici özel tertibat yaptıran malûl ve engelliler tarafından,
c) (Ek: 4/6/2008-5766/19 md.) 87.03 (motor silindir hacmi 1.600 cm³'ü aşanlar hariç), 87.04
(motor silindir hacmi 2.800 cm³'ü aşanlar hariç) ve 87.11 G.T.İ.P. numaralarında yer alanların, bu
bendin (a) ve (b) alt bentlerinde belirtilen malûl ve engelliler tarafından ilk iktisabından sonra
deprem, heyelan, sel, yangın veya kaza sonucu kullanılamaz hale gelmesi nedeniyle hurdaya
çıkarılmasında, bu G.T.İ.P. numaralarında yer alan malları hurdaya çıkaran malûl ve engelliler
tarafından,
Beş yılda bir defaya mahsus olmak üzere ilk iktisabı vergiden müstesnadır.
Ulusal Mevcut Konusunda Genel Bir Değerlendirme
Engellilere yönelik negatif ayrımcılık yasağı ya da pozitif ayrımcı uygulamaları içeren başlıca kanunlar ve
içerikleri genel olarak yukarıda özetlendiği gibidir.
Anayasamızın Cumhuriyetin nitelikleri başlıklı 2. Maddesi “Türkiye Cumhuriyeti, toplumun huzuru,
millî dayanışma ve adalet anlayışı içinde, insan haklarına saygılı, Atatürk milliyetçiliğine bağlı, başlangıçta
belirtilen temel ilkelere dayanan, demokratik, lâik ve sosyal bir hukuk Devletidir” demektedir. Yukarıda
örnekler verdiğimiz düzenlemeler, ulusal hukukta, engelli bireyler lehine pozitif ayrımcılığın uygulandığı
düzenlemelerdi. Ancak kimi hallerde kanunun içeriğinden kimi hallerde de kanunun lafzından kaynaklanan
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bazı durumlarda yasanın kendisinin açıkça engelliye karşı ayrımcılık içeren, ayrımcılık sonucu doğuran
durumlar söz konusudur. Bu düzenlemelerden bazıları aşağıda sunulmaktadır.
Uygulamada Ayrımcılık Yaratan Ulusal Mevzuat Düzenlemelerinden Bazı Örnekler
Ulusal mevzuatta engelli aleyhine açıkça ayrımcılık yaratan bazı düzenlemeler olduğu gibi dolaylı olarak
ayrımcılığa yol açan düzenlemelere de rastlamaktayız. Örneklemek gerekirse:
Örnek 1
Türk adalet teşkilatında, (sonradan engelli haline gelen birkaç münferit örnek dışında) ne yazık ki, hâkim ya
da savcı olan engelli bulunmamaktadır. Hukuk fakültelerinde bir çok engelli mezun olduğu halde, bu
engelli hukukçular gelişmiş ülkelerde ki örneklerin aksine hâkimlik ya da savcılık kadrosunda yer
alamamaktadır.
2802 Sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanunu’nun 8. maddesinin (g) bendi engelliler aleyhine negatif
ayrımcılık yapmaktadır.
g) Hâkimlik ve savcılık görevlerini sürekli olarak yurdun her yerinde yapmasına engel olabilecek
vücut ve akıl hastalığı veya sakatlığı, alışılmışın dışında çevrenin yadırgayacağı şekilde konuşma ve
organlarının hareketini kontrol zorluğu çekmek gibi özürlü durumları bulunmamak
Bu madde ve uygulama, yazılı hukukun dışında çıkılarak, geniş bir yoruma dönüştürülmüş, tüm
engel gruplarına yayılmış, gelişmiş ülkelerdeki örneklerin aksine engelli hukukçuların hâkimlik ve savcılık
mesleğini ifa etmeleri engellenmiştir.
Örnek 2
Engelli kadınlar; Özürlü ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü’ne bağlı Kadın Konukevleri Yönetmelik
hükümlerine göre bu evlerde sığınma desteğini alamamaktadırlar. Zira söz konusu yönetmeliğin Kadın
Konukevlerine Kabul Edilmeyecek Kadınlar başlığının içeren 9. Maddesinin d fıkrasına göre; Ruh sağlığı
bozuk olan kadınlar, e. fıkrasına göre; Zihinsel özürlü kadınlar ve g; maddesine göre Korunmaya, bakıma
ve yardıma muhtaç yaşlılar, beden fonksiyonlarında, günlük yaşama faaliyetlerini bağımsız yapmalarına
engel olacak düzeyde özrü olanlar, bulaşıcı ve sürekli tıbbi tedaviyi gerektirir ağır hastalığı olanlar ve
benzeri özel ve sürekli bakıma ihtiyacı olan kadınlar söz konusu evlere kabul edilmemektedir.
Bu durum, engelli kadınlar açısından bir taraftan mağdur edici ama daha da önemlisi ayrımcı bir
sonuç doğurmakta, engelli kadınları uğradıkları taciz veya maruz kaldıkları şiddet vb. durumlar karşısında
korunmasız bırakmaktadır.
Oysa bu duruma karşın; engelli kadınların Kadın Konukevlerine cevaz vermeyen yönetmeliğin bağlı
olduğu 2828 Sayılı Kanun’un Genel Esasları içeren 4. Maddesinin c fıkrası: “Sosyal hizmet programlarının
uygulanmasında korunmaya muhtaç çocuk, muhtaç sakat ve muhtaç yaşlıya öncelik tanınır” hükmünü, d
Fıkrası ise: “Sosyal hizmetlerin yürütülmesi ve sunulmasında sınıf, ırk, dil, din, mezhep veya bölge farklılığı
gözetilemez, hizmet talebinin hizmet arzından fazla olması halinde öncelikler, muhtaç olma derecesi ve
başvuru veya tespit sırası esas alınarak belirlenir” hükümlerini getirmektedir.
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Örnek 3
298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri Ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanunun 93. Maddesi : “Körler,
felçliler veya bu gibi bedeni sakatlıkları açıkça belli olanlar, bu seçim çevresi seçmeni olan akrabalarından
birinin, akrabası yoksa diğer herhangi bir seçmenin yardımı ile oylarını kullanabilirler” şeklinde getirdiği
düzenleme ile görme engelli bireylerin oylarını diğer seçmenler gibi gizli kullanmalarına engel olmaktadır.
Görme engelliler için özel hazırlanacak oy pusulasının verilmesi mümkünken bir başkasının
denetiminde oy kullanmaya mecbur edilmesi en temel demokratik hakkın kullanımında ayrımcılık
yaratmaktadır.
Örnek 4
Yukarıda pozitif ayrımcılığa örnek olarak verilen 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 53. Maddesi
pozitif ayrımcılığa örnek bir yasa maddesi olmasına rağmen yanlış uygulanması halinde (ki Türkiye’de şu
anda durum böyledir) aynı zamanda doğrudan ayrımcılık yaratan bir hüküm haline dönüşebilmesi ile ilginç
bir örnektir. Nitekim madde incelendiğinde:
Özürlü personel çalıştırma yükümlülüğü:
Madde 53 – (Değişik: 13/2/2011-6111/99 md.)
Kurum ve kuruluşlar bu Kanuna göre çalıştırdıkları personele ait kadrolarda % 3 oranında özürlü
çalıştırmak zorundadır. % 3’ün hesaplanmasında ilgili kurum veya kuruluşun (yurtdışı teşkilat
hariç) toplam dolu kadro sayısı dikkate alınır.
Bu madde şu anda özürlü çalışan sayısının toplam çalışan personel sayısına oranla % 3 ü bulması
halinde başkaca özürlü çalıştırılmaması şeklinde uygulanmaktadır. Yani 100 kişi çalışan bir kurumda 3
özürlü çalışıyorsa 4. özürlünün müracaatı halinde özürlü kadrolarının dolu olması nedeniyle işe
alınmamaktadır. Başka bir deyimle özürlü kadrosu şeklinde ayrı bir kadro olması, özürlü memur alımı
şeklinde ayrı sınava tabi olmaları engelli çalışanların ayrımcılığa uğramasına sebebiyet vermektedir. Bu
durum özürlü personelin daha çok vasıfsız işlerde çalıştırılmasının tercih edilmesiyle birleşerek kariyer
planlaması yapamayan, mutsuz ve ötekileştirilmiş engelli çalışan profili yaratmaktadır. % 3’lük oranın
asgari oran olması beklenirken uygulamada azami oran olarak algılanması pozitif ayrımcılık amacıyla
kaleme alınmış bir maddenin doğrudan ayrımcılık yapılmasına sebebiyet verilmesi sonucunu
doğurmaktadır. Bu nedenle ayrımcılık konusunda iyi niyetli yaklaşımların yetmediği konunun
profesyonelce ve geniş açılı bir perspektiften bakabilen uzmanlarca değerlendirilerek düzenlemelerin
yapılması gereği bu uygulama ile bir kez daha ortaya çıkmaktadır.
Örnek 5
5378 Sayılı Kanunun Geçici 2. ve 3. Maddesi toplu taşıma araçları, yollar ve kaldırımların, kamusal binaların
2005 yılından sonra yapılmış ise engellilere uygun yapılmasını, 2005 yılından önce yapılmış olanların da 7
yıl içinde engellilere uygun hale getirilmesini öngörmektedir. Engelli bireyin istihdama, eğitime ve sosyal
hayata etkin katılımı için evinden çıkıp bu hakkını kullanacağı mekâna erişebilmesi ile mümkündür.
Erişilebilirliğe uygun hale getirmenin standartlarının belirlenmemesi, kullanıma uygun olmayan rampaların
bina girişlerine konması ile yetinilmesi sonucunu doğurmuştur. Bu durumda mevcut binanın mimarisinin
müsaade ettiği oranda değişikliği yaptığını savlayan kuruma başkaca bir mükellefiyet yüklenmesinin yolu
uzamış ve zorlaşmıştır.
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Mimari projenin müsaade ettiği oranda erişilebilirliğe uygun hale getirmek üzere değişiklik
yapılabileceği tartışmasızdır. Ancak halen binanın girişine rampa koymuş bir çok kamu binalarının
asansörlerinde görme engelliler için sesli uyarı sisteminin olmaması, her kurumun kendi inisiyatifinde ve
kulaktan dolma bir takım bilgilerle bu çalışmaları yaptığının göstergesidir. Binaların erişilebilir olmaması
engellinin kamu hizmeti almasına ve/veya çalışmasına engel olmakta ve böylece dolaylı ayrımcılık
yaratılarak engellinin hayata katılımı imkânsız hale gelmektedir.
Bu durumda engelli bireyin müracaat yolları hukuk davası açarak manevi tazminat talep etmek ile
kısıtlanmış olmaktadır. Özellikle kamu binalarının inşası sırasında, projelerin ve imalatın mevzuata
uygunluğunu denetlemek kontrollük teşkilatının görevidir. Ancak yasada bu görevi ihlal eden kontrolörün
hukuki ve cezai sorumluluğuna gidilmesi mevcut düzenleme de oldukça zordur. Nitekim çoğu kez aynı
zamanda kamu görevlisi olan kontrolörün engelliyi ihmal ederek çizilmiş olan projeleri ayrıca imar
mevzuatına uygunluğunu denetleme görevi olmayacağı varsayımından hareketle yaşanan sorunun
sorumlusu bulunamamaktadır. Engellinin ayrımcılığa maruz kaldığı en temel durumlardan biri çözümsüz ve
yaptırımsız kalmaktadır.
Başvuru Yolları
Ayrımcılık içeren ya da yorum ve uygulama yoluyla ayrımcılık sonucunun doğuran mevzuatın yarattığı
engelli ayrımcılığı konularının varlığı, ister istemez, bu konularda yapılacak idari ve hukuki başvuru yollarını
gündeme getirmektedir.
Ayrımcılık temelli müracaatları idari, hukuki, cezai ve idari müracaat yolları olarak üç temel başlık
altında incelemek mümkündür.
İdari ve cezai başvurular sözlü ya da yazılı yapılabilir. Ancak başvurunun takibinin zor olması,
başvuruyu kayda alan kişinin ifadesi ile bağlı kalınması, çoğu kez kamu görevlilerinin bu yolun tercihine
müsaade etmemeleri gibi nedenlerle müracaatın yazılı yapılması tercih edilmelidir. Ancak yine de sözlü
başvuruya bir örnek vermekde yarar görüyorum.
Sözlü Başvuru Örneği
Engelli bireye yapılan sözlü ya da fiziki tacizlerde, kamuya sunulmakta olan bir hizmetin verilmesinden
imtina edilmesinde olayın gerçekleştiği yerin bağlı olduğu en yakın karakola şikâyette bulunulabilir.
Yukarıda belirtildiği üzere polis memurunun şikayetcinin beyanını tutanağa yazarak imzalattırması ile
başvuru işlemi tamamlanmış olacaktır.
Örneğin; İstanbul ili içerisinde taşımacılık hizmeti vermekte olan ve “Halk Otobüsü” olarak bilinen
araçların zaman zaman engelli yolcuları otobüslerine almaktan imtina ettikleri görülmektedir. Yaşamda
sıklıkla karşılaşıldığı gibi durakta beklemekte olan engelli bireyi almaksızın yola devam eden kamu
taşımacılık hizmeti veren araç sürücüsünün ayrımcılık suçu işlediği açıktır. Aracın plakasını almak sureti ile
en yakın karakola giderek sürücü hakkında yukarıdaki paragrafta anlatılan yöntemle yapılacak şikayet
ayrımcılık konusunda yapılacak sözlü şikayete örnektir.
Aynı şekilde kanuna aykırı bir durum ile karşılaşıldığında aynı yöntemle Cumhuriyet Savcılığı’na
müracaat etmek kanunen mümkündür.
Ancak her zaman için yazılı başvuruda bulunmak daha etkili ve ileride kat edilecek aşamalar için
şikâyetin ispatını kolaylaştıran bir yoldur.
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Yazılı Başvuru Örneği
Yazılı olarak başvurmak için bir dilekçe yazmak gerekecektir. Dilekçeyi yazabilmek için bazı olmazsa olmaz
unsurlara dikkat edilmelidir. Hukukta yazılı başvuru yolu çoğu kez belirli şekil kurallarına ve sürelere
bağlanmıştır. Bu nedenle yazılı başlayan süreçle ispat kolaylığı olduğu kadar, taleple bağlılık ilkesi ve
talebin genişletilmesi yasağı nedeniyle de hak kayıpları da yaşanabilmektedir.
Dilekçenin yazıldığı kurumu ya da kişinin bu başvuruyu kayda alması ve daha sonraki işlemlerde
ortaya çıkabilecek sonuçlar bakımından bu unsurlar önemlidir. Bir dilekçede:
a) Düz beyaz kâğıt kullanılmalıdır. (çizgili ya da kareli kâğıt tercih edilmemelidir.)
b) Yazı dolma kalem ile ya da bilgisayar, daktilo gibi bir alet ile yazılmış olmalıdır. (dolmakalem ya
da tükenmez kalem kullanacakların mavi ya da siyah rengi kullanmaları başka bir renk ile
yazmamaları gerekir.)
c) Başlık olarak, dilekçe hangi kurum ya da kişiye yazılıyorsa o kurum ya da kişinin adı yazılmalıdır
d) Dilekçenin üst kısmında ya da sonunda mutlaka tarih ve mümkünse yer belirtilmelidir.
e) Dilekçe ile birlikte sunulacak herhangi başka bir belge varsa (nüfus cüzdanı fotokopisi, tutanak…
vs.) dilekçenin sonuna ekler başlığı ile liste halinde ekte sunulan belgelerin isimleri de yazılmalıdır.
f) Dilekçede mutlaka imza ya da kurum kaşesi bulunmalıdır.
Dilekçe yazılırken sorunun ya da ne istendiğinin net ve kısaca ifade etmek önemlidir. Kullanılacak
dil sade, ciddi, saygılı ve resmi olmalıdır. Gereksiz ayrıntılar, ilgisiz şikâyetler ve kişisel olaylar dilekçeye
yazılmamalıdır. Bir şikâyetten bahseden bir başvuru tanıklara ve belgelere dayandırılmalıdır ve sorun bu
şekilde açıklanmalıdır. Böylelikle dilekçe hem daha etkili olacak hem de araştırılarak olayların ortaya
çıkartılması hızlı ve kolay olacaktır. Bunların yanı sıra talep edilen şeyler mutlaka yasal çerçevede olmalıdır.
Kişisel başvurularda yukarıda yazılı kurallar çerçevesinde yazılan dilekçeler usulüne uygun ve kabul
edilebilir olacağından başkaca bir sorunla karşılaşmadan muhatabı tarafından işleme alınması daha kolay
olacaktır.
Müracaatın Kurum Adına Yapılması Durumunda
Yazılı başvurunun kişi değil dernek vb. Sivil Toplum Kuruluşu tarafından yapılması durumunda yukarıda
anlatılanlardan farklı olarak dilekçenin girişinde kurumun tanıtımını yapılması gerekecektir. Fazla ayrıntıya
girmeksizin derneğin Türkiye vb unvanları var ise bu unvanların da alındığı tarihleri ile birlikte meydana
gelişleri anlatılmalıdır. Kurumun bu soruna neden ve nasıl taraf olduğu ile taraf olmasının dayanaklarından
bahsedilmelidir. Ardından müracaat konusu yazılarak, son bölümde talep dile getirilmelidir.
İdari Yargıya Başvuru Yolları
İdari dava, devlet kurumları tarafından yapılan işlere karşı açılan davalara denir. Dava açılabilmesi için ilgili
işin kamu idaresi tarafından yapılmış olması gerekir. Bu tür işlere karşı İdare Mahkemeleri’nde, Vergi
Mahkemeleri’nde ya da Danıştay’da dava açılabilir. Özel kanunlar ile yetki verilen durumların haricinde
idari davalar, davaya konu olan işlemin yapıldığı yerdeki idari mahkemelerden birinde açılacaktır.
Ayrıca dava açabilmek için bu işin devam eden bir idari işlem olmaması gereklidir. Yani davaya
konu edilecek idari işlem tamamlanmış olmalıdır. (Bir başka makamın onayına ihtiyaç duyulması ya da
verilen kararın değiştirilmesini isteme imkânı var ise bu işlem tamamlanmamış demektir) Dava
açılmasından önce idari yolların tamamının bitirilmiş olması gerekmektedir. Tamamlanmamış bir idari
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işlem için idari yargıda dava açıldıysa mahkeme kendiliğinden bu eksikliği tespit eder ve dava dilekçesini
ilgili kuruma gönderir. Bir başka deyişle dilekçe dava dilekçesi yerine ilgili idari birime başvuru dilekçesi
olarak işlem görecektir.
Eğer bir idari eylem (Yapılan bir işlem değil özellikle bir eylem olmalı) ile engellinin ayrımcılığa
uğraması ve/veya hakları ihlal edilmesi söz konusu olduğunda, idari dava açmadan önce, bu idari
eylemin kendisine bildirildiği tarihten itibaren ve ya başka bir şekilde öğrendiği tarihten itibaren 1
YIL ve her halükarda idari işlemin yapıldığı tarihten itibaren 5 YIL içinde konuyla ilgili idari birime
başvurarak haklarının yerine getirilmesini isteyebilecektir. İYUK Md.13
Haklarının yerine getirilmesi hakkındaki talebine, ilgili idari birim tebligat ile cevap verecektir.
Talep reddedildiyse idare tarafından talep edene yazılı bildirim (tebligat) yapılmasını takip eden 30 günlük
süre içerisinde Vergi Mahkemelerinde, 60 günlük süre içerisinde de İdare Mahkemelerinde dava açılır.
İdari bir birime başvuruldu ancak 60 gün içinde başvurana cevap verilmediyse talep reddedilmiş
kabul edilir. Ve dava açma süresi bu tarih itibariyle işlemeye başlar. Farklı bir deyişle, başvuru gününü
takip eden 60 gün geçtikten sonra dava açma süreleri işlemeye başlar.
Dava açarken yazılacak dilekçede;
a) Davacının adı soyadı açık adresi ve T.C. Kimlik numarası
b) Karşı taraf olan idari birimin adı ve adresi
c) Davanın konusu (kısa ve net olmalı)
d) Davanın açılma nedeni
e) Dava sonucunda elde edilmek istenen talep
f) Hangi yasal dayanaklara dayanıldığı
g) Deliller (Liste halinde ayrı bir kağıda yazılmış ve mevcut deliller eklenmiş olarak sunulmalıdır)
h) Davaya konu idari işlemin bildirildiği tarih
i) Eğer açılacak dava Vergi Mahkemesi ile ilgili ise dava konusu işlemin veya vergi cezasının türü ve
yılı, ihbarname tebliğ tarihi ve varsa dava konusu ile ilgili daha önce verilip kesinleşmiş örnek
kararlar.
Yazılacak dilekçe gereksiz ayrıntılardan uzak, net ve mümkün olduğunca kısa zaman dilimini
içermelidir. Ancak gerekli ve önemli noktaların da anlatılmadan geçilmesi davaya zarar verecektir. Bu
noktalarda bir hukukçunun yardımına ihtiyaç duyulabilir. Eğer davayı açacak olan şahsın mali durumu
yeterli değilse bulunduğu ilin barosuna başvurarak “Adli Yardım” almak hakkını kullanabilecektir.
Yargılama aşamasında tesviye edilen bu konuda bir hukukçudan yardım almak olduğunu ısrarla
vurgulayarak çok sadeleştirilmiş olarak kısaca süreçten bahsetmekte yarar vardır.
Hazırlanan dava dilekçesi davayı açan kişinin bulunduğu yer İdare veya Vergi Mahkemesi’ ne
elden teslim edilebilir. Dava açılırken dava harcı ve posta için gider avansı yatırılacağı unutulmamalıdır.
Eğer davayı açan kişinin bulunduğu yerde İdare veya Vergi Mahkemesi yoksa dilekçe Asliye Hukuk
Mahkemesine de verilebilir. Eğer açılacak dava Danıştay’ın yetki alanındaysa yine yukarıda yazıldığı gibi
varsa İdare ve ya Vergi Mahkemelerine yoksa Asliye Hukuk Mahkemesine verilebilecektir. Davayı açacak
kişi Türkiye’ de bulunmuyorsa, dilekçe davayı açan kişinin bulunduğu ülkenin Türk Konsolosluğu’na teslim
edilebilir.
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Yukarıdaki hususları içeren dilekçe ile ilgili mahkemeye başvurularak yatırılması istenen harç ve
gider avansının yatırılmasından itibaren dava açılmış olacaktır. Davayı açana bu aşamada hangi mahkeme
ve dosya esas numarası ile davasının açıldığına dair bir evrak teslim edilecektir (Örneğin; İstanbul 7. İdare
Mahkemesi 2012/723 gibi…) Davanın açılmasından sonra yapılacak her türlü işlemde bu dosya esas
numarası ve belirtilen mahkemenin adı kullanılmalıdır. (Örneğin; dosyaya evrak ya da dilekçe sunmanız ya
da masraf yatırmanız gereken durumlar gibi…)
Eğer davanın açılma nedeni bir hakkın ihlal edilmesine neden olan bir işlem ise; bu işlemin
durdurulması dilekçede ayrıca talep edilmelidir. Aksi takdirde o işlem davanın açılması ile kendiliğinden
durmayacaktır. Mahkeme o idari birimin hakkın ihlaline neden olan işleminin, devamının davanın sonuna
kadar telafisi imkansız zararlar doğuracağına ikna olması durumunda tedbir olarak “Yürütmeyi Durdurma”
kararı alacaktır.
Talepler
Ayrımcılık temelli başvurularda birden fazla durum ve talep çoğu kez iç içe geçer. Çünkü ayrımcılığa
uğramakla manevi değerleri zedelenebileceği gibi bu ayrımcılık engellinin ekonomik yaşamını da olumsuz
etkileyebilir. Doğrudan ayrımcılık hallerinde talepler daha net iken dolaylı ayrımcılık hallerinde
mahkemelerin taleple bağlılığı ilkesi gereği müracaatların somut ve sorunu çözmeye yönelik olması önem
kazanmaktadır.
Sorumluların cezalandırılması, somut zararın karşılanması (maddi tazminat), yaşananlardan
duyulan acının tazmini (manevi tazminat) hukuka aykırılığın giderilmesi (idari eylem ve/veya işlemin
kaldırılması – düzeltilmesi) talep edilebileceklerdir.
ULUSLARARASI SÖZLEŞMELERDE ENGELLİYE YÖNELİK AYRIMCILIK
Uluslararası mevzuatta ayrımcılık konusunda başvuracağımız kaynak ve yöntemleri iki temel başlık altında
incelemek, konunun sistematiği açısından daha kolay olacaktır:
-

Birleşmiş Milletler Belgelerinde ayrımcılık

-

Avrupa Birliği Müktesebatında ayrımcılık.

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER BELGELERİNDE AYRIMCILIK
Özürlüler için fırsat eşitliği kavramı son 25-30 yıldır uluslararası düzeyde Birleşmiş Milletler ve ona bağlı
örgütlerin gündeminde yer almaktadır. 1975 yılında Birleşmiş Milletler Genel Kurulunun İnsan Hakları
Evrensel Beyannamesine ek olarak yayımladığı “Özürlü Hakları Bildirgesi” özürlülerin engeli olmayan
bireylerle eşit hak ve sorumluluklara sahip oldukları vurgulanmıştır.
BM Medeni ve Siyasi Haklara İlişkin Uluslararası Sözleşme’de ayrımcılık yasağı ile ilgili kapsamlı
düzenlemelerden ve raporlama yoluyla müracaat edilebilmesi açısından taraf devletlerin özürlülük
politikalarını etkileyen/izleyen bir yapı olması bakımından önemlidir.
Türkiye’nin de taraf olduğu ve denetim mekanizmalarının Türkiye için de geçerli olduğu bu
sözleşme uyarınca tüm taraf devletler , her türlü ayrımcılık konusunda süje olabilecek tüm grupları (renk,
cinsiyet, dil, din, siyasal ya da başka fikir, ulusal ya da toplumsal köken, mülkiyet, vb ya da başka bir statü
bakımından hiçbir ayrım gözetmeksizin Sözleşme’de tanınan hakları sağlamak ve bu haklara saygı
göstermekle yükümlüdür. Devletler her bağlamda ayrımcılığa karşı eşit ve etkili korumayı temin edecektir.
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Birleşmiş Milletlerde 1994 yılında kabul edilen 5 numaralı genel yorum ise Engelli Kişiler ile ilgili
olup bu yorumda;
1. Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Haklar Uluslararası Sözleşmesinin engelli kişilerin insan haklarıyla
ilgili olarak temel önem taşıdığı uluslararası toplulukça sıklıkla vurgulanmaktadır. Buna bağlı
olarak, Genel Sekreterin Engelli Kişiler İçin Dünya Eylem Programı ve Birleşmiş Milletler Engelli
Kişiler On Yılı ile ilgili uygulamalarına ilişkin 1992 yılı incelemesinde, “engelliliğin büyük ölçüde
ekonomik ve sosyal faktörlere bağlı olduğu” ve “dünyanın büyük bölümünde yaşam koşullarının
oldukça vahim durumda olması sebebiyle herkese temel ihtiyaçlarını sağlamanın (gıda, su,
barınak, sağlık koruma ve eğitim) ulusal programların temelini oluşturması gerektiği” kararına
varılmıştır. Yaşama standartlarının nispeten yüksek olduğu ülkelerde bile, Sözleşmede yer alan
ekonomik, sosyal ve kültürel hakların tümünü kullanma imkanı engelli kişilere çoğunlukla
tanınmamaktadır.
2. Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Haklar Komitesi ile selefi niteliğindeki çalışma grubu, hem Genel
Kurulu hem de İnsan Hakları Komisyonunu, ilgili hakların engelli kişiler tarafından tam olarak
kullanılmasını güvence altına alma yükümlülüklerine istinaden, taraf Devletlerin Sözleşmeye uyup
uymadıklarını izlemeye çağırmıştır. Yalnız, Komitenin bugüne kadar olan deneyimleri, taraf
Devletlerin raporlarında bu konuya çok az yer verdiklerini göstermektedir. Bu durum, Genel
Sekreterin engelli kişilerin “durumunu etkin bir şekilde düzeltecek kesin ve karara bağlanmış
önlemlerden pek çok Hükümetin hâlâ yoksun olduğu” şeklinde ifade ettiği sonuçla uyum
içerisindedir. Bu nedenle, Sözleşmede yer alan yükümlülükler bağlamında engelli kişilerle ilgili
meselelerin söz konusu olduğu durumların bir bölümünün gözden geçirilmesi ve vurgulanması
yerinde olacaktır.
3. Henüz uluslararası düzeyde kabul edilen bir “engel” tanımı mevcut değildir. Yine de, mevcut
amaçlar dâhilinde, 1993 tarihli Standart Kurallarda benimsenmiş olan yaklaşıma dayanmak yeterli
olacaktır. Buna göre: “Engel” terimi her türlü insan topluluğunda görülen, birbirinden farklı pek
çok işlevsel kısıtlılıklar olarak özetlenebilir... İnsanlar fiziksel, zihinsel veya duyumsal bozukluk,
sağlık durumu veya akıl hastalığı nedeniyle engelli kalabilirler. Bu türden bozukluk, durum veya
hastalıklar kalıcı veya geçici nitelikte olabilir.”
4. Bu genel yorum, Standart Kurallarda benimsenen yaklaşıma uygun olarak, eskiden kullanılan
“disabled persons” (engellenmiş/işlevsiz kişi) terimi yerine “persons with disabilities” (engelli kişi)
terimini kullanmaktadır. Öyle ki, ilk terimin bireyin kişi olarak işlevini yerine getirebilmesinin
engellendiğini ima edecek şekilde yanlış anlaşılabileceği düşünülmüştür.
5. Sözleşmede engelli kişilere istinaden özel bir referans bulunmamaktadır. Ancak İnsan Hakları
Evrensel Bildirgesinin de kabul ettiği üzere, “bütün insanlar özgür; onur ve hakları yönünden eşit
doğarlar”; ve ayrıca Sözleşme hükümlerini toplumun tüm bireyleriyle ilgili olması sebebiyle,
engelli kişiler açıkça Sözleşmede tanınan hakların tümüne sahiptirler. Özel muamelenin gerekli
olduğu durumlarda, taraf Devletlerin ayrıca, bu kişilerin Sözleşmede belirtilen haklarını
kullanmasında engellerinden kaynaklanan her türlü dezavantajın üstesinden gelebilmesini
sağlamak için mevcut kaynakları ölçüsünde uygun önlemleri alması gerekmektedir. Nitekim
Sözleşmenin 2. Maddesinin 2. paragrafında belirtilen, Sözleşmede “beyan edilen hakların” belirli
nedenlerle veya “herhangi bir statüye göre ayrımcılık yapılmaksızın kullanılması” gerekliliği, açıkça
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engellilik nedeniyle yapılan ayrımcılığı da içermektedir” demekte ve birçok konuda engelli bireyler
ile ilgili düzenlemeler de yol gösterici bir mahiyet taşımaktadır.
Birleşmiş Milletler Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Haklara İlişkin Uluslararası Sözleşmesinde de
ayrımcılığa yer verilmiştir. Sözleşme’nin 2. maddesinin ikinci fıkrası Sözleşme kapsamında belirtilen
ekonomik, sosyal ve kültürel hakların ırk, renk, cinsiyet, dil, din, siyasal ya da başka fikir, ulusal ya da
toplumsal köken, mülkiyet, doğum ya da başka bir statüye bakılmaksızın ayrım gözetilmeden uygulanması
ilkesine yer vermektedir.
BİRLEŞMİŞ MİLLETLER ENGELLİ HAKLARI SÖZLEŞMESİ
Türkiye, Birleşmiş Milletler Engellilerin Haklarına İlişkin Sözleşmesi’ni (BMEHS) 30 Mart 2007’de imzalamış,
3 Aralık 2008’de T.B.M.M’de onaylamış ve bürokratik işlemlerin 28 Eylül 2009 tarihinde tamamlanması ile
sözleşme gereği 28 Ekim 2009 tarihinden itibaren sözleşmede yer alan yükümlülükler Türkiye’yi bağlayıcı
kılmıştır. Bu tarihten sonra iç hukukta uygulanabilir hale gelen BM Engelli Hakları Sözleşmesi, engelli
kişilerin insanlık onuru ve bireysel özerkliklerine saygı gösterilmesi; ayrımcılık yapılmaması; engellilerin
topluma tam ve etkin katılımlarının sağlanması; engellilerin insan çeşitliliğinin ve insanlığın bir parçası
olarak kabul edilmesi; engelli çocukların gelişim kapasitesine ve kendi kimliklerini koruyabilme haklarına
saygı duyulması vb. genel ilkeleri çerçevesinde engellilerin temel hak ve özgürlüklerini düzenlemiştir.
Sözleşmenin Ek protokolü Birleşmiş Milletler’e bireysel ve kolektif başvuru hakkının tanınması konusunu
düzenlemektedir. Türkiye İhtiyari Protokol’ü 28 Eylül 2009 tarihinde imzalamış ancak onay işlemini
tamamlamamıştır. Bu nedenle Türkiye’den henüz BM’ye bireysel başvuru yöntemi kullanılamamaktadır.
Aynı şekilde Türkiye sözleşmede düzenlenen ulusal bir uygulanma ve denetim mekanizması kurma
mükellefiyetini henüz yerine getirmemiştir.
ULUSLARARASI ÇALIŞMA ÖRGÜTÜ—ILO
1919 yılında kurulmuş olan Uluslararası Çalışma Örgütü, ILO (International Labor Organisation), insan
haklarının, sosyal adaletin ve çalışma haklarının iyileştirilmesi için çalışan bir Birleşmiş Milletler ihtisas
kuruluşudur. Türkiye 1932 yılında üye olmuştur. ILO Ankara Ofisinin açılış tarihi ise 1976’dır.
Ana hedefini, çalışma yaşamında standartlar geliştirmek, temel ilke ve haklar kapsamında, çalışma
hayatında ilke ve hakları geliştirmek ve gerçekleştirmek olarak tanımlamak mümkündür. Bireylerin insana
yakışır işlere sahip olabilmeleri için daha fazla fırsat yaratmak, sosyal koruma programlarının kapsamını ve
etkinliğini artırmak, üçlü yapıyı ve sosyal diyalogu güçlendirmek için çeşitli organ ve yapılaşmalarla
çalışmalarını sürdüren ILO’nun sözleşmeler, ilke kararları vb. iş hayatının düzenlemelerine ilişkin
müktesebatı engelli istihdamında eşit fırsatlar ve ayrımcılığı ortadan kaldırmaya yönelik çalışmalarda yol
gösterici mahiyettedir.
AVRUPA BİRLİĞİ MÜKTESEBATI3
Avrupa Birliği özürlülerin pasif ve yardıma muhtaç bireyler olarak değil, toplumda diğer bireylerle eşit
haklara sahip ve bu haklar doğrultusunda toplumla bütünleşmek için mücadele eden bir topluluk olarak
görmektedir. Avrupa Birliğinin özürlülere yönelik yeni yaklaşımı fırsat eşitliği ilkesinden yola çıkan “haklar”
temeline dayanmaktadır. Bu yaklaşım kendini özürlülerin haklarını tanıma ve koruma biçiminde
gerçekleşmektedir.
3

http://www.ozida.gov.tr/raporlar/uluslararasi/abveozurluluk.htm
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Avrupa Konseyi tarafından 1980 ve 1990’larda çeşitli bildirgeler ve kararlar yayımlanmıştır. Bu
çerçevede Avrupa Birliğine üye ülkelerin hükümet temsilcilerinden oluşan Konsey tarafından 21 Aralık
1981 tarihinde Avrupa Topluluğu düzeyinde özürlülerin sosyal entegrasyonuna ilişkin bir karar alınmıştır.
Bu kararın ardından 24 Temmuz 1986 tarihinde “Avrupa Topluluğu Düzeyinde Özürlülerin İstihdamına
İlişkin Konsey Tavsiye Kararı” alınmıştır. Tavsiye kararı, üye ülkelerin özürlülere mesleki rehabilitasyon ve
istihdam alanlarında fırsat eşitli sağlamak için gerekli tüm önlemleri almaları ve özürlü çalışanların
karşılaştıkları engellerin ortadan kaldırılmasına yönelik oluşturulan politikaları izlemeleri gerektiğini ortaya
koymaktadır. Bu karar aynı zamanda bu alanda alınabilecek tedbirlere yönelik bir çerçeve kılavuzu da
içermektedir.
Avrupa Komisyonu tarafından 27 Kasım 2000 tarih 2000/78/EC sayı ile yayımlanan “İstihdamda ve
İşte Eşit Muamele Direktifi” ile eşit muamele ilkesinin üye ülkelerde uygulamaya konulacağı görüşüne
bağlı olarak istihdam ve çalışma konularında din veya inanca, özgürlüğe, yaşa veya cinsel yönelime
dayanan ayrımcılık ile mücadele için genel bir çerçeveyi ortaya konmaktır. Bu Direktifte 2003 yılı sonuna
kadar Avrupa Birliği’ne üye ülkelerin bu direktifi ulusal yasalarına uyarlamaları öngörülmüştür. Avrupa
Birliği’nin özürlülük politikasına yeni bir boyut kazandıran bu direktif, özürlülere yönelik özel düzenlemeler
yapılması yerine özürlülerin haklarını kullanırken karşı karşıya kaldıkları engellerin ortadan kaldırılmasını
böylece özürlülerin topluma tam katılımlarının sağlanmasını hedeflemektedir. Direktifin Avrupa Birliğine
üye bazı ülkelerdeki varolan kuralları değiştirmesi özellikle de işverenleri (kamu ve özel sektör) ve
işverenlerin özürlülere yönelik uygulamalarını etkilemesi beklenmektedir. Bu direktif ile işverenlerin
işyerlerinde özürlülere uygun makul düzeyde düzenlemeler yapması gerektiği gündeme gelmiştir. Bu
anlayışın dayanağı kişinin ancak uygun düzenlemeler yapıldığı takdirde iş için uygun aday olarak
görülebileceğidir.
7- 9 Aralık 2000 tarihleri arasında Nice’de toplanan Avrupa Konseyi, “Avrupa Birliği Temel Haklar
Şartı”nı kabul etmiştir. Bu belge ile uluslararası, Avrupa ve ulusal düzeydeki kaynaklarda yer alan sivil,
politik, ekonomik, sosyal ve toplumsal haklar tek bir belgede bir araya getirilmiştir. Avrupa Komisyonu bu
belgenin mümkün olduğunca fazla Avrupa vatandaşına ulaşmasını istemektedir. Bu belgenin Ayrımcılıkla
ilgili olarak düzenlenen 21. Maddesinin 1. paragrafında: “Cinsiyet, ırk, renk, etnik veya toplumsal köken,
genetik özellikler, dil, din veya inanç, siyasal veya başka konulardaki görüşler, ulusal bir azınlığın üyesi
olmak, mal, doğum, engellilik/özürlülük, yaş, cinsel eğilimler gibi hususlara dayanılarak ayrımcılık
yapılamaz” denilmekte ve özürlülerin topluma katılımlarına ilişkin 26. madde de ise; “Avrupa Birliği, özürlü
kişilerin bağımsızlıklarını, sosyal ve mesleki açıdan içinde yaşadıkları topluma katılıp katkıda bulunmalarını
sağlayacak önlemlerden yararlanma haklarını tanır ve bu haklara saygı duyar” hükmü yer almaktadır.
Avrupa Toplulukları Antlaşmasının 13. Maddesindeki düzenlemeyle ayrımcılık yasaklanmış ve bu
maddeye dayanarak ayrımcılık yasağına ilişkin farklı tarihlerde yayınlanan direktiflerle dolaylı ayrımcılık da
düzenlenmiş ve taciz de ayrımcılık kapsamında değerlendirilmiştir. Direktiflerin gerçek kişileri olduğu
kadar kamu ve özel hukuk tüzel kişilerini de kapsaması bireyin hiçbir alanda ayrımcılığa uğramaması,
koruma kapsamından yararlanması anlamına gelmektedir.4
Örneğin; İstihdam Çerçeve Direktifi işverenlere engelli kişinin istihdama erişimini, katılımını, işinde
ilerlemesini ve eğitimini sağlayacak uygun önlemleri alma görevini yüklemektedir. Uygun önlemler ve
makul uyumlaştırmanın yapılması ayrı ayrı kavramlar ise de çoğu kez iç içe geçebilmektedir. Örneğin

4

Ayrımcılıkla Mücadele Bir Eğitim El Kitabı. ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=95&langId=tr
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ortopedik engelli bireyin toplu taşımacılığın çok yoğun olduğu saatlerin dışında toplu taşıma araçlarını
kullanmasına yönelik mesai saatlerinin düzenlemesi, uygun önlemin alınmasına örnek teşkil eder.
İşyerinde çalışma masasının tekerlekli sandalyesi ile rahat çalışabileceği şekilde düzenlenmesi ise makul
uyumlaştırmaya örnektir.
AVRUPA İNSAN HAKLARI SÖZLEŞMESİ
AİHS’nin (Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi), Ayrımcılık Yasağı başlığını taşıyan 14. Maddesine göre
Sözleşme ile tanınan hak ve özgürlüklerden yararlanma, cinsiyet, ırk, renk, dil, din, siyasal düşünce ve veya
diğer inanç ve kanaatler, ulusal veya sosyal köken, ulusal bir azınlığa mensupluk, servet, doğum veya
herhangi bir durum bakımından hiçbir ayrımcılık yapılmadan, sağlanmalıdır. Bu maddede düzenlenen
ayrımcılık yasağı, AİHS’de düzenlenen hak ve özgürlüklerle sınırlıdır.
Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin 12 numaralı Ek Protokol’ü ayrımcılık ile ilgili bir düzenleme
içermektedir. İnsan Hakları ve Temel Özgürlüklerin Korunmasına İlişkin Ek 12 numaralı protokol 4.11.2000
tarihinde kabul edilmiştir. “Ayrımcılığın Genel Olarak Yasaklanması” başlıklı 1. başlığından görüleceği üzere
aşılacağı gibi 12 numaralı Protokol ayrımcılığı genel olarak yasaklamaktadır.
KARAR ÖRNEKLERİ
Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi
24 Şubat 1998 tarihinde 21439/93 sayı ile Maurizio Botta tarafından İtalya aleyhine açılan erişilebilirlik
hakkındaki davayı Temmuz.2012 itibariyle Türkiye’de kamuya açık alanların özürlünün erişimine uygun
hale getirilmesi için verilen sürenin dolması ve bu konuda açılması olası davalarda önemli kriterler
içermesi açısından buraya almayı uygun gördük. Davada, davacı M. Botta’nın yaşamakta olduğu
Comacchio (Ferrara) Belediyesinin özürlü insanların plaja ve denize girmelerini sağlayacak araçlarla
donatılmamış olmasından şikayetçi olması ile başlayan sürecin sonunda mahkeme şu kararı vermiştir.
“Başvurucu öncelikle özel plaj işletmelerine atfedilebilir ihmalleri yani özürlü insanların
kullanabileceği araçların bulunmamamsını gidermek için uygun önlemleri almada İtalyan
devletinin

başarısızlığından

kaynaklanan

kişiliğini

geliştirmesinin

ve

özel

yaşamının

zedelendiğinden şikâyet etmiştir.
Mahkemenin görevi Botta tarafından ileri sürülen hakkın sözleşmenin 8. Maddesinde ortaya
koyulan “özel yaşama saygı” kavramı ile bağdaşıp bağdaşmadığını belirlemektir.”
Mahkemeye göre özel yaşamın kişinin fiziksel ve psikolojik bütünlüğünü içerir, Sözleşmenin 8.
Maddesinde yer alan garanti her şeyden önce dışarıdan bir müdahale almaksızın, her bireyin diğer
insanlarla olan ilişkilerinde kişiliğini geliştirmesini sağlamaya yöneliktir.
Eldeki davada başvurucu esas olarak devletin bir eyleminde değil eylemde bulunmamasından
şikâyetçi olmuştur. 8. Maddenin temel amacı bireyi kamu makamlarının keyfi müdahalelerine
karşı korumak olmakla birlikte bu, devleti yalnızca böyle bir müdahaleden kaçınmak zorunda
bırakmakla kalmaz; Bu negatif yükümlülüğün yanı sıra özel ya da aile yaşamına saygının
doğasından kaynaklanan pozitif yükümlülükler de olabilir. Bu yükümlülükler, bireylerin kendi
aralarındaki ilişkiler alanında bile özel yaşama saygının sağlanabilmesine yönelik önlemlerin
alınmasını içerebilir.
Bununla birlikte eldeki davada Bay Botta tarafından ileri sürülen hak, yani tatilleri sırasında
normal olarak ikamet ettiği yerden uzaktaki bir yerde kıyıya ve denize ulaşabilme hakkı devletin
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özel plaj işletmelerinin ihmallerini gidermek ve başvurucunun özel yaşamını düzeltmek için
almaya zorlandığı önlemlerle doğrudan bağlantısının tasavvur edilebilir olmadığı geniş ve belirsiz
bir alanı olan kişiler arası ilişkilerle ilgilidir.
Bu nedenle 8. Madde burada uygulanamaz.”
ATAD (AVRUPA TOPLULUĞU ADALET DİVANI)
Avrupa Topluluğu Adalet Divanı’nın 11.07.2006 tarihli 2006/C224/15 numaralı Madrid Mahkemesinin
başvurusu üzerine vermiş olduğu karar da “Hastalık nedeniyle işten çıkarmanın özürlülük temelinde
ayrımcılık yasağına aykırılık teşkil eder mi?” sorusuna cevap teşkil edecek yorumunu buluyoruz.5
5

Av. Şeyda Aktekin Sicil İş Hukuku Dergisi Haziran 2007 Sayı :6
ATAD kararında atıf yapılan 27 Kasım 200 tarihli 2000/78/EC sayılı AB Yönergesiyle ; istihdam ve çalışma hayatında eşit
muamelenin sağlanması ve din veya inanç, özgürlük, yaş veya cinsel eğitimlere dayalı ayrımcılıkla mücadele edilmesi
amaçlarıyla genel bir çerçeve oluşturulmuştur.
Yönerge’nin giriş bölümünde, özgürlük, demokrasi ilkeleri ve insan haklarına vurgu yapılarak, kadın ve erkek eşitliği prensibi,
ayrımcılıktan koruma, temel sosyal haklara ilişkin topluluk yaşlılara ve özürlülere verilen önem, üye ülke istihdam
politikalarıyla işbirliğinin desteklenmesi, emek piyasasında zarar gören dezavantajlı guruplar, özürlüler ve yaşlıların sosyal
katılımının desteklenmesi, çalışma ve işin her vatandaşın iktisadi, kültürel ve sosyal yaşama katılımının sağlanması gibi
konuların önemi vurgulanmıştır.
Söz konusu Yönerge’nin “Ayrımcılık Kavramı” başlıklı 2. maddesi ise konuyla ilgili bazı tanımlara yer vermektedir. Buna
göre, eşit davranma ilkesi, yukarıda bahsedilen sebeplere dayalı olarak doğrudan veya bir biçimde ayrımcılık yapılmamasını
ifade etmektedir. Aynı madde (a) bendinde; din veya inanç, özürlülük, yaş veya cinsel eğilimlere dayalı olarak bir kişiye
diğerine nazaran farklı muamele edilmesini “doğrudan ayrımcılık” olarak tanımlamıştır.
Yönerge’nin yine 2. maddesinin (b) bendi ise “dolaylı ayrımcılık” kavramını düzenlemektedir. Bu hükme göre; dolaylı
ayrımcılık, tarafsız bir hüküm, ölçüt yada uygulamanın belirli bir din veya inanç, özürlülük, yaş veya kişinin cinsel eğilimlerine
dayalı olarak bir insanı diğerlerine nazaran dezavantajlı bir duruma sokmasıdır.
Ancak bu hüküm, ölçüt yada uygulama, kanuni amaçla gerekçelendirilmişse ve bu amaca ulaşmak için kullanılan araçlar
uygun ve gerekli ise ayrımcılıktan bahsedilemeyecektir.
Yönerge, dolaylı ayrımcılık tanımına özürlüler bakımından da bir istisna getirmiştir. Buna göre; 2000/78/EC sayılı
Yönerge’yi uygulamakla yükümlü olan işveren, işveren vekili veya işletme; dolaylı ayrımcılığa neden olan hüküm, ölçüt veya
uygulamadan kaynaklanan dezavantajları önlemek için, özürlü kişilere ilişkin olarak ve kendi ulusal mevzuatı doğrultusunda,
Yönerge’nin aşağıda açıklanan 5. maddesindeki ilkeleri içeren uygun tedbirleri almakla yükümlü olduğu takdirde de,
ayrımcılıktan söz edilemeyecektir.
Yönerge’nin “özürlülere makul kolaylılıkların sağlanması” başlıklı 5. maddesi ise; özürlülerin işyerindeki ihtiyaçlarını
gidermeye yönelik makul kolaylıkların sağlanmasına ilişkin bir hüküm getirmektedir. Buna göre, işverenler, gerekli olduğu
takdirde, özürlülerin işe girişi, katılımı, işte ilerlemeleri veya eğitim ihtiyaçlarının karşılanması konularında uygun tedbirleri
alacaktır. Ancak bu tedbirler, işverenin üzerine orantısız yükler yüklememelidir. Söz konusu yükün, ilgili üye devletin
özürlüler politikası çerçevesinde alınan tedbirler sonucunda ortaya çıkması halinde ise orantısızlıktan söz edilemeyecektir.
Yönerge’nin kapsamı bütün faaliyet kollarını kapsayacak şekilde geniş tutulmuştur. “Kapsam” başlıklı 3. maddede; söz
konusu yönergenin kamu birimleri de dahil olmak üzere hem kamu hem de özel sektördeki kişilere uygulanacağı hüküm
altına alınmıştır.
Bu bakımdan Yönerge’nin uygulama alanına ;
Yapılan faaliyetler ne olursa olsun, terfi de dahil profesyonel hiyerarşinin tüm kademelerine, işe almak için gerekli
nitelikler ve istihdam koşullarda dahil olmak üzere istihdama, kendi adına çalışmaya ve meslek edinmeye giriş koşulları,
Uygulamalı iş tecrübesi de dahil tüm iş ilişkisi ve çalışma koşulları,
İşçi veya işveren kuruluşlarına veya belirli bir meslek sahibi kişilerin meydana getirdikleri kuruluşlara üyelik ve bu
kuruluşların hizmetlerinden yararlanma,konuları da dahil edilmiştir. Bu düzenleme ile yukarıda sayılan tüm bu alanlarda
Yönerge’de sayılan temellere dayalı ayrımcılık yasaklanmıştır. Aynı maddede ve Yönerge’nin giriş bölümünde yer alan bazı
hükümlerde, Yönerge’nin uygulama alanı dışında tutulacak kişi ve durumları da sayılmıştır. Buna göre Sosyal Güvenlik ve
Sosyal Koruma Sistemleri kapsam dışıdır. Yönerge’nin giriş bölümünün 17. bendinde yer alan hükme göre; bu Yönerge ücret,
terfi, istihdamda kalma veya eğitim hakkı konularında işinin temel fonksiyonlarını yerine getirebilecek durumda olmayan
yada gerekli eğitimi tamamlayamayacak durumlardaki kişilere uygulanmaz. Ancak bu durumda, Yönerge’nin 5. maddesinde
düzenlenen makul kolaylıkların sağlanması yükümlülüğü saklıdır. Aynı zamanda üye devletler, Yönerge’nin özürlülük ve yaşa
ilişkin sebeplere dayalı ayrımcılık yasağı hükümlerinin, silahlı kuvvetlere uygulanmamasını sağlayabilirler.
Yönerge “Mesleki gereklilikler” başlıklı 4. maddesinin 1. fıkrası ile; üye devletlere, Yönerge’nin 2. maddesinde yer alan
doğrudan ve dolaylı ayrımcılık hükümlerine rağmen din veya inanç, özürlülük, yaş veya cinsel eğilim sebeplerine dayanan
kendine özgü bir durum, belirli bir mesleki faaliyetin doğasından veya icrasından kaynaklanıyorsa bu durumda yapılan farklı
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İspanyol Juzgado de lo Social No:33 da Madrid Mahkemesi, İspanyol hukukunda özürlülük tanımının
bulunmadığı gerekçesiyle, iş ve meslekte eşit muamelenin genel çerçevesini çizen 27 Kasım 2000 tarih ve
2000/78/EC sayılı AB Yönergesinin kapsamı, hastalık temelinde işten çıkarma ile hastalık ve özürlülük
kavramlarının açıklığa kavuşturulması konularında ATAD’a başvurmuştur. Bu başvuru üzerine ATAD
aşağıdaki kararı vermiştir.
1. Bir kişinin yalnızca hastalık nedeniyle işten çıkarılması, iş ve meslekte eşit muamelenin genel
çerçevesini çizen 27 Kasım 2000 tarih ve 2000/78/EC sayılı AB Yönergesinde yer alan ve özürlülük
temelinde ayrımcılıkla mücadele ile ilgili temel düzenlemelerin kapsamına girmemektedir.
2. İşten çıkarma konusunda ise, 2000/78/EC sayılı AB yönergesinin 2(1) ve 3(1) © maddelerinde
yer alan özürlülük temelinde ayrımcılık yasağı, ilgili kişi işinin temel fonksiyonlarını yerine
getirmek konusunda yetersiz, yeteneksiz, uygunsuz olsa bile, özürlü çalışanları makul kolaylıkların
sağlanması yükümlülüğü ışığında özürlülük sebebiyle işten çıkarılmayı engel teşkil etmektedir.
3. Hastalık ise yukarıda sayılanlara ek olarak 2007/78/EC sayılı Yönerge’de düzenlenen ayrımcılık
yasağı kapsamında değerlendirilmeyecektir.
Yukarıda verilen örneklerden de anlaşılacağı üzere engelliğe dayalı ayrımcılık davalarında hukuki
dayanağın doğru kurgulanması ve ayrımcılık eyleminin doğru değerlendirilmesi büyük önem taşımaktadır.
Farklı suçlar/ hukuka aykırı fiillerle birleşen ayrımcılık fiili, bu vasfıyla ayrımcılığa uğradığını iddia eden
birçok engellinin, hukuki müracaatlarında başvurucuların maruz kaldığı muamelenin farklı hukuka aykırılık
nitelemesiyle karşılaşmaları sık rastlanan bir durumdur. AİHM’in 10.Temmuz. 2011 tarihli 33394/96
numaralı Price - İngiltere kararı bu duruma iyi bir örnektir.6
muamelenin, ayrımcılık teşkil etmeyeceğine ilişkin düzenleme yapma imkanı tanınmıştır. Ancak bu kendine özgü durumun,
mesleki gereklilik için gerçek, belirleyici ve orantılı, bununla sağlanmak istenen amacın da kanuni olması gerekir. Örneğin
kişilerin anayasa ve mevzuata uygun olarak, dünya görüşleri doğrultusunda oluşturacakları özel ve kamu kuruluşlarında, bu
kuruluşların statüleri gereği ihtiyaçları olan mesleki faaliyetler bakımından özel kurallar getirmeleri ayrımcılık olarak
değerlendirilmeyecektir.
6
Bu davada başvurucu, “annesinin gebeliği sırasında kullandığı Thalidomide adlı ilaç nedeniyle 4 uzvu gelişmemiş ve böbrek
yetmezliği dahil pek çok sağlık sorunu olan bir kişidir. Başvurucu, hukuk mahkemesinde görülmekte olan dava sırasında
mahkemeye saygısızlıkta bulunmuş ve hakim tarafından yedi gün boyunca tutulması emredilmiştir. Cezanın infazına ilişkin
düzenlemeler gereğince üç gece ve dört gün boyunca tutulmuştur. Hakim, ciddi ölçüde engelli olan başvurucunun tutulacağı
yerin belirlenmesi ve başvurucunun burada kalabilmesini sağlayacak gerekli düzenlemelerin yapılması yönünde tedbir
almamış, başvurucu derhal hapsedilmiştir. Söz konusu tedbirlerin alınması, İngiliz hukuk ve uygulaması bakımından
mümkündür. Bu ceza bu tür bir dava için oldukça ağırdır.
Başvurucu ve hükümet, başvurucunun alıkonması sırasında ve sonrasında karşılaştığı muamelelere ilişkin farklı
görüşler bildirmişlerdir. Yerel mahkemelerce konuya ilişkin bir karar verilmemiş olduğundan olaylara ilişkin ayrıntıların
saptanması güçtür. Fakat, Mahkeme cezaevi kayıtları ve tıbbi kayıtlar dahil olmak üzere Hükümet tarafından sunulan yazılı
delilleri önemli bulmakta; polis ve cezaevi yetkililerinin başvurucunun özel ihtiyaçlarını uygun bir şekilde karşılayamadıkları
belirtmektedir.
Tutukluluğun ilk gecesinde başvurucu, yerel bir polis karakolunda bir hücrede tutulmuştur. Çünkü, cezaevine
götürülmesi için geç bir saattir. Nezarethane kayıtları, başvurucunun her yarım saatte bir soğuktan şikayetçi olduğunu
göstermektedir. Bu, tekrarlayan böbrek sorunları çeken, engelliliği nedeniyle kendini ısıtmak için hareket edemeyen bir kişi
için ciddi bir sorundur. Sonuçta çağrılan doktor, başvurucunun yatağı kullanamadığını, tekerlekli sandalyede uyumak
zorunda kaldığını, tesisin engelli bir kişinin ihtiyaçlarına uygun hale getirilmediğini ve hücrenin çok soğuk olduğunu
açıklamıştır. Fakat, doktorun bu tespitlerine rağmen başvurucunun nezarethanede tutulmasından sorumlu polis memurları
tarafından başvurucunun daha uygun bir yere götürülmesi veya serbest bırakılması için bir girişimde bulunulmadığı,
Mahkemece kaydedilmektedir. Doktorun başvurucuyu battaniye ile sarmalamasına ve ona ağrı kesici ilaç vermesine
rağmen, başvurucu bütün geceyi hücrede geçirmek zorunda kalmıştır.
Bir sonraki gün, başvurucu üç gün ve iki gece boyunca tutulduğu Wakefield Cezaevine götürülmüştür.
Tutukluluğununn birinci gecesinde revir kayıtları, görevli hastabakıcının başvurucuyu tek başına kaldıramadığını ve bu
nedenle tuvaleti kullanmasına yardım etmesinde zorluk yaşadığını belirtmektedir. Başvurucu bunun sonucu olarak erkek
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Örnekleri çoğaltmak mümkündür. Engellilik nedeniyle ayrımcılığa uğradığını iddiasında olan
bireyin bu nedenle ulusal mevzuat kadar uluslararası mevzuatın ve kurulların tanımlamaları hakkında bilgi
sahibi olması büyük önem taşımaktadır.

gardiyanlar tarafından son derece aşağılayıcı bir davranışa maruz kaldığını ileri sürmektedir. Hükümet, bu ifadeyi
reddetmektedir. Ancak, başvurucunun tuvaleti kullanmak için erkek gardiyanların yardımına ihtiyaç duyduğu açıkça
anlaşılmaktadır.
Mahkeme, başvurucunun giriş kayıtlarında tutukluluk sırasında, başvurucunun yatağa ve tuvalete erişimi, kişisel
temizliğini yapması, sıvı alımı ve tekerlekli sandalyesinin pilinin bitmesi halinde hareket edebilmesi dâhil karşılaşabileceği
sorunlara ilişkin bir doktor ve görevli bir hemşirenin kaygılarını ifade eden açıklamalar bulunduğunu Mahkeme
kaydetmektedir. Cezaevi müdürü, başvurucunun cezaevi dışında bir hastaneye nakli için cezaevi personelini
yetkilendirmiştir. Fakat, başvurucunun bir sağlık sorunu bulunmadığı için nakil gerçekleştirilememiştir. Yeterli miktarda sıvı
tüketmediği ve tuvalete erişimde sorun yaşadığı için tuvaletini tutmak zorunda kalan başvurucuya, serbest bırakıldıktan
sonra kathater takılmıştır. Bundan sonra on hafta boyunca sağlık sorunları yaşadığını iddia etmektedir. Fakat bunu
destekleyecek herhangi bir tıbbi delil sunamamıştır.
Bu davada, başvurucuyu aşağılama niyetine dair herhangi bir delil bulunmamaktadır. Fakat, Mahkeme ağır
derecede engelli bir kişinin çok soğuk, yatağı çok sert olduğu veya ulaşılabilir olmadığı için vücudunun ağrımasına ve
tuvalete ancak büyük zorluklarla gidebilmesine veya kişisel temizliğini yapamamasına neden olabilecek koşullarda
tutulmasının aşağılayıcı bir davranış niteliğinde olduğunu ve Sözleşme’nin 3. maddesinin ihlalini teşkil edeceğini ifade
etmiştir. Bu nedenle mevcut davada bu hükmün ihlal edildiğine karar vermiştir.”
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VIII.

TÜRKİYE’DE ENGELLİLERE YÖNELİK AYRIMCI UYGULAMALAR KONUSUNDA TESPİTLER,
AYRIMCILIĞI ÖNLEME ve MÜCADELEDE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ

Engellilere yönelik ayrımcı uygulama, eylem ve tasarruflar; temelinde ayrımcılık kastı olsun olmasın, ceza
hukuku açısından ayrımcılık suçu oluştursun ya da oluşturmasın, bir insan hakkı istismarı ve ihlalidir.
Engellilere yönelik ayrımcı uygulamaları bu şekilde ele almak, konunun aynı anda hem hukuki hem de
sosyal açıdan çözümüne yönelik olarak atılan ilk adım olacaktır.
Bu noktadan hareketle, Engelli Ayrımcılığını İzleme, Önleme ve Mücadele Platformu Projesi’nde
yapılan çalışmaların ortaya koyduğu temel veriler, toplumun önemli bir kısmının, engellilere acıma,
merhamet etme ve (özellikle engellinin yetenek ve becerileri konusundaki) önyargıların etkisiyle
engellilere yönelik olarak ayrımcı anlayış, davranış ve uygulamalar içerisine girdiği sonucunu vermektedir.
Proje kapsamında yapılan engelli konumlandırma, Algı ve Ayrımcılık Araştırması anketinin sonuçları
arasında, engellilerin onların özel ihtiyaçlarına göre düzenlenmiş sitelerde birarada oturmaları gerektiği ya
da engellilerin eğitim göreceği özel okullar inşa edilmesinin doğru olacağına dair kanıların belirtilmesinde,
yukarıda sözü edilen saikler belirleyici olduğu aşikârdır.
Şüphesiz ki yukarıdaki olumsuz verilerin temelinde, engelli bireye yönelik bilgisizlik ve
iletişimsizlikten kaynaklanan yanlış kavrayış yatmaktadır. Ancak bilgisizlik, iletişimsizlik ve önyargılarla
beslenen bu süreç, zamanla tecridi, ötekileştirmeyi ve karşılıklı yabancılaşmayı doğurmakta; bu olgular da
doğrudan, dolaylı ya da makul uyumlulaştırma yapmama yoluyla ayrımcılığı gündeme getirebilmektedir.
Bu tablo zamanla toplumun bütün kesimlerine yayılmakta, engelliye yönelik bu yanlış algıyı
toplumsal düzeyden, kamu yönetimine ve hatta uygulamadaki mevzuatın ruhuna kadar sirayet
edebilmektedir. Nitekim bu durum, kamu yöneticilerinin davranışlarında da kendini gösterebilmektedir.
Proje kapsamında STK’larca kamu kurumlarına yapılan başvuruların önemli bir kısmına muhatap idarelerce
cevap verilmemesi de bu konuda önemli göstergelerden biridir. Keza benzer şekilde, bu kitabın ilgili
bölümlerinde ele alınan; ayrımcılığa yol açabilen, sonuçları itibariyle ayrımcılık doğurabilecek mevzuat
(yanlışlık, eksiklik veya boşluk) örnekleri bu tespiti haklı kılmaktadır.
Yukarıda anılan tespitlerden hareketle, proje kapsamından yapılan anket çalışmasının sunduğu
veriler, medyada yer alan haberler ve gerekse de proje kapsamında katılımcı STK’ların kamuya yaptıkları
idari başvuruların ortaya koyduğu genel tabloya göre engellilere yönelik ayrımcılık:


Bireylerin birbirleri arasındaki eylem, tasarruf ve tutumlardan kaynaklanan ayrımcı eylem ve
uygulamalar,



Bireylerin kamu ile ilişkileri sırasında yaşanan ayrımcı uygulamalar

şeklinde kendini göstermektedir.
Engelliye yönelik ayrımcılığın, özel hukuk ilişkilerinde bireylerin bireylere ayrımcılığından çok,
bireylerin (mevzuat ya da kamu görevlisi sıfatıyla) kamuyla girdikleri ilişkide yaşandığı dikkat çekmektedir.
Nitekim projenin medya taramalarında elde edilen sonuç da ayrımcı uygulamaların bireylerin birbirlerine
yönelik tutum ve tavırlarındaki aşağılama, engel ile alay edilmesi ya da benzeri şekillerden ziyade, haklara
erişim noktasında, haktan yararlandırmama, haktan mahrum etme, hakkın kullanımı için etkin tedbir
almama olguları üzerinden gerçekleştiği tespitini yapmaktayız.
Yukarıda dile getirilen tespit, engelliye yönelik ayrımcılık olgusu konusundaki dikkatleri, kamu
otoritesine yöneltmektedir. Kamu erki; (kanun yapıcı) yasama, (yasaları uygulayan) yürütme, ihlallerin
önlenmesi-ihlallere yönelik müeyyideleri uygulayan (ayrımcılık içeren yasa maddesini uygulamak
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durumunda olan) yargı boyutuyla da ayrımcılık sorununun kaynağı olabilmektedir. Bu noktadan
bakıldığında, kamu otoritesi-birey ilişkileri sırasında yaşanan engelli ayrımcılığının odaklarını şu şekilde
tasnif etmek mümkündür:


Yasa, Yönetmelik veya Tüzüklerde Yer Alan Ayrımcılık: Bir ülkede ekonomik, sosyal, siyasal ve
medeni hakların kullanımını belirleyen anayasa, yasa, yönetmelik ve tüzükler kimi zaman
mevzuatın içerik ve şekil açısından kimi zaman da yorum boşlukları sebebiyle engellilere yönelik
ayrımcılığı içerebilmektedir.
Engelli ayrımcılığını yasaklayan mevzuat engelli ayrımcılığını genel ayrımcılık yasağı içerisinde ele
alan mevzuat ya da engelli ayrımcılığını asli bir ayrım unsuru olarak ele alan mevzuat olarak iki
kategoride ortaya çıkmaktadır. İdeal durum, engelli ayrımcılığının yasaklayan lafzına, ayrımcılığın
yasaklandığı her mevzuat kaleminde bir unsur olarak yer vermektir. Ancak ne yazık ki ülkemizin,
kanun külliyatı içerisinde engelli ayrımcılığı, Türk Ceza Kanunu’nun 122. Maddesi dışında
doğrudan yasaklanmamıştır. Bunun yerine engelli ayrımcılığı, mevzuatta ayrımcılık unsurları
arasında sıralanan, din, dil, mezhep, cinsiyet gibi ibarelerdeki “vb.” ifadesinin içerisinde, dolaylı
olarak vurgulanmaktadır.
Her şeyden önce, yürürlükte olan Anayasa, engellilerin kanun önünde eşitliğine direkt bir vurgu
yapmayarak, eşitliğin vurgulandığı unsurlar arasında engelliliği saymayarak ve 61. Madde’de
“Sakatların korunması” kavramını geniş ve muğlâk bir alana yayarak, engelli ayrımcılığı konusunda
yetersiz bir düzenleme içermektedir.
Bu yayının önceki bölümlerinde yer verilen 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 53.
Maddesinde yer alan, engelli memurların sadece engelliler için açılacak sınavla memur
atamalarının yapılması örneğinde olduğu gibi, pozitif ayrımcılık ilkesinden yola çıkılarak getirilen
düzenleme engellinin doğrudan ayrımcılığa uğraması sonucunu doğurabilmektedir. Yasada
bulunan 50 kişiden fazla işçi çalıştırılan işyerlerindeki % 3 engelli memur kotası, uygulamada fiili
bir üst sınır haline gelebilmektedir. Kimi hallerde mevzuatın kendisi dahi açık bir biçimde engelliye
yönelik ayrımcılık içerebilmektedir. Nitekim şiddet gören kadın sığınma evlerine, (kendi işlerini
görebilme yetisi olmayan) engelli kadınların alınmasını önleyen mevzuat buna açık bir örnektir.
İdari girişimlere verilen yanıtlarda kamu otoritesinin, bu gibi durumlarda engelli kadınları
(huzurevi, bakımevi vb.) farklı amaçlarla kurgulanmış yerlerde barındırma alternatifini gündeme
getirmesi, onun soruna hâlâ insan hakları, eşitlik ve eşit yararlanma prensipleriyle değil, tıbbi ve
sosyal bakış doktrinleriyle yaklaştığının da göstergesidir.



Yasayı Uygulayanların Tutum ve Uygulamalarından Kaynaklanan Ayrımcılık


Kamu idaresinin engelli sorunlarının çözümü için, insan hakları eksenli yaklaşım yerine,
engellinin sorunlarının yeti kaybı ile açıklayan, ve sorunların çözümünü tıbbi
uygulamalarla ya da yardımcı cihaz teminiyle azaltılmasına indirgeyen tıbbi yaklaşım ya
da engellinin sosyal yaşamdaki ihtiyaçlarının karşılanmasını hedefleyen, sosyal yaklaşımla
engelli sorunlarına yaklaşması,



İdarecilerin ön yargı, dışlama, görevi ihmal, görevi savsama vb. sebeplerle yaptıkları
ayrımcı uygulamalar,
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Kamu görevlilerinin çoğu halde, engelli mevzuatı konusundaki bilgisizliği ve bunun bir
uzantısı olarak mevzuatı yorumlama konusunda yaptıkları hatalar da ayrımcılığın
yaşanmasında önemli bir husustur. Bu durum özellikle, kişiye yönelik makul
uyumlulaştırma tedbirleri almama noktasında ciddi bir faktör haline gelmektedir. Engelli
öğrencilerin eğitim hakkından faydalanmak için yaptıkları başvurularda, (geçici ve kişiye
özel bir uygulama olarak, okulun tam olarak erişime uygun hale getirileceği kabul
edilebilir bir zamana dek) makul uyumlulaştırma tedbirlerinin yapılmaması buna tipik bir
örnektir. O an için okulda üst katlara erişim olanaklarının bulunmadığı hallerde okullarda
sınıfın giriş kata alınmaması ve söz konusu kata bir engellilerin kullanabileceği bir
tuvaletin yapılmaması örneklerinde olduğu gibi makul uyumlulaştırma yapmama yoluyla
ayrımcılık uygulaması karşımıza çıkabilmektedir.



Mali, kaygılar: Kamu otoritesinin kaynakları etkin kullanma kaygıları, kimi hallerde engelliye
yönelik ayrımcı uygulamalara sebep olabilmektedir. Bu durum, özellikle engellilerin toplum
yaşamına eşit koşullarda dâhil olma süreçlerinin önemli parçası olan (erişim, eğitim, sağlık vb.
alanlardaki) uygulamalarda kendini gösterebilmektedir. Bu esnada güdülen mali kaygılar, mali
yetersizliğin olduğu, (örneğin bir üst geçit yapılırken, engellinin kullanacağı) asansör yapılmaması
ya da toplu taşıma araçlarının 5378 sayılı yasanın öngördüğü 7 yıllık sürede engellilerin
kullanımına uygun hale getirilmesi durumlarında da görüldüğü üzere, engelliye tanınan temel bir
hakkın kullanılmasını önleyen, toplumun diğer bireyleri gibi ulaşım hakkından faydalanmayarak
eşitliğin bozulması sonucunu verebilmektedir.
ENGELLİ BİREYLERE YÖNELİK AYRIMCILIĞININ ÖNLENMESİ İÇİN ÖNERİLER

Gerek bireylerin bireylerle olan ilişkilerinde, gerekse de bireylerin kamuyla olan ilişkilerinde (genel olarak
ayrımcılığın önlenmesinin bir uzantısı olarak) engelli ayrımcılığının önlenmesinde, kamu otoritesinin
mevzuat ve hizmet yapılanması ile toplumun sivil unsurlarına düşen görevler bulunmaktadır.
Bu noktada kamu erkinin hali hazırdaki bütün hukuk siteminde ve kamu icraatlarında engelliler
açısından;


Yasalar önünde eşitlik



Yasaların ayrımcılığı yasaklaması



Yasalarca eşit derecede korunma

ilkelerini etkin kılması gerekmektedir. Yukarıdaki ifadelerin bir uzantısı olarak, T.C. Anayasası’nın 10.
Maddesinde belirtilen eşitlik ilkesinin hayata geçirilmesi ve eşitliğin tesis edilmesi temel çıkış noktasıdır.
Haklardan eşit yararlanma, ayrımcılığa karşı korunma ve ayrımcılığı yasaklama prensiplerinin bütün
toplumsal ilişkilerde, yani birey-birey ve kamu-birey ilişkilerinde etkin kılınabilmesi için:


Düzenleme yapma (Pozitif ayrımcılığın uygulanması ve negatif ayrımcılığın yasaklanması
boyutuyla)



Uygulama mekanizmalarının güçlü kılınması ve müeyyidelerin artırılması yoluyla etkin tedbir alma
- idari tedbirler
- diğer tedbirler (Makul uyumlulaştırma vb.)



Etkin bir izleme ve denetim zemini yaratılmasının sağlanması gerekmektedir.
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Bu olgular da engellilere yönelik ayrımcılığın önlenmesinde, mevzuattaki ayrımcılığın yasaklandığı
gruplar arasında “engelliliğin” de sayılmasını önemli hale getirmektedir. Bunun yanında, eşitliğin tesis
edilmesini hedefleyen pozitif ayrımcılık anlayışında da devletin tedbir alma yükümlüğünün açık bir biçimde
belirtilmesiyle de mümkün olabilecektir. Bu kapsamda:
1 – Yürürlükte olan anayasaya veya hazırlanması yönünde çalışmaların sürdüğü yeni anayasa
çalışmalarında yukarıda belirtilen ve Engelli Ayrımcılığını İzleme, Önleme ve Mücadele
Platformu’nun Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne (TBMM) de sunduğu öneri ve beklenti taslağında
da belirtilen ve kitabın ilgili bölümünde yer verilen hususlara,
2 – Yürürlükteki kanunların ve yeni anayasanın oluşturulması halinde gündeme gelecek yeni
kanun düzenlemelerinde, düzenleme yapma-tedbir alma ve etkin bir denetim mekanizması kurma
ilkelerinin benimsenmesi,
3 – Gerek Anayasa ve gerekse de kanunlardaki düzenlemelerin tümünde, bugün için engelli
hakları konusunda uluslararası sözleşmeler içinde engellilik konusundaki en ileri belge
sayılabilecek olan (ülkemizin de taraf olduğu) Birleşmiş Milletler Engelli Hakları Sözleşmesi’nin
temel ilkelere ve içerdiği kavramlara yer vermesi gerekmektedir.
Kamu Otoritesinin Sunduğu Hizmetlerde Yapılabilecekler
-

Engelli Ayrımcılığını Önleme Platformunun yapmış olduğu 339 idari başvurunun sadece 109
tanesine ilgili idareler tarafından cevap verilmiş olması düşündürücüdür. Kamunun hizmet
sunumunda, engellilerin veya onları temsil eden STK’lara olumlu yanıt bir tarafa, yanıt dahi
vermemesi, kamuda engelliye yönelik hizmet anlayışının sorgulanmasını ve bu konuda tedbir
alınması gerekliliğini ortaya koymaktadır. İdare, idari eylem ve tasarrufları konusunda şeffaf ve
işbirliğine açık tutum geliştirmelidir. Yürütme, sözkonusu tutumun gelişmesi için etkin tedbir
almalıdır.

-

Kamusal hizmetlerin sunumu; engelliye yönelik ayrımcılığın en çok yaşandığı alanlardan birisidir.
Bu noktadan hareketle, yürütmenin, engelliye yönelik ayrımcılığın önlenmesinde izleyici ve
denetleyici rolü çok önemlidir. Denetim mekanizmalarının engelliye yönelik ayrımcılık
uygulamaları konusunda sıfır tolerans prensibiyle harekete geçmesi vazgeçilmez öneme haizdir.

-

Bunun sağlanması için her şeyden önce, engelli ayrımcılığının önlenmesinde kamu kurum ve
kuruluşlarının oryantasyon eğitimlerinden geçirilmesi önemlidir: Bakanlık teşkilatlarının, yerel
yönetimlerin engelli bireylerin hakları, engelli bireylere yönelik ayrımcılık uygulamaları ve ilintili
konularda bilinçlendirilmesi ve bilgilendirilmesi.

Kamuda Engelliye Yönelik Tutum Değişikliği Yaratılması
-

Kamuoyunun engelli bireylere doğru bir bakış açısı ve algı geliştirebilmesi için engellilere yönelik
tutum eğitimlerini içeren programlar oluşturulmasında büyük yarar bulunmaktadır. Bu eğitim
programlarının çağdaş ülkelerde olduğu gibi ilköğretim programlarına (tercihen zorunlu) ders
olarak ya da ilintili dersler içerisinde yer verilerek eğitim müfredatına dâhil edilmesi,

-

Özellikle görsel, işitsel medyada yer alan dizi ve programlarda engelli bireyleri aşağılayan,
acındıran, cezalandırılmış kişi konumuna düşüren vb negatif etki yaratan programlara karşı
medyada otokontrol mekanizmalarının yaratılması,
Engelli Ayrımcılığını Önleme ve Mücadele Platformu
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Engelli bireyin toplumda bireysel yetenekleriyle ön plana çıkmasının ilk koşulu, onun eğitim
hakkından faydalanmasıdır. Bu sebeple devletin engellilerin eğitim hakkından faydalandırılması
için seferber olması, eğitimde okullardaki mimari erişim sorunları ortadan kaldırılması, engelli
çocukların eğitim kalite ve verimlerinin artırılması amacıyla engellilerin eğitim materyallerinin
(sesli-görsel hale getirilmesi vb) engelli için oluşturduğu dezavantajlardan arındırmak.

Engelli Bireyin, Ekonomik ve Toplumsal İlişkilerinde Güçlendirilmesi
-

Her şeyden önce engelli ve yakınlarının yardım arayan bireyden hak arayan birey haline
dönüştürülmesi, anayasada yer alan eğitim, sağlık, seyahat, çalışma vb bütün haklarına insan
onuruna yaraşır biçimde erişebileceği, bunun için yapması gerekenin hak bilincine erişmiş, hak
arama kültürünü edinmiş birey haline dönüştürülmesi gerekmektedir.

-

Engelli bireylerin yaşama katılımının önündeki tüm mimari-fiziki engellerin kaldırılması, toplu
taşım araçlarına erişimin sağlanması gerekmektedir. Bu iki konuda atılacak adımlar, engelli
bireylerin ekonomik ve sosyal hayata katılımını ve bu sayede yabancılaşma ve algı sorunların
aşılmasını sağlayacaktır.

-

Engelli bireyler engelli bireylerin sorunları, ihtiyaçları ve hakları konusunda bilgilendirilmesi,

-

Engelli bireyler ve ailelerinin ayrımcılık türleri ve yasal müeyyideleri konusunda bilgilenmek,

-

Engelli bireylerin ve yakınlarının hak temelli faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşlarına
katılımlarının teşvik edilmesi hayati önemdedir.

Sivil Toplum Kuruluşlarının Rolü
-

Engelliye yönelik hakların hayata geçmesi, ayrımcı uygulamaların önlenmesi ve mücadele edilmesi
konusunda en önemli aktörlerden biri de sivil toplum kuruluşları olmak durumundadır. STK’lar
engelli yasalarda yer alan hakların uygulamaya geçmesinin izleyicisi, takipçisi ve hak ihlallerinin
olduğu yerde de, hak arayıcısı olmak durumundadırlar. Bu gereklilik, ancak ve ancak hak temelli
çalışma modelini benimsemeleriyle mümkündür. Ancak ne yazık ki, Türkiye’de engelliler üzerine
faaliyet gösteren STK’ların büyük bir çoğunluğu yardım amaçlı çalışmalar yapmaktadır. Küçük bir
azınlık ise hak temelli çalışmak üzere yapılanmış durumdadır. Nitekim 2010-2011 yıllarını
kapsayan engelliye yönelik ayrımcılık haber taramalarında, münferit bazı örnekler dışında
ayrımcılık uygulamasıyla ilgili olarak yasal takip yapan STK örneğine rastlanmamıştır. Dolayısıyla
STK’ların yardım temelli çalışma modelinden, hak temelli çalışma modeline geçmeleri teşvik
edilmeli, hak temelli çalışan derneklerin faaliyetleri desteklenmelidir.

-

Gerek kamu kurum ve kuruluşlarının ve gerekse de ulusal ve uluslararası fon kuruluşlarının sivil
toplum kuruluşlarının hak temelli çalışma kapasitelerinin artırılmaya yönelik fonlar açmaya
öncelik vermesi, bu yönde fon kullanımının teşvik edilmesi büyük bir önem arz etmektedir.

-

Hak temelli çalışan STK’ların, benzer faaliyet gösteren diğer STK’larlaa birlikte, federasyon çatıları
altında toplanması, genelde engelli hakları açısından, özelde de ayrımcılıkla mücadele açısından
büyük fayda sağlayacaktır. Bu oluşumların paralelinde, sadece ayrımcılıkla mücadele edecek
spesifik konulu platformların oluşturulması da gereklidir.

-

Sivil toplum kuruluşlarının yasaların uygulanması sırasında yaşanan sorunlar, yasalardaki
eksiklikler ve ihtiyaç duyulan yeni yasal düzenlemeler konusunda çalışmalar yapması, söz konusu
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çalışmaları, raporlar halinde yasama ve yürütme organlarıyla, siyasi partilerle ve diğer sosyal baskı
gruplarıyla paylaşması önem arz etmektedir.
-

STK’lar, Türkiye’nin tarafa olduğu uluslararası sözleşmelerde yer alan taahhütlerin yaşama geçip
geçmediği konusunda izleyici ve takipçi olmalı, bir yanda devleti bu konuda uyarıp, yönlendirirken,
diğer taraftan da, sözleşmelerin uygulamaları hakkında ilgili uluslararası kuruluşlara raporlamalar
yapmalıdırlar.

-

STK’lar engelliler ve ayrımcılık konularında faaliyet gösteren, uluslararası ağlara, federasyon,
platform ve forumlara dâhil olmalıdırlar

Engelli Ayrımcılığını Önleme ve Mücadele Platformu’nun engelli ayrımcılığının önlenmesi ve ülkemizde
yaşayan engellilerin eşit bireyler olarak, ayrımcılığa uğramadan temel haklardan faydalanabilmesi
konusundaki temel önerileri yukarıda özetlendiği şekilde ifade etmek mümkündür.
Platformumuz; yukarıda ifade ettiğimiz hususların kapsamında şu noktanın altını çizme gereğini
duymaktadır: “Engellilere yönelik ayrımcılığın önlenmesi ve mücadele edilmesi, engellilerin haklardan eşit
yararlanması, toplumun engellilere sunacağı bir lütuf ya da fedakârlık değil, temel bir insanlık vazifesidir.”
Engellilere yönelik toplumsal algının değiştirilmesi, ve toplumun engelliye yönelik empati duygusunun
geliştirilmesi, engelli ayrımcılığı ile mücadelenin temelinde yer alır.
Bu bağlamda, her şeyden önce kamusal bir bilinçlenme ve bilgilendirme hareketine ihtiyaç vardır.
Yaratılacak empatinin, acıma-merhamet etme saikinden arındırılarak, toplumun engelliye tıbbi-sosyal
yaklaşımla değil, insan hakları temelli, fırsat eşitliğini sağlamayı amaç edinen yaklaşımı benimsemesine
çalışmak, sorunların çözümünde çıkış noktasıdır.
Bu noktada olmazsa olmaz sayılacak bir diğer husus da, bu mücadelenin ancak ve ancak toplumun
engelli-engelsiz

bütün

bireylerinin

ortak

çabasıyla,

kolektif

hareketleriyle

kavranmasıdır.
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EK 1 - Anket Formları
ENGELLİLERİ KONUMLANDIRMA -ALGI AYRIMCILIK ENGELLİ OLMAYANLAR BÖLÜMÜ
Gün

Ay

Görüşme Tarihi

2

Adı
Adı Soyadı

Yıl

K.1

Soyadı

Adresi
Görüşülen Kişinin
(Bu bölümün eksik

Çalıştığı İşyerinin Adı K.2

olması durumunda

Ev telefonu

K.3

soru formu geçerli

Telefon
Numarası

İş telefonu

K.4

sayılmayacaktır.)

Örn: 216
274 61 18

Cep telefonu

K.5

D.1 Cinsiyet
(TEK CEVAP LÜTFEN)
KADIN

1

ERKEK

2

DİĞER

3

D.2 Yaşınızı öğrenebilir miyim? (TEK CEVAP LÜTFEN)
(……………)
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18-24

1

25-34

2

35-44

3

45-54

4
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55+

S.1 Eve en çok gelir getiren kişi siz misiniz?(TEK CEVAP LÜTFEN)
Evet, benim

1

Hayır, ben değilim

2

S.2 VE S.3 Sizin ve eve en çok gelir getiren kişinin eğitimini öğrenebilir miyim? (TEK CEVAP
LÜTFEN)

S.2 Eve En çok gelir getiren kişi
1

Eğitimsiz

S.3 Görüşülen Kişi
1

İlkokul mezunu

1

2

Ortaokul mezunu

2

2

Lise mezunu

3

3

Ünv. mezunu ve üstü

4

4

S.4 VE S.5 Sizin ve eve en çok gelir getiren kişinin mesleğini öğrenebilir miyim?
(HER KOLONA TEK CEVAP LÜTFEN) (MESLEK BİLGİLERİNİ DETAYLI ALINIZ)

Görüşülen Kişi :

..................................................................

Eve En çok gelir getiren kişi : .................................................................
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S.6 Medeni durumunuzu öğrenebilir miyim?
Evli

1

Bekar

2

Dul-boşanmış

3

S.7 Sizce yaşamı zorlaştıran en büyük fiziki engel hangisidir?

Görme engelli olmak

1

Bedensel engelli olmak

2

İşitme engelli olmak

3

Diğer

4

S.8Yakın ilişkide olduğunuz ya da tanıdığınız engelli birisi var mı?

Evet

1

Hayır

2

S.9 Aynı evde yaşadığınız engelli birisi var mı? Yakınlık derecesini öğrenebilir miyim?

Evet

1

Hayır

2

Yakınlık derecesi: …….…………………………..

S.10 Engelli denildiği zaman ilk aklınıza gelen duyguyu söyleyebilir misiniz?
(TEK CEVAP LÜTFEN)
Kadersiz, kötü talihli acınacak bir kişi

1
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Yetersiz bir insan, hayatının her anında
başkalarının yardımına muhtaç kişi

2

Yoksul, fakir bir kişi

3

Özel bir duygu çağrıştırmıyor

4

Diğer

184

…………………………………

S.11Engelliler için özel, engelli olmayanlardan ayrı okullar yapılmalı mıdır? Neden?

Evet

1 Neden:…………………………………………………………………………….

Hayır 2 Neden: ………………………………………………………………………..…

S.12Sizce engellilere yönelik özel yapılmış mahalle ya da site projeleri olmalı mı? Neden?

Evet

1 Neden:……………………..…………………………………………………….

Hayır 2 Neden:……………………..……………………………………………………

S.13 Çocuğunuzun ilköğretimde öğretmeninin engelli olduğunuz gördünüz, tepkiniz ne olurdu?
Karşı çıkardım

1

Önemsemezdim

2

Endişelenirdim ancak tepki vermezdim

3

Çocuğumun nasıl etkilendiğini gözlemlerdim.

4

Diğer

………………………………………….
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S.14 Sizce engelli bir öğrenci sınıfta nereye oturtulmalı?
En öne

1

En arkaya

2

Sınıfta diğer çocuklar nasıl değerlendiriliyorsa o kurallara göre oturma
yeri belli olur

3

Engellinin isteğine göre

4

Engellinin durumuna ve ihtiyacına göre belirlenir

5

S.15 Bir engelli komşunuzun olması hakkında ne düşünüyorsunuz? (1. VE 6. MADDENİN
DIŞINDAKİ CEVAPLARDA BİRDEN FAZLA ŞIK İŞARETLENEBİBİLİR)

Engelli komşumun olmasını istemem

1

Ortopedik engelli komşum olmasını istemem

2

Görme engelli komşum olmasını istemem

3

İşitme engelli komşum olmasını istemem

4

Zihinsel engelli komşum olmasını istemem

5

Hiç sorun olmaz, herhangi bir engel grubu mensubu, koşum olabilir

6

Diğer

……………..

S.16 Sizce engelliler çalışmalı mıdır? Neden?

Evet

1

Neden:………………………………………………………….

Hayır

2

Neden:…………………………………………………………….
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S.17 İşverenseniz ya da olsaydınız engelli işçi çalıştırır mıydınız?

Evet

1

Neden:…………………………………………………….

Hayır

2

Neden:…………………………………………………………….

S.18 Engellilere yönelik olarak yapılan evden çalışma projelerini destekliyor musunuz? Neden?

Evet

1

Neden:…………………………………………………….

Hayır

2

Neden:…………………………………………………………….

S.19 Sokakta göreceğiniz dilencilerden aşağıdaki dilencilerden hangisine öncelikle sadaka verirsiniz?
Kucağında bebek olan bir kadın dilenci

1

Yalnız bir kadın dilenci

2

Engelli dilenci

3

Yaşlı bir dilenci

4

Çocuk dilenci

5

Diğer

…………………………………….

S.20 Engelli birisiyle evlilik hakkında aşağıdaki ifadelerden hangisi sizin için daha uygundur?
Hiçbir mahsur görmem, evlenirim

1

Olumlu bakmam ama çok seversem evlenebilirim.

2

Flört ederim ama evlenmek istemem

3

Hayır, evlenmem, Sosyal açıdan yakın çevreme

4
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kabul ettirmekte sorun yaşayacağımı düşünürdüm
Hayır, evlenmem, çünkü ömür boyu ona bakmak
zorunda kalırım. Bu durumu kabul edemem.
Diğer

5
…………………………………….

S.21 Çocuğunuzun engelli birisiyle evlenmesi durumunda aşağıdaki ifadelerden hangisi sizin için daha
uygundur?

Hiçbir mahsur görmem hatta destek olurum

1

Olumlu bakmam ama evlenme kararlarına saygı duyardım

2

Engel olmaya çalışırdım

3

Ömrü boyu bir engellinin yükünü taşıyacağı için üzülürdüm

4

Sosyal açıdan hem çocuğumun, hem de benim yakın çevreme
kabul ettirmekte sorun yaşayacağımı düşünürdüm

5

Diğer

………………………………
…………

KATKILARINIZ İÇİN TEŞEKKÜR EDERİZ.
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ENGELLİLERİ KONUMLANDIRMA-ALGI -AYRIMCILIK
ENGELLİ OLMAYANLAR BÖLÜMÜ

Gün

Ay

Görüşme Tarihi

2

Adı
Adı Soyadı

Yıl

K.1

Soyadı

Adresi
Görüşülen Kişinin
(Bu bölümün eksik

Çalıştığı İşyerinin Adı K.2

olması durumunda

Ev telefonu

K.3

soru formu geçerli

Telefon
Numarası

İş telefonu

K.4

sayılmayacaktır.)

Örn: 216
274 61 18

Cep telefonu

K.5

D.1 Cinsiyet
(TEK CEVAP LÜTFEN)
KADIN

1

ERKEK

2

DİĞER

3

D.2 Yaşınızı öğrenebilir miyim? (TEK CEVAP LÜTFEN)
(……………)

18-24

1
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1
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25-34

2

35-44

3

45-54

4

55+

S.1 Eve en çok gelir getiren kişi siz misiniz?(TEK CEVAP LÜTFEN)
Evet, benim

1

Hayır, ben değilim

2

S.2 VE S.3 Sizin ve eve en çok gelir getiren kişinin eğitimini öğrenebilir miyim? (TEK CEVAP
LÜTFEN)

S.2 Eve En çok gelir getiren kişi
1

Eğitimsiz

S.3 Görüşülen Kişi
1

İlkokul mezunu

1

2

Ortaokul mezunu

2

2

Lise mezunu

3

3

Ünv. mezunu ve üstü

4

4

S.4 VE S.5 Sizin ve eve en çok gelir getiren kişinin mesleğini öğrenebilir miyim?
(HER KOLONA TEK CEVAP LÜTFEN) (MESLEK BİLGİLERİNİ DETAYLI ALINIZ)

Görüşülen Kişi :

..................................................................

Eve En çok gelir getiren kişi : .................................................................

S.6 Medeni durumunuzu öğrenebilir miyim?
Evli

1
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Bekar

2

Dul-boşanmış

3

S.7 Sizce yaşamı zorlaştıran en büyük fiziki engel hangisidir?

Görme engelli olmak

1

Bedensel engelli olmak

2

İşitme engelli olmak

3

Diğer

4

S.8Yakın ilişkide olduğunuz ya da tanıdığınız engelli birisi var mı?

Evet

1

Hayır

2

S.9 Aynı evde yaşadığınız engelli birisi var mı? Yakınlık derecesini öğrenebilir miyim?

Evet

1

Hayır

2

Yakınlık derecesi: …….…………………………..

S.10 Engelli denildiği zaman ilk aklınıza gelen duyguyu söyleyebilir misiniz?
(TEK CEVAP LÜTFEN)
Kadersiz, kötü talihli acınacak bir kişi

1

Yetersiz bir insan, hayatının her anında
başkalarının yardımına muhtaç kişi

2

Yoksul, fakir bir kişi

3
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Özel bir duygu çağrıştırmıyor
Diğer

4
…………………………………

S.11Engelliler için özel, engelli olmayanlardan ayrı okullar yapılmalı mıdır? Neden?

Evet

1 Neden:…………………………………………………………………………….

Hayır 2 Neden: ………………………………………………………………………..…

S.12Sizce engellilere yönelik özel yapılmış mahalle ya da site projeleri olmalı mı? Neden?

Evet

1 Neden:……………………..…………………………………………………….

Hayır 2 Neden:……………………..……………………………………………………

S.13 Çocuğunuzun ilköğretimde öğretmeninin engelli olduğunuz gördünüz, tepkiniz ne olurdu?
Karşı çıkardım

1

Önemsemezdim

2

Endişelenirdim ancak tepki vermezdim

3

Çocuğumun nasıl etkilendiğini gözlemlerdim.

4

Diğer

………………………………………….

S.14 Sizce engelli bir öğrenci sınıfta nereye oturtulmalı?
En öne

1
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En arkaya

2

Sınıfta diğer çocuklar nasıl değerlendiriliyorsa o kurallara göre oturma
yeri belli olur

3

Engellinin isteğine göre

4

Engellinin durumuna ve ihtiyacına göre belirlenir

5

S.15 Bir engelli komşunuzun olması hakkında ne düşünüyorsunuz? (1. VE 6. MADDENİN
DIŞINDAKİ CEVAPLARDA BİRDEN FAZLA ŞIK İŞARETLENEBİBİLİR)

Engelli komşumun olmasını istemem

1

Ortopedik engelli komşum olmasını istemem

2

Görme engelli komşum olmasını istemem

3

İşitme engelli komşum olmasını istemem

4

Zihinsel engelli komşum olmasını istemem

5

Hiç sorun olmaz, herhangi bir engel grubu mensubu, koşum olabilir

6

Diğer

……………..

S.16 Sizce engelliler çalışmalı mıdır? Neden?

Evet

1

Neden:………………………………………………………….

Hayır

2

Neden:…………………………………………………………….

S.17 İşverenseniz ya da olsaydınız engelli işçi çalıştırır mıydınız?

Evet

1

Neden:…………………………………………………….
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2

Neden:…………………………………………………………….

S.18 Engellilere yönelik olarak yapılan evden çalışma projelerini destekliyor musunuz? Neden?

Evet

1

Neden:…………………………………………………….

Hayır

2

Neden:…………………………………………………………….

S.19 Sokakta göreceğiniz dilencilerden aşağıdaki dilencilerden hangisine öncelikle sadaka verirsiniz?
Kucağında bebek olan bir kadın dilenci

1

Yalnız bir kadın dilenci

2

Engelli dilenci

3

Yaşlı bir dilenci

4

Çocuk dilenci

5

Diğer

…………………………………….

S.20 Engelli birisiyle evlilik hakkında aşağıdaki ifadelerden hangisi sizin için daha uygundur?
Hiçbir mahsur görmem, evlenirim

1

Olumlu bakmam ama çok seversem evlenebilirim.

2

Flört ederim ama evlenmek istemem

3

Hayır, evlenmem, Sosyal açıdan yakın çevreme
kabul ettirmekte sorun yaşayacağımı düşünürdüm

4

Hayır, evlenmem, çünkü ömür boyu ona bakmak
zorunda kalırım. Bu durumu kabul edemem.

5

Engelli Ayrımcılığını Önleme ve Mücadele Platformu

Engelli Ayrımcılığı Araştırması ve
Engelli Ayrımcılığına Karşı Çözüm ÖnerileriRaporu

Diğer

194

…………………………………….

S.21 Çocuğunuzun engelli birisiyle evlenmesi durumunda aşağıdaki ifadelerden hangisi sizin için daha
uygundur?

Hiçbir mahsur görmem hatta destek olurum

1

Olumlu bakmam ama evlenme kararlarına saygı duyardım

2

Engel olmaya çalışırdım

3

Ömrü boyu bir engellinin yükünü taşıyacağı için üzülürdüm

4

Sosyal açıdan hem çocuğumun, hem de benim yakın çevreme
kabul ettirmekte sorun yaşayacağımı düşünürdüm

5

Diğer

………………………………
…………

KATKILARINIZ İÇİN TEŞEKKÜR EDERİZ.
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EK 2
MEDYADA ENGELLİLERE YÖNELİK AYRIMCILIK TARAMASI AYRINTILI HABER VE
YAYIN DÖKÜMÜ
Haberler
S.No
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

Haber
Tarihi
01.01.2010
01.01.2010
01.01.2010
02.01.2010
03.01.2010
04.01.2010
05.01.2010
07.01.2010
15.01.2010
17.01.2010
18.01.2010
19.01.2010
23.01.2010
01.02.2010
03.02.2010
04.02.2010
13.02.2010
15.02.2010
16.02.2010
16.02.2010
17.02.2010
17.02.2010
26.02.2010
19.03.2010
20.03.2010
26.03.2010
27.03.2010
01.04.2010
08.04.2010
12.04.2010
15.04.2010
18.04.2010
18.04.2010
19.04.2010
04.05.2010
08.05.2010
16.05.2010
20.05.2010
20.05.2010
21.05.2010

Haber Kaynağı
Fanatik
Günboyu
Sabah
Son An
Habertürk
Tercüman
Tünaydın
Hürriyet
Hürriyet
Günlük
Yeni Haber
Birgün
Posta
Ankara
Sabah
Yeni Asya
Habertürk
Radikal
Sabah
Yenigün
Başkent
Takvim
Başkent
Gündem Ankara
Bugün
Yeni Şafak
Birgün
Milli Gazete
Bizim Anadolu
Pervasız
Yeni Devir
Sabah
Şok
Habertürk
Habertürk
Yenigün
Tercüman
Bizim Gazete
Bugün
Sözcü

Haber Başlığı
Ampute Futbol Desteksiz Kalıyor
Engelli Çocukları Saklıyor, Egitim Alamıyorlar
Engelliler Çarşısı
Bir Evde Dört Engelli
Engelliler İşsiz
38.000 Engelli İstihdamı
Herkes Engelli Olabilir
Okulda Asansör Bozuk
38.192 Kadro Boş
Diyarbakır'da Eğitim Engeli
Ev Kiralamadılar
Sporda Ayrımcılık
Zihinsel Engellilerin Parmak İzi Alınıyor
İşitme Engelliler Hiçbir Hizmetten Yararlanamıyor
Engelli Çocuğunu Bırak Eve Dön
Alt Yazılı Film Talebi
HIV İşten Ayrılma Sebebi
Cilaya Zarar Verir Basket Oynayamazsınız
Görme Engelli Öğretmenlik Yapamaz
Zihinsel Engellilerin Parmak İzi Alınıyor
Devlet Sporcusu Olamıyorlar
Tek Ayaklı Çöpcü
Asansör Yok Kucakta Eğitim
Bir Defaya Mahsus Ayrı Sınav Yapılsın
Fizik Bölümü Makul Uyumlaştırma Yok
Öğretmen Atama Kriterleri
İzmir Cezaevinde Sakatlara Aynı Muamele
Borçlar Kanunu
Engelli Olduğu İçin Okuldan Atıldı
SMS ve İşitme Engelliler
Plakalar
Sakatın Maçta Ne İşi Var
Okusa Ne Olacak
Sınav Ücreti Daha Çok Alınıyor
Devlet Sporcusu Olamadı
MEB Memur Alımı Aynı Muamele
Sağlık Sen Ayrı KPSS Yapılsın
Görme Engelliler Sınav Engeli Matematik
Doğumda Aynı Muamele
Eğitim Engeli
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41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53

27.05.2010
18.06.2010
26.06.2010
01.07.2010
09.07.2010
10.07.2010
11.07.2010
23.07.2010
24.07.2010
27.07.2010
30.07.2010
21.09.2010
30.09.2010

Takvim
Taraf
Sözcü
Anayurt
Cumhuriyet
Cumhuriyet
Evrensel
Yeni Şafak
Bugün
Yeni Asır
Günlük
Ekonomi Gazetesi
Bugün

54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75

03.01.2011
05.01.2011
06.01.2011
10.01.2011
10.01.2011
13.01.2011
17.01.2011
20.01.2011
02.02.2011
19.02.2011
24.02.2011
25.02.2011
25.02.2011
27.02.2011
12.03.2011
12.03.2011
12.03.2011
12.03.2011
12.03.2011
12.03.2011
19.03.2011
19.03.2011

Bizim Anadolu
Evrensel
Bugün
Birgün
Milliyet
Radikal
Hürriyet
Habertürk
Radikal
Hürriyet
Sabah
Sabah
Star
Türkiye Gazetesi
Anayurt
Ege'de Bugün
Ege Telgraf
Habertürk
Milliyet
Yeni Asır
Güneş
Milliyet

76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89

19.03.2011
20.03.2011
20.03.2011
29.03.2011
29.03.2011
29.03.2011
01.04.2011
01.04.2011
04.04.2011
09.04.2011
25.04.2011
30.04.2011
01.05.2011
09.05.2011

Vatan
Hürriyet
Yeniçağ
Anayurt
Aydınlık
Star
Bugün Mersin
Dokuz Sütun
Özgür Gündem
Radikal
Ede'de Bugün
Yeni Asya
Sabah
Milli Gazete
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Okulda Asansör Yok
5 Yıl Boyunca Derslere Beraber Girdiler
Mahmut Yiğit Çakin Yürütmeyi Durdurma Kararı
Engelli Çocuklara Park
Engelini Yüzüne Vurdular
Kaymakam'a İnat Bilgisayar Yağıyor
Engelli Örgütlerinden Ayrımcılığa Davet
Özürlü Çocuğu İndiren Şoföre Dava
Engelli Ceren'i Minibüsten İndirdi
Engelliler İçin Park Kurulacak
Engelliler Ayrımcılığa Maruz Kalıyor
Engelli Kadınlar İki Kat Fazla Sorun Yaşıyor
Engellilere Yönelik Ciddi Ayrımcılık
Bedensel ve Zihinsel Engeliye Yanlış Hitap Onur
Kırıyor
31.000 Engelli Kadrosu Boş
Özürlü İstihdamı Komisyonu Gerdi
Engelilerden Belediyelere Dava
Engellilerden Dava Yağmuru
Görme Engelliler İçin Hazin Yasa
Sonunda İmza Hakkını Gördüler
Hani Verdiğin Sözler
Adalet Görmek İstiyorlar
Yiğit'in Dijital Zaferi
Para Sevdası Vicdan Sızlattı
Servis Sorunu Çözüldü
Konuşan İstanbul
Engelli Seçmenler İçin Özel Sandık
Ayrımcılık İstemiyorlar
Engelli Kadını Duyan Yok
Dolaylı Ayrımcılıktan Yakındılar
Engellilerin Sorunu Dolaylı Ayrımcılık
Okuma Azmi Engell Aracina Takıldı
Engelliler Ayrımcılıktan Şikayet Ettiler
Minibüs Şoförüne Ayrımcılık Cezası
Minibüs Şoförüne Ayrımcılık Cezası
Engelli Çocuğu Minibüsten İndiren Şoföre 3.000 TL
Ceza
Şoföre Ceza Var
Minibüs Şoförüne Ayrımcılık Cezası
Elbistan Engelli Parkı
AKP Engelliye Geçit Yok
Engelli YGS Sınıfta Kaldı
Engelliler Seçime Eşit Katılım İstiyor
Marmaris'te Engellilere Yönelik Özel Kafe Açıldı
Engelli Kadınlar İki Kat Fazla Sorun Yaşıyor
Engelli Obezin Hakkı Yok
Sadece Engelliler Girebilir
Engelleri Aştı Sınav Görevlilerine Takıldı
Taksi Bile Almıyor
Devlet Engelliye Çifte Standart Uygulamasın
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90
91
92
93
94
95
96
97
98
99

16.05.2011
16.05.2011
18.05.2011
03.06.2011
07.06.2011
19.06.2011
30.06.2011
02.07.2011
05.07.2011
06.07.2011

Cumhuriyet
Radikal
Zaman
Habervaktim
Habervaktim
Güneş
Radikal
Star
Radikal
Hürriyet

100
101
102
103
104

18.07.2011
20.07.2011
04.08.2011
07.08.2011
16.08.2011

Birgün
Çukurova Pres
Olay Samsun
Radikal
Habertürk

105

27.09.2011 Zaman
Kentiçi Toplu
01.10.2011 Taşım
10.10.2011 Radikal
10.10.2011 Radikal
10.10.2011 Radikal
14.10.2011 İl Gazetesi
15.10.2011 Radikal
21.11.2011 Radikal
29.11.2011 Özgür Gündem
30.11.2011 Sonsöz
30.11.2011 Yeni Akit
03.12.2011 Radikal
04.12.2011 Bizim Kocaeli
12.12.2011 Anayurt
15.12.2011 Habertürk

106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119

Görmediğin Halde İş Vermişiz
Görmediğin Halde İş Vermişiz
Engelli Kadının İnsan Hakları ve Ayrımcılık
Engellilik Konusundaki Ön Yargılarımızı Aşalım
Engelliler Fuarda Araç Eziyeti Yaşıyoruz
Engellilere Engel Çıkardılar
Şafak'ın Engelsiz Yürüyüşü
Beynini Gıdıkladılar
Mahkuma Diyet Yok
Etek Değil Merdivenler Özgürlüğümü Kısıtlıyor
Engelli İstihdamında En Büyük Engeli Hükümet Teşkil
Ediyor
Engelli Binemez
Özürlüler İçin 500.000 Konut Yapılacak
Engelli O Değil Mevzuat
Beni Okulumdan Ayırmayın
Engelli Kadını Halk Otobüsüne Almayan Şoföre 66
Lira Ceza
Engelli Kadını Halk Otobüsüne Almayan Şoför
Engelli Giremez
Engelli Tuvaletleri Allah'a Emanet
Engelliysen Topkapı Sarayına Gelme
Pavey Protez Bacağımla Beni Başbaşa Bırakın
Görme Engelli Kızımıza Konservatuardan Red
Babanı Sırtında İndirirsin
Engellilere Xray İşkencesi
Engellilerin Xray Çilesi
Köpeklere Var Engellilere Yok
Engelli Kadın Giremez
Görme Engellilere Hakaret Ediliyor
Dünya Engelliler Köyü Kuruluyor
Müslüman Kızlar ve Engellilerle Tokalaşmayın
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