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Engell�l�k hak temell� b�r perspekt�fle yaklaşılması
gereken hassas b�r konudur. Ülkem�zde engell�l�ğe
yönel�k perspekt�f yardım ve h�zmet temell� olup bu
algının kırılmasında s�v�l toplum dah�l b�rçok aktörün
öneml� rolü vardır. 

Bu nedenle raporda engell�l�ğe da�r

kavramsal çerçeve, öneml� ver�ler

ver�lmekte ve çözüm öner�ler�

sunulmaktadır. Engell�ye yönel�k ş�ddet

son yıllarda engell�lere yönel�k eylemler

�ç�nde en çok d�kkat� çeken grubu

oluşturmaktadır. Engell�l�ğ�n get�rd�ğ�

kısıtlama k�ş�ler�n ş�ddete maruz

kaldıklarında tepk� vermeler�n� de

kısıtlamaktadır. Temelde problem b�r veya

daha çok öneml� yaşam faal�yet�n�

sınırlayan b�r f�z�ksel veya z�h�nsel

yeters�zl�ğ� olan b�r k�msen�n tepk�

vermekte kısıtlı kalmasıdır. Ş�ddet�n

yaşandığı olgularda engell�ler�n b�rçok

kategor�s�nde b�ld�r�mde bulunmak da

öneml� b�r problem olarak ortaya

çıkmaktadır.

Rapor daha özelde ot�zml� ve down

sendromlu b�reylere odaklanmaktadır.

Ülkem�zde anayasamız özürlü b�reylere

yönel�k d�ğer yasal düzenlemelere hukuk�

b�r dayanak sağlayan maddeler� ve

Özürlüler Kanunu özürlü b�reyler�n haklarını

koruma altına alan özel b�r 

yasal düzenleme olarak ülkem�zdek� d�ğer

yasal met�nlerden ayrılarak öne

çıkmaktadır (Ş�şman 2011). 

Dünyada ve Ülkem�zde 1980'lerden

�t�baren engell�lere yönel�k yapılan yasal

düzenlemeler yoğunluk kazanmış ve

günümüzde de artarak devam etmekted�r.

Bu yasal düzenlemeler, engell� çocuk ve

a�leler�ne eğ�t�m, sağlık, bakım,

rehab�l�tasyon, engell� b�reyler�n her

bakımdan gel�şmeler� ve toplumsal hayata

tam katılımlarının sağlanması ve bu

h�zmetler�n koord�nasyonu g�b� çeş�tl�

haklar tanımakta ve fırsatlar sunmaktadır.

Engell� çocukların yasal hakları �le �lg�l�

b�lg�ler engell� çocuklara bakım veren

hemş�reler tarafından detaylı b�l�nmel�,

a�leye bu konuda b�lg�ler ver�lmel� ve

danışmanlık yapılmalıdır. Hemş�reler

güncel olarak yasal düzenlemeler�

�zlemeler�n�n yanı sıra, engell� haklarının

savunulmasında öneml� görevler

üstlenmel� ve dernek ve vakıflarda eğ�t�c�

ve koord�natör olarak da yer almalıdır.

Yönet�c� Özet�
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Engell� tanımı, toplumsal,
b�reysel ve sosyal
sonuçları olan b�r kavram
olarak l�teratürde yer
almaktadır. Özell�kle
sanay� devr�m�nden sonra
engell� kavramı toplumsal
hayatta daha sık kullanılır
hale geld�ğ�n� söylemek
mümkündür. 

Dünya Sağlık Örgütü, “kend� çalışma alanına bağlı kalarak
med�kal b�r yaklaşım kullanmış, engell�l�ğ� b�r hastalık olarak
kabul etm�ş ve kavramları da ayrı ayrı sınıflayarak
tanımlamıştır. ”(DSÖ) Dünya Sağlık Örgütü engell�l�ğ� “b�r
yeters�zl�k veya özür neden� �le yaşa, c�ns�yete, sosyal ve
kültürel faktörlere bağlı olarak k�ş�den beklenen roller�n
kısıtlanması veya yer�ne get�r�lememes� hal�” olarak
tanımlamaktadır.

Engell�l�ğ� “sakatlık” olarak tanımlayan

BM’ye göre �se “k�ş�sel ve sosyal

yaşantısında kend� kend�ne yapması

gereken �şler�, bedensel veya ruhsal

yetenekler�ndek�, kalıtımsal ya da

sonradan olma herhang� b�r noksanlık

sonucu yapamayanlara” engell� den�r. 

Sanay� devr�m� �le b�rl�kte doğuştan

kaynaklanan engel�n dışında �ş kazaları

sonucunda oluşan engel oranlarında artış

olmuştur. Engell�ler dezavantajlı b�r grup

olarak sosyal pol�t�kaların kapsamına

g�rm�şt�r. Sanay� ve teknoloj�k gel�şmeler,

sosyal hayatın hareketl�l�ğ� ve toplumsal

gel�şmeler sonucu evler�ne kapanan

engell�ler�n toplumla bütünleşme talepler�

toplumun d�ğer katmanları tarafından

görünür hale gelm�şt�r. 

G�r�ş
Kavramlar
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Engell�l�k b�r sosyal dışlanma unsurudur. Engell�ler �ç�n sosyal �l�şk�lerden, kültürel ve
toplumsal faal�yetlerden, temel h�zmetlere er�ş�mden, yakın çevreden ve �kt�sad�
sahadan engellenmek �k�nc� b�r engel durumu olarak görülmekted�r. Bunun �ç�n sosyal
�çerme/ toplumla bütünleşme kend�ler� �ç�n c�dd� b�r önem taşımaktadır. Sosyal �çerme,
sosyal dışlanmaya maruz kalan b�rey veya grupların, sosyoekonom�k hayatta yer
almalarına engel olab�lecek faktörler�n ortadan kaldırılarak; hayat standartlarının
toplumda kabul ed�leb�l�r b�r düzeye get�r�lerek toplumla bütünleşmeler�n�n
sağlanmasıdır. Sosyal �çerme tutum ve davranışta değ�ş�m ve ortak b�r k�ml�kte
buluşmadır. (Genç, 2012) 

B�rb�r�yle barışık yaşayan toplumlarda dayanışma ve �şb�rl�ğ� güçlen�r. Engell� b�rey�n
sosyal hayata katılımına ve toplumla entegre olması ve potans�yeller�n�
kullanab�lmeler�n� sağlamak �ç�n sosyal �çerme pol�t�kalarıyla desteklenmeler� gerek�r.
Engell�ler�n b�reysel becer�ler�n�n yeters�z kaldığı yerlerde desteklenmeler� başarı
düzeyler�n� artıracak, toplumsal yaşamdan uzak kalmaya �ten unsurlardan arındıracak
kapsamlı sosyal �çerme pol�t�kaları gel�şt�rmek ve uygulamak onları hayata
bağlayacaktır. 

Engell�ler�n kend�ler� �le �lg�l� konularda

başkalarının karar vermes�, onları rahatsız

etmekte, özgüvenler�, özsaygıları

sarsılmakta, depresyon ve çeş�tl� ruhsal

sorunlar yaşayab�lmekted�rler (Arıkan,

2002). Bu yaklaşım kend�ler�n� memnun

etmezken engell� hakları hareket�

sonucunda, “engell�l�ğ�n sosyal model�”

olarak teor�leşt�r�len yen� b�r yaklaşım

ortaya çıkmıştır. Sosyal model, engell�l�k

durumunu yaratan esas neden�n

toplumsal olduğu, engell�ler�n toplumsal

engeller sonucunda �zole ed�ld�ğ� tez�n�

savunmaktadır. (Erdugan, 2010)

Yakın geçm�şe kadar engell�l�k b�r sağlık

sorunu olarak görülüyordu. Bu bakış açısı

engell�l�k sorunlarının çözümünü daha çok

med�kal model açısından yorumlamıştır.

Med�kal model, engell�l�ğ� büyük ölçüde

b�rey�n yeters�zl�ğ� ve patoloj�s�ne dayalı

olarak açıklamaktadır. Bu yaklaşıma göre

engell� b�reyler çeş�tl� engeller� ve

yeters�zl�kler� neden�yle toplumda

‘normal’ b�reylerden ayrı b�r

konumdadırlar. Med�kal model�n engell�

b�reyler� bu şek�lde ele alması, bazı

sorunlarına çözüm üret�rken ayırımcı ve

damgalayıcı tutumlar �çermes�nden dolayı

pek çok sorunu beraber�nde

get�rmekted�r. 

Kavramlar
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Engell�ler�n çalışma hayatından

dışlanmalarına sebep olan faktörler�; sosyal,

k�ş�sel, kamusal, kurumsal ve p�yasa

faktörler� olarak beş gruptan oluşmaktadır.

İy�leşt�rme yapab�lmek �ç�n bu faktörler�n

tamamını devreye sokmak gerekmekted�r.

Mesela, sosyal faktörler, sosyal hayata

katılımın önünde engel teşk�l edecek şek�lde

pol�t�ka oluşturanların ve �şverenler�n anlayış

ve davranışlarını etk�leyeb�l�r. Esk�

hükümlüler, madde bağımlıları, engell�ler ve

yaşlılar g�b� dezavantajlı gruplara karşı

toplumsal tutum ve davranışlar ayrımcılıkla

sonuçlanab�lmekted�r. (P�ll�nger 2004, akt.

Gündüz 2007)

Engell�ler açısından dışlanmışlık her zaman

ve her yerde sosyal eş�ts�zl�k veya ekonom�k

�mkânsızlıktan kaynaklanmayab�l�r. Engell�

k�ş�n�n ekonom�k, sosyal ve kültürel yaşama

katılması �ç�n devlet kurumları tarafından

gerekl� önlemler alınsa da bazı durumlarda

toplumsal �l�şk� ve algılar engell�ler�n sosyal

olarak dışlanmasına neden olab�l�r. Böyle

durumlarda k�ş�n�n engel� (f�z�ksel veya

z�h�nsel) onun sosyal dışlanmışlığının ancak

dolaylı neden� olarak ele alınab�l�r.

Özürlüler ve Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değ�ş�kl�k Yapılması Hakkında
Kanunun 2 3/a maddes�nde “Özürlü: Doğuştan veya sonradan herhang� b�r nedenle bedensel,
z�h�nsel, ruhsal, duyusal ve sosyal yetenekler�n� çeş�tl� derecelerde kaybetmes� neden�yle
toplumsal yaşama uyum sağlama ve günlük gereks�n�mler�n� karşılama güçlükler� olan ve
korunma, bakım, rehab�l�tasyon, danışmanlık ve destek h�zmetler�ne �ht�yaç duyan k�ş�” olarak
tanımlanmaktadır.

Engell�ler, sosyal hayata katılım konusunda zorlanan ve
sosyal dışlanmaya maruz kalan dezavantajlı b�r gruptur.
Engell�l�k ve yoksulluk genell�kle b�rl�kte var olmaktadır.
Engell�l�k, yoksulluğun hem gerekçes� hem de sonucudur.
Yoksul a�lelerde, engele sebep olan faktörler�n görülme
�ht�mal� daha fazla olduğu g�b� aynı zamanda, engell�n�n
veya engell�ye bakmakla yükümlü olan k�ş�n�n �şs�z olma
�ht�mal� de yüksekt�r. Dolayısıyla engell�n�n eğ�t�m, sağlık
h�zmetler�, �y�leşt�rme ve meslekî eğ�t�m �mkânlarından
yararlanma şansı azalmaktadır. (Bıçkı ve Özgökçeler,
2010)

Kavramlar
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Bu ayrımcılık sosyal dışlanmayı körüklemekted�r (Rodgers vd. 1995) Sosyal dışlanma

kavramını, mallar ve h�zmetlerden; emek p�yasasından; güvenl�kten; topraktan ve �nsan

haklarından dışlanma olmak üzere toplam beş kategor�de ele alınmaktadır. Bonner

(2006) �se; sosyal dışlanmayı 7 boyutta �ncelem�şt�r.

Kavramlar
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Engell�ler tüm bu alanlarda kend�ler�n�n dışlandıklarını düşünmekted�rler. İst�hdama

katılım hem engell�ler�n ve hem de toplumun bu algısını olumlu yönde değ�şt�rmek �ç�n

gel�şt�r�lm�ş b�r pol�t�kadır.

2002 yılından sonra engell�lere yönel�k ver�ler güncellenemem�şt�r. 2012 yılı �t�bar�yle

nüfusu74 m�lyon olan Türk�ye’de tahm�nen 9 m�lyon engell� b�rey bulunmaktadır.

Engell�ler, f�z�ksel ve z�h�nsel engell� olarak �k� gruba ayrılmaktadır. F�z�ksel engell�l�k

kend� �ç�nde, �ş�tme engell�, konuşma engell�, görme engell�, ortoped�k engell� ve

engell�ler olmak üzere dört gruba ayrılmaktadır. 

FİZİKSEL ENGELLİLİK

ZİHİNSEL ENGELLİLİK

Kavramlar
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Engell�l�k

Türü
Açıklama

Ortoped�k
Engell�ler

Doğum önces�, doğum sırası ve doğum sonrası dönemde herhang� b�r nedene bağlı olarak �skelet
(kem�k), kas ve s�n�r s�stem�ndek� bozukluklar sonucu, bedensel yetenekler�n� çeş�tl� derecelerde
kaybeden, toplumsal yaşama uyum sağlama ve günlük yaşamdak� gereks�n�mler�n� karşılamada
güçlükler� olan, bu nedenlerle korunma, bakım, rehab�l�tasyon, danışmanlık ve destek h�zmetler�ne
�ht�yaç duyan k�ş�ye ortoped�k engell�; bu duruma yol açan durumlara �se ortoped�k engel den�r.
Ortoped�k engel neden� �le sağlıklı k�ş�lerden farklılaşan ve eğ�t�m h�zmetler�nden gereğ�nce
yararlanamayan bu b�reylerde b�l�şsel, ps�kososyal ve duyusal gereks�n�mler�n yanı sıra hareket ve
fonks�yonel yetenekler�n gel�şt�r�lmes� de büyük önem taşımaktadır. 

Görme
Engell�ler 

İş�tme
Engell�ler 

Konuşma
Engell�ler

Görme engell�l�k görme yet�s�n�n veya görsel uyaran algısının olmaması ya da kaybı’’ olarak
tanımlamaktadır (Çağlar D. 1982). Gerekl� bütün düzeltmeler yapıldıktan sonra �y� gören gözünde olağan
görme gücünün en fazla onda b�r� bulunan ve görüş açısı y�rm� derecey� geçmeyenlere “kör”
den�lmekted�r (Bolat N, ve ark. 2011). D�ğer grup olan az görenler, bütün düzelt�c� tedb�rlere rağmen
görme gücü 20/70 olan ya da daha az görenlerd�r. Genel olarak, görme engell� b�reylerde görme
kaybına karşılık �ş�tme, koku alma, dokunma g�b� becer�ler�n gel�şm�ş olduğu görüşü savunulmaktadır.
Bu düşünceye göre yapılan çalışmalarda, körler�n sağlam kalan duyuları, görenler�nk�ne göre duyarlılık
açısından herhang� b�r üstünlük göstermemekted�r. Söz konusu olab�lecek tek üstünlükler�, bu duyular
yoluyla aldıkları uyaranları yorumlamakta ed�nd�kler� tecrübelerd�r (Bolat N, ve ark. 2011)

İş�tme engell�, özel eğ�t�m ve tedav� gerekt�recek derecede �ş�tme yeters�zl�ğ� olanlardır. İş�tme engell�ler
“sağır” ve “ağır �ş�ten” k�ş�ler olarak 2 grupta toplanır.  İş�tme kayıpları bütün düzeltmelere rağmen 70
db’den daha fazla olan, normal yaşam ve akt�v�teler�nde �ş�tme gücünden faydalanamayacak şek�lde özel
eğ�t�me �ht�yaç duyanlara “sağır” den�r (Bolat N, ve ark. 2011). “Ağır �ş�ten” k�ş�ler, normal yaşam ve
akt�v�teler�nde; �ş�tme c�hazları, görsel b�lg�ler veren c�hazlar ve ortak d�nleme donanımları g�b� yardımcı
araçlara bağlı olarak yaşayan k�ş�lerd�r. İlet�ş�m, �l�şk� kurma, anlama, konuşma, okuma-yazma g�b�
eğ�t�mde ve günlük hayatta çok öneml� olan görevler�n heps� �ş�tme engel�nde etk�len�r (Özsoy Y, 1998). 

Konuşma, d�ldek� kodların �ş�t�leb�l�r şek�lde �fades� ya da fonasyon, rezonasyon ve art�külasyondan
oluşan sürec�n b�r ürünüdür (İb�loğlu A.O. 2011). Konuşma akışında, r�tm�nde, t�t�zl�ğ�nde, vurgularında, ses
b�r�mler�n�n çıkarılışında, art�külasyon bozukluğu bulunanlara konuşma engell� den�r. Konuşma, k�ş�n�n
çevres�yle �let�ş�m kurab�lmes�n�, toplumda akt�f rol alab�lmes�n� sağlayan, �let�ş�me yardımcı
duyularımızdan b�r�d�r (İb�loğlu A.O. 2011).  K�ş� kend� konuşmasında b�r sorunun varlığını h�ssed�yor ve
çevres� �le �l�şk�ler�nde b�r uyumsuzluk yaşıyorsa konuşma engell� olarak tanımlanır.

F�z�ksel Engell�l�k
Dünya Sağlık Örgütü engell�l�ğ�, bedensel, z�h�nsel ve ruhsal özell�kler�nden bel�rl� b�r

oranda ve sürekl� olarak �şlev� ve görüntü kaybına neden olan organ yokluğu veya

bozukluğu sonucu k�ş�n�n normal yaşam gerekler�ne uyamama durumu olarak

tanımlamıştır (Hanson L. 1983) Bedensel (f�z�ksel) engel, �nsan yapı ve b�ç�m�nde f�z�ksel

yönden herhang� b�r bozukluk veya eks�kl�k oluşturarak y�ne onun bedensel yetenekler�n�

engelleyen veya bütünüyle kaldıran bozukluktur. Görmeyen gözler, �ş�tmeyen kulaklar,

konuşma bozuklukları, d�ğer�ne oranla kısa b�r bacak veya olmayan b�r kol, �nsan

yapısının f�z�ksel becer�ler�n� engelleyen örneklerd�r. (Sayyar 2001) 

F�z�ksel engel açısından bakıldığında engell� olarak n�telenen b�reyler�n de aralarında

farklılıklar bulunmaktadır. 
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Z�h�nsel engell�l�k, yaşamın erken dönemler�nde başlayan, zekâ ve �let�ş�m, kend�ne

bakım, sosyal etk�leş�m g�b� alanlarda uyum davranışlarında bozulmalara neden olan b�r

engell�l�k türüdür. Zamana bağlı olarak ger� zekâlılık, zekâ ger�l�ğ�, z�h�nsel engel, z�h�n

özrü ya da z�h�nsel özür g�b� �fadelerle de tanımlanmaya çalışılmıştır. Farklı kültürler

arasında tanımlama açısından farklılıklar olab�lmekted�r. Amer�kan Z�h�nsel Ger�l�k B�rl�ğ�

(AAMR, 1992) z�h�nsel engel�n, b�rey�n mevcut �şlevler�ndek� öneml� derecedek� ger�l�ğ�

�fade ett�ğ�n� bel�rtmekted�r. Bu durum, z�h�nsel �şlevlerde ortalamadan öneml� derecede

ger� olma �le uyumsal davranış alanlarından (�let�ş�m, öz bakım, ev yaşamı, sosyal

becer�ler, toplumsal yararlılık, kend�n� yönetme, sağlık ve güvenl�k, akadem�k �şlevler,

boş zamanları değerlend�rme, �ş yaşamı) en az �k�s� ya da daha fazlasında sürekl� olarak

sınırlılıkla kend�n� göstermekted�r. Z�h�nsel engell�lerle �lg�l� günümüzde yaygın olarak �k�

tür sınıflandırma kullanılmaktadır. Bunlar ps�koloj�k ve eğ�tsel sınıflandırmadır. AAMR

(Amer�can Assoc�at�on on Mental Retardat�on) tarafından z�h�nsel engell� gruplarının,

yet�şk�nl�k çağında (15 yaş ve yukarısı) ulaşab�lecekler� en üst becer� düzeyler�

bel�rlenm�şt�r. Ancak z�h�nsel engell�ler�n bu davranış düzeyler�ne ulaşab�lmeler�

doğuştan get�rd�kler� kalıtsal özell�klere, en öneml� b�r faktör olarak da sağlanan eğ�t�m

ve çevre olanaklarına bağlı olmaktadır. Bu sebeplere bağlı olarak da z�h�nsel engell�ler

kend� �çler�nde oldukça öneml� b�reysel farklılıklar göster�rler.

Z�h�nsel Engell�l�k
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Z�h�nsel engell�l�k tek b�r nedene bağlı olmayab�l�r. Z�h�nsel engell�l�ğ�n nedenler� oluşum
zamanına ve türüne göre �k� şek�lde �ncelenmekted�r.

Oluş Zamanına Göre Z�h�nsel Engell�l�k Nedenler�: Doğum önces� (Down sendromu,
fen�lketonür�, doğum önces� malnütr�syon), doğum sırası (prematüre doğum, menenj�t,
doğum esnasında kafa travması) ve doğum sonrası (kafa zedelenmeler�, kurşun
zeh�rlenmes�, çocuk �st�smarı ve �hmal�) nedenler.

Türüne Göre Z�h�nsel Engell�l�k Nedenler�: B�yoloj�k ve tıbb� nedenler (kromozom
anomal�ler�, beyne oks�jen g�tmemes�, genet�k anomal�ler, çevresel etk�ler) ve ps�kososyal
dezavantaj (sosyal, davranışsal, eğ�tsel).

Z�h�nsel engell�lerle �lg�l� günümüzde yaygın olarak �k� tür sınıflandırma kullanılmaktadır.

Bunlar ps�koloj�k ve eğ�tsel sınıflandırmadır.

·Haf�f Derecede Z�h�nsel Engel

·Orta Derecede Z�h�nsel Engel

·Ağır Derecede Z�h�nsel Engel

·Çok Ağır Derecede Z�h�nsel Engel

Haf�f Z�h�nsel Engell�l�k : Zekâ bölümü puanı 50-55 �le yaklaşık 70 arasında olan

b�reylerd�r. Bu gruptak� b�rçok k�ş� normale çok yakın ve z�h�nsel yeters�zl�k çok haf�f

olduğu �ç�n genel nüfustan ayrılamamaktadır. Ancak genelde okulda daha yavaş

öğrenmekted�rler. Bağımsız olarak ya da m�n�mum düzeyde yardımla çalışab�lmekte ve

günlük yaşamlarını sürdüreb�lmekted�rler.

Orta Derecede Z�h�nsel Engell�l�k : Zekâ bölümü puanı 35-40 �le 50-55 arasında olan

k�ş�lerd�r. Zekâ yaşları yaklaşık 6 �le 8.5 arasında yer almaktadır. Günlük yaşamda gerekl�

olab�lecek bas�t ar�tmet�k becer�ler� kazanab�lmekted�rler. Günlük gereks�n�mler�n�

yardımsız ya da çok az yardımla karşılayab�lmekted�rler. Yet�şk�nl�kler�nde korumalı

�şyerler�nde çalışab�lmekted�rler.

Ağır Z�h�nsel Engell�l�k : Zekâ bölümü puanları 20-25 �le 35-40 arasındadır. Zekâ yaşları

yaklaşık 3.5 �le 6 yaş arasındadır. Öz bakım becer�ler�n� yardımsız ya da gözet�mle

yapmayı başarab�lmekted�rler. Günlük yaşamlarını sürdüreb�lecek bas�t motor ve �let�ş�m

becer�ler�n� kazanab�lmekted�rler.

İler� Derecede Ağır Z�h�nsel Engell�l�k: Zekâ bölümü puanları 20-25’�n altındadır. Bu

gruptak� b�rçok b�rey temel uyumsal becer�ler� öğreneb�lmekted�r. Yet�şk�nl�ktek� tahm�n�

zekâ yaşları 3.5 yaşın altındadır. Başka özürler�n eşl�k etme olasılığı yüksekt�r. Bas�t

bedensel becer�ler� kazanab�l�r, öz bakım becer�ler�n� yeterl� düzeyde olmasa da ve

çoğu zaman yardım gerekse de yapab�l�r. Başından geçenler� bas�t b�r d�lle anlatab�l�r.
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Z�h�nsel Engell�l�k Türler�

1.     Angelman Sendromu

2.     D�kkat Eks�kl�ğ� ve H�perakt�v�te

3.     Down Sendromu

4.     Fen�lketonür�

5.     Fraj�l- X Sendromu

6.     Heller Sendromu

7.     H�drosefal�

8.     H�perleks�

9.     Ot�zm

10. Asperger Sendromu

11. Rett Sendromu

12. Prader- W�ll� Sendromu

13. Sp�na B�f�da

14. W�ll�ams Sendromu

Raporda Down Sendromu ve Ot�zm'e gen�ş yer ver�lm�şt�r. 

Down Sendromu

Down sendromu �lk olarak 1866 yılında Langdon Down tarafından “mongol�en ger�l�k”

olarak tanımlanmıştır. Lejeune ve ark. 1959 yılında, Down sendromunun ekstra G grubu

kromozomla �l�şk�l� olduğunu ve sayısal b�r kromozomal anomal�den kaynaklandığını

gösterm�şt�r. Daha sonra da translokasyon t�p ve moza�k t�p Down sendromu tanıları

rapor ed�lm�şt�r (Roz�en NJ, Patterson D. 2003).

Down sendromu, genet�k b�r farklılık, b�r kromozom anomal�s�d�r. En bas�t anlatımı �le

sıradan b�r �nsan vücudunda bulunan kromozom sayısı 46 �ken Down sendromlu

b�reylerde bu sayı üç adet 21. kromozom olması neden�yle 47 olmaktadır. Down

sendromu tedav� ed�lmes� gereken b�r hastalık değ�l, genet�k b�r farklılıktır. Hücre

bölünmes� sırasında yanlış bölünme sonucu 21. kromozom ç�ft�nde fazladan b�r

kromozom yer alması �le meydana gel�r. Down sendromuna sebep olduğu b�l�nen tek

etmen ham�lel�k yaşıdır, 35 yaşüstü ham�lel�klerde r�sk artar. Ancak genel olarak genç

kadınlar daha fazla bebek sah�b� olduğundan Down sendromlu çocukların %75-80'� genç

anneler�n bebekler�d�r. Ülke, m�ll�yet, sosyo-ekonom�k statü farkı yoktur. Ortalama her

800 doğumda b�r görülür. Haf�f veya orta sev�ye z�h�nsel ve f�z�ksel gel�ş�m ger�l�ğ�ne

sebep olur. (Türk�ye Down Sendromu Derneğ�). Down sendromu, bütün malformasyon

sendromları arasında en �y� b�l�nen ve en sık görülen sendromdur. Genet�k kökenl�

mental ger�l�kler�n en öneml� nedenler�ndend�r. (KARAGÖL, B. S., & Karagöl, A. 2011).

İMDAT - ENGELLİLİK ARAŞTIRMALARI RAPORU 12



Ot�zm 
Ot�zm spektrum bozukluğu (OSB), sınırlı �lg� ve tekrarlayıcı davranışlar, karşılıklı sosyal �let�ş�m

ve etk�leş�mdek� yeters�zl�klerle tanımlanan genel olarak üç yaşından önce ortaya çıkan ve

yaşam boyu devam eden nörogel�ş�msel b�r bozukluktur. Sosyal �let�ş�mdek� zorluklar,

karşılıklı sosyal �let�ş�m zorluklarını, sözel olmayan sosyal davranışları ve sosyal �l�şk�ler�n

kurulmasını �çermekted�r. Sınırlı ve tekrarlayıcı davranışlar da stereot�p�k davranış ya da

konuşmayı, rut�nlere aşırı bağlılığı ve takıntılı �lg�ler� �çermekted�r. Davranışlardak� bu farklılıklar

erken çocukluk dönem�nde b�le görüleb�lmekted�r (Kanner, 1943, Wong vd., 2014).

OSB gösteren çocuklar çevreler�ndek� sosyal uyaranlara d�kkatler�n� yöneltmede yeters�zl�k

yaşamaktadırlar. Bu becer�, normal gel�ş�m gösteren çocuklarda �lk aylarda gel�şen b�r

becer�d�r. Sosyal uyaranlara d�kkat�n� verememek sosyal �let�ş�mde öneml� yeters�zl�klere

neden olmaktadır (Lu�sell�, Russo, Chr�st�an ve W�lczynsk�, 2008). Bununla b�rl�kte, OSB

gösteren çocuklar çevreler�ndek� k�ş�ler� anlamakta ve onlarla �let�ş�me geçmekte de

zorluklar yaşamaktadırlar. Hatta, OSB gösteren çocukların �nsanlardan çok nesnelere düşkün

oldukları yazılmaktadır (Webber ve Scheuermann, 2008). Yapılan çeş�tl� çalışmalarda, OSB

tanısı alan çocukların göz kontağı kurmada, sosyal uyaranları anlamada, vücut d�l�n�

kullanmada, m�m�klerde ve yüz �fadeler�nde yeters�zl�kler� bulunduğu tesp�t ed�lm�şt�r. Tesp�t

ed�len bu yeters�zl�kler neden�yle problem davranışlar serg�led�kler� bel�rt�lmekted�r (Adams,

et.all. 2004; Keller, et.all. 2014; Watson et.all, 1989).

Ot�zm spektrum bozukluğu olan çocuklar �ç�n sosyal becer�lerde yaşanan yeters�zl�k, sosyal

soyutlama ve akranlar tarafından dışlanma �le sonuçlanab�lmekted�r. Sosyal becer�ler�

arttırmak, sosyal amacı olan etk�nl�kler� yaparak oluşab�lmekted�r. Örneğ�n, akranlarla olan

etk�leş�m�n artması, çocukların kend� �ht�yaç ve �stekler�n� �fade edeb�lmeler�ne, ed�nd�kler�

b�lg�ler� başkaları �le paylaşab�lmeler�ne katkı sağlamaktadır (Scheuermann ve Webber,

2002).

Ot�zm, günümüzde rastlanan en yaygın nöroloj�k bozukluktur ve Hastalıkları Kontrol Etme ve

Önleme Merkez� (Centers for D�sease Control Prevent�on)’n�n ver�ler�ne göre 2006 yılında her

150 çocuktan 1’�nde ot�zm görülürken, 2018 yılında ver�len son b�lg�ye göre de, her 59

çocuktan 1’�nde ot�zm görülmekted�r. Ot�zm spekturum bozukluğunun erkeklerde kızlardan 5

kat daha fazla görüldüğü, ancak genelde kızlarda daha ağır seyrett�ğ� bel�rt�lm�şt�r. (Çengelc�,

B. 2009).
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Engell�l�k, küresel b�r halk sağlığı sorunudur ve dünya çapında her yed� k�ş�den b�r�n�
etk�lemekted�r. Muhtemelen herkes hayatının b�r noktasında engell�l�ğ� deney�mleyeb�l�r.
Engell�l�k aynı zamanda b�r �nsan hakları sorunudur. Engell�ler dünyanın en ayrımcılığa uğrayan
�nsanları arasındadır, genell�kle ş�ddet, önyargı ve özerkl�kten mahrum kalmanın yanı sıra bakım
engeller�yle de karşı karşıya kalmaktadırlar (DSÖ,2020).

İst�smar, gel�ş�m�n� tamamlamamış b�r b�reye yönel�k olarak yapıldığından, engell� b�rey çok
büyük r�sk altında kalmaktadır. Çünkü bu b�reyler gel�ş�mler�n� tamamlamakta gec�kme yaşayan
ve bunun �ç�n desteğe �ht�yacı olan k�ş�lerd�r. Esk� çağlardan ber� çocuklar ve engell� b�reyler
tar�h�n her dönem�nde �hmal ve �st�smara hedef olmuşlardır.

Özell�kle z�h�nsel engell� b�reyler�n

güvend�kler� k�ş�ler tarafından kend�ler�ne

yapılan �st�smar davranışından oldukça yıkıcı

b�r şek�lde etk�lend�kler� ve bununla başa

çıkmada çeş�tl� zorluk yaşamaktadırlar.

Uzmanlar z�h�nsel engell� b�reylerde oluşan

c�dd� duygusal değ�ş�mlerden sonra, travma

sonrası stres bozukluğu olab�leceğ�n�

bel�rtmekted�rler (Bulut, S, Karaman, H. 2018)

Ş�ddet�n yaşandığı olgularda engell�ler�n b�rçok

kategor�s�nde b�ld�r�mde bulunmak da öneml�

b�r problem olarak ortaya çıkmaktadır. Söz

konusu engell� b�reyler olunca �st�smarın ortaya

çıkması daha da zorlaşmaktadır. Çünkü bu

b�reyler yaşadıklarının ve başlarına gelen şey�n

ne olduğunu anlayamamakta,

anlamlandırmamakta ve hatta söyleseler b�le

kend�ne �nandıramamaktadır. B�rçoğu ne

yaşadıklarını anlayamaz, ya da d�l yeteneğ� ve

kapas�tes� bunu anlatmaya yeterl� değ�ld�r.

Engell� b�reylere yönel�k bazı �st�smarlar,

sadece b�r kez olurken, bazen çok uzun hatta

yıllarca b�le süreb�lmekted�r. Araştırmalar, rapor

ed�len vakaların yaklaşık yarısının b�r kez

olduğunu, d�ğer yarısının �se bell� aralıklarla ve

hatta aylarca sürdüğünü göstermekted�r (Bulut,

S, Karaman, H. 2018). 

Engell� ş�ddet� son yıllarda engell�lere yönel�k eylemler
�ç�nde en çok d�kkat� çeken grubu oluşturmaktadır.
Engell�l�ğ�n get�rd�ğ� kısıtlama k�ş�ler�n ş�ddete maruz
kaldıklarında tepk� vermeler�n� de kısıtlamaktadır.
Temelde problem b�r veya daha çok öneml� yaşam
faal�yet�n� sınırlayan b�r f�z�ksel veya z�h�nsel yeters�zl�ğ�
olan b�r k�msen�n tepk� vermekte kısıtlı kalma hal�d�r.

Engell�ye Yönel�k İst�smar
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F�z�ksel ş�ddet, 18 yaşın altındak� b�r çocuk veya genç

b�r yet�şk�n tarafından yaralanma veya yaralanma r�sk�

altında olduğunda ortaya çıkmaktadır (Pelendec�oğlu

ve Bulut, 2009). Spr�nger, Sher�dan, Kuo ve Carnes

(2007) çalışmalarında f�z�ksel ş�ddet kullanan a�le

üyeler�n�n% 15, f�z�ksel semptomları olanların% 16,

depresyon% 19, öfke% 22 ve anks�yete% 21 oranında

tıbb� tanı aldığını bulmuşlardır. R�sk altındak� çocukların

a�leler�n�n f�z�ksel ş�ddet vakalarında ps�kopatoloj�k

bel�rt�ler gösterd�ğ� görülmekted�r. Mağdurlarda

f�z�ksel ş�ddet�n meta-anal�z� �le yapılan b�r çalışmada;

Depresyon, anks�yete bozuklukları, b�l�şsel ve �let�ş�m

bozuklukları, alkol kötüye kullanımı, kend�ne zarar

verme ve madde kullanımı g�b� olumsuz sonuçlara

neden olduğu bulunmuştur (Norman et.all.

2012).Engell�ler�n b�reylere yönel�k olan �st�smar

vakalarında, penetrasyonun normal �nsanlara göre

daha yüksek olduğu ve b�rden fazla sömürü r�sk�

altında oldukları bulunmuştur (Soylu ve ark, 2012).

C�nsel �st�smar, çocuğun b�r yet�şk�n tarafından, c�nsel

haz almak �ç�n, b�r obje olarak kullanılması olarak

geçmekted�r (Ovayolu, Uçan ve Ser�ndağ, 2007). C�nsel

�st�smar; sözel �st�smar, c�nsel �çer�kl� telefon

konuşmaları, teşh�rc�l�k, röntgenc�l�k, c�nsel amaçlı

dokunma, çocuğun vücuduna çıplak tenle dokunma ya

da dokunmasını sağlama, vücuda c�s�m sokma, c�nsell�ğe

şah�t etme, ensest g�b� bu ve bunlara benzer şek�llerde

ortaya çıkab�lmekted�r (Bulut, 2007). Çöpür ve

arkadaşlarının (2012) yapmış olduğu araştırmada, c�nsel

�st�smarda bulunanlarının %80’�n�n mağdurun a�le

fertler�nden b�r� olduğu saptanmıştır. Buna ek olarak,

Ş�mşek ve Gençoğlan (2014) yaptığı çalışmalarda

penetrasyon (c�nsel b�rleşme), en çok görülen c�nsel

�st�smar türü olarak bulunmuştur. C�nsel �st�smarın ne

kadar sürdüğüne �l�şk�n yapılan çeş�tl� araştırmalarda �se

%52.3’ünün b�r kez, d�ğer vakaların �se altı ay �le b�r yıldan

fazla süre �le devam ett�ğ� bulunmuştur (Ş�mşek ve

Gençoğlan, 2014).

Stalker ve McArthur’un (2012) yapmış oldukları

araştırmada engell� çocukların engell� olmayan çocuklara

oranla daha fazla �st�smara uğradıkları sonuçlarını elde

etm�şlerd�r. Re�ter, Bryen ve Scachar’a (2007) göre

engell� öğrenc�ler�n %40’ı c�nsel tac�ze ve %38’� c�nsel

dokunmaya maruz kalırken, bu oran engel� olmayan

b�reyler �ç�n %16 ve %18 şek�lde ver�ler elde etm�şlerd�r.

Engell� b�reyler�n �st�smara uğramalarının başlıca

nedenler� �se; toplumdan �zole olmaları, düşük �let�ş�m

becer�ler�ne sah�p olmaları ve ps�koloj�k sorunları olmaları

şekl�nde sıralanmaktadır. 

İst�smarın türler�ne bakıldığı zaman karşımıza; c�nsel �st�smar, f�z�ksel �st�smar, duygusal
�st�smar ve �hmal çıkmaktadır. Bunlara ek olarak özell�kle engell� b�reyler�n toplumsal olarak
damgalanmaları sosyal �st�smarı olarak ele alınması gerekmekted�r. 

C�nsel İst�smar

Engell�ye Yönel�k İst�smar
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Y�ne Afr�ka da yaygın olan başka b�r �nanışa göre �se;

engell� b�reyler “şeytan” olarak görülmekte ve

bakımlarının en �y� şek�lde yapılmasına �nanılmaktadır.

Geleneksel toplumlarda �se engell� çocuklar, a�leler�ne

Allah’ın verd�ğ� b�r cezadır. D�ğer b�r �nanışa göre �se

engell� çocuklar “yaratıkların çocukları” olarak da

görüleb�lmekted�r. Öyle k�, ülkeler�n �nsan hakları

konusundak� gel�şm�şl�k düzeyler� engell� b�reyler�ne

verd�kler� değer açısından farklılaşmaktadır. Bazı

ülkeler engell� b�reyler� rehab�l�te etmek yer�ne

öldürmey� terc�h ederlerken, bazı ülkelerde �nanç

odaklı eğ�l�mler neden�yle doğaüstü veya lanetl� b�rey

şekl�nde aşırı olumlu ya da olumsuz olarak

yaklaşmaktadırlar. Batıl �nanç �le oluşmuş yönel�mlerde

engell� b�rey�n a�les�n� cezalandırmak �ç�n Tanrı

tarafından gönder�ld�ğ� yorumlarına da rastlanmaktadır

. C�nsel ve f�z�ksel �st�smar türler�ne göre, duygusal

�st�smar, sonuçları açısından bakıldığında bu her �k� tür

�st�smarı da kapsıyor olarak düşünüleb�lmekted�r.

Ps�kosomat�k semptomları olan 230 yet�şk�n�n katıldığı b�r

araştırmada, çocuklukta duygusal �st�smarın

ps�kosomat�k semptomlarla öneml� ölçüde �l�şk�l�

olduğunu bulmuştur (Carpenter ve ark, 2009). İhmal

tesp�t ed�len başka b�r çalışma en sık b�ld�r�len durumdur.

Aynı çalışmada kızların erkeklere göre duygusal �st�smara

daha açık olduğu ortaya çıkmıştır (Zoroğlu ve ark, 2001

İnançlar açısından engell� b�reylere yönel�k davranışların

hem olumlu hem de olumsuz olarak aşırı olduğu

görülmekted�r. Engell�ler "tanrıların varlıkları", "doğaüstü

varlıklar" veya "lanetl�" ve "�nsan olmayanlar" olarak

görüleb�l�r. Bu görüşe göre, bu k�ş�ler�n sosyal ortamlarda

d�ğer �nsanlarla b�r arada olmasına �z�n ver�lmemekted�r.

Bunu anlamak sosyal �st�smarı ortaya çıkarmaktadır

(Bulut, S , Karaman, H . 2018). 

Duygusal �st�smar ve �hmal, k�ş�l�ğe zarar veren ve yet�şk�nler�n b�r çocuk veya ergen
çevres�nde yaptığı duygusal gel�ş�m� engelleyen davranışlar olarak tanımlanmaktadır (Taner ve
Gökler, 2004)

Engell�ye Yönel�k İst�smar

Duygusal �st�smar
ve �hmal
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Mağdur olan k�ş�n�n, damgalayanın gözünde artık tam

b�r �nsan hükmünden çıkarak, adeta nesne hal�n�

almasıdır. Kısacası damgalama sonucunda, k�ş�ler�n

normallerden ayrılması, ötek� sınıfına sokulması,

çevres�nden onur kırıcı farklı b�r tutum görmes�ne ve

�nsandışılaştırılmasına sebep olab�lmekted�r.

Damgalanma algısı �ç�n en öneml� kaynak k�ş�n�n

kend�s�d�r. Damgalanmaya maruz kalan k�ş�n� atıfları

kabullenmes�, �çselleşt�rmes�, toplumun �nançlarını

özümsemes� ve b�r süre sonra kend�s�n�n de bu

durumun varlığını ben�msemes�, damgayı

�çselleşt�rd�ğ�n�n gösterges� n�tel�ğ�nded�r (Rüsch vd.,

2005. & Yıldız vd., 2012). İçselleşt�r�lm�ş damgalama,

d�ğer �nsanların yöneltt�ğ� görüşler�n, k�ş�ler�n �ç

dünyasında duygu, düşünce, �nanç ve korku boyutunu

etk�lemes� ve b�r kabul oluşturmasıdır (Kuş Sa�llard,

2010). 

Hır�st�yanlık dönem�nde �se, c�ld�n üzer�ndek� tomurcuk

şekl�ndek� yaralar ve f�z�k� bozukluklar Tanrı’nın

merhamet�n�n bedensel �şaretler� olarak değerlend�r�lm�ş

ve bu duruma atıfta bulunmak adına “damga” kavramı

kullanılmıştır (Goffman, 2014: 29). Günümüzde damga

kavramı, �z, �şaret, leke anlamına gelmekte ve alçaltıcı

olarak tanımlanan, toplumsal açıdan onaylanmayan,

aşağılanmaya ve ayrımcılığa neden olan f�z�ksel ya da

sosyal özell�kler� �fade etmekted�r. Damgalama, b�r k�ş�

veya grubun, utanılması gereken b�r durumun varlığı,

normal olmayanı ya da herhang� b�r özell�ğ� �le d�ğer

b�reylerden farklılığı neden�yle suçlayıcı, ayrıştırıcı,

dışlayıcı yaklaşım ve tutuma maruz kalma durumunu

yansıtmaktadır (G�ddens ve Sutton, 2016.& Avc�l, Bulut

ve Hızlı Sayar, 2016). 

Aynı zamanda damgalanma, k�ş�n�n f�z�ksel özell�kler�nden

kaynaklanab�leceğ� g�b� davranışlarından da

kaynaklanab�lmekted�r ve doğumla get�r�leb�leceğ� g�b�

sonradan da ed�n�leb�lmekted�r (Slattery, 2012).

Damgalanan b�rey, öz saygısının azalması ve sıklıkla

moral bozukluğu, sosyal uyumda bozulma, suçluluk ve

utanç duygularında artış yaşamaktadır (Taşkın, E. O.

2007). Günlük yaşamlarında, damgaya maruz kalan

k�ş�ler�n barınacak yer ya da �ş bulmada zorluk

yaşadıkları, azalan özsaygı, tedav� olamama, olumsuz

yaşam koşulları, soyutlanma, uzaklaşma, yetk�lend�rme

kaybı g�b� sorunlarla karşılaştıkları görülmekted�r. (B�lge,

A., & Cam, O. 2010). 

Damga kavramını �lk olarak Yunanlılar tarafından, k�ş�n�n ahlak� statüsündek� olağan dışı ve kötü
�şaretler� �fşa etmek amacıyla kullanılmıştır. Bu dönemde söz konusu olan �şaretler, bedene
kazınarak ya da yakılarak, k�ş�n�n köle, ha�n ve suçlu olduğunun gösterges� olarak sayılmıştır.
Böylece k�ş�, toplumda kaçınılması ve uzak durulması gereken b�r duruma düşmüştür. 

Damgalanma
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Damga, k�ş�ye yönel�k önyargılı b�r tutumu
ve ayrımcılığa sebep olacak davranışları
beraber�nde get�rd�ğ�nden, rahatsızlığı
olan k�ş�n�n �ş�n� daha da zorlaştırır (Arkan,
Bademl� ve Duman, 2011). Önyargı ve
ayrımcılığın hedef�nde damgalanmış
gruptak� k�ş�ler vardır. Damgalanmış
gruplar toplum tarafından �t�barı
düşürülmüş gruplardır. Toplum tarafından
düşük statüde algılanan gruplar �ç�n bu
damgalamadan kurtulmak oldukça zordur.
Başkaları tarafından damgalanmak k�ş�n�n
hayatını daha stresl� b�r hale get�r�r (Soygür
ve Özalp, 2005). Scambler’a göre,
damgalanmanın gerçekleşmes� ayrımcılığı
ve kabul ed�lmezl�ğ� eyleme
dönüştürürken, damgalanmanın sadece
h�ssed�lmes� ayrımcılıktan gelecek olan
korkuyu harekete geç�rmekted�r (1998).
Damga ve ayrımcılık, toplum �çer�s�nde
yaşayan b�reyler�n kaynaklara
er�şmes�nde, amaçlarına ulaşmasında ve
toplumla uyum �çer�s�nde yaşamasında 
 ş�ddetl� b�r şek�lde mân� olmanın yanı sıra
k�ş�ler�n öz-yeterl�l�k ve öz-güvenler�ne çok
c�dd� hasar vermekted�r (Scheyett, 2005). 

Damgalanma
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Bunun yanı sıra damga, utangaçlıktan
�nt�hara kadar b�rçok ps�koloj�k ve sosyal
sorun aşamalarından da geçerek toplum
�çer�s�nde c�dd� hasarlar bırakan b�r etk�
yaratmaktadır. Ayrıca damgalanmanın
sonuçlarından korkan k�ş� yaşamış olduğu
deney�mler� toplumdan g�zlemeye
çalışarak olası kötü etk�lere karşı önlem
almaya çalıştıkları söyleneb�lmekted�r
(Sev�m, K . 2020).

   D�ğer b�r yandan damgalama, sadece
gözden düşürülmüş b�reyler� değ�l, damgalı
b�reyler�n a�leler�n� ve onunla �l�şk�
�çer�s�nde olan d�ğer b�reyler� de
etk�lemekted�r. Damgalı b�reyler�n yakınları,
damgalı b�rey�n �t�barsızlığının b�r kısmını
onunla beraber paylaşmaya mahkûm
olmakta ve o da �k�nc� dereceden damgalı
olarak sayılmaktadır. Böylece bu k�ş�ler,
sadece damgalanmış b�rey �le �l�şk�ler�nden
dolayı “bozulmuş” b�r k�ml�ğe sah�p
olmaktadır (Goffman, 2014. & Gray, 1993).
Dolayısıyla damgalı b�rey�n yakınları, kend�
karakter�nden z�yade damgalanmış b�rey
�le bağlantıları �t�bar�yle damgalanmayı
deney�mlemekted�r. Bu �nsanlar, “normal”
ama “farklı” olarak değerlend�r�lmekted�r
(B�renbaum, 1970). 

Özel gereks�ml� b�reyler�n varlığı �nsalık
tar�h� kadar esk� olmasına karşın,
eğ�t�mler� o kadar esk�ye
dayanmamaktadır. Özel gereks�n�ml�
b�reyler�n eğ�t�mler�n�n geç başlaması ve
çeş�tl� evrelerden geçmes� toplumun bu
b�reylere karşı bakışından ve
tutumlarından kaynaklanmaktadır.



Bunun yanı sıra, b�r dönem bu b�reyler yok
ed�lmem�ş, ancak forsalık yaptırılma,
değ�rmen ve su dolaplarında hayvan yer�ne
koşulma, fuhuş ya da d�lenc�l�kte kullanılma
g�b� kötü �şlerde çalıştırılmış ve toplumda hor
görülmüşlerd�r. Bazı toplumlarda �se bu
b�reyler cüzzamlıllar g�b� ayrı kolon�ler hal�nde
yaşamaya zorlanmışlardır. Ancak daha
sonraları Hr�st�yanlık ve İslam�yet g�b� büyük
d�nler�n etk�s�yle ve b�l�mdek� gel�şmelerle
b�rl�kte, toplumun özel gereks�n�ml� b�reylere
karşı bakışı ve tutumları da değ�şm�ş, onların
da �nsan olduğu ve �nsanca yaşama haklarının
bulunduğu görüşü yaygınlaşmıştır (Özsoy,
Özyürek ve Er�pek, 1998

Günümüzde �se toplumda b�rey�n yer� ve
önem�, eğ�t�m hakkı, demokrat�k değerler ve
eş�tl�k g�b� kavramların da etk�s�yle,
toplumların özel gereks�n�ml� b�reylere karşı
tutumları da olumlu yönde değ�şm�ş, b�l�m ve
eğ�t�m alanındak� gel�şmelerle de bu b�reylere
ver�len eğ�t�m ve bakım h�zmetler� de hız
kazanmıştır (Sucuoğlu, 2009). 

Toplumun özel gereks�n�ml� b�reylere yönel�k tutumları da b�l�m,
teknoloj� ve uygarlığın gel�ş�m�nden öneml� ölçüde etk�lenmekted�r.
Tar�hte b�r dönem, “sakat” olarak adlandırılan bu b�reyler, geç�m
sıkıntısı ve bakım sorunu g�b� nedenlerle ya da kend�s�n�n veya anne-
babasının b�r suçundan dolayı tanrı tarafından cezalandırıldıkları ve bu
yüzden de onlara yardım etmen�n günah olarak kabul ed�lmes� g�b�
nedenlerle ölüme terk ed�lerek kurtulunmaya çalışılan b�reyler
olmuşlardır. F�z�ksel anormal�ler damgalama �ç�n çok ş�ddetl� b�r
farklılık olab�lmekted�r. Çünkü f�z�ksel anormal�ler çok kolay göze
çarpan durumlardır ve vücut formunun bozukluğunu ve eks�kl�ğ�n�
ortaya koymaktadır. Genel olarak bu g�b� görünüşler değ�şt�r�lemez
olab�lmekted�r (Sev�m, K. 2020). 

Toplumdak� tüm b�reyler, f�z�ksel,

z�h�nsel, d�lsel, sosyal-duygusal ve

öğrenme özell�kler� açısından

b�rb�rler�nden farklılıklar göstermekted�r.

B�reyler�n bu özell�kler�ndek� farklılıkları,

onların bazı büyüme ve gel�şme

gereks�n�mler�n�n de farklılaşmasına

neden olmaktadır. Bu b�reyler özell�kler�

açısından öneml� düzeyde farklılıklar

yaşadıklarında genel eğ�t�m

ortamlarından yararlanamamakta ve özel

b�rtakım desteklere ve uyarlamalara

�ht�yaç duymaktadırlar. 

Damgalanma
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Engell� b�reyler�n yer aldığı a�lelerde, a�len�n gereks�n�mler�, sorumlulukları ve a�le �ç� rol
dağılımı farklılık göstermekted�r. A�leler b�r yandan kend� duygularıyla baş etmek
durumunda kalırken, d�ğer taraftan toplumdak� z�h�nsel engell� b�reylere karşı gel�şt�r�len
olumsuz tutumlarla baş etmek durumunda kalmaktadırlar.

Engell� B�reyler�n A�leler�

Engell� b�r çocuğa sah�p olmak, a�leye bazı
sorumluluklar ve bu sorumluluklarla b�rl�kte
b�r takım sorunlar get�rmekted�r. A�len�n
yaşadığı sorunlar ekonom�k sorunlar, çevre
�le �l�şk�ler�n azalması, a�le �l�şk�ler�n�n
bozulması ve ps�koloj�k sorunlar şekl�nde
sıralanab�lmekted�r (Özusta, Özkahraman ve
Çallı, 2006).

A�len�n ekonom�k düzey�, anne-babaların
eğ�t�m düzeyler�, meslekler�, evl�l�k uyumları,
a�len�n sosyal güvences�n�n olup olmaması,
çocuklardak� z�h�nsel veya bedensel engel�n
ş�ddet�, engell� çocuğun yaşı, engel�n
süreğen oluşu, tıbb� yardım �ht�yacının fazla
olması g�b� çeş�tl� etkenler anne-babanın
engell� çocuğu kabullenme düzey�n�,
algılama şekl�n�, engell� çocuğa uyumunu ve
anne-babaların çeş�tl� alanlardak� stres
düzeyler�n� etk�lemekted�r (Pelchat ve ark.
1999, T�mko ve ark. 1992, M�nnes 1988).

Buradan hareketle z�h�nsel engell� b�reyler�n
a�leler�n�n gereks�n�mler� b�lg�lenme,
duygusal destek, sosyal destek, ekonom�k
destek, geleceğ� planlama olarak
bel�rleneb�l�r. Yapılan çalışmalar
�ncelend�ğ�nde engell� b�r çocuğa sah�p
olma durumuna uyum sağlama �le �lg�l� farklı
yaklaşımlar olsa da (Fort�er ve
Wanlass,1984), genel olarak a�leler�n
dengeye ulaşma ve uyum sağlamada b�rçok
aşamadan geçt�kler� görülmekted�r.

Amer�kalı ps�koterap�st Rhoda Olk�n (1999)’�n de
bel�rtt�ğ� g�b�, her yerde engell�ler “önyargı,
ayırımcılık ve damgalanmakla yüz yüze
kalmaktadır” (Sachs, 2003: 3). Çünkü “engell�
olmayan” çoğunluk tarafından “geleneksel
olarak küçük görülen, ekonom�k kaynaklara
ulaşma �mkânları çok sınırlı olan engell�lerden ne
medya ve sanat alanlarında, ne de makam ve
güç sah�b� s�yas�ler arasında onları tems�l
edecek fazla k�mse yoktur. Kısacası, sosyal
konum olarak da güçsüz olan engell�ler yaşamın
tüm öneml� olanaklarından yoksundurlar”
(Sachs, 2003: 3). 
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Bu nedenle, tüm yasal düzenleme ve mevzuata rağmen var olan bu
“toplumsal” dışlanmışlık algısı, engell�ler�n sosyal haklarının da �hlal
ed�lmes�ne yol açmakta onların eş�t b�reyler olarak görülmeler�ne
engel olmaktadır. Türk�ye’n�n taraf olduğu “B�rleşm�ş M�lletler
Ekonom�k, Sosyal ve Kültürel Haklar Uluslararası Sözleşmes�” �le
“Engell�ler�n Haklarına İl�şk�n Uluslararası Sözleşme” engell� k�ş�ler�n
haklarının �hlal ed�lmemes� �ç�n gerekl� her türlü tedb�r�n alınmasını
açıkça �fade etmekted�r. Fakat buna rağmen engell�ler “normal”
k�ş�ler olarak değ�l, a�t oldukları a�len�n toplumsal konumunu da
zedeleyen “özürlü” ve “eks�k” b�reyler olarak algılanmaktadırlar.
Engell�l�k konusunda uzman Amer�kalı yazar Rosemar�e Garland
Thomson, Olağandışı Bedenler adlı eser�nde, engell�ler� toplumda
“aşağı konumdak� tal�hs�z b�reyler” olarak tanımlamaktadır. Yazara
göre bu, sosyal k�ml�kler� önyargı �le damgalanmış, değers�z, kuşku
duyulan ve önemsenmeyen k�ş�ler olarak görülen engell�ler
hakkındak� hâk�m, yaygın ve korku çağrıştıran olumsuz algıdan
kaynaklanmaktadır (Sachs, 2003: 3). Başbakanlık Özürlüler İdares�
Başkanlığı (2009) ve Esra Burcu (2010)’nun yakın zamanda ayrı ayrı
yaptıkları araştırma sonuçları, Türk�ye’dek� engell�lere yönel�k algının
Thomson’un tanımladığı algıdan pek farklı olmadığını göstermekted�r.
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.C. A�le ve Sosyal Pol�t�kalar Bakanlığı (2017)

tarafından yapılan çalışmada, ÖGB’n�n oranı %6.9

olarak rapor ed�lm�şt�r. Türk�ye İstat�st�k

Kurumunun (TUİK) 2002 rakamlarına göre �se, bu

oran %12.3’tür. Bu konuda yapılmış d�ğer b�l�msel

çalışmalarda, ÖGB’�n oranı %12.29 (Akbulut,

2012; Seydel, Yıkılkan ve Görpel�oğlu, 2016)

olarak bel�rt�lm�şt�r. Ulusal Özürlüler Ver�

Tabanına kayıtlı ÖGB’n�n % 29.2’s�n�n �se z�h�nsel

yeters�zl�ğ� olan b�reyler olduğu bel�rt�l�rken

(TUİK, 2010); her altmış sek�z çocuktan b�r�n�n

ot�zmden etk�lend�ğ� tahm�n ed�lmekted�r (T.C.

A�le ve Sosyal Pol�t�kalar Bakanlığı, 2016).

M�ll� Eğ�t�m Bakanlığından 2019 yılı �ç�n alınan

ver�lere göre, ülkem�zde kaynaştırma öğrenc�s�

sayısı temel eğ�t�m �ç�n 4.510, ortaöğret�m �ç�n

77’d�r.

Uygulama okulu sayısı 381 (I. Kademe:325, II.

Kademe: 325, III. Kademe: 275)’d�r. Bazı okulların

bünyes�nde I., II. veya III. Kademe b�r arada

bulunmaktadır.

Özel eğ�t�m anaokulu sayısı �se 46’dır.

Evde eğ�t�m tanı sayısı; 11.734; örgün eğ�t�m

kurumlarına devam edemeyecek ya da evde

eğ�t�m h�zmet�nden yararlanamayacak b�rey

sayısı �se 2.893’dur.

Kadrolu b�r şek�lde özel eğ�t�m öğretmen�

olarak görev yapanların sayısı �se 18.550’d�r.

 Türk�ye'de tam b�r ver� yok ama yaklaşık

70.000 Down sendromlu k�ş� olduğu tahm�n

ed�l�yor. (Türk�ye Down Sendromu Derneğ�)

Ülkem�zde sağlıklı �stat�st�kler olmaması

neden�yle, Ot�zm Platformu ver�ler�ne göre

1/150 oranı temel alınarak tüm ülke nüfusu

�ç�nde yaklaşık 450.000 ot�zml� b�rey olduğu

tahm�n ed�lmekted�r. Aynı oran temel

alındığında, 0-14 yaş grubunda 125.000

c�varında ot�zml� çocuk olduğu öne

sürüleb�l�r. MEB ver�ler�ne göre, Türk�ye

genel�nde devlet okullarında sadece 2114

ot�zml� çocuğun eğ�t�m aldığını

göstermekted�r. (Ot�zm Günces�,2013)

Türk�ye’de ÖGB’n�n sayıları konusunda farklı �stat�ksel ver�ler söz konusudur. Bunun neden�n�n
farklı kurumların ver� toplamak �ç�n kullandığı anket formunun �çer�ğ�nden ve örneklem
tekn�kler�nden kaynaklandığı düşünüleb�l�r. 

TÜRKİYEDE OTİZMLİ VE DOWN SENDROMLU
BİREYLERE İLİŞKİN VERİLER
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Hastalıkları Kontrol ve Önleme Merkez�
ver�ler�ne göre bugün dünya genel�nde okul
çağındak� her 54 çocuktan b�r� ot�zm teşh�s�
alıyor. Ot�zm erkek çocuklarda kız çocuklara
oranla 3-4 kat daha fazla görülüyor. Dünyada
son yıllarda şeker, kanser ve AIDS dah�l olmak
üzere b�r çok hastalıktan daha fazla sayıda
ot�zm teşh�s� alınıyor. Ülkem�zde sağlıklı
�stat�st�kler olmaması neden�yle, Ot�zm
Platformu’nun öncek� yıllarda öngördüğü
ver�lere göre, tahm�n� olarak 550.000 ot�zml�
b�rey �le 0-14 yaş grubunda 150.000 c�varında
ot�zml� çocuk bulunduğu “varsayılıyor.” Ot�zml�
b�reyler�n ebeveynler�, kardeşler�, yakın akraba
ve çevreler� de hesaba katıldığı zaman,
Türk�ye’de her �le yayılmış durumda ot�zmden
etk�lenen 2 m�lyondan fazla vatandaşımızdan
bahsedeb�l�r�z. (Ot�zm Dernekler� Federasyonu)

TÜRKİYEDE OTİZMLİ VE DOWN
SENDROMLU BİREYLERE İLİŞKİN VERİLER
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Ot�zm�n görülme sıklığı günümüzde çok büyük

b�r hızla artıyor. 1985 yılında her 2500 çocuktan

b�r�ne konan ot�zm tanısı, 2001 yılında 250, 2013

yılında �se 88 çocuğa konurken günümüzde her

68 çocuktan b�r� ot�zml� olarak dünyaya gel�yor

(Ek�c� Ö, 2015).

İng�ltere’de engell�lere yönel�k �lk temel yasa

olan 1944 Engell� K�ş�ler (İst�hdam) Yasası’nın

(Employment Act of D�sab�l�ty People) ardından

1995 Engell�ler Ayrımcılık Yasası (D�sab�l�ty

D�scr�m�nat�on Act 1995-DDA 1995) yürürlüğe

g�rm�şt�r (EU, 2003b). “Engell�ler Ayrımcılık

Yasası” dünyada engell�ler �ç�n oluşturulmuş

yasal çerçeven�n �y� örnekler� arasında

bulunmaktadır (Engels�z Tur�zm, 2010). DDA’da

(D�sab�l�ty D�scr�m�nat�on Act) yer alan engell�

tanımı �le �lg�l� bazı hususlar Amer�ka B�rleş�k

Devletler�’ndek� ADA’dak� (The Amer�cans w�th

D�sab�l�t�es Act) hususlar �le b�rb�rler�ne çok

benzemekted�r.

Şek�l 2.2 Ver� s�stem�nde kayıtlı ve hayatta olan engell�ler�n engel gruplarına göre
dağılımları (Engell� ve Yaşlı İstat�st�k Bülten�. 2020)

Tüm dünyada 6 m�lyon c�varında Down

sendromlu b�rey yaşamaktadır. Ortalama her

800 doğumda b�r görülür. (Türk�ye Down

Sendromu Derneğ�)

Hastalıkları Kontrol Etme ve Önleme Merkez�

(Centers for D�sease Control Prevent�on)’n�n

ver�ler�ne göre 2006 yılında her 150

çocuktan 1’�n�n ot�zm tanısı aldığı tahm�n

ed�l�rken, son b�lg�ye göre her 54 çocuktan

1’�n�n ot�zm tanısı aldığı tahm�n ed�lmekted�r. 

 (Tohum Ot�zm Vakfı)

DÜNYADA OTİZMLİ
VE DOWN
SENDROMLU
BİREYLERE İLİŞKİN
VERİLER
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A. Uluslararası Düzenlemeler 

Uluslararası düzenlemeler ışığında engell� b�reylere

uygulanan ş�ddet İnsan Hakları Evrensel B�ld�rges�,

B�rleşm�ş M�lletler Engell� Haklarına İl�şk�n Sözleşme

ve B�rleşm�ş M�lletler Çocuk Haklarına Da�r

Sözleşmeler� kapsamında koruma altına alınmıştır.

Söz konusu sözleşmelerdek� maddelerden bazıları

doğrudan engell� b�reyler�n uğradığı ş�ddete �l�şk�n,

engell� b�reyler� korumaya yönel�k maddeler �ken;

bazı maddeler �se, engell� haklarının gözet�lmes�

suret�yle ayrımcılığa ve ş�ddete uğramalarının

önlenmes�ne yönel�k maddelerd�r. Bu maddeler:

İnsan Hakları Evrensel B�ld�rges�

Madde 25

(1) Herkes�n, kend�s�n�n ve a�les�n�n sağlığı ve �y�

yaşaması �ç�n yeterl� yaşama standartlarına hakkı

vardır; bu hak, beslenme, g�y�m, konut, tıbb� bakım �le

gerekl� toplumsal h�zmetler� ve �şs�zl�k, hastalık,

sakatlık, dulluk, yaşlılık ya da kend� denet�m�n�n

dışındak� koşullardan kaynaklanan başka geç�m�n�

sağlayamama durumlarında güvenl�k hakkını da

kapsar.

B�rleşm�ş M�lletler Engell� Haklarına İl�şk�n

Sözleşme

Madde 15

İşkence, �nsanlık Dışı veya Aşağılayıcı Muamele veya

Cezaya Maruz Kalmama

(1) H�ç k�mse �şkence veya zal�mane, �nsanlık dışı

veya aşağılayıcı muameleye veya cezaya maruz

kalmamalıdır. Özell�kle, h�ç k�mse rızası alınmaksızın

tıbb� veya b�l�msel deneye tab� tutulmamalıdır.

(2) Taraf Devletler engell�ler�n �şkence veya zal�mane,

�nsanlık dışı veya aşağılayıcı muameleye veya cezaya karşı

d�ğer b�reylerle eş�t koşullar altında korunmasını sağlamak

�ç�n etk�n b�r şek�lde tüm yasal, �dar�, yargısal ve d�ğer

tedb�rler� alır.

Madde 16

Sömürü, Ş�ddet veya İst�smara Maruz Kalmama

(1) Taraf Devletler engell�ler�n ev �ç�nde ve dışında

sömürüye uğramasının, ş�ddete ve �st�smara maruz

kalmasının, bu tutumların c�ns�yete dayalı hal� dah�l her

b�ç�m�nden korumak �ç�n uygun yasal, �dar�, sosyal, eğ�tsel

ve d�ğer tüm tedb�rler� alır.

(2) Taraf Devletler engell�lere, a�leler�ne, onların bakımını

sağlayanlara c�ns�yetler�ne ve yaşlarına uygun yardım ve

desteğ� sağlayarak sömürü, ş�ddet ve �st�smar vakalarının

nasıl önleneceğ�ne, tesp�t ed�leceğ�ne ve b�ld�r�leceğ�ne

da�r b�lg� ve eğ�t�m vererek sömürünün, ş�ddet�n ve

�st�smarın her b�ç�m�n� önley�c� uygun tüm tedb�rler� alır.

Taraf Devletler koruma h�zmetler�n�n yaş, c�ns�yet ve

engell�l�k konularına duyarlı olmalarını sağlar.

(3) Taraf Devletler sömürünün, ş�ddet�n ve �st�smarın her

b�ç�m�n� önlemek �ç�n engell�lere h�zmet etmeye yönel�k

tüm tes�sler�n ve programların bağımsız merc�ler tarafından

etk�n b�r şek�lde denetlenmes�n� sağlar.

(4) Taraf Devletler koruyucu h�zmetler�n sunulması

sırasında meydana gelenler de dah�l olmak üzere

sömürünün, ş�ddet�n veya �st�smarın herhang� b�r b�ç�m�n�n

mağduru olan engell�ler�n f�z�ksel, z�h�nsel ve ps�koloj�k

olarak tedav�s�, rehab�l�tasyonu ve sosyal açıdan yen�den

bütünleşmes�n� sağlayıcı uygun tüm tedb�rler� alır.

Söz konusu �y�leşme ve yen�den bütünleşme, k�ş�n�n

sağlığına, öz saygısına, onuruna, özerkl�ğ�ne kavuşmasını

sağlar ve yaş ve c�ns�yet�yle bağlantılı özel �ht�yaçlarını

d�kkate alır.

(5)Taraf Devletler engell�lere karşı sömürü, ş�ddet ve

�st�smar vakalarının tesp�t�, soruşturulması ve gerekl�

hallerde kovuşturulmasını sağlamak �ç�n kadın ve çocuk

merkezl� yasa ve pol�t�kalar dah�l etk�l� yasa ve pol�t�kaları

yürürlüğe koyar.

HUKUKSAL DURUM
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Madde 17

K�ş�sel Bütünlüğün Korunması

Engell� her k�ş�, beden ve ruh bütünlüğüne d�ğer

b�reylerle eş�t b�r şek�lde saygı duyulması hakkına

sah�pt�r.

B�rleşm�ş M�lletler Çocuk Haklarına Da�r Sözleşme

Madde 2

(1)Taraf Devletler, bu Sözleşmede yazılı olan hakları

kend� yetk�ler� altında bulunan her çocuğa,

kend�ler�n�n, ana babalarının veya yasal vas�ler�n�n

sah�p oldukları ırk, renk, c�ns�yet, d�l, s�yasal ya da

başka düşünceler, ulusal, etn�k ve sosyal köken,

mülk�yet, sakatlık, doğuş ve d�ğer statüler neden�yle

h�çb�r ayrım gözetmeks�z�n tanır ve taahhüt ederler.

Madde 19

(1) Bu Sözleşmeye Taraf Devletler, çocuğun ana-

babasının ya da onlardan yalnızca b�r�n�n, yasal vas�

veya vas�ler�n�n ya da bakımını üstlenen herhang� b�r

k�ş�n�n yanında �ken bedensel veya z�h�nsel saldırı,

ş�ddet veya su��st�male, �hmal ya da �hmalkar

muameleye, ırza geçme dah�l her türlü �st�smar ve

kötü muameleye karşı korunması �ç�n; yasal, �dar�,

toplumsal, eğ�tsel bütün önlemler� alırlar.

Madde 23

(1) Taraf Devletler z�h�nsel ya da bedensel özürlü

çocukların saygınlıklarını güvence altına alan, özgüvenler�n�

gel�şt�ren ve toplumsal yaşama etk�n b�ç�mde katılmalarını

kolaylaştıran şartlar altında eks�ks�z b�r yaşama sah�p

olmalarını kabul ederler.

(2) Taraf Devletler, özürlü çocukların özel bakımdan

yararlanma hakkını tanırlar ve eldek� kaynakların yeterl�l�ğ�

ölçüsünde ve yapılan başvuru üzer�ne, yardımdan

yararlanab�lecek durumda olan çocuğa ve onun

bakımından sorumlu olanlara, çocuğun durumu ve ana-

babasının veya çocuğa bakanların �ç�nde bulundukları

koşullara uygun düşecek yardımın yapılmasını teşv�k ve

taahhüt ederler.

(3) Özürlü çocuğun, özel bakıma gereks�n�m� olduğu

b�l�nc�nden hareketle bu madden�n 2. fıkrası uyarınca

yapılması öngörülen yardım, çocuğun ana-babasının ya da

çocuğa bakanların parasal (mal�) durumları göz önüne

alınarak, olanaklar ölçüsünde ücrets�z sağlanır. Bu yardım;

özürlü çocuğun eğ�t�m�, meslek eğ�t�m�, tıbb� bakım

h�zmetler�, rehab�l�tasyon h�zmetler�, b�r �şte çalışab�lecek

duruma get�rme hazırlık programları ve d�nlenme/eğlenme

olanaklarından etk�n olarak yararlanmasını sağlamak üzere

düzenlen�r ve çocuğun en eks�ks�z b�ç�mde toplumla

bütünleşmes� yanında, kültürel ve ruhsal yönü dah�l

b�reysel gel�şmes�n� gerçekleşt�rme amacını güder.

(4) Taraf Devletler, Uluslararası �şb�rl�ğ� ruhu �ç�nde, özürlü

çocukların koruyucu sıhh� bakımı, tıbb�, ps�koloj�k ve

�şlevsel tedav�ler� alanlarına �l�şk�n gerekl� b�lg�ler�n alışver�ş�

yanında, rehab�l�tasyon, eğ�t�m ve meslek� eğ�t�m

h�zmetler�ne �l�şk�n yöntemler�n b�lg�ler�n� de �çerecek

şek�lde ve Taraf Devletler�n bu alanlardak� güçler�n�,

anlayışlarını gel�şt�rmek ve deney�mler�n� zeng�nleşt�rmek

amacıyla b�lg� dağıtımını ve bu b�lg�den yararlanmayı teşv�k

ederler. Bu bakımdan, gel�şmekte olan ülkeler�n

gereks�n�mler�, özell�kle göz önüne alınır.

HUKUSAL DURUM
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B) Ulusal Düzenlemeler

İç hukukumuzda da engell� b�reyler�n haklarını

korumak �ç�n çeş�tl� düzenlemeler yapılmış ve engell�

b�reyler�n hakları koruma altına alınmıştır.Uluslararası

düzenlemelerde olduğu g�b� �ç hukukumuzdak�

düzenlemelerde de maddelerden bazıları doğrudan

engell� b�reyler�n uğradığı ş�ddete �l�şk�n �ken; bazı

maddeler, engell� b�reyler�n haklarının gözet�lmes�yle

ayrımcılığa ve ş�ddete uğramalarının önlenmes�ne

yönel�k maddelerd�r. Bu maddeler:

Türk�ye Cumhur�yet� Anayasası

X. Kanun önünde eş�tl�k

Madde 10 

Herkes, d�l, ırk, renk, c�ns�yet, s�yas� düşünce, felsef�

�nanç, d�n, mezhep ve benzer� sebeplerle ayırım

gözet�lmeks�z�n kanun önünde eş�tt�r. 

(Ek fıkra: 7/5/2010-5982/1 md.) Çocuklar, yaşlılar,

özürlüler, harp ve vaz�fe şeh�tler�n�n dul ve yet�mler�

�le malul ve gaz�ler �ç�n alınacak tedb�rler eş�tl�k

�lkes�ne aykırı sayılmaz.

I. K�ş�n�n dokunulmazlığı, madd� ve manev� varlığı

Madde 17 

Herkes, yaşama, madd� ve manev� varlığını koruma

ve gel�şt�rme hakkına sah�pt�r.

Tıbb� zorunluluklar ve kanunda yazılı haller dışında,

k�ş�n�n vücut bütünlüğüne dokunulamaz; rızası

olmadan b�l�msel ve tıbb� deneylere tab� tutulamaz.

K�mseye �şkence ve ez�yet yapılamaz; k�mse �nsan

hays�yet�yle bağdaşmayan b�r cezaya veya

muameleye tab� tutulamaz.

B. Sosyal güvenl�k bakımından özel olarak

korunması gerekenler:

Madde 61 

…Devlet, sakatların korunmalarını ve toplum hayatına

�nt�baklarını sağlayıcı tedb�rler� alır

Türk Ceza Kanunu 

N�tel�kl� haller

Madde 82

(1) Kasten öldürme suçunun;

…e) Çocuğa ya da beden veya ruh bakımından kend�s�n�

savunamayacak durumda bulunan k�ş�ye karşı, 

…İşlenmes� hal�nde, k�ş� ağırlaştırılmış müebbet hap�s

cezası �le cezalandırılır.

Kasten yaralama 

Madde 86

(1) Kasten başkasının vücuduna acı veren veya sağlığının

ya da algılama yeteneğ�n�n bozulmasına neden olan k�ş�,

b�r yıldan üç yıla kadar hap�s cezası �le cezalandırılır.

(2) (Ek fıkra: 31/3/2005 – 5328/4 md.) Kasten yaralama

f��l�n�n k�ş� üzer�ndek� etk�s�n�n bas�t b�r tıbbî müdahaleyle

g�der�leb�lecek ölçüde haf�f olması hâl�nde, mağdurun

ş�kâyet� üzer�ne, dört aydan b�r yıla kadar hap�s veya adlî

para cezasına hükmolunur.

(3) Kasten yaralama suçunun;

…b) Beden veya ruh bakımından kend�s�n� savunamayacak

durumda bulunan k�ş�ye karşı,

…İşlenmes� hal�nde, ş�kâyet aranmaksızın, ver�lecek ceza

yarı oranında, (f) bend� bakımından �se b�r kat artırılır. 

HUKUSAL DURUM
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İşkence

Madde 94

(1) B�r k�ş�ye karşı �nsan onuruyla bağdaşmayan ve

bedensel veya ruhsal yönden acı çekmes�ne,

algılama veya �rade yeteneğ�n�n etk�lenmes�ne,

aşağılanmasına yol açacak davranışları

gerçekleşt�ren kamu görevl�s� hakkında üç yıldan

on�k� yıla kadar hap�s cezasına hükmolunur.

(2) Suçun;

a) Çocuğa, beden veya ruh bakımından kend�s�n�

savunamayacak durumda bulunan k�ş�ye ya da gebe

kadına karşı,

…İşlenmes� hal�nde, sek�z yıldan onbeş yıla kadar

hap�s cezasına hükmolunur.

Ez�yet

Madde 96

(1) B�r k�msen�n ez�yet çekmes�ne yol açacak

davranışları gerçekleşt�ren k�ş� hakkında �k� yıldan beş

yıla kadar hap�s cezasına hükmolunur.

(2) Yukarıdak� fıkra kapsamına g�ren f��ller�n;

a) Çocuğa, beden veya ruh bakımından kend�s�n�

savunamayacak durumda bulunan k�ş�ye ya da gebe

kadına karşı,

…İşlenmes� hal�nde, k�ş� hakkında üç yıldan sek�z yıla

kadar hap�s cezasına hükmolunur.

Terk

Madde 97

(1) Yaşı veya hastalığı dolayısıyla kend�n� �dare

edemeyecek durumda olan ve bu nedenle koruma

ve gözet�m yükümlülüğü altında bulunan b�r k�msey�

kend� hal�ne terk eden k�ş�, üç aydan �k� yıla kadar

hap�s cezası �le cezalandırılır.

(2) Terk dolayısıyla mağdur b�r hastalığa yakalanmış,

yaralanmış veya ölmüşse, net�ces� sebeb�yle

ağırlaşmış suç hükümler�ne göre cezaya hükmolunur.

Yardım veya b�ld�r�m yükümlülüğünün yer�ne

get�r�lmemes�

Madde 98

(1) Yaşı, hastalığı veya yaralanması dolayısıyla ya da

başka herhang� b�r nedenle kend�n� �dare

edemeyecek durumda olan k�mseye hal ve koşulların

elverd�ğ� ölçüde yardım etmeyen ya da durumu

derhal �lg�l� makamlara b�ld�rmeyen k�ş�, b�r yıla kadar

hap�s veya adlî para cezası �le cezalandırılır.

(2) Yardım veya b�ld�r�m yükümlülüğünün yer�ne

get�r�lmemes� dolayısıyla k�ş�n�n ölmes� durumunda,

b�r yıldan üç yıla kadar hap�s cezasına hükmolunur.

C�nsel saldırı

Madde 102- (Değ�ş�k: 18/6/2014-6545/58 md.)

(1) C�nsel davranışlarla b�r k�msen�n vücut

dokunulmazlığını �hlâl eden k�ş�, mağdurun ş�kâyet�

üzer�ne, beş yıldan on yıla kadar hap�s cezası �le

cezalandırılır. C�nsel davranışın sarkıntılık düzey�nde

kalması hâl�nde �k� yıldan beş yıla kadar hap�s cezası

ver�l�r.

(2) F��l�n vücuda organ veya sa�r b�r c�s�m sokulması

suret�yle gerçekleşt�r�lmes� durumunda, on �k� yıldan

az olmamak üzere hap�s cezasına hükmolunur. Bu

f��l�n eşe karşı �şlenmes� hâl�nde, soruşturma ve

kovuşturmanın yapılması mağdurun ş�kâyet�ne

bağlıdır.

(3) Suçun;

a) Beden veya ruh bakımından kend�s�n�

savunamayacak durumda bulunan k�ş�ye karşı,

…�şlenmes� hâl�nde, yukarıdak� fıkralara göre ver�len

cezalar yarı oranında artırılır.

(4) C�nsel saldırı �ç�n başvurulan ceb�r ve ş�ddet�n

kasten yaralama suçunun ağır net�celer�ne neden

olması hâl�nde, ayrıca kasten yaralama suçuna �l�şk�n

hükümler uygulanır.

(5) Suç sonucu mağdurun b�tk�sel hayata g�rmes�

veya ölümü hâl�nde, ağırlaştırılmış müebbet hap�s

cezasına hükmolunur.
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K�ş�y� hürr�yet�nden yoksun kılma

Madde 109

(1) B�r k�msey� hukuka aykırı olarak b�r yere g�tmek

veya b�r yerde kalmak hürr�yet�nden yoksun bırakan

k�ş�ye, b�r yıldan beş yıla kadar hap�s cezası ver�l�r.

(2) K�ş�, f��l� �şlemek �ç�n veya �şled�ğ� sırada ceb�r,

tehd�t veya h�le kullanırsa, �k� yıldan yed� yıla kadar

hap�s cezasına hükmolunur.

(3) Bu suçun;

…f) Çocuğa ya da beden veya ruh bakımından kend�n�

savunamayacak durumda bulunan k�ş�ye karşı,

İşlenmes� hal�nde, yukarıdak� fıkralara göre ver�lecek

ceza b�r kat artırılır.

Nefret ve ayırımcılık 

Madde 122- (Değ�ş�k: 2/3/2014-6529/15 md.)

(1) D�l, ırk, m�ll�yet, renk, c�ns�yet, engell�l�k, s�yas�

düşünce, felsef� �nanç, d�n veya mezhep

farklılığından kaynaklanan nefret neden�yle;

a) B�r k�ş�ye kamuya arz ed�lm�ş olan b�r taşınır veya

taşınmaz malın satılmasını, devr�n� veya k�raya

ver�lmes�n�,

b) B�r k�ş�n�n kamuya arz ed�lm�ş bell� b�r h�zmetten

yararlanmasını,

c) B�r k�ş�n�n �şe alınmasını,

d) B�r k�ş�n�n olağan b�r ekonom�k etk�nl�kte

bulunmasını, engelleyen k�mse, b�r yıldan üç yıla

kadar hap�s cezası �le cezalandırılır.

N�tel�kl� yağma

Madde 149

(1) Yağma suçunun;

…e) Beden veya ruh bakımından kend�s�n�

savunamayacak durumda bulunan k�ş�ye karşı,

İşlenmes� hal�nde, fa�l hakkında on yıldan onbeş yıla

kadar hap�s cezasına hükmolunur.

D�lenc�l�k

Madde 229

 (1) Çocukları, beden veya ruh bakımından kend�n�

�dare edemeyecek durumda bulunan k�mseler�

d�lenc�l�kte araç olarak kullanan k�ş�, b�r yıldan üç yıla

kadar hap�s cezası �le cezalandırılır.

(2) Bu suçun üçüncü derece dah�l kan veya kayın

hısımları ya da eş tarafından �şlenmes� hal�nde

ver�lecek ceza yarı oranında artırılır.

(3) Bu suçun örgüt faal�yet� çerçeves�nde �şlenm�ş

olması hal�nde, ver�lecek ceza b�r kat artırılır.

Suçu b�ld�rmeme

Madde 278- (İptal: Anayasa Mahkemes�n�n

30/6/2011 tar�hl� ve E.:2010/52, K.:2011/113 sayılı

Kararı �le.; Değ�ş�k: 2/7/2012-6352/91 md.)

…(3) Mağdurun onbeşyaşını b�t�rmem�ş b�r çocuk,

bedensel veya ruhsal bakımdan engell� olan ya da

ham�lel�ğ� neden�yle kend�s�n� savunamayacak

durumda bulunan k�mse olması hal�nde, yukarıdak�

fıkralara göre ver�lecek ceza, yarı oranında artırılır.

HUKUSAL DURUM
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Engell�ler Hakkında Kanun

Genel esaslar

Madde 4- (Değ�ş�k:6/2/2014-6518/64 md.)

Bu Kanun kapsamında bulunan h�zmetler�n yer�ne

get�r�lmes�nde;

a) Engell�ler�n �nsan onur ve hays�yet�n�n

dokunulmazlığı temel�nde, kend� seç�mler�n� yapma

özgürlüğünü ve bağımsızlığını kapsayacak şek�lde

b�reysel özerkl�ğ�ne saygı göster�lmes� esastır.

b) Engell�l�ğe dayalı ayrımcılık yapılamaz, ayrımcılıkla

mücadele engell�lere yönel�k pol�t�kaların temel

esasıdır.

c) Engell�ler�n tüm hak ve h�zmetlerden yararlanması

�ç�n fırsat eş�tl�ğ�n�n sağlanması esastır.

d) Engell�ler�n bağımsız yaşayab�lmeler� ve topluma

tam ve etk�n katılımları �ç�n er�ş�leb�l�rl�ğ�n sağlanması

esastır.

e) Engell�ler�n ve engell�l�ğ�n her tür �st�smarının

önlenmes� esastır.

f) Engell�lere yönel�k h�zmetler�n sunumunda a�le

bütünlüğünün korunması esastır.

g) Engel� olan çocuklara yönel�k h�zmetlerde

çocuğun üstün yararının gözet�lmes� esastır.

h) Engel� olan kadın ve kız çocuklarının çok yönlü

ayrımcılığa maruz kalmaları önlenerek hak ve

özgürlüklerden yararlanmalarının sağlanması esastır.

�) Engell�lere yönel�k pol�t�ka oluşturma, karar alma ve

h�zmet sunumu süreçler�nde engell�ler�n, a�leler�n�n

ve engell�ler� tems�l eden s�v�l toplum kuruluşlarının

katılımının sağlanması esastır.

j) Engell�lere yönel�k mevzuat düzenlemeler�nde A�le

ve Sosyal Pol�t�kalar Bakanlığının görüşü alınır.

Ayrımcılık

Madde 4/A- (Ek:6/2/2014-6518/65 md.)

Doğrudan ve dolaylı ayrımcılık dâh�l olmak üzere

engell�l�ğe dayalı her türlü ayrımcılık yasaktır.

Eş�tl�ğ� sağlamak ve ayrımcılığı ortadan kaldırmak

üzere engell�lere yönel�k makul düzenlemeler�n

yapılması �ç�n gerekl� tedb�rler alınır.

Engell�ler�n hak ve özgürlüklerden tam ve eş�t olarak

yararlanmasını sağlamaya yönel�k alınacak özel

tedb�rler ayrımcılık olarak değerlend�r�lemez.

Ayrıca bu kanunlar dışında Sosyal H�zmetler Kanunu

g�b� çeş�tl� kanunlar �le de engell� b�reyler�n hakları

koruma altına alınmaya çalışılmıştır. 

HUKUKSAL DURUM
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ENGELLİ İSTİSMARI İLE MÜCADELEYLE
İLGİLİ KURUMLAR VE KURUMSAL
HİZMETLER

Ot�zm�n görülme sıklığı günümüzde çok büyük

b�r hızla artıyor. 1985 yılında her 2500 çocuktan

b�r�ne konan ot�zm tanısı, 2001 yılında 250, 2013

yılında �se 88 çocuğa konurken günümüzde her

68 çocuktan b�r� ot�zml� olarak dünyaya gel�yor

(Ek�c� Ö, 2015).

İng�ltere’de engell�lere yönel�k �lk temel yasa

olan 1944 Engell� K�ş�ler (İst�hdam) Yasası’nın

(Employment Act of D�sab�l�ty People) ardından

1995 Engell�ler Ayrımcılık Yasası (D�sab�l�ty

D�scr�m�nat�on Act 1995-DDA 1995) yürürlüğe

g�rm�şt�r (EU, 2003b). “Engell�ler Ayrımcılık

Yasası” dünyada engell�ler �ç�n oluşturulmuş

yasal çerçeven�n �y� örnekler� arasında

bulunmaktadır (Engels�z Tur�zm, 2010). DDA’da

(D�sab�l�ty D�scr�m�nat�on Act) yer alan engell�

tanımı �le �lg�l� bazı hususlar Amer�ka B�rleş�k

Devletler�’ndek� ADA’dak� (The Amer�cans w�th

D�sab�l�t�es Act) hususlar �le b�rb�rler�ne çok

benzemekted�r.

 İlg�l� müdürlüğün tar�hçes� �ncelend�ğ�nde, 1981

yılında B�rleşm�ş M�lletle Genel Kurulu’nda alınan ve

tüm ülkelerde engell� b�reylere sağlanan h�zmetler�n

koord�nasyonundan sorumlu b�r kurum kurulması

kararıyla ‘’Sakatları Koruma M�ll� Koord�nasyonu

Kurulu’’ �sm�yle çalışmalarına başlamıştır. Aynı kurul

1983 yılında sürekl� b�r kurula dönüştürülerek 1997’ye

kadar çalışmalarını sürdürmüştür. 1997 yılında

Başbakanlığa bağlı ‘’Özürlüler İdares� Başkanlığı’’nın

kurulmasıyla görev� bu başkanlığa devretm�şt�r. 

 Devam eden yıllarda bağlı bulunduğu bakanlıklar

ve �sm�yle �lg�l� b�rçok değ�ş�kl�kler yaşanmış ve

03.05.2013 tar�h�nde 6462 sayılı Kanunla genel

müdürlüğün �sm� ‘’Engell� ve Yaşlı H�zmetler� Genel

Müdürlüğü’’ olarak değ�şt�r�lm�şt�r. 10.07.2018 tar�hl�

ve 1 sayılı Cumhurbaşkanlı Teşk�latı Hakkında

Cumhurbaşkanlığı Kararnames� �le de A�le, Çalışma

ve Sosyal H�zmetler Bakanlığına bağlanmıştır. 

 28 N�san 2021 tar�h�nde yer alan şekl�yle müdürlük,

engell�lere yönel�k m�syonunu resm� web sayfasında

aşağıdak� �fadelerle açıklamaktadır: 

‘’Engell�ler�n ayrımcılığa uğramadan �nsan haklarından

yararlanarak toplumsal hayata katılmaları �ç�n ulusal

düzeyde pol�t�ka ve stratej�ler�n bel�rlenmes�

çalışmalarını koord�ne etmek, engell�lere yönel�k

yürütülen sosyal h�zmet faal�yetler�ne �l�şk�n �lke, usul

ve standartları bel�rlemek, bu alanda �lg�l� kamu

kurum ve kuruluşları �le gönüllü kuruluşlar arasında

�şb�rl�ğ� ve koord�nasyonu sağlamak.’’
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A�le ve Sosyal H�zmetler Bakanlığı
Engell� ve Yaşlı H�zmetler� Genel
Müdürlüğü 

 Engell� ve Yaşlı H�zmetler� Müdürlüğü, A�le ve

Sosyal H�zmetler Bakanlığı’na bağlı ve engell�

b�reylere yönel�k sürdürdüğü çalışmalar ve yetk�

alanları bakımından en kapsamlı kamu

kuruluşudur. 



 Cumhurbaşkanlığı kararnames�ne �st�naden Engell�
ve Yaşlı H�zmetler� Müdürlüğünün engell� h�zmetler�yle
�lg�l� görev ve yetk�ler� aşağıda yer almaktadır. Engell�
h�zmetler�yle �l�şk�l� olmayan maddelere burada yer
ver�lmem�şt�r.

a) Bakanlığın engell�lere ve yaşlılara yönel�k koruyucu,
önley�c�, eğ�t�c�, gel�şt�r�c�, rehberl�k ve rehab�l�te ed�c�
sosyal h�zmet faal�yetler�n� yürütmek ve koord�ne
etmek,

b) Engell�l�ğ�n önlenmes� �le engell�ler�n eğ�t�m�,
�st�hdamı, rehab�l�tasyonu, ayrımcılığa uğramadan
�nsan haklarından yararlanarak toplumsal hayata
katılmaları ve d�ğer konularda ulusal düzeyde pol�t�ka
ve stratej�ler�n bel�rlenmes� amacıyla gerekl�
çalışmaları koord�ne etmek, bel�rlenen pol�t�ka ve
stratej�ler� uygulamak, uygulanmasını �zlemek ve
değerlend�rmek,

c) Engell�ler�n sorunlarını ve çözüm yollarını
araştırmak, bu konuda uygulamanın gel�şt�r�lmes�ne
yönel�k öner� ve programlar hazırlamak ve ygulamak,

ç) Engell�lerle �lg�l� konularda �nceleme ve araştırmalar
yapmak, projeler hazırlamak ve uygulamak,

d) Münhasıran engell�lere tanınan haklar ve sunulan
h�zmetlerden yararlanmada kullanılmak üzere
hazırlanan engell� k�ml�k kartlarına �l�şk�n �şler�
yürütmek,
e) ...
f) ...

g) Yaşlıların ve bakıma muhtaç engell�ler�n,
yaşamlarını evler�nden ve sosyal çevreler�nden
ayrılmadan sürdüreb�lecekler� sosyal destekler�n
ver�lmes� �ç�n gerekl� mekan�zmaları kurmak, var
olanları standard�ze etmek, uygulamaları tak�p etmek
ve denetlemek,

ğ) ...
h) Kamu kurum ve kuruluşları, gönüllü kuruluşlar �le
gerçek ve tüzel k�ş�lerce engell�lere ve yaşlılara
yönel�k yürütülen sosyal h�zmet faal�yetler�ne �l�şk�n
�lke, usûl ve standartları bel�rlemek ve bunlara
uyulmasını sağlamak,

 ı) … (Cumhurbaşkanlığı Teşk�latı…,2018)

 Adalet Bakanlığı Adl� Destekler ve
Mağdur H�zmetler� Da�re Başkanlığı
doğrudan engell� b�reylere yönel�k
mağdur�yet� desteklemeye yönel�k olmasa
da başkanlığa bağlı ‘’Kırılgan Grup Destek
Bürosu’’ kuruluş amaçları arasında engell�
mağdurlara yönel�k h�zmetlere de yer
vermekted�r. İlg�l� büro kırılgan gruba g�rd�ğ�
tesp�t ed�len mağdurlara yönel�k
h�zmetler�n s�stemat�k b�r şek�lde ve
zamanında sunulab�lmes� �ç�n gerekl�
planlama, uygulama, �zleme ve
koord�nasyon �şlemler�n�n tek b�r adl�
destek görevl�s� tarafından etk�n şek�lde
yürütüleb�lmes� amacıyla vaka yönet�m�
uygulanmaktadır. 

 Adl� Destekler ve Mağdur H�zmetler�
Yönetmel�ğ� 24. maddes�nde Kırılgan Grup
Destek Bürosu’nun görevler�:

 a) Yapılan b�reysel değerlend�rme
sonucunda kırılgan gruba dâh�l olduğu
tesp�t ed�len mağdurlara yönel�k adl�
destek planı hazırlayarak ps�ko-sosyal
destek sağlamak.
 b) Adl� süreçte etk�n desteğe �ht�yaç
duyan mağdurlara yönel�k h�zmetlerde
vaka yönet�m� uygulamak.
 c) Adl� görüşme odalarına �l�şk�n �ş ve
�şlemler� yürütmek.
 ç) Müdür tarafından ver�len d�ğer
görevler� yer�ne get�rmek şekl�nde yer
almaktadır (Adl� Destekler ve…,2021).

 Adalet Bakanlığı Adl� Destekler
ve Mağdur H�zmetler� Da�re
Başkanlığı Kırılgan Grup Destek
Bürosu
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  Sağlık kuruluşlarında engell� h�zmetler�ne yönel�k
uygulamalar gerçekleşt�ren Kamu Hastaneler� Genel
Müdürlüğü Engell� H�zmetler B�r�m� aynı zamanda engell�
b�reyler�n eğ�t�m ve sosyal haklara er�ş�m� �ç�n elzem olan
Engell� Sağlık Kurulu raporunu vermek �ç�n Sağlık
kuruluşlarını ve hakem hastaneler� yetk�lend�ren kuruluştur.
 
 Engell� H�zmetler B�r�m� resm� web sayfasından 28 N�san
2021 tar�h�nde alınan b�lg�ye göre �lg�l� b�r�m görevler�n� şu
şek�lde paylaşmıştır:

●      Genel Müdürlüğümüze bağlı sağlık kuruluşlarında
engell� h�zmetler�ne yönel�k uygulamaların mevzuata göre
yürütülmes�n� sağlamak,
●      Genel Müdürlüğümüze bağlı sağlık kuruluşlarında
engell� h�zmetler�ne yönel�k projeler üretmek,
●      Doğrudan Genel Müdürlüğümüze yapılan başvuruları,
�lg�l� kuruma yönlend�rmek, başvuruların zamanında
sonuçlandırılmasını sağlamak,
●      Engell� sağlık kurulu raporlarına �l�şk�n �t�raz sürec�n�n
yürütülmes�n� sağlamak,
●      Engell� b�reyler�n �ht�yaçlarına ve engel durumlarına
uygun ortamlarda, sağlık h�zmetler�nden beklent�ler�n�n tam
ve sürekl�, hızlı, ver�ml� ve mağdur ed�lmeden karşılanmasını
sağlamak,
●      Sağlık tes�sler�n�n engell� vatandaşlarımızın rahat
ulaşab�leceğ� ve kal�tel� sağlık h�zmet� alab�leceğ� şek�lde
standard�ze ed�lmes�n� sağlamak,
●      Sağlık tes�sler�nde engell� b�reyler�n ulaşılab�l�rl�ğ�n�n
denetlenmes�n� sağlamak ve tak�b�n� yapmak,
●      İlg�l� Mevzuat kapsamında Engell� Sağlık Kurulu
Raporu Vermeye Yetk�l� Sağlık Kuruluşlarını ve Hakem
Hastaneler� yetk�lend�r�lmes�n� sağlamak ve Genel
Müdürlüğümüz web sayfasında yayınlamak,
●      İlg�l� Mevzuatın uygulanmasını sağlamak ve
denetlemek,
●      Değ�şt�r�lmes� planlanan yen� yönetmel�k çalışmalarına
katkı sağlamak,
●      Yetk�l� hastanelerce düzenlenm�ş engell� sağlık kurulu
raporlarının Ulusal Engell� Ver� Bankasına g�r�şler�n
yapılmasını sağlamak,
●      Genel Müdürlüğümüze 
şahıs/kurumlardan gelen görüş 
talepler�n�, mevzuat kapsamında 
değerlend�rerek yanıtlamak.

  Özel Eğ�t�m ve Rehberl�k Genel Müdürlüğü
özel eğ�t�m mevzuatı kapsamında engell�
b�reyler�n eğ�t�m sürec�ne tam katılımı ve uygun
koşulların sağlanması �le �lg�l� görevlere
sah�pt�r. Engell� b�reyler�n eğ�t�m hakkına er�ş�m�
�le �lg�l� düzenlemeler ve çalışmalar yapmakla
yükümlüdür. 
 
 Özel Eğ�t�m Yönetmel�ğ� özel eğ�t�mle �lg�l�
en kapsamlı kaynağı oluşturmaktadır. İlg�l�
yönetmel�ğ�n 2. bölümünde yer alan 5.
maddede özel eğ�t�m�n temel �lkeler�n�
aşağıdak� maddelerle bel�rlenm�şt�r (Özel
Eğ�t�m Yönetmel�ğ�, 2018): 
 
 Türk M�llî Eğ�t�m�n�n genel amaç ve temel
�lkeler� doğrultusunda öğrenc�lere; 
 a) B�reysel farklılıkları, gel�ş�m özell�kler� ve
eğ�t�m �ht�yaçları d�kkate alınarak eğ�t�m h�zmet�
sunulması, 
 b) Özel eğ�t�m �ht�yacı olan b�reyler�n �lg�,
�stek, yeterl�l�k ve yetenekler� doğrultusunda
özel eğ�t�m h�zmetler�nden yararlandırılması, 
 c)Özel Eğ�t�m h�zmetler�ne erken dönemde
başlanması, 
 ç) Özel eğ�t�mh�zmetler�n�n özel eğ�t�m
�ht�yacı olan b�reyler� sosyal ve f�z�ksel
çevreler�nden mümkün olduğu kadar
ayırmadan, toplumla etk�leş�m ve karşılıklı
uyum sağlama sürec�n� kapsayacak şek�lde
planlanıp yürütülmes�, 
 d) Özel eğ�t�m �ht�yacı olan b�reyler�n eğ�tsel
performansları doğrultusunda amaç, �çer�k ve
öğret�m süreçler�nde uyarlamalar yapılarak
d�ğer b�reylerle b�rl�kte eğ�t�m görmeler�ne
öncel�k ver�lmes�, 
 e) Özel eğ�t�me �ht�yacı olan b�reyler�n her tür
ve kademedek� eğ�t�mler�n� sürdüreb�lmeler�
�ç�n kurum ve kuruluşlarla �şb�rl�ğ� yapılması, 
 f) Özel Eğ�t�m �ht�yacı olan b�reyler �ç�n BEP
gel�şt�r�lmes� ve eğ�t�m programlarının
b�reyselleşt�r�lerek uygulanması, 
 g) A�leler�n, özeleğ�t�m sürec�n�n her
aşamasına akt�f katılmalarının sağlanması, 
 ğ) Özel eğ�t�m pol�t�kalarının gel�şt�r�lmes�nde
ün�vers�teler�n �lg�l� bölümler� ve özel eğ�t�m
�ht�yacı olan b�reylere yönel�k faal�yette
bulunan s�v�l toplum kuruluşları �le �şb�rl�ğ�
�ç�nde çalışması, esastır. 

 Sağlık Bakanlığı Kamu
Hastaneler� Genel Müdürlüğü
Engell� H�zmetler� Genel Müdürlüğü
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 M�ll� Eğ�t�m Bakanlığı Özel Eğ�t�m
ve Rehberl�k Genel Müdürlüğü



   Yükseköğret�m Kurumları Engell�ler Danışma
ve Koord�nasyon Yönetmel�ğ� kapsamında
Yükseköğret�m kurumlarında aşağıdak� kom�syon ve
b�r�mler�n oluşturulmasına da�r amaç, kapsam ve
dayanaklarla b�rl�kte �lg�l� kom�syon ve b�r�mler�n
görevler� tanımlanmıştır.

➢    Yükseköğret�m kurulu engell� öğrenc�ler
kom�syonu
➢    Engell� öğrenc�ler danışma ve koord�nasyon b�r�m�
➢    ÖSYM engell� öğrenc�ler danışma ve
koord�nasyon b�r�m�
➢    Yükseköğret�m kurumları engell� öğrenc� b�r�mler�

 Yüksek öğren�m gören engell� b�reyler�n öğren�m
hayatlarında �ht�yaç duydukları akadem�k ortamın
hazırlanması ve eğ�t�m-öğret�m sürec�ne tam
katılımlarının sağlanması amacıyla kurulan bu b�r�mler
gerekl� tedb�rler� almak ve düzenlemeler yapmak
amacıyla kurulmuştur (Yükseköğret�m Kurum…,2010).
 
 Yüksek öğren�mde eğ�t�m hakkına er�ş�mde sorunlar
yaşayan veya �y�leşt�rme talep eden öğrenc�ler
ve/veya adaylar Yükseköğren�m Kurulu’nun,
ÖSYM’n�n ve Yükseköğret�m kurumlarının
(ün�vers�teler�n) �lg�l� b�r�mler�ne ulaşım
sağlayab�lmekted�r. 

 Yükseköğret�m Kurumları
Engell�ler Danışma ve Koord�nasyon
Merkezler�
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T.C. k�ml�k numarasının da yer aldığı talep
veya kayıt formu oluşturmalıdır.

Sağlık kurulu raporu veya A�le ve Sosyal
Pol�t�kalar Bakanlığı tarafından ver�lm�ş
özürlü k�ml�k kartını �braz etmel�d�r. (Özür
oranı k�ml�k kartına �şlem�ş �se nufüs
cüzdanını göstermes� yeterd�r).

  Engell� b�reyler�n toplum �le
bütünleşmeler�ne destek sağlamak amacıyla
kurulan b�r�mler, �ht�yaç hal�nde b�r�me başvuran
engell� b�rey ve a�leler�ne ps�ko-sosyal
danışmanlık ve rehberl�k h�zmetler�; okul,
hastane ve rehab�l�tasyon g�b� yerlere ulaşım;
bakıma muhtaç engell� b�reylere bakım
h�zmetler� g�b� b�rçok h�zmet� sunmakla
görevlend�r�lm�şlerd�r (Büyükşeh�r
Beled�ye..,2006). 

Engell� b�reyler h�zmetlerden yararlanmak �ç�n
büyükşeh�r beled�yeler�ne başvurup,

1.

1.

 Büyükşeh�r Beled�yeler� Engell�
H�zmet B�r�mler�



    İç�şler� Bakanlığı S�v�l Toplumla İl�şk�ler
Genel Müdürlüğü’nün DERBİS (Dernekler B�lg� S�stem�)
üzer�nden paylaştığı �stat�st�klere göre Türk�ye’de
2021 yılında faal 121.994 dernek bulunmaktadır.
Dernekler faal�yet alanlarına göre �ncelend�ğ�nde
1.389’unun (%1,14’ünün) Engell� Dernekler� olduğu
görülmüştür. 
 
 Kültür ve Tur�zm Bakanlığı Vakıflar Genel
Müdürlüğü’nün 2019 ver�ler�ne a�t Hedef K�tles�ne
Göre Yen� Vakıfların Dağılımı tablosunda hedef k�tles�
engell� olan 1.817 vakıf bulunmaktadır. Bu sayı aynı
tabloya göre tüm vakıfların %11,5 �ne karşılık
gelmekted�r. 
 
 Ulusal düzeyde çalışmalar sürdüren engell�
b�reylere yönel�k s�v�l toplum kuruluşları �st�smar ve
haklara er�ş�m konusunda engell� b�rey ve/veya
a�les�n�n başvurusu üzer�ne gerekl� yönlend�rmeler�
yapmakta ve �lg�l� kurumlarla �let�ş�m kurarak destek
h�zmetler� sunmaktadır. Engell� b�reyler �ç�n ulusal
düzeyde h�zmet sunan bazı s�x�l toplum kuruşları
aşağıda paylaşılmıştır. 

 S�v�l Toplum Kuruluşları
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  Tohum Türk�ye Ot�zm Erken Tanı ve Eğ�t�m
Vakfı, ‘ot�zm spektrum bozukluğu’ olan
çocukların erken tanısının konulması, özel
eğ�t�m� �le topluma kazandırılmasına öncülük
ed�lmes� ve bunun yurt çapında
yaygınlaştırılması amacıyla, kar amacı
gütmeyen ve kamu yararını gözeten b�r sağlık
ve eğ�t�m vakfı olarak 15 N�san 2003 tar�h�nde
kurulmuştur.

 Tohum Türk�ye Ot�zm Erken Tanı
ve Eğ�t�m Vakfı

 Altı Nokta Körler Derneğ�

    Körlüğe yol açan nedenler�n ortadan
kaldırılması �ç�n gerekl� önlemler�n alınması;
ülkem�zdek� körler�n ekonom�k, toplumsal, kültürel,
meslek� bakımlardan gel�şt�r�lmes� yolunda çaba
göster�lmes�; engell�l�ğe dayalı ayrımcılıkla mücadele
ed�lmes�; körler�n çağdaş, demokrat�k, la�k eğ�t�m�n�n
ve düzeyler�n�n yükselt�lmes� ve onların topluma d�ğer
yurttaşlarla eş�t haklara ve yaşam standartlarına sah�p
b�reyler olarak tam ve eş�t katılımlarının
gerçekleşt�r�lme amacıyla 1950 yılında kurulmuştur

 Türk�ye Down Sendromu Derneğ�

  Türk�ye Down Sendromu Derneğ�, Down
sendromlu b�reyler�n bağımsız, üretken ve
toplumla bütünleşen b�r yaşam kurab�lmeler�n�
sağlamak; toplumun engell�l�k algısını
gel�şt�rmek; uluslararası platformda Down
sendromu �le �lg�l� araştırmaları tak�p ederek
Türk�ye'de uygulanmasını sağlamaya yönel�k
çalışmalar yapmak amacıyla 2011 yılında
kurulmuştur.

 Türk�ye Omur�l�k Felçl�ler�
Derneğ�

  Türk�ye Omur�l�k Felçl�ler� Derneğ� 1998
yılında omur�l�k felçl�ler�n�n tıbbî, meslekî,
ekonom�k, sosyal sorunlarının çözümü ve yen�
omur�l�k felçl�ler�n�n oluşmaması �ç�n h�zmet
vermek amacıyla kurulmuştur.

 Türk�ye Sp�na B�f�da Derneğ�

  Türk�ye Spast�k Çocuklar Vakfı Cerebral
Palsy’l� çocuk ve er�şk�nlere teşh�s, tedav�,
rehab�l�tasyon ve eğ�t�m h�zmet� sağlayarak,
meslek sah�b� olmaları ve hayata
kazandırılmaları �ç�n gerekl� faal�yetlerde
bulunup �nsanlığın mutluluğuna çalışmak
amacıyla 1989 yılında kurulmuştur.

 Türk�ye Spast�k Çocuklar Vakfı

  1997’de kuruşan derneğ�n amacı en sık
görülen doğumsal anomal�lerden olan Sp�na
B�f�da ve onun neden olduğu d�ğer hastalıklar �le
�lg�lenen uzmanların b�lg� ve deney�mler�n�n
b�rleşt�r�lmes�, hastaların ve a�leler�n�n eğ�t�lmes�
ve aralarında dayanışma sağlanması, araştırmalar
yolu �le teşh�s ve tedav� standartlarının
bel�rlenmes� ve yükselt�lmes�, Sp�na B�f�dalı bebek
doğum oranının azaltılmasına yönel�k çalışmalar
yapılması ve Türk�ye genel�nde şubeler kurarak
derneğ� yaygınlaştırmaktır. Ayrıca, hastalara ve
a�leler�ne Sp�na B�f�da’dan kaynaklanan sağlık,
eğ�t�m, �st�hdam g�b� konulardak� zorlukların
aşılmasında eğ�t�m ve rehab�l�tasyon çalışması
yaparak demokrat�k hakların kullanılması da
derneğ�n amaçları arasındadır. 

https://www.spinabifida.org.tr/spina-bifida-nedir


Özel gereks�n�ml� b�reylere yönel�k ş�ddette en öneml� unsur hak temell� perspekt�ft�r. Özel
gereks�n�ml� b�reylere yönel�k algı ve davranışların yardım etme n�yet� dışında hak kavramını
ön plana çıkartan b�r şek�lde göster�lmes� gerekl�l�ğ� aş�kardır. Bu amaçla bu raporun
öner�ler�: 

Sonuç ve Öner�ler
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-Kaldırımlar kamusal alana çıkmak �steyen engell�ler
�ç�n en temel problem. Duraklar, ağaçlar, elektr�k
d�rekler� veya traf�k levhaları görme engell�ler�n ve
ortoped�k engell�ler�n yürümeler�ne engel olacak
şek�lde d�k�lmemel�d�r.
-Özel gereks�n�ml� çocuğa sah�p ebeveynler�n �ht�yaç
duyduklarında ps�kososyal desteğ�n rehab�l�tasyon
merkezler�nde sağlanması, 
En öneml�s� toplumun engell�lere karşı davranışları
konusunda b�lg�lend�rme programları hazırlanmalı ve
telev�zyon, gazete ve broşürler aracılığıyla
yayınlanmalıdır.

Özel gereks�n�m� olan çocuklara sunulan devlet
desteğ�n�n arttırılması çocuğun sadece rehab�l�tasyon
merkezler�nden alınan eğ�t�m�n dışında
sosyalleşmeler�n� sağlayacak farklı eğ�t�m
kurumlarından da destek alması sağlanmas   
Özel gereks�n�m� olan çocukların a�leler�n�n yaşadığı
kaygı ve stres sebeb�yle a�le destek eğ�t�mler�ne
yönel�k çalışmalar yapılması
-Çocuğa bakım vermekle sorumlu k�ş�lere özel
eğ�t�me gereks�n�m� olan çocukların eğ�t�m� hakkında
eğ�t�mler ver�lmes�,

Her türlü kurum ve kuruluşların f�z�k� ve sanal olarak
er�ş�leb�l�r olması gerekmekted�r.
Devlet kurumları b�lg�lend�rmeden h�zmete kadar
özel gereks�n�ml� b�reylere hak ve h�zmetlere
er�ş�m�n� sağlamalıdır.
Her türlü çevre düzenlemes� ve mekansal
düzenleme özel gereks�n�ml� b�rey dostu olmalıdır.
-Özel gereks�n�ml� çocuğa sah�p ebeveynlere
toplum ruh sağlığı merkezler�nde görev yapan
ps�kologlar tarafından danışmanlık h�zmetler�n�n
ver�lmes�,
-Er�şleb�l�rl�k araçlarının gel�şt�r�lmes� ve
yaygınlaştırılması



Katkıda Bulununlar
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