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Kongre’nin Sunuşu

I. Türkiye Çocuk Hakları Kongresi, başlangıcından sonuçlanın-
caya kadar, çocuk ve yetişkinlerin kendilerini ifade ettiği, görüşle-
rini açıkladığı ve eleştirilerinin dikkate alındığı uzun bir sürecin 
sonunda gerçekleşti. Kongre, Türkiye’de ilk kez düzenlenmiş olma-
sına rağmen, hiçbir aşamasında çocuklar adına hareket edilmedi 
ve kongrenin kozası, çocuklar dinlenerek örüldü. Kongre, Türki-
ye genelinde 6230 öğrenci ve çocuk meclisi üyesinin görüşlerinden 
oluşan Sesimizi Kim Duyacak! 2010 Çocuk Görüşü Raporu’nu 23 
Nisan 2010 tarihinde açıklayarak ülke ölçekli bu büyük çocuk öde-
vine başladı. Kongre, çocuk konusunda açılımı önermekle kalma-
dı, yetişkinlerle birlikte yönetilecek bir kongre geleneğini de başlat-
mış oldu. Bu yönüyle Kongre, çocuk hakları bağlamında yalnızca 
ülkemizde değil, dünyada da bir ilk.

I. Türkiye Çocuk Hakları Kongresi’nin çocuk tarihimize düştü-
ğü en önemli kayıtlardan biri ise, merkezini çocuk hakları kültürü-
nün oluşturduğu, çocuk ve yetişkinlere yönelik yayınlarla gerçek-
leşti. Çocuk ve yetişkin bildiri kitapları yanında, 2010 yılı boyun-
ca hazırlanan yayınlarla da iz bırakmayı amaçlamıştır bu kongre. 
2012-2016 yıllarını kapsayacak  I. Türkiye Çocuk Hakları Strateji-
si Belgesi’nin birinci taslağını hazırlayarak Kongre Genel Kurulu’na 
sunulması ise, Türkiye’nin çocuk tarihinde tam bir dönüm nokta-
sıdır… 



Son çeyrek yüzyılda çocuk araştırmalarındaki artış dikkatlerden 
kaçmasa da, Türkiye’de çocuk hakları çalışmaları hiçbir kök çocuk 
sorununun çözümüne yönelecek kuşatıcılıkta değildir henüz. Bu 
açmazın nedeni, üniversitelerin çocuk konusunda çok alanlı çalış-
ma anlayışından uzak olmasıdır. Türkiye’nin öğrenmesi ve aşması 
gereken asıl mesele ise, çocuk sorunlarının tek başına çözülemeye-
ceği gerçeğini bir an önce fark etmesidir. Aileden soyutlanmış ço-
cuk yaklaşımının çözümsüzlük sarmalının genişlemesinden başka 
bir sonuç doğurmayacağı da ortada. Kongrenin, çocuk hakları kül-
türüyle ilgili bütün yayınlarında aile, çocuk, toplum, Devlet odaklı 
yaklaşımın tercih edilmesinin nedeni ise bütün yönleriyle çocukla 
ve çocuk gerçeğiyle yüzleşme çabası olarak kabul edilebilir.

I. Türkiye Çocuk Hakları Kongresi yayınlarının kalıcılığı ve çok 
yönlülüğü, çocuk, çocukluk ve çocuk hakları kültürü konusunun 
edebiyat ve sanat boyutu ile sağlanmıştır. Çocuk edebiyatı ve yetiş-
kin edebiyatının yetkin kalemlerinin çocuk hakları kültürüne da-
yalı yeni yazılmış metinleri bu kongreyi daha da kalıcı duruma ge-
tirmiştir. Kongre, çeviri yoluyla kitap yayımlama kolaycılığını de-
ğil, yerli birikime dayanarak çok önemli bir potansiyeli harekete 
geçirmiştir.

I. Türkiye Çocuk Hakları Kongresi’nin amacı ve işlevinde vur-
gulandığı gibi, kongre, çocuk hakları konusunu medeniyet ölçekli 
bir anlayışla okumayı öneren düşüncenin ilk uygulamasıdır. Kong-
renin ana fikri, yalnızca çocuk konusunun değil, birey, toplum ve 
Devlet sorunlarının medeniyete dayalı bir yaklaşımla çözüleceği 
düşüncesine dayanmaktadır. Çünkü, hiçbir çocuk sorunu tek ba-
şına varolmamıştır ve çözüldüğünde de tekrarlanmayacağı iddia 
edilemez.

I. Türkiye Çocuk Hakları Kongresi, çocukların hayata iyi bir baş-



langıç yapabilmesi için önce yetişkinlerin sorumluluklarını hatır-
latıyor bireylere, topluma ve Devlet’e. Bu yönüyle çocuk hakları öğ-
retimi, önce anne-baba merkezlidir. Bu konuda ülke olarak sor-
mamız gereken üç ana soru ise şunlardır: Çocuklarımızın haklarını 
bilerek büyümelerini ve gelişmelerini istiyor muyuz? Toplum olarak 
çocuklarımızla hayatı paylaşmaya hazır mıyız? Devlet, çocukların 
esenliği için görev ve sorumluluklarını nasıl yerine getirecek?

Bu üç ana sorunun Kongre yayınlarında bütün yönleriyle ce-
vabı yok elbette. Ancak Kongre medeniyet, aile, çocuk, toplum ve 
Devlet bağlamında yetişkinlere çocuk hakları kültürü kaynakları-
nı sunarak yeni bir çocuk okuması yapılmasını öneriyor: Hazır mı-
sınız?..

                 

Mustafa Ruhi Şirin
Çocuk Vakfı Başkanı
Kongre Genel Yönetmeni

Prof. Dr. Aydın Gülan
Kongre Başkanı





Önsöz

Bilgi edinerek gelişmek, ilerlemek ve kendini gerçekleştirmek 
uzun vadeli bir süreçtir. Bireyler ancak bilgi yolu ile zihinsel ola-
rak donanımlı hale gelebilir. Olay ve olguları farklı bakış açıların-
dan gözleyebilme, olanla olması gerekeni ayırabilme, eldeki veri-
lerle olasılıkları yorumlayabilme, olguları yansız bir biçimde de-
ğerlendirebilme, olgular arasında karşılaştırma yapabilme ve eleş-
tiri becerisi kazanma hep bilgi edinmenin verdiği olumlu nitelik-
lerdir. Okumak bilgi edinmenin ana yollarından biridir ve bir ken-
dini gerçekleştirme çabasıdır..

Bireyler arasındaki bireysel farkları tanıma ve kendini ötekinin 
yerine koyma da bilgi ve deneyimlerle edinilebilecek kazanımlar-
dır. Kendisinden farklı ve engelli olanı anlama, kendisini engelli-
lerin ve ailelerinin yerine koyma, onların şartlarını idrak etme an-
cak engellileri tanımak ile mümkündür. Tanımanın yanında en-
gelli bireylerin  yetersizliklerinden ortaya çıkan olumsuz durum-
ların olumlu ayrımcılıkla azaltılması için yapılması gerekenleri de 
bilmeliyiz. Engelli çocuk ve ergenlerin temel haklarının neler ol-
duğu bir engelli kadar engellilerle ilgili bütün tarafların da bilme-
si gerekli olan temel bir konudur. Şimdiye kadar engelli çocuk ve 
ergenlerin haklarının neler olduğu konusunda elimizde yeterince 
kaynak yoktu. 



Kitapta her biri konusunda uzman onüç yazar belirli bir engel 
grubundaki çocuk ve ergenlerin hakları ile ilgili bilgi vermektedir. 
Engelliler, engelli yakınları, öğretmenler ve engellilerle ilgili sivil 
toplum kuruluşları için bir ana başvuru kaynağı niteliği taşıyan bu 
kitap I. Çocuk Hakları Kongresi münasebeti ile yayınlandı. Kitabın 
yayınlanmasına vesile olan Sayın Mustafa Ruhi Şirin’e, kitaba ma-
kale gönderen yazarlara ve yayında emeği geçen yayınevi ilgilileri-
ne teşekkür ederim. Okurlarına yararlı olması dileği ile ..

                 
Prof. Dr. Adnan Kulaksızoğlu
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Giriş
Türkiye’de Özel Eğitim ve Engelli  Çocuk ve 

Ergen Hakları

Temel hak ve özgürlükler uygar toplumlarda birer ayrıcalık ola-
rak görünmemekte ve yasalarla korunmaktadır. Temel hak ve öz-
gürlüklerin kazanımı ile toplumsal refahın gelişmesi arasında doğ-
rudan bir ilişki bulunmaktadır. Her hak ve özgürlük kazanımı ve 
sürdürülmesi aynı zamanda parasal bir maliyeti gerektirir. Temel 
hak ve özgürlüklere sahip olmak, hak sahiplerinin kişisel hak ve 
özgürlüklerini talep etmeleri ile gerçekleşir, ancak temel hak ve 
özgürlüklerin talep edilmeleri bu konudaki farkındalık ile müm-
kündür. Bu farkındalığı kazanmak ile eğitim arasında da doğru-
dan bir ilişki vardır. Ancak eğitilmiş ve belirli bir olgunluğa ulaş-
mış bireyler kişisel hak ve özgürlüklerinin bilincinde olabilirler. 
Temel hak ve özgürlüklerle engelli çocuk ve ergen hakları birbirle-
rini tamamlamaktadır ve birbirlerinden ayrılamazlar. Hakların ta-
lep edilmesi, kazanımı kadar korunması ve sürdürülmesi de sade-
ce bireysel farkındalık ve çabanın ürünü değildir. Toplumların te-
mel hak ve özgürlükler konusunda ve engelli çocuk ve ergen hak-
ları konusunda farkındalık kazanmaları bir süreç içinde gerçekleş-
mektedir.

Engelli çocuk ve ergen haklarının kazanımı, korunması ve sür-
dürülmesi ve geliştirilmesi engellilere, engellilerin ebeveynlerine, 
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ilgili sivil toplum kuruluşlarına, öncelikle eğitim kurumu öğret-
men ve yöneticileri olmak üzere toplumdaki bütün kanaat önder-
lerine, belediyelere ve hükümetlere büyük görevler düşmektedir.

Her hak, hak sahiplerine veya onların ebeveynlerine / ilgili yet-
kililere sorumluluklar da yükler. Bu sorumluluklar yetki sahiple-
rinin hakların elde edilmesi / kazanımı, sürdürülmesi ve geliştiril-
mesi için özel bir anlayış ve çaba içinde olunmasını zorunlu kılar.

Unutulmamalıdır ki engelli çocuk ve ergenler üzerine titren-
mesi gereken bireylerdir ve herkesten ve herşeyden önce korun-
malı / esirgenmelidir. Korunmasız engelli çocuk ve ergenler ko-
layca istismar edilebilir. Hakları kötüye kullanılabilir. Yasa koyu-
cuların ve yasayı uygulayıcıların engelli çocuk ve ergenlerin hakla-
rı konusunda ayrıca bilgilendirilmesi ve bu farkındalıklarının art-
tırılması gerekmektedir.

Birleşmiş Milletler Genel Kurulunca 10 Aralık 1948’de kabul 
edilen İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi, insan haklarının ta-
nımasının hürriyetin, adaletin ve barışın temeli olduğunu kabul 
eder. Ayrıca aynı beyannamede insan haklarının hukukî olarak 
korunmasının bir zaruret olduğu ifade edilmektedir, (Özürlüler-
le İlgili Mevzuat, 2002). Temel insan hak ve özgürlükleri insanlık 
aleminin gelişmesine paralel olarak zaman içinde olgunlaşmış ve 
İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi’nde son şeklini almıştır.

Türkiye Çocuk Hakları Sözleşmesi’ni (ÇHS) 1990 Dünya Çocuk 
Zirvesinde imzalamış ve 1994 yılında onaylamıştır. Sözleşmenin 
23. Maddesi engelli çocuğun kendine güvenini arttıracak ve top-
lumsal yaşama katılmasını kolaylaştıracak koşulların oluşturul-
masına da vurgu yapmaktadır, (Hancıoğlu ve Diğerleri, 2000: 34).

7-10 Haziran 1994 tarihlerinde İspanya’nın Salamanco şehrinde 
92 ülke ve 25 uluslararası kuruluşu temsilen 300’ü aşkın birey bira-
raya gelerek “herkes için eğitim” hedefini gerçekleştirmek üzere bir 
bildiri hazırladı. Bu bildiride; her çocuğun kendine özgü ilgi, yete-
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nek ve öğrenme ihtiyacı olduğu ve her çocuğun eğitim görme hak-
kına sahip olduğu kabul edilmekte ve özel eğitime ihtiyacı olanların 
da normal okullara devam edebilmelerine ve bu okulların “çocuğu 
merkeze alan” bir anlayışla özel eğitime muhtaç olanları da normal-
lerle bir arada eğitmek gerektiğini vurgulamaktadır. Ayrıca bireysel 
farklara bakılmadan hükümetlerin bütün çocukları aynı imkana ka-
vuşturmak için eğitim sistemleri geliştirmek amacıyla en üst bütçe 
ve politika önceliği vermeleri öğütlenmektedir, (Dede, 1996: 91-94).

Engelli çocuk ve ergenlerin özel eğitimle eğitilmeleri onlar için 
en temel haktır. Dünya’da çağdaş eğitim anlayışının yaygınlaşması, 
herkesin bireysel özelliklerine göre eğitim alma hakkı olduğunun 
kabul edilmesini sağladı. Böylelikle özel eğitime ihtiyaç duyanla-
rın eğitimine daha çok ağırlık verilmeye başlanmıştır.

Özel eğitim, bireylerin çoğunluktan farklı olarak belirli bazı be-
densel, zihinsel ve sosyal özellikler göstermesinden dolayı onlar 
için tasarlanmış eğitimdir. Özel eğitime ihtiyaç duyanlar aşağıdaki 
gibi sınıflandırılabilir, (Özyürek,1983, s.16 ve Şahin, 2003, s.561).

1) Bedensel özellikleri bakımından 
 a) Görme engelliler
 b) İşitme engelliler 
 c) Bedensel engelliler
 d) Süreğen hastalığı olanlar
2) Zihinsel özellikleri bakımından
 a) Zekâ engelliler
 b) Özel öğrenme güçlüğü çekenler
 c) Üstün zekâlılar ve özel yetenekliler
3) Sosyal ve davranışsal özellikleri bakımından
 a) Korunmaya muhtaç çocuklar
 b) Suçlu çocuklar 
4) İletişim özelliklerine göre
 a) Konuşma bozukluğu olanlar 
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Ülkemizde yaklaşık 8.5 milyon insan yukarıdaki özür grupla-
rından en az birine dahil edilebilir. Bu da genel nüfusun yaklaşık 
%12,29’unun özel eğitime ihtiyacı olduğunu göstermektedir, (II. 
Özürlüler Şurası, 2005: 70).

Ülkemizde Özel Eğitimin Gelişimi
Cumhuriyetin kuruluşundan önce Ankara hükümeti korun-

maya muhtaç çocuklar hakkında önemli girişimlerde bulunmuş-
tur. Osmanlı İmparatorluğunun son yıllarında kurulan ve korun-
maya muhtaç çocuklar için büyük hizmetler yapan Darüleytamlar 
hakkında bir yönetmelik çıkarılmış ve bu kurumun yönetimi belir-
li kurallara bağlanmıştır. Ulusal kurtuluş savaşının çok can kaybına 
mal olması birçok kimsesiz ve yoksul çocukların korunmasını ge-
rektirdi. Bu nedenle Himaye-i Etfal Cemiyeti adı altında 10 Haziran 
1921’de Çocuk Esirgeme Kurumu kurulmuştur, (Çağlar, 1982: 1).

Ülkemizde üstün yetenekliler için kurulan Enderun Mektebi 
dışındaki özel eğitim örneği 1889’da İstanbul’da Ticaret-i Hamid-i 
Mektebi içinde açılan görme ve işitme engelliler sınıflarıdır, (Gü-
ven, 2003: 60). 1891’de aynı okul bünyesinde bir görmezler sını-
fı açılmıştır. Bu sınıflar daha sonra ayrı bir okul olmuş, 1912 yılı-
na kadar 30 yıl süre ile eğitim vermiştir. 1921 yılında İzmir’de Özel 
İzmir Sağırlar ve Körler Müessesesi ismini taşıyan bir okul açıldı-
ğı, daha sonra Sağlık Sosyal yardım Bakanlığına bağlanarak 1950 
yılına kadar faaliyetini sürdürdüğü bilinmektedir (Kargın, 2003).

1923 yılında Türkiye Cumhuriyeti adına Atatürk tarafından 
onaylanan Cenevre Bildirisi özel eğitim konusunda bir ilerleme 
olarak görülmektedir, (Şahin, 2003: 58).

Ülkemizdeki zekâ engelli çocukların özel eğitimleri çok geç 
başlamıştır. Ekim 1952 tarihinde Gazi Eğitim Enstitüsü’nde Özel 
Eğitim bölümü açılmıştır. Bölümde Üstün ve Geri Zekâlı çocuk-
ların eğitimi konusunda bir uzmanlık bölümü bulunmaktaydı, 
(Çağlar, 1974: 106).
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1965 yılında özel eğitim alanında öğretmen yetiştirmek amacı 
ile Ankara Üniversitesi Eğitim Fakültesinde Özel Eğitim Bölümü 
açılmış, bu iki bölüm daha sonra kapatılmıştır. 

1950 yılında görme engellilerin topluma katılımını sağlamak 
amacı ile Altı Nokta Körler Eğitim ve Kalkındırma Derneği ku-
rulmuştur. 1955 yılında özel eğitime muhtaç çocukları incele-
mek amacı ile bu günkü adı ile ilk Rehberlik ve Araştırma Merke-
zi (RAM) kurulmuştur, (Şahin, 2003: 59).

1963-64 öğretim yılında Ankara ve İstanbul’da üstün yetenekli 
bir öğrenci grubu özel sınıflarda yetiştirilmiştir, ancak bu uygula-
maya 1968 yılında son verilmiştir.

1957 yılında çıkarılan 6660 sayılı yasa ile güzel sanatlarda yara-
tıcı ve üstün yetenekli çocukların devlet eli ile yurt dışı eğitimden 
yararlanmaları sağlanmıştır.

1961 anayasasında ilk kez özel eğitim ile ilgili hükümler konul-
muş ve ilk defa özel eğitim yönetmeliği çıkarılmıştır.

1962 yılında çıkarılan 222 sayılı ilköğretim kanununda “Mec-
buri ilköğretim çağında bulundukları halde zihnen, bedenen, ru-
hen ve sosyal yönden özürlü olan çocukların özel eğitim ve öğre-
tim görmesi sağlanır” hükmü konularak engelli bireylerin özel eği-
tim görmesi yasaya girmiştir. 

1971 yılında çıkarılan 1475 sayılı iş Kanununda işverenlerin 50 
ve daha fazla işçi çalıştıranlarına %3 oranında engelli birey çalış-
tırma zorunluluğu getirilmiştir, (Kepenekçi, 2000: 88).

1973’te yürürlüğe giren 1739 sayılı Milli Eğitim Temel 
Kanunu’nda da özel eğitimle ilgili maddeler bulunmaktadır.

Özel eğitim ve rehberlik daire başkanlığı konumunda olan il-
gili daire artan ihtiyacı karşılamak üzere 30 Nisan 1992’de Özel 
Eğitim Rehberlik ve Danışma Hizmetleri Genel Müdürlüğü hali-
ne dönüştürülmüştür. 

1983’te Anadolu Üniversitesinde Özel Eğitim Öğretmenliği 



22   | Anne - Baba ve Öğretmenler İçin

Programı açılmış, 1990’da da aynı üniversitede Özel Eğitim bölü-
mü kurulmuştur, (Cavkaytar ve Diken, 2005: 19).

1997’de 571-573 sayılı Kanun Hükmünde kararname ile T.C. 
Başbakanlık Özürlüler İdaresi Başkanlığı kurulmuştur. Bu başkan-
lık özürlülerle / engellilerle ilgili çalışmaların eşgüdümü için ku-
rulmuş bir kuruluştur, (Şirin ve Sayıta, 2000: 251).

Kabul tarihi 01.07.2005 olan 5378 sayılı “Özürlüler ve Bazı Ka-
nun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması 
Hakkında Kanunla” özürlülerin sağlık, eğitim, rehabilitasyon, is-
tihdam, bakım ve sosyal güveliğine ilişkin sorunların çözümü için 
yasal düzenleme yapılmıştır.

Yukarıda sözü edilen yasal düzenlemeden sonra engelli çocuk-
lar için ailelerine ödenen ödenek özel eğitim hizmeti veren özel 
eğitim kurum sayısında ciddi bir artış meydana gelmiş, böylece 
yasayla verilen engelli çocuk ve ergen hakları ne yazık ki kısa süre 
sonra bir kısım kurumlarca istismar edilmiş, bu da beraberinde bu 
kurumların denetlenmesi sorununu getirmiştir.

Ülkemizdeki özel eğitim hizmetleri, okullarda kaynaştırma uy-
gulamaları ile veya engel grupları için açılmış özel eğitim okulla-
rında yürütülmektedir. Ancak özel eğitime ihtiyaç duyan çocukla-
rın çok azı özel eğitim alabilmektedir. 

2010-2011 öğretim yılında bir Görme Engelliler Öğretmenli-
ği, üç İşitme Engelliler Öğretmenliği, bir “Genel” Özel Eğitim Öğ-
retmenliği, onüçü devlet üniversitesi, bir vakıf üniversitesi ve bir 
de Kıbrıs’ta toplam 15 Zihinsel Engelliler Öğretmenliği, iki Üstün 
Zekâlılar Öğretmenliği olmak üzere üniversitelerimizde özel eği-
tim öğretmenliği ile ilgili programlar bulunmaktadır. 
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Engelli Çocuk ve Ergenlerin Ailelerinin 
Karşılaştıkları Bazı Engeller 

Zihinsel Engelliler toplumda diğer engel gruplarına göre göre-
celi olarak sayıca en kalabalık gruptur. Zihinsel engellilerin top-
lumdaki dağılımı %2 civarındadır, (Kulaksızoğlu, 2003: 31). Bü-
tün engelli gruplarında olduğu gibi zihinsel engellilerin kaynaş-
tırma eğitiminden faydalanmalarına oranları çok düşük olmasına 
karşılık, ailelerin ve ilgili sivil toplum kuruluşlarının örgütlülüğü-
nün daha yaygın olması nedeni ile zihinsel engellilere yönelik top-
lumsal farkındalıkta ve hizmette artış görülmektedir.

Eğitilebilir zihinsel engellilerin erken eğitimle önemli ilerleme-
ler sağladığı bilinmektedir. Evde eğitim imkânlarının arttırılma-
sı, anneyi zihin engelli çocuğunun eğitimi konusunda bilgilendi-
recek ve yalnız olmadığı duygusunu pekiştirecektir. Erken eğitim 
ile ilgili ailelere daha çok imkan sağlanmalıdır. Zihinsel engele sa-
hip bir çocuk ve ergenin ailesi için en önemli taleplerden biri ço-
cuğunu kendisinden sonra koruma altına alacak bir kurumun ol-
masıdır. Böyle kurumların olması, ailelerde ana babanın ölümün-
den sonra çocuğunun bakımı ile ilgili kaygıları azaltacaktır. Aile-
lerin zihin engelli çocuklarının üstesinden gelmeleri konusunda 
destek hizmetlerine ihtiyaç vardır. 

Eğitim herkes için temel bir haktır ancak eğitim kurumlarımızın 
önemli bir kısmı fiziksel engellilerin de girişini kolaylaştıracak mi-
mari düzenlemelerden yoksundur. Tekerlekli sandalye ile binalara 
giriş imkanı veren uygun eğitimde ve uygun genişlikteki düz yollar 
ve özürlü asansörleri ile fiziksel engelliler için özel tuvaletler yoktur.

Fiziksel engelliler için diğer bir zorluk da, temel bir hak olan 
ulaşım hakkından aşamadıkları fiziksel engeller yüzünden yete-
rince yararlanamamaktır. Kaldırımların engelli araçlarının çıkması 
için elverişli olmaması, engelli araçların tekerleğini içine alabilecek 
genişlikteki yola paralel konulmuş yağmur mazgallarının tekerlekli 
sandalyeleri engellemesi nedeniyle yaşanan zorluk, otobüs ve tren 
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duraklarına ulaşımdaki merdivenlerin fiziksel engellilerin geçişini 
zorlaştırması gibi nedenler, tekerlekli sandalyesi ile şehirde bir yer-
den başka yere gitmek isteyen bir fiziksel engelli için temel hakları-
nı engelleyen, hayatı zorlaştıran engellerden bazılarıdır.

Fiziksel engelli çocuklar için eğitim almış özel eğitim öğretmen-
lerinin yokluğundan ve okulların engelli çocukların da okuyabile-
cekleri biçimde mimari özelliklere sahip olmamalarından, fiziksel 
engelli çocukların okullaşma oranı arzu edilen seviyede değildir.

Görme engelli çocuklar ve ergenlerin özel eğitim alabilmeleri 
bu alanda uzmanlaşmış, özel eğitim öğretmenlerinin yetiştirilmesi 
ve Görme Engelliler Öğretmeni olarak ilgili kurumlarda istihdam 
edilmesi ile mümkündür.

Güney Doğu Anadolu’da yapılan bir araştırma kaba körlük ora-
nının %0.4 olduğunu göstermiştir, (Baş, 1993: 48-51). Genel nüfu-
sa oranlandığında ciddi sayıda görme engelli ile karşı karşıya olduğu-
muz anlaşılmaktadır. Görme engellilerin dili öğrenmede işitme en-
gellilere göre daha şanslı olduğu bilinmektedir. Ancak okuma bece-
risini kazanabilmesi için Braille Alfabesini öğrenmesi gerekmektedir.

Görme engellilerin şehirdeki ulaşımlarını güvenli yapabilmele-
ri için yeni düzenlemelere ihtiyaç vardır. Kaldırım kenarlarında ve 
yoldan karşıya geçişlerde kabartma taşlar döşenmesi ve yaya ge-
çişlerindeki ışıklarda yeşil yandığında sesli uyarıcıların eklenmesi 
görme engellilerin yaya ulaşımında çektiği zorlukları azaltacaktır. 
Kamu ve özel binaların ve umumi tuvaletlerin tabelalarına Braille 
alfabesi ile de yazmak görme engellilerin rahatça aradıkları yerleri 
bulmalarını sağlayacaktır.

İşitme özrü, dil ve konuşma bozukluğu olan bireylerin ileti-
şim ihtiyaçlarını desteklemek için işaret dilinin dil bilimi yönün-
den çözümlemesini yapmak, yazılı ve görsel eğitim araç-gereçleri-
ni hazırlamak, Türk işaret dili sistemini oluşturmak, işaret dili ter-
cümanları ile öğrencilerini yetiştirmek ve farklı uygulamaları ön-
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lemek üzere usul ve esasları düzenlemek amacı ile 14 Nisan 2006 
tarihinde 26139 sayılı Resmi Gazetede “Türk İşaret Dili Sisteminin 
Oluşturulması ve Uygulanmasına Yönelik Usul ve Esasların Belir-
lenmesine İlişkin Yönetmelik” yürürlüğe girmiştir.

Sonradan kazanılmış işitme kayıplarının eklenmesi ile çocukluk-
taki işitme kayıpları % 0.6’ya kadar çıkmaktadır, (Belgin, 1992: 6-7).

İlk işitme engelli sınıfın 1889’da açılmasına işitme kayıplarının 
binde 6 oranında olmasına rağmen ülkemizdeki işaret dili siste-
mini oluşturmak ve uygulamasına ilişkin usul ve esasların belir-
lenmesine ilişkin yönetmeliğin 2006 yılında yürürlüğe girmesi son 
derece geçtir. 

Eskişehir Anadolu Üniversitesinde 1979 yılında İÇEM (İşitme 
Engelli Çocuklar Merkezi) kurulmuş ve Anadolu Üniversitesinin 
imkanları ile gelişmesini sürdürmüştür. 

Anadolu Üniversitesindeki İşitme Engelliler Öğretmenliği 
prog ramından çok sonra Samsun 19 Mayıs Üniversitesi Eğitim Fa-
kültesinde ve Karadeniz Teknik Üniversitesi Fatih Eğitim Fakülte-
si’nde İşitme Engelliler Öğretmenliği programları açılmıştır. An-
cak her iki programda da yakın yıllara kadar, işitme engelliler ko-
nusunda doktoralı öğretim elemanı bulunmamaktaydı. 

Engelli çocukların eğitimleri konusunda uzmanlaşmış öğretim 
elemanları, ilgili alanlarda lisans, yüksek lisans ve doktora seviye-
sinde eğitim vererek bölümler ve enstitüler açmakta geciktikleri 
için özel eğitimin her alanında doktorasını tamamlamış eleman-
lar bulmakta güçlüklerle karşı karşıyayız. Oysa akademik sorum-
luluk alan uzmanlarının bir an önce yüksek lisans ve doktorasını 
tamamlamış öğretim elemanları yetiştirmesini gerektirirdi.

2000’li yıllarda ülkemizde artan ekonomik gelişmeye ve engelli-
lik konusundaki farkındalığa paralel olarak özel eğitim alanında bü-
yük bir gelişme görülmektedir. Ancak özel eğitim öğretmenlerine 
olan talep giderek artmakta ve bu ihtiyacın yukarıdaki programlarla 
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yakın vadede karışlanması mümkün görünmemektedir. Ortopedik 
engelli ve çocuk engelli bireylerin de eğitim ihtiyaçlarını karşılaya-
cak yeni lisans programlarının açılması ve özel eğitimin her alanın-
da doktoralı öğretim elemanı yetiştirilmesi de önemli bir ihtiyaçtır. 
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İSMAİL DOĞAN

Bursa’da doğdu. İlk, Orta ve Lise öğrenimini Bursa’da; Lisans ve Lisansüstü 
öğrenimini Ankara Üniversitesi’nde yaptı. Ankara Etlik Lisesi’nde üç yıl öğ-
retmenlik sonrasında 19 Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi’nde Araştırma 
Görevlisi, Dr. ve Öğretim Görevlisi olarak çalıştı. Ankara Üniversitesi Sosyal 
Bilimler Enstitüsü’nde hazırladığı, “Türk Kültür ve Eğitimine Katkıları Açı-
sından Mehmet Tahir Münif Paşa ve Ali Suavi Üzerine Mukayeseli Bir Ça-
lışma” adlı araştırması, belirtilen Tanzimat aydınları üzerinde, Cumhuriyet 
dönemindeki “ilk doktora tezi”dir. Eğitim Sosyolojisi Bilim Dalı’nda doçent, 
Nisan 2002’de aynı alanda Ankara Üniversitesi’nde Profesör oldu. 1992–2001 
yılları arasında Polis Akademisi’nde sosyoloji dersleri; Gazi Üniversitesi ve 
Hacettepe Üniversitesi’nde değişik dönem ve programlarda; 2002–2003 öğ-
retim yılından 2006 yılına kadar da Eskişehir Osman Gazi Üniversitesi’nde 
lisans ve lisansüstü düzeylerde dersler verdi. Halen Ankara Üniversitesi Eği-
tim Bilimleri Fakültesi, Eğitimin Kültürel Temelleri Bölümü, Eğitimin Sos-
yal ve Tarihi Temelleri (ESTT) Anabilim Dalı’nda öğretim üyesidir, aynı za-
manda ESTT Anabilim Dalı Başkanı’dır. Alanında yaptığı araştırma ve in-
celemeleri yanında, ulusal ve uluslararası bilimsel toplantılara sunduğu bil-
diri ve makaleleri ile birçok çeviri makalesi de bulunmaktadır. Eserleri: “Si-
vil Toplum, Ondan Bizde de Var”, “Sokaktaki Yabancı, İşyeri İsimlerine Yan-
sıyan Kültürel Eğilimler”, “Akıllı Küçük, Çocuk Hakları Üzerine Sosyo-Kül-
türel Bir İnceleme”, “Osmanlı Ailesi, Sosyolojik bir Yaklaşım”, “Bizde Kadın, 
Kent Sosyolojisi Denemeleri”, “Toplum ve Eğitim Sorunları Üzerinde Felsefî 
ve Sosyolojik Tahliller”, “Sosyoloji, Kavramlar ve Sorunlar”, “Dünden Bugü-
ne Türk Ailesi”, “Şarkıların Çağırdığı Şampiyon: Bursaspor”, “Türk Eğitim 
Tarihinin Ana Evreleri: Kurumlar, Kişiler ve Söylemler”.

MAHMUT ÇİTİL

1981 yılında Afşin’de doğdu. İlköğretimini Adıyaman’da, ortaöğretimini 
Kahramanmaraş’ta tamamladı. 2004 yılında Ankara Üniversitesi Eğitim Bi-
limleri Fakültesi Özel Eğitim Bölümü Zihin Engelliler Öğretmenliği’nden 
mezun oldu. Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü’nde, “Eğitimin 
Sosyal ve Tarihi Temelleri” çalışmasıyla yüksek lisans programını tamamla-
dı (2008). Halen Gazi Eğitim Fakültesi Özel Eğitim Bölümü Görme Engelli-
lerin Eğitimi Anabilim Dalında Araştırma Görevlisi olarak görev yapmakta 
ve doktora öğrenimine devam etmektedir.
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Engelli Çocuk ve Ergenlere 
Sosyolojik Bir Yaklaşım

Engelli çocuk ve ergenlere yönelik sosyolojik bir tahlil (irdele-
me) yapmanın kendine özgü güçlükleri bulunmaktadır. Bu neden-
le engelliliğe ilişkin sosyolojik yaklaşım ve irdelemeler oldukça sı-
nırlıdır. Çünkü bu konu uzun bir süre  sosyal psikolojinin, kamu-
sal sağlığın ya da klinik bilimlerin çalışma alanları içinde düşü-
nülmüştür. Oysa engellilerin en büyük sorunu toplumda kendile-
rine gereken önemin verilmemesi, toplumda eşit ve saygın bir ko-
num elde etmede yaşadıkları güçlüklerin üstesinden gelememele-
ridir. Bu sebeple engellilerin toplumsal konumlarının, daha doğ-
rusu engellilerin toplumla ilişkilerinin sosyolojik bir gözle irdelen-
mesinin çeşitli yararları bulunmaktadır.

Engellilik doğumdan ölüme kadar uzanan geniş bir yelpazede 
karşımıza çıkmaktadır. Bazı insanlar doğuştan getirdiği zedelen-
me ve yetersizliklere bağlı olarak engelli olabilmekte, bazıları da 
bu duruma ilerleyen yaşlarda maruz kalabilmektedir. Yaş dilimle-
rine göre engellilerin konum ve sorunları farklılaştığı gibi benzer 
özellikler de gösterebilmektedir. Örneğin çocuk engelli için eği-
tim imkânları önem kazanırken, yetişkin bir engelli için istihdam 
sorunu öncelik taşır. Bunlara rağmen ulaşım her yaştaki engelli 
için oldukça önemli bir yaşam ihtiyacı olabilmektedir. Bu makale-
de çocuk ve ergen engellilere odaklanarak, bu kategorideki engel-
lilerin toplumsal sorunları irdelenmektedir.
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Kavramsal boyut

Konunun temel kavramları üzerinde bazı tartışmalar söz ko-
nusudur. Bu durum problemin tanımı ve anlaşılmasını güçleştir-
mektedir. O nedenle bu çalışmada, tercih edilen tanımlar öne çı-
karılmıştır. 

Zedelenme: Bireyin, doğum öncesi, doğum anı ve doğum son-
rası çeşitli etmenlerle oluşan, organlarının işlevlerini yerine getir-
mede ve görevlerini yapmada etkili olan zorlanım durumudur.

Yetersizlik: Zihinsel, fiziksel, davranışsal ya da zedelenmeye 
bağlı olarak duyu organlarının, işlevlerinde tüm ya da kısmen göz-
lenen kayıpların ortaya çıktığı durumu ifade eder. Birey, yetersiz-
liğine bağlı olarak çoğu kimsenin duyduğu gibi duymayabilir, gör-
düğü gibi görmeyebilir, öğrendiği gibi öğrenmeyebilir.

Engel: Yetersizliği ya da özrü olan bireyin çevreyle etkileşimin-
de karşılaştığı problemleri tanımlamaktadır (Ataman, 2003: 15). 
Engel, kişinin çevreye uyum sağlayamaması hâlidir. 

Bu tanımda özür ve yetersizlik hemen hemen aynı anlamda 
kullanılmış ve engel bu özür ve yetersizliğin çevresel etkileşimde 
ortaya çıkan farklı bir boyutu olarak açıklanmıştır. Ancak zaman 
zaman “özür” ve “engel” kavramlarının da birbiri yerine kullanıl-
dığı görülmektedir. 

Bir başka tanımlamada; “bireyin yetersizlik yüzünden yaş, cin-
siyet, sosyal ve kültürel faktörlere bağlı olarak oynaması gereken 
rolleri gereği gibi oynayamama durumunda kalması” şeklinde ta-
nımlanmıştır (Cavkaytar, 2008: 3). Bu tanımda özür ve engel kav-
ramları eş anlamda kullanılmıştır. Bu kavramsal karışıklık gün-
cel dilde de kendini göstermektedir. Örneğin Başbakanlık “Özür-
lüler İdaresi Başkanlığı” adında yer alan “özürlüler” ifadesi dev-
let tarafından kullanılırken; Eğitim Fakültelerine bağlı özel eğitim 
bölümlerinde, “Görme Engellilerin Eğitimi Anabilim Dalı”, Zihin 
Engelliler Öğretmenliği Programı” gibi isimlerde yer alan “Engelli-
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ler” ifadesinin üniversiteler tarafından tercih edildiği görülmekte-
dir. Ancak son dönemlerde engel ve özür kavramlarından ziyade 
bu kavramların hitap ettiği kitleye “özel gereksinimli bireyler” de-
nilmeye başlanmıştır. Bu tanım bilim adamları tarafından sıklıkla 
kullanılmasına rağmen güncel dilde engel ve özür kavramlarının 
sıklıkla kullanılmaya devam edildiği görülmektedir. 

Engelliler ve Toplum 

Engelli kavramı zihinsel, işitsel, fiziksel ve görme engellileri içi-
ne aldığından geniş bir kavramdır. Bedensel, zihinsel, duygusal ve 
sosyal yönden normalden farklı olan çocuklar engelli olarak tanım-
lanmaktadır. Zihinsel engellilik ise bireyin uyum davranışlarının en 
az ikisinde ve zihinsel yeteneklerinde görülen sınırlılık durumudur. 

Engelli bireylerin de toplumda bağımsız bir yaşama ve top-
lum tarafından kabul görmeye ihtiyaçları vardır. Bu konuda gö-
rece eşitsizliklerin neden olduğu toplumsal sorunlar yaşanmakta-
dır. Fiziksel ve hukuksal düzenlemelerle birlikte toplumsal algıla-
rın değişmesi ve değiştirilmesine yol açacak uygulamalarla birlik-
te bu eşitsizliklerin giderilmesi bir ihtiyaçtır.

Engelli bireylerin genel sosyolojik özellikleri

Türkiye’de engelli bireylerin genel sosyolojik özelikleri hususu 
bir kaç araştırmanın verileri ile sınırlıdır. Bunlar içinde en kap-
samlısı olan en son çalışma, “Türkiye’de Özürlü Birey Olma, Temel 
Sosyolojik Özellikleri ve Sorunları Üzerine Bir Araştırma (2004-
2006)” adlı araştırma ve sonuçlarlarıdır. Buna göre Türkiye’de en-
gellilerin sosyolojik özellikleri şöyle sıralanabilir:

• Engelli bireylerin çoğunluğu 19-44 yaş arasındadır. Bekâr 
olan engellilerle evli olanların oranı birbirine yakındır,

• Eğitim düzeyleri düşüktür,
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• Kent merkezli engellilerin sayısı kır merkezli engellilerden 
daha fazladır,

• Engelli bireyler yaşamlarını aileleriyle beraber geçirmekte-
dirler; ancak istisnai olarak tek başına ve arkadaşlarıyla yaşa-
yan ve yurtlarda kalan engelliler de vardır.

• Bireyler çoğunlukla engelli olmalarından dolayı kimseyi so-
rumlu tutmamakla birlikte, engelli bireyler arasında, anne-
babalarını gerekli ihtimam göstermemeleri, yakın akrabala-
rını anne-babalarını yanlış yönlendirmeleri ve sağlık perso-
nelini yetersiz ve hatalı uygulamaları nedeniyle sorumlu tu-
tanlar da bulunmaktadır.

• Engelli bireylerin çoğunluğu yardım araçları (tekerlekli san-
dalye, protez, baston) kullanmaktadırlar.

• Çoğunluğu gündelik aktivitelerini (yemek, tuvalet, banyo, gi-
yinme, alış veriş, dışarı çıkma, kitap/gazete okuma) tek baş-
larına karşılasalar da göz ardı edilemeyecek bir bölümü be-
lirtilen etkinlikleri tek başına karşılayamamaktadır.

• Engelli bireylerin köken aileler (anne-baba aileleri) çoğun-
lukla çekirdek aile modelindedir.

• Bedensel engellilerin görme engellilere göre; erkek engellilerin 
kadın engellilere göre meslek sahibi olma oranları yüksektir.

• Mesleklerin dağılımına göre hem görme, hem bedensel en-
gelli bireylerde idari işlerde; tüm engelliler içinde kadınlarda 
idari işlerde, erkeklerde tarım dışı üretim faaliyetlerinde yo-
ğunlaşmaktadır.

• Engelli bireyler genel zamanların genellikle ev, yurt, dernek, 
işyeri gibi alanlarda geçirmekle birlikte, onlar boş zamanla-
rını da bu alanlarda geçirmektedirler.

• Engelli bireylerin çoğu bilgisayar kullanmakta veya bilgisa-
yar kullanmayı istemektedirler. Bilgisayarlar internette bilgi 
tarama, gezinti yapma amacıyla kullanılmaktadır.  
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Engelli Çocuklar

Engelli çocuklar günümüz dünyasında önemli bir demografik 
olgu haline gelmiştir. ABD ve Türkiye örnekleri durumun ciddi-
yetini ortaya koymaktadır. ABD’de yapılan araştırmalarda her yıl 
doğan bebeklerin % 3’ünde çeşitli anomaliler, her bin bebekten 
üçünde gelişimsel bozukluluklar saptanmıştır. Bunların yanı sıra 
tüm bebeklerin % 6-7’sinin düşük ve çok düşük doğum ağırlığı ile 
doğduğu gözlenmiştir. Türkiye’de yapılan bir araştırma ise 731 an-
nenin bebeklerinin yaklaşık % 3-4’ünde malformasyon, 0.012’sin-
de Down Sendromu görülmüştür. Söz konusu çalışmada 1913 be-
beğin 500-2500 gr. doğum ağırlığı ile dünyaya geldikleri, prema-
türite ve anne karnındaki gelişim geriliğinin düşük doğum ağırlı-
ğına yol açtığına işaret edilmektedir. Gelişim geriliği olan bebekler 
genellikle engelli tanısı almakta; düşük ve çok düşük doğum ağırlı-
ğı ile doğan bebekler ise özellikle yoksulluk, çok kardeşlilik, anne-
baba işsizliği gibi etmenlerin eklenmesiyle engelli olma riski ta-
şımaktadırlar.1 “Türkiye Özürlüler Araştırması” sonuçlarına göre, 
özel gereksinimli olan nüfusun, toplam nüfus içindeki oranının % 
12.29 olduğu görülmüştür. Buna göre Türkiye’de yaklaşık 8,5 mil-
yon engelli insan bulunmaktadır (Başbakanlık, Özürlüler Araştır-
ması, 2004). Bu sayısal gerçekler olayın Türkiye için toplumsal bo-
yutlarının ciddiyetini ortaya koymaktadır. Elbette ki bu tablo aynı 
zamanda engelliler eğitiminin alanı olarak özel eğitim ve öğreti-
min gerekliliğini de belirler.

“Özür” ve “yetersizlik” gibi kavramlar bireyleri etiketlemek-
te (ötekileştirmekte) ve bireyin içsel/ruhsal durumları üzerinden 
amacı aşan sonuçlara neden olmaktadır. Ancak engel kavramı,  bi-
reyin özür veya yetersizliğinden değil de çevresel faktörlerin etki-
sinden bahsetmesi açısından dışsal bir içeriğe sahiptir. Örneğin bi-

1   Buradaki sayısal bilgiler ve değerlendirme için bkz: Bülbin Sucuoğlu, “Özel 
Eğitim ve Erken Eğitim Programları”,  Çoluk Çocuk, Mayıs 2002, s.25.
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naların girişleri, tuvaletler, sınıf ortamı, tekerlekli sandalye kulla-
nan bir çocuğun rahatça dolaşabileceği donanımlardan yoksunsa 
ve bu çocuk yapmak istediği tüm işlerde çevresinde bunu zorlaştı-
ran engeller varsa engellidir. Bu çocuk spor ve oyun alanında so-
run yaşarken, sınıfında hiçbir sorunla karşılaşmayabilir (Ataman, 
a.g.e., 15). Bu örnekte de görüldüğü gibi bireyin bedensel bir yeter-
sizliği olsa da engelli olmadığı ortamlar bulunabilir. O sebeple “en-
gel” kavramı aslında bireyin toplumla ilişkisini betimleyen, toplu-
mun yetersizliği olan bireye yönelik olarak ortaya koyduğu hazır 
bulunuşluğu ifade eden bir kavram olarak ortaya çıkmaktadır. Bu 
sebeple eğitim sosyolojisi açısından “engel”  kavramı daha işlevsel 
bir içeriğe sahip görünmektedir. 

Engelli gerçeği için, sosyolojik yaklaşım en çok “biz ve öteki”ne 
vurgu yapmaktadır. O nedenle engelli bireylerin toplum içindeki 
yeri ve eğitim imkânlarının toplumsal yaşama etkisi eğitim sosyo-
lojisi açısından önemli bir yere sahiptir.

Engelli Çocuk/ Ergenler ve Aile

Engelli çocukların ilk tanıştığı toplumsal kurum kendi aileleri-
dir. Aileler engelli bir çocukları olduğunda çeşitli duygusal ve top-
lumsal sorunlar yaşarlar. Ailelerin engelli çocukları olduğunda ge-
liştirdikleri tepkileri inceleyen modeller arasında “Aşama Modeli” 
en çok bilinenidir. 

“Buna göre, farklı özelliği olan çocuğu olduğunu öğrenen anne 
babalar, ilk aşama olarak, duygusal bir karmaşıklık içine girerler; 
davranışlar, düşünceler karmaşıktır, yaşanan, yoğun bir şok, kar-
maşıklık ve şaşkınlıktır. Daha sonra yas, aşırı üzüntü, hayal kırık-
lığı, kaygı, red, suçluluk ve savunma mekanizmalarının yoğun ya-
şandığı tepkisel aşama gelir. Bunu ise: Ne yapabilir? Neler yapabi-
lirim? sorularının sorulmaya başlandığı uyum ve duruma alışma 
aşaması takip eder. Aileler, daha sonra bilgi ve becerilerini geliştir-
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meye, çocukları ve kendileri için planlar yapmaya ve geleceği dü-
şünmeye başlarlar” (Akkök, 2003: 22).

Tüm bu süreçler çocuğun değil anne-babanın yaşadığı duygu-
sal ve toplumsal aşamalardan oluştuğundan burada çocuk edilgen 
bir pozisyondadır. 

Çocuğun bizzat yaşadığı toplumsallaşma ise ilerleyen yaşlarda 
ailesinin toplumla ilişkisinde şekillenmektedir. Yakın akrabalar, 
komşular ve diğer tanıdıklarla yapılan görüşme, ziyaret ve toplan-
tılarda engelli çocuk hem bu kişilerle hem de bu kişilerin çocukları 
ile karşılaşmaktadır. Buralarda kurulan ilişkinin olumlu ve olum-
suz olma durumuna göre çocuk ya sosyalleşmekte ya da “a-sosyal” 
bir hayata zorlanmaktadır. 

Türkiye’de bazı ailelerin engelli çocuklarını yabancı ya da misa-
fir geldiğinde başka bir odaya gönderdikleri, evin gözlerden uzak 
bir yerinde tutmaya çalıştıkları birçok kez duyulan ve gözlenen 
bir olgudur. Ailenin engelli bir çocuğu olmasının verdiği utanç-
tan dolayı, böyle bir şey yapmasının, psikolojik nedenleri olduğu 
kadar sosyolojik nedenleri de bulunmaktadır. Çünkü kusursuz be-
den imgelemi toplumsal övgü olmakta; serbest piyasa değerleri de 
bu kabul üzerinden “mükemmel beden”i ekonomik hareketliliğin 
aracı haline getirmektedir. Toplumsal bilincin arka planındaki bu 
mükemmellik arzusu, engelli çocukları gözden uzak tutmaya gö-
türen utancın da sosyolojik zeminlerinden birini oluşturmaktadır. 

Dünyada ve Türkiye’de olumlu yönde gelişen imkânlar ve deği-
şen çağın gerekleri doğrultusunda engelli bireylere sahip aileler bu 
yeni duruma daha hızlı adapte olabilmekte, çocuklarının sosyal-
leşmesinde daha etkin roller üstlenebilmektedirler. Özellikle eği-
timli ve varlıklı ailelerin çocukları bu konuda avantajlı durumda-
dırlar. Zaten engelliliğin toplumsal sınıflar arasında, daha çok alt 
sınıflarda yaygın olmasının nedenleri arasında eğitim ve maddi 
imkânların etkisi göz ardı edilemez. Ancak hangi toplumsal sınıf-
ta olunursa olunsun “engellilik” tüm toplumların ortak bir gerçe-
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ği ve önemli bir olgusu olarak karşımıza çıkmaktadır. Engelli ço-
cuğun toplumla kurumsal düzeyde ilk karşılaştığı sahne olan ai-
lenin toplumsal yapısı, onun gelecekteki toplumsal statüsünün de 
önemli bir belirleyicisi olmaktadır.

Engelli olma nedenleri

Engelli olmanın birçok nedeni vardır. Bu nedenler doğum ön-
cesi,  doğum sırası ve sonrası da ortaya çıkabilmektedir. Örneğin 
kırsal kesimde yaşayan, akrabasıyla evli, hamilelik döneminde tar-
lada çalışan bir kadınla, hamilelik sürecini evde dinlenerek geçiren 
kentli kadınlar arasındaki risk faktörü ilkinde daha fazladır. Sağ-
lık, ulaşım ve iletişim gibi hizmetlerden daha az faydalanan kadın-
ların -eğitimsizlik gibi bir sosyal sorun da eklendiğinde- doğum 
öncesi, sırası ve sonrası süreçlerde daha fazla risk altında olması 
oldukça doğaldır. Bu sebeple topluma sunulan bu temel hizmet-
lerin yaygınlaşması ve engelliliğin önlenebilirliğinin arttırılması 
gerekmektedir. Engellilere yönelik etiketleme ve ayrımcılığın ön-
lenmesi toplumsal farkındalığın arttırılmasıyla gerçekleştirilebilir. 
Toplumsal farkındalığın arttırılması için de toplumun çekirdeğini 
teşkil eden ailelerin bilinçlendirilmesi önem taşımaktadır.

Sosyal desteğin sağlandığı ve ailelerin bilinçli olduğu toplum-
larda engelli çocuk ve ergenlerin de sorunlarının azalması bek-
lenebilir. Böylece aile toplumun baskısından ve ayrımcılığından 
korkmayarak çocuğunu saklamayacak, onun gelişimi için, gere-
ken çarelere daha çabuk ulaşabilecektir. 

Engelli Çocuklarda sosyalleşme sorunları 

Engelli çocuklar, diğer çocuklar gibi sokakla tanışmada da so-
runlar yaşamaktadırlar. Fiziksel veya zihinsel yetersizliklerin etki-
si ve güvenlik gibi nedenlerle aileleri onları “aşırı koruma” duygu-
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suyla diğer çocuklar gibi rahatça sokağa gönderememekte, böy-
lece okul öncesi dönemde sokağın verdiği sosyalleşmeden bu ço-
cukların büyük kısmı yararlanamamaktadırlar. Böylelikle mahalle 
ve sokağın çocuk sosyalleşmesindeki olumlu katkılarından engelli 
çocuklar yoksun büyümektedirler.

Özel eğitimde kaynaştırma sorunu

Bu sebeple engelli çocukların aileden sonra ilk karşılaştıkları 
toplumsal kurum eğitim, yani okuldur. Türkiye’de ve dünyada en-
gelli çocuklara verilen eğitime ise “özel eğitim” denilmektedir. 

31.05.2006 tarihli ve 26184 sayılı Resmî Gazete’de yayınlanarak 
yürürlüğe giren Özel Eğitim Hizmetleri Yönetmeliği’nde özel eği-
tim “özel eğitime ihtiyacı olan bireylerin eğitim ve sosyal ihtiyaçla-
rını karşılamak için özel olarak yetiştirilmiş personel, geliştirilmiş 
eğitim programları ve yöntemleri, bu bireylerin tüm gelişim alan-
larındaki özellikleri ile akademik disiplin alanlarındaki yeterlilik-
lerine dayalı olarak uygun ortamlarda sürdürülen eğitimdir2” bi-
çiminde tanımlanmaktadır. Bu tanıma göre özel eğitim, genel eği-
timden farklılaşmaktadır.

Özel eğitim imkânlarının artması engelli bireylerin toplumsal 
yaşamda daha fazla görülmelerine neden olmuştur. 20. yüzyılın 
ikinci yarısına kadar bu çocuklar kentten ve insanlardan uzak yer-
lerde açılmış, bazıları da yatılı olarak hizmet veren ayrı özel eğitim 
okullarında eğitim görmüşlerdir. Fakat buradaki temel çelişki, bi-
reyi topluma yararlı hale getirmeyi amaçlayan eğitim kurumları-
nın, engelli bireyi toplumdan uzak, toplumla yüzleşmeden, toplu-
ma hazırlamayı amaç edinmiş olmasıdır.  

20. yüzyılın ikinci yarısından sonra bu çocukların, toplum-
dan koparılmadan eğitilmeleri için önce özel sınıflar açılmış, daha 

2  31.05.2006 tarihli ve 26184 sayılı Resmî Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren 
Özel Eğitim Hizmetleri Yönetmeliği.
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sonra da evlerine en yakın genel eğitim kurumlarına yerleştiril-
meye başlanmıştır (MEB, 1991: 7). Bu gelişmelerin ardından en-
gelli bireyler modern toplumun bir parçası haline gelmeye başla-
mışlardır. Yüzyıllar boyunca görmezden gelinen, öldürülen ya da 
dışlanan engelli çocuklar bundan böyle engelli olmayan yaşıtları-
nın sıra arkadaşı olmaya başlamıştır. Yarım yüzyıldan beri devam 
eden bu duruma toplum uzun süre alışamamış ve engelli çocukla-
rın normal akranları ile aynı ortamda bulunmalarının türlü sıkın-
tıları yaşanmıştır. 

Türkiye’de özel eğitim hizmetleri Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) 
tarafından sürdürülmektedir. MEB bünyesindeki özel eğitimin 
amaçları “Özel Eğitim Hizmetleri Yönetmeliği”nde şu şekilde be-
lirtilmektedir:

MADDE 5 – (1) Özel eğitim, Türk Millî Eğitiminin genel amaç 
ve temel ilkeleri doğrultusunda, özel eğitime ihtiyacı olan birey-
lerin;
a) Toplum içindeki rollerini gerçekleştiren, başkaları ile iyi ilişki-

ler kuran, iş birliği içinde çalışabilen, çevresine uyum sağlayabi-
len, üretici ve mutlu bir vatandaş olarak yetişmelerini,
b) Toplum içinde bağımsız yaşamaları ve kendi kendilerine ye-

terli bir duruma gelmelerine yönelik temel yaşam becerilerini ge-
liştirmelerini,
c) Uygun eğitim programları ile özel yöntem, personel ve araç-

gereç kullanarak; eğitim ihtiyaçları, yeterlilikleri, ilgi ve yetenek-
leri doğrultusunda üst öğrenime, iş ve meslek alanlarına ve haya-
ta hazırlanmalarını amaçlar.

Buradaki amaçlardan özellikle birincisi eğitimin toplumsal te-
mellerine vurgu yapan ve bireyin sosyalleşmesini amaçlayan özel-
likler taşımaktadır. Engelli bireylerin bu özel eğitim kurumlarını 
bitirenlerin yukarıda belirtilen amaçları ne kadar kazandığı da tar-
tışmaya açılması gereken bir durumdur. 

Türkiye’de özel eğitim uygulamaları genel okullarda veya özel 
eğitim okullarında yapılmaktadır. Bu okullardan görme, işitme ve 
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ortopedik engelliler için olanlarda yatılı ve gündüzlü eğitim birlik-
te yapılabilmektedir. Eğitim Uygulama Okulları, Özel Eğitim İl-
köğretim Okulları, İş Eğitim Merkezleri ve İş Okulları ise zihin-
sel engelli öğrencilere yönelik kurumlardır. Ayrıca Türkiye’de, 
Dünya’da benzerine az rastlanan bir özellikte ve çoğunlukta “Özel 
Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezleri” bulunmaktadır. Bu merkez-
lere devam eden öğrencilerin neredeyse tamamının ücreti Devlet 
tarafından karşılanmaktadır. 

Tüm bu okul ve uygulamalarda sosyolojisi açısından incelene-
cek birçok konu ve sorun bulunmaktadır. Bunlardan ilki yukarıda 
da kısmen değinilen ayrı okullar ve kaynaştırma uygulaması so-
runudur. Engelli bireylerin ayrı okullarda eğitim almalarının on-
ları toplumdan soyutladığı ve bunun sonucunda ne kadar iyi eği-
tim verilirse verilsin bu bireylerin sosyalleşemediği, toplumun da 
uzun yıllar dışarıda kalan bu bireyleri kabullenmekte zorlandığı 
iddiası da tartışılmaktadır. Buna karşın kaynaştırma uygulamala-
rında gereken düzenlemelerin sağlanamaması, yeterli personelin 
bulunmaması, sınıf öğretmenlerinin engelliler konusunda yeter-
li donanıma sahip olmaması gibi birçok nedenle de engelli birey-
lerin normal akranlarıyla aynı ortamda eğitim almalarının onlara 
olumsuz etki edebileceği düşüncesini ileri sürenlere rastlanmak-
tadır.

Özel Eğitim Hizmetleri Yönetmeliği’ne göre kaynaştırma yoluy-
la eğitim; özel eğitime ihtiyacı olan bireylerin eğitimlerini, destek 
eğitim hizmetleri de sağlanarak yetersizliği olmayan akranları ile 
birlikte resmî ve özel; okul öncesi, ilköğretim, orta öğretim ve yay-
gın eğitim kurumlarında sürdürmeleri esasına dayanan özel eği-
tim uygulamalarıdır. Kaynaştırma eğitimi uygulaması, engelli bi-
reylerin eğitiminde, hem devlet politikaları hem de bilimsel araş-
tırmalar ışığında çağımızda çok önemli bir konuma ulaşmıştır. 
Ancak ÖZİDA araştırmasına göre Türk toplumunca, “Özürlüle-
rin eğitim almaları gerektiği bildirilmesine karşın, ruhsal duygu-
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sal sorunu olanların ve zihinsel özürlülerin akranlarıyla aynı or-
tamda eğitim almaları uygun görülmemektedir.” Kaynaştırma uy-
gulamalarının doğru bir şekilde planlanıp uygulandığında olumlu 
sonuçlar verdiği bilimsel bir gerçek olmasına rağmen toplumumu-
zun konuya olumsuz yaklaşması ilgi çekicidir. Bunun birçok nede-
ni olabilir: bilgi eksikliği, olumsuz örnek ve yaşantılar vs. Bilimsel 
açıdan etkililiği kanıtlanmış bir uygulamanın toplumun çoğunlu-
ğu tarafından reddedilmesinin nedenleri ve etkilerinin araştırıl-
ması da sosyolojik bir bakış açısıyla mümkün olacaktır.

Bir başka tartışma konusu ise kaynaştırma için gerekli olan des-
tek özel eğitim hizmetlerinin uygulanma biçimidir. Türkiye’deki 
destek eğitim hizmetlerinin büyük kısmı “Özel, Özel Eğitim ve Re-
habiltasyon Merkezleri” tarafından sağlanmaktadır. Bu merkezle-
re Rehberlik Araştırma Merkezlerinin verdiği rapor gereği öğren-
ciler destek eğitim almak için gönderilmektedir. Bu merkezlerin 
ülkenin hemen her ilçesinde bulunması, Devletin gerekli hizmeti 
götüremediği yerlerde,  engelli çocuklar için önemli katkılar sağ-
lamaktadır. Ancak bu merkezlere devam eden öğrencilerin büyük 
kısmının ücretinin Devlet tarafından ödenmesi önemli bir sektör 
doğurmuştur. Eğitim hizmetlerinde kar amacı güdülmesi eğitim 
felsefesinin önemli tartışma konularından birini oluşturmaktadır. 
Sırf maddi kazanç elde etmek için engelli bireylere yönelik kurum-
lar açılması, usulsüz raporlar alınarak öğrencilerin etiketlenmesi 
gibi üzücü olaylara meydan vermiştir. MEB’in bu konuda sürekli 
düzenlemelere gitmesi de bu sorunun Devlet tarafından bilindiği-
nin bir başka göstergesidir. 

Özel eğitim kurumları tek tek ele alındığında ise, her biri-
nin farklı sorunları olduğu görülmektedir. Örneğin İş Okulların-
da öğrenim gören öğrencilerin iş ve meslek bilgisi edinmesi için 
çok önemli olan “iş yeri stajı” ve işe yerleştirme toplumsal algı-
nın olumsuz etkileri nedeniyle yeterince gerçekleştirilememekte-
dir. Ankara’da bulunan Milli Piyango Başkent İş Okulu’nda 200’ün 
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üzerinde öğrenci olmasına rağmen iş yerinde staj imkânına erişe-
bilen öğrenci sayısı son dört yılda 15’i geçememiştir3. Bu da oku-
lun amacını gerçekleştirmesini ve ergen engellilerin toplumsallaş-
malarını engellemektedir. 

Bu tartışmalar ve sorunlar doğrudan eğitim sosyolojisinin ala-
nına girmekte, eğitim ve toplum ilişkisinin irdelenmesi için önem-
li bir fırsat sunmaktadır. Bu kadar tartışma ve sorunla uğraşan bir 
özel eğitim alanının eğitim kurumu içinde bulunması kuşkusuz 
toplumu da derinden etkilemektedir. Toplumsal yapının özellikle-
ri de eğitim kurumunu etkilemekte, doğal olarak karşılıklı bir kısır 
döngü içine girilmektedir. Ancak son yıllarda sivil toplum kuru-
luşları, medya ve kamu görevlilerinin çabalarının olumlu düzeyde 
farkındalık geliştirdiği söylenebilir.

Bağımsız Yaşam

Engelli çocuk ve ergenlerin eğitimlerini istenilen düzeyde ger-
çekleştirildiği düşünülse bile bu bireylerin gelecekte bağımsız bir 
hayat sürmelerini sağlayacak birçok düzenlemeye ihtiyaç duyul-
maktadır. İstihdam bu sorunların başında gelmektedir. Her ne ka-
dar yasal olarak engellilerin çalışması için bir kota bulunsa da, bu-
nun uygulamada yetersiz kaldığı bilinen bir gerçektir. Son zaman-
larda kamu kurumlarının istihdama yönelik yaptığı alımlar sevin-
dirici olmakla beraber, özel sektörün de bu konuda teşvik edilme-
si gerekmektedir.

Toplumsal yaşamın en önemli alanlarından biri olan iş hayatı, 
okuldan sonra engelli bireyin sosyalleşme sürecini devam ettire-
bileceği en önemli yerdir. Bu sebeple engelli bireylerin toplumdan 
tecrit edilmediğini ispat etmenin yolu onları iş hayatının her ala-

3 Bu makalenin yazarlardan Mahmut Çitil 2006-2010 yılları arasında bu okulda “İş 
Yeri Koordinatör Öğretmeni” olarak çalışmıştır. Buradaki veriler, okul kayıtlarında 
da mevcuttur.
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nında görmekle mümkün olacaktır. Bunda da kamu ve özel sektö-
rün ortak hareket etmesi, diğer vatandaşlarda olduğu gibi iş haya-
tında benzer bir oranla engellilerin çalışması gerekmektedir. 

Engelli çocuk ve ergenlerin toplum içinde bağımsız bir yaşam 
sürdürebilmesi için gereken önemli düzenlemelerden bir diğeri de 
fiziksel çevre ve ulaşımdır. Yine istihdam hususunda olduğu gibi 
bu konuda birçok yasal düzenleme bulunmakta ancak bu düzenle-
meler uygulamada dikkate alınmamaktadır.

Bir binanın girişinde, engellilerin kullanması için yapılan ram-
pa, toplumun olumlu bir icraatı olsa da bu rampanın önüne çöp 
bidonu koyan kişiler aynı toplumun olumsuz örneği olarak karşı-
mıza çıkabilmektedir. Alışveriş merkezleri, sinema, tiyatro, park, 
bahçe ve müze gibi toplumun ortak kullanım alanlarında engelli 
bireyleri göz ardı eden anlayışla toplumsal bütünleşmeden bahse-
dilemez. Buralarda engelli bireylere yönelik alınacak önlem ve ya-
pılacak düzenlemelerle bu bireylerin ulaşabilirliği ve erişebilirliği 
sağlanmalıdır. Ayrıca toplu taşıma araçları da, engellilerin istifade 
edebileceği şekilde düzenlenmelidir. Yollar, kaldırımlar, trafik ışık 
ve işaretleri, bina girişleri, tuvaletler vb. engellilerin özellikleri dik-
kate alınarak düzenlenmelidir. 

Tüm bu düzenlemelerin yapılmadığı bir toplumun insan hak-
larına saygılı olduğunu kimse iddia edemez. Tek başına veya ar-
kadaşları ile sinemaya gidemeyen, ihtiyaçları karşılamak için alış-
verişe çıkamayan, konferansa katılamayan, konser dinleyemeyen, 
faturasını yatıramayan, çalışamayan bir engellinin; toplumun bir 
parçası olduğunu iddia etmek mümkün değildir. Bu sebeple top-
lumun engelli algısının olumlu yönde gelişmesi için topyekün bir 
seferberliğe ihtiyaç duyulmaktadır. Halen toplumda varlığını ispat 
edememiş engellilere sosyolojik bir bakış sunmak da, bu sebeple 
oldukça güç bir çabaya dönüşmektedir.
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Sonuç

Engelliler çağlar boyunca ötekileştirilen, dışlanan, zor işlerde 
çalıştırılan, ölüme terk edilen ya da doğrudan katledilen bir acı sil-
silesi yaşamışlardır. İlk toplumlardan günümüze kadar çok yavaş 
şekilde şartları düzelen engelliler halen istenen düzeyde bir yaşam 
standardına ulaşabilmiş değillerdir.  Toplumun bu ötekileştirme-
si günümüzde insan bedenine ve zekâsına verilen aşırı önemle de 
farklı bir boyut kazanmıştır. 

Ailelerin engelli çocuklarının toplumsallaşmasındaki önemi 
büyüktür. Aileler, çocukları ile ilgili duygusal sorunları kısa za-
manda aşabilmeli ve çocukları için “ne yapabilirim?” sorusunu ce-
vaplayabilmelidir. Toplumun işleyişinden sorumlu olan kamu ku-
rumları ve sivil toplum kuruluşlarının da desteği ile ailelerin bi-
linçlendirilmeleri gerekmektedir. Bilinçli aileler, bilinçli toplum 
olma yolunda önemli katkılar sağlayacaktır. 

Türkiye’de son yirmi yılda engelli çocuk ve ergenlerle ilgili 
önemli gelişmeler olduğu görülmektedir. Toplum engelli gerçeğini 
kabul etmiş gibi görünse de engellilerin toplumun eşit ve bağımsız 
bir parçası olduğunu söylemek mümkün değildir. Ulaşım, iletişim, 
eğitim, istihdam gibi birçok konuda engellileri geri plana iten bir 
toplum yapısında engelli bireylerin eşit ve bağımsız fertler olarak 
yaşayabildiğini söylemek de halen kolay görünmemektedir. Hükü-
met programları, kalkınma planları, milli eğitim ve özürlüler şu-
raları vb. alanlarda alınan kararlar ivedilikle uygulanmalıdır. Tüm 
toplumsal kurumlar engellilik gerçeği ile yüzleşmeli, bunun için 
sağlık, eğitim, ulaştırma, ekonomi gibi konularda etkin olan ba-
kanlıklar, yerel yönetimler ve STK’ların faaliyetleri arttırılmalıdır. 

Ailesi, yakın akrabaları ve komşuları ile başlayan toplumla ta-
nışma süreci engelli çocuklar için sokak ve okulla devam etmek-
tedir. Yetişkinliğe kadar geçen tüm bu süreçte engelli çocuk ve er-
genlere; başta eğitim olmak üzere, bağımsız yaşayabilmeleri için 
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gereken her şeyin sağlanması gerekir. Ancak bu sağlanırken, “siz 
engellisiniz hadi size yardım edelim” gibi bir yaklaşım ruhsal açı-
dan olumsuz bir etki yapmaktadır. Bütün sorun şartları eşitlemek, 
onlara sosyal bir yaşam için fırsatlar sunabilmektir. Bunu sağlaya-
mayan toplumlarda engelliler saygın birer birey (fert) olamayıp, 
toplumun sırtında bir yük olarak kalmaya mahkûm olurlar. Böyle 
bir durumu da ne engelliler ister, ne de toplum kaldırır. 
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Tanım-Sınıflama ve Modellerin Engelli 
Çocukların Kamusal Hakları Üzerine Etkisi1

ÖZET

İnsan -özellikle devletin yetkili organlarında ve kurumlarında 
yer alan kişiler-eliyle yaratılan yasalar ve bunlara dayanılarak yü-
rütülen uygulamaların haklar üzerindeki etkileri gözönüne alın-
dığında, yasal düzenlemelerde yer alan engelllilik/engelli tanımla-
rıyla engellilik sınıflama ve modellerinin engelli çocukların tanı-
lanmasında, eğitim, sağlık, rehabilitasyon, bakım ve korunma gibi 
kamusal haklarının yerine getirilmesinde önemli bir rol oynadığı 
bilinmektedir. 

Bu amaçla çalışmada, Türk pozitif hukukunda kabul edilen en-
gellilik tanımı, sınıflaması ve modelleri üzerinde durulacak, bu 
çerçeve içindeki mevcut yasal düzenleme ve kurumsal yapının, 
Türkiye’de yaşayan engelli çocukların kamusal haklarının korun-
ması ve yerine getirilmesi üzerindeki etkileri değerlendirilecektir. 

ANAHTAR KAVRAMLAR
Engelli çocuklar, kamusal haklar, tanım, sınıflama, modeller.

1 Bu çalışmada basılmış doktora tezinden yararlanılmıştır. Bkz. Selda Çağlar, 
Uluslararası Hukuk ve Türk Hukuk Sisteminde Engellilerin Eğitim Hakkı ve Devlet 
Yükümlülükleri, Beta, 1. Basım, Ağustos 2009, İstanbul



48   | Anne - Baba ve Öğretmenler İçin

GİRİŞ

Dünya nüfusunun %10’unu oluşturan, haklarını koruma ve 
kullanma bakımından dezavantajlı kesim olarak kabul edilen en-
gelliler, toplumsal önyargı ve klişelerin etkisiyle sosyal ve ekono-
mik açıdan da dezavantajlı konumda olup, güçlendirilme ve ko-
runma ihtiyacı içindedirler. Engellilerin bir kısmı ise, yaş ve cinsi-
yet ya da diğer statüleri nedeniyle mağduriyetlerini daha ağır ya-
şamaktadır. Engellilik olgusu ile kadınlık, çocukluk, mültecilik, 
etnik ve diğer kimlikler birleştiğinde ayrımcılığa uğrama olasılı-
ğı artmakta, haklardan fırsat eşitliği temelinde yararlanma sözko-
nusu olamamaktadır. Bu gruplar içinde haklara erişim ve kullan-
ma bakımından en zayıf konumda olan hukuken çocuk kabul edi-
len 0-18 yaş grubundaki engelli çocuk ve gençlerdir. Okul ve eği-
tim sistemlerinin dikkate almadığı, sağlık, rehabilitasyon ve ba-
kım hizmetlerinin yeterince sağlanamadığı ortamlarda, fiziksel 
çevrenin, bilgi ve iletişim teknolojilerinin engellilere uyarlanma-
ması nedeniyle özgürce hareket edemeyen, yaşıtlarıyla aynı aka-
demik ve sosyal ortamlarda bulunamayan, bilgiye erişemeyen en-
gelli çocukların temel hak ve özgürlüklerini gereği gibi kullandık-
larını söylemek mümkün değildir. 

Özür durumlarının yarattığı sınırlılıklara insan eliyle yara-
tılan engeller eklendiğinde, engelli çocukların bağımsız veya as-
gari muhtaçlık sınırında yaşamaları, kendilerini geliştirmeleri ve 
haklarını korumaları sözkonusu olamamaktadır. Bu bağlamda, bir 
devletin yasal düzenlemelerinde yer alan engelli/engellilik tanım-
larından, engelliler için kullanılan isimlerden ve hakların nesne-
si ya da öznesi olarak kabul edilmesinden engelli çocukların ka-
musal haklarını ne düzeyde kullanabildiklerine yönelik çıkarım-
lar yapmak mümkündür. 
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YÖNTEM

Çalışma, kütüphane araştırmasına dayalı bilimsel makale nite-
liğinde olup,  Türk hukuk sisteminde yürürlükte bulunan yasal dü-
zenlemelerle uluslararası engelli hukukunda kabul edilen ilke ve 
standartların yer aldığı belgelerin taranması ve ilgili literatür üze-
rine inşa edilecektir.

BULGULAR

Bilimsel literatür ve yasal materyallerden elde edilen bulgular-
la ilk bölümde, engellilerin kamusal haklarına erişme ve kullan-
ma açısından çok önemli olan engellilik durumuyla engelli olmanın 
hangi kavramlarla ifade edildiği, nasıl tanımlandığı ve sınıflandı-
rıldığı konusuna değinilerek, Türkiye’de geçerli engellilik modeli 
belirlenmeye çalışılacaktır. Geçerli engellilik modelinin sonuçları 
ikinci bölümde değerlendirilecektir.

TARTIŞMA

Bu saptamalar, Türkiye’de engelli haklarının genel çerçevesinin 
çizilmesine de yardımcı olacak, yasal ve kurumsal yapı içinde en-
gelli çocukların ayrımcılığa karşı korunup korunmadığı, haklarını 
kullanma bakımından diğerleriyle eşit fırsatlara sahip olup olma-
dıkları hakkında fikir edinmemizi kolaylaştıracaktır.

I. Türk Hukukunda Engellilik Sınıflama ve Modelleri 
Yasal metinlerde engelliliği ifade etmek üzere kullanılan kav-

ram ve tanımlar ile engelli haklarına saygı duyma yükümlülüğü 
arasında yakın bir ilişki vardır. Engel/özür, engellilik/özürlülük ve 
engelli/ özürlü deyimleriyle bunların yerine geçecek terimlerin, 
engelli kişileri ve onların durumlarını nitelemede küçültücü, eti-
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ketleyici ve ayırıcı bir dille ifade edilmesi, tanımsal içeriklerin hak-
ları kullanma olanaklarını daraltacak özelliğe sahip olması, kabul 
edilen sınıflama sistemlerinin objektivite ve gerçeklikten uzak ol-
ması halinde uluslararası engelli hakları ve hukuku içerisinde yer 
alan ilke ve standartlara ters düşülmüş olacaktır. Bu açılardan ba-
kıldığında, Türkiye’nin yasal ve kurumsal yapısının engelli çocuk-
lara karşı üstlendiği iç hukuk yükümlülükleri ile uluslararası söz-
leşme yükümlülüklerini yerine getirebilecek bir içeriğe sahip olup 
olmadığının belirlenmesi gerekmektedir. 

1. Kavramlar    
Türk hukuk sisteminde engelli hakları ve devlet yükümlülükle-

ri, dağınık biçimde çeşitli yasa, kanun hükmünde kararname, tü-
zük, yönetmelik, genelge, yönerge, talimat gibi belgelere serpiş-
tirilmiştir. Mevzuatın dağınıklığı, kullanılan kavram ve tanımla-
ra da yansımış; engellilik, yasalarla diğer düzenlemeler arasında 
olduğu kadar metinlerin kendi içinde de farklı kavramlarla ifade 
edilmiştir.   

Eski ve yeni tarihli yasal düzenlemelerin çoğunluğunda “özürlü 
ve özür” kavramı tercih edilmiş, “engelli”, “sakatlık-sakat”, “malul-
maluliyet”2 kavramları daha az kullanılmıştır.  1982 Anayasası’nın 
engellileri niteleyen tek hükmü olan 61. maddesinde “sakat” kav-
ramı kullanılmıştır. İlgili madde, harp ve vazife şehitlerinin dul ve 
yetimleriyle, malul ve gazilerin sosyal güvenliklerinin özel olarak 
sağlanmasına ilişkin bir hüküm olduğu için, “sakat” deyimi, bu 
kişilerin bedenine ilişkin bozukluk ve yetersizlikleri ifade etmek 
üzere kullanılmıştır. Doğrudan engellilere yönelik yasal düzenle-

2  Engelli-engellilik  yerine malul-maluliyet deyimlerinin kullanıldığı yasal belgeler 
için bkz. Terör Eylemleri Nedeniyle Şehit ve Malul Olanların Yakınlarının ve 
Çalışabilecek Durumdaki Malullerin Kamu Kurum ve Kuruluşlarında İstihdamı 
Hakkında Yönetmelik, Resmi Gazete: 29.03.1993/ 22595, 5434 Sayılı Türkiye 
Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu, Kabul T. 8/6/1949, Resmi Gazete: 17.06.1949/ 
7235,  m.44 vd. (Mülga: 17/4/2008-5754/64 md.)  
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meler ile kurumlara ilişkin düzenlemelerde “özürlü” deyimi tercih 
edilmiş,3 mali mevzuat içinde değerlendirilebilecek vergi ve güm-
rük yasalarının bir kısmında “sakatlık-sakat” kavramlarına yer ve-
rilmiştir.4 Bazı yasal düzenlemelerdeki deyimler ise, engellileri in-
cittiği düşüncesiyle değiştirilmiştir. Örneğin, 1983 tarihli Sosyal 
Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Kanunu’nda 1997 yılın-
da yapılan değişiklikle “sakat” yerine “özürlü”, “kör” yerine “gör-
me özürlü”, “sağır” yerine “işitme özürlü” kavramları kullanılmaya 
başlanmıştır.5 1971 tarihli Esnaf ve Sanatkârlar ve Diğer Bağımsız 
Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu Kanunu’nun 17/4/2008 tari-

3  Bkz. 5378 Sayılı Özürlüler ve Bazı Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik 
Yapılması Hakkında Kanun, Yayımlandığı Resmi Gazete:  7.07.2005/ 25868; 65 Yaşını 
Doldurmuş Muhtaç, Güçsüz ve Kimsesiz Türk Vatandaşları ile Özürlü ve Muhtaç Türk 
Vatandaşlarına Aylık Bağlanması Hakkında Yönetmelik, Yayımlandığı Resmi Gazete: 
20.06.2006/ 26204; Bakıma Muhtaç Özürlülere Yönelik Resmi Kurum ve Kuruluşlar 
Bakım Merkezleri Yönetmeliği, Yayımlandığı Resmi Gazete: 30.07.2006/26244; 
Bakıma Muhtaç Özürlülerin Tesbiti ve Bakım Hizmeti Esaslarının Belirlenmesine 
İlişkin Yönetmelik, Yayımlandığı Resmi Gazete: 30.07.2006/26244; Korumalı İşyerleri 
Hakkında Yönetmelik, Yayımlandığı Resmi Gazete: 30.05.2006/ 26183; Özürlülük 
Ölçütü, Sınıfl andırması ve Özürlülere Verilecek Sağlık Kurulu Raporları Hakkında 
Yönetmelik, Yayımlandığı Resmi Gazete: 16.07.2006/ 26230; Yapılarda Özürlülerin 
Kullanımına Yönelik Proje Tadili Komisyonları Teşkili, Çalışma Usul ve Esasları 
Hakkında Yönetmelik, Yayımlandığı Resmi Gazete: 22.04.2006/ 26147
4  193 Sayılı Gelir Vergisi Kanunu, Kabul Tarihi: 31/12/1960, Resmi Gazete: 
6.01.1961/10700, m. 25, 31; 197 Sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanunu, Kabul Tarihi: 
18/02/1963, Resmi Gazete: 23.02.1963/11342, m.4 (Değişik: 26/11/1980-2348/4md.), 
4760 Sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanunu, Kabul Tarihi: 6/6/2002, Resmi Gazete: 
12.06.2002/24783, m.7;  Sakatlık İndiriminden Yararlanacak Hizmet Erbabının 
Sakatlık Derecelerinin Tesbit Şekli ile Uygulanması Hakkında Yönetmelik, Resmi 
Gazete: 28.04.1981/17324
5  2828 Sayılı Yasa 24/5/1983 tarihinde kabul edilmiş, 27/5/1983 tarihli 18059 
Sayılı Resmi Gazetede yayınlanmıştır. Yasa’nın ilgili hükümleri 30/5/1997 tarihli 
572 Sayılı KHK’nin Ek.4. maddesi ile değiştirilmiştir. Bkz. 572 Sayılı KHK, Resmi 
Gazete: 6.06.1997/23011(Mükerrer) ; Bu konuda verilebilecek diğer örnek, 12/5/1983 
tarihli 83/6526 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı’yla yürürlüğe giren “Sakatların 
Devlet Memurluğuna Alınma Şartları ile Hangi İşlerde Çalıştırılacakları Hakkında 
Yönetmelik yürürlükten kaldırılarak yerine 16/04/2004 tarihli 25585 Sayılı Resmi 
Gazetede yayımlanan “Özürlülerin Devlet Memurluğuna Alınma Şartları İle 
Yapılacak Yarışma Sınavları Hakkında Yönetmelik” yürürlüğe konduğunda “sakat” 
deyimi de değiştirilmiştir.     
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hinde mülga edilen hükümleri arasında bulunan 28. maddesinde 
ise, engellilik bir “arıza” durumu olarak ifade edilmiştir.6 

Bazı yasal düzenlemelerde ise, engelli ve engelliliği ifade etmek 
üzere “özürlü- özürlülük”, “sakat-sakatlık”, “malul-malullük” kav-
ramlarından ikisi ya da hepsi bir arada kullanılmıştır.7 Yasa yap-
ma tekniğine uyulmaması, metinlerin konuya vakıf olmayan kişi-
lerce yazılması, torba yasa tasarıları ile yasa değişiklikliğine ilişkin 
kalabalık metinlerde tek tek kavramların üzerinde durulmaması, 
düzenlemeleri kabul yetkisi olan organ ve kurumların dikkatsizli-
ği, bu kavramların birbirinin yerine geçecek şekilde kullanılması-
na neden olmuştur. Oysa, engelliler hukukuna ilişkin mevzuatın 
tamamında tek ve aynı kavramın kullanılmasına özen gösterilme-
si, kişileri ya da durumlarını nitelemek üzere farklı kavramlar kul-
lanıldığında metin içinde tanımlarının da verilmesi, yasa yapma 
tekniği ve hukuk güvenliğinin gereğidir. Kişilerin, yasa ve diğer 
hukuk düzenlemelerinde yer alan hakları kullanabilmeleri için, 
düzenlemenin öznesi olup olmadığını bilmeleri gerekir.

Engellilerin ciddiye alındığının ve insan haklarından yarar-
lanmalarının ‘gerçekten’ istendiğinin tek göstergesi, haklarını özel 
olarak düzenlemek değil; aynı zamanda bu kişileri özürlerinden, 

6  Esnaf ve Sanatkarlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu 
Kanunu, Kabul tarihi: 2/9/1971, Resmi Gazete: 14.09.1971/ 13956 (Mülga. 17/4/2008-
5754/64 md.)
7  2918 Sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu’nun 61. maddesinde “özürlü”, 77. maddesinde 
“sakat” deyimi kullanılmıştır. Kabul T. 13/10/1983, Resmi Gazete: 18.10.1983/ 18195; 
3065 Sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu’nun 17. maddesinde hem “sakat” hem de 
“özürlü” deyimi yer almıştır. Kabul Tarihi: 25/10/1984, Resmi Gazete: 2.11.1984/18563; 
2828 Sayılı Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Kanunu’nun 3. maddesinde 
“özürlü”, ‘Korunmaya, bakıma, yardıma muhtaç sakat, yaşlı ve diğer kişilere ilişkin 
hususlar’ başlığını taşıyan 26. maddenin başlığında “sakat” , metin içinde ise 
“özürlü” deyimi kullanılmıştır. Kabul T. 24/5/1983, Resmi Gazete: 27.05.1983/18059; 
18/07/1997 tarihli 23053 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan  Karayolları Trafik 
Yönetmeliği’nde ise “malul”, “sakat” ve “engelli” birbirinin yerine geçecek şekilde değil, 
farklı düzeydeki engellileri ifade etmek üzere kullanılmıştır. Bkz. “ Bizzat kullanım 
amacıyla malul, sakat ve engelli tarafından ithal edilmiş…” m. 53/4-a (Değişik: RG- 
31/12/2004-26687-3. Mükerrer)    
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yetersizliklerinden, engellerinden ayrık birer birey olarak kabul 
etmektir. Bu konuya özen gösteren yürürlükteki tek yasal belge, 
Özel Eğitim Hizmetleri Yönetmeliği’dir.8 Engelliler, yetersizlik tü-
rüne göre tanımlanırken, Yönetmeliğin çoğu yerinde “…yetersizli-
ği olan birey”, bazı maddelerde de “güçlüğü olan birey” ve  “bozuk-
luğu olan birey”9 olarak anılmış, birey kimlikleri vurgulanmıştır. 
Bu olumlu dilin, Türkiye’de engellilere ilişkin mevzuatın tamamı-
na yayılması, başta Engellilerin Haklarına İlişkin Sözleşme ve ya-
kın tarihli insan hakları belgelerinde tercih edilen, uluslararası ku-
rumlar ve sivil toplum örgütleri tarafından yerleşik hale getirilme-
ye çalışılan “engelli kişi/birey” deyiminin kullanılmaya başlanma-
sı ve terminoloji birliğinin bir an önce sağlanması gerekmektedir. 

2. Tanım,  Sınıflama ve Modeller
i. Tanımlar
Mevzuat, engelli-engellilik tanımları açısından incelendiğinde, 

engellilik olgusundan çok engelli kişilerin tanımlandığı görülmek-
tedir. Engelli tanımına yer veren mevzuatın büyük bir kısmında 
engelli-engellilik, düzenlemenin konusuna göre tanımlanmış ve il-
gili düzenleme bakımından geçerli kılınmıştır.10 İstihdam ve mali 
avantajlara ilişkin düzenlemelerde, engellilerin çalışma gücünde-
ki kayıplar11 veya derecelendirmeler esas alınarak tanımlar üretil-

8  Özel Eğitim Hizmetleri Yönetmeliği, Resmi Gazete: 31.05.2006/ 26184
9  Ağır düzeyde zihinsel yetersizliği olan birey (m.4/a), görme, işitme yetersizliği 
olan birey (m.26/c-ç), Dil ve konuşma güçlüğü olan birey (m.4/j), Dikkat eksikliği 
ve hiperaktivite bozukluğu olan birey (m.4/i), Duygusal ve davranış bozukluğu olan 
birey (m.4/k)  
10  Örneğin, 5378 Sayılı Özürlüler ve Bazı Kanun Hükmünde Kararnamelerde 
Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun, Yayımlandığı Resmi Gazete: 7.07.2005/ 
25868, m.3;
11  Örneğin, Özel Mesleki Rehabilitasyon Merkezleri Hakkında Yönetmeliğe göre 
özürlü, “Özürlülere Verilecek Sağlık Kurulu Raporları Hakkında Yönetmeliğe 
uygun olarak çalışma gücünün en az %40’ında yoksun olduğu belgelenenler” olarak 
tanımlanmıştır. (m.4/1-d) Resmi Gazete: 02.05.2006/ 26156
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miştir.12 Engelli mevzuatının bir kısmında ise, 5378 Sayılı Özür-
lüler ve Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Deği-
şiklik Yapılması Hakkında Kanun’da13 yer alan tanım kullanılmış; 
tanıma yer veren düzenlemelerin neredeyse tamamında “özürlü” 
deyimi tercih edilmiştir.14  

Engelli hakları açısından özel kanun niteliğindeki 5378 Sayı-
lı Özürlüler Kanunu ile diğer pekçok düzenlemede yer aldığı şek-
liyle özürlü, doğuştan veya sonradan herhangi bir nedenle beden-
sel, ruhsal, duyusal ve sosyal yeteneklerini çeşitli derecelerde kay-
betmesi nedeniyle toplumsal yaşama uyum sağlama ve günlük ge-
reksinimlerini karşılama güçlükleri olan ve korunma, bakım, reha-
bilitasyon, danışmanlık ve destek hizmetlerine ihtiyaç duyan kişi-

12  Bakıma Muhtaç Özürlülere Yönelik Resmi Kurum ve Kuruluşlar Bakım 
Merkezleri Yönetmeliği’nde bakıma muhtaç özürlü,özürlülük sınıfl andırmasına 
göre ağır özürlü olduğu belgelendirilenlerden, günlük hayatın alışılmış, tekrar 
eden gereklerini önemli ölçüde yerine getirememesi nedeniyle hayatını başkasının 
yardımı ve bakımı olmadan devam ettiremeyecek derecede düşkün olan kişi olarak 
tanımlanmıştır. (m.4/1-b) Yayımlandığı Resmi Gazete: 30.07.2006/ 26244; Bakıma 
Muhtaç Özürlülerin Tesbiti ve Bakım Hizmeti Esaslarının Belirlenmesine İlişkin 
Yönetmelik ise bakıma muhtaç özürlüyü yukarıdaki şekilde tanımlamış, ilaveten bu 
kişilerin sosyal güvenlik kurumlarına tabi olmayan; ailesini kaybetmiş olanlar ile 
ailesi ekonomik veya sosyal yoksunluk içinde olmaları koşuluyla yardım yapılacağını 
belirtmiştir. (m.4/1-c) Yayımlandığı Resmi Gazete: 30.07.2006/ 26244
13  Bundan sonra Özürlüler Kanunu diye anılacaktır. S.Ç. 
14  5378 Sayılı Özürlüler ve Bazı Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik 
Yapılması Hakkında Kanun; 2828 Sayılı Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme 
Kurumu Kanunu , Kabul T. 24/5/1983, Resmi Gazete: 27.05.1983/ 18059, m.3/c 
(Değişik:30/5/1997- KHK-572/5md.)   Bkz. 572 Sayılı KHK, Resmi Gazete: 
6.06.1997/ 23011(Mükerrer); Bakıma Muhtaç Özürlülerin Tesbiti ve Bakım Hizmeti 
Esaslarının Belirlenmesine İlişkin Yönetmelik, m.4; Büyükşehir Belediyeleri Özürlü 
Hizmet Birimleri Yönetmeliği, Resmi Gazete: 16.08.2006/ 26261, m.4/f; İşaret Dili 
Tercümanlığı Hizmeti Verecek Personelin Yetiştirilmesi ile Çalışma Esasları Hakkında 
Yönetmelik, Resmi Gazete: 19.08.2006/ 26264, m.7/f; Özel Mesleki Rehabilitasyon 
Merkezleri Hakkında Yönetmelik, m.4/d; Özürlülük Ölçütü, Sınıfl andırması ve 
Özürlülere Verilecek Sağlık Kurulu Raporları Hakkında Yönetmelik, Yayımlandığı 
Resmi Gazete: 16.07.2006/ 26230, m.4/c; Yapılarda Özürlülerin Kullanımına Yönelik 
Proje Tadili Komisyonları Teşkili, Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik, 
Yayımlandığı Resmi Gazete: 22.04.2006/ 26147, m.4/c 
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dir.15 Görüldüğü gibi, engellilik olgusu ya da engel durumu değil, 
engelli kişi tanımlanmıştır. Fakat, kişinin içinde bulunduğu du-
rum ile kişiyi niteleyen özellikler ortak olduğu için, “engelli” tanı-
mından “engellilik” olgusunun unsurları da çıkarılabilir. Engelli-
lik, ‘kişinin engelli olarak nitelenmesine yol açan koşul ve özellik-
lerin bütününü ifade eden durum ya da olgu’ olarak ele alındığın-
da, yukarıdaki tanım “engellilik” ya da “engel” durumunu da kap-
sar. Bu anlamda engellilik, kişinin fiziksel ve ruhsal bütünlüğü ile 
sağlığını ifade eden belli alanlardaki “yetenek kaybı” olarak de-
ğerlendirilmektedir. Başka bir ifadeyle engellilik, nedeni ne olursa 
olsun, hastalık ve/veya vücuda ilişkin bir bozuklukla sonuçlanan 
olgu olarak algılanmaktadır. Sözkonusu tanımlarda, kişiye bağlı 
durumların yarattığı işlev kaybının belirlenmesinde, vücut fonk-
siyonlarının yapısı ve bozuklukları esas alınmış, aktivite ve katı-
lım kısıtlılıklarının işlevler üzerindeki etkisi ise, dar kapsamda ele 
alınmıştır. Bu durum, engellilik olgusunun dar kalıplara hapsedil-
mesi tehlikesini beraberinde getirmektedir.

ii. Sınıflandırma
5378 Sayılı Özürlüler Kanunu, özürlülerle ilgili derecelendir-

me, sınıflandırma ve tanılamanın, uluslararası özürlülük sınıflan-
dırması temel alınarak hazırlanan özürlülük ölçütüne göre yapı-
lacağını belirtmektedir. (m.5) Kanun’un ilgili madde gerekçesin-
de, özürlülüğün yalnızca bedensel yapı ve fonksiyonel kısıtlılıklar-
la değil, çevresel ve kişisel etmenlerin etkisi altında kişinin aktivite 
ve katılımının kısıtlanması ile ortaya çıkan bir durum olduğu be-
lirtilmiştir. Bunun yanısıra, sınıflandırmada aktivite sınırlılığıyla 
birlikte katılım kısıtlılıklarının ve özürlülüğe etkisi bulunan çevre-

15  5378 Sayılı Özürlüler ve Bazı Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik 
Yapılması Hakkında Kanun,; 2828 Sayılı Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme 
Kurumu Kanunu, m.3/c ; Bkz. 572 Sayılı KHK; Özürlülük Ölçütü, Sınıfl andırması 
ve Özürlülere Verilecek Sağlık Kurulu Raporları Hakkında Yönetmelik,m.4/c; 
Büyükşehir Belediyeleri Özürlü Hizmet Birimleri Yönetmeliği, m.4/f
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sel ve kişisel faktörlerin de ele alınması zorunluluğu ifade edilmiş-
tir. Madde gerekçesinde, Türkiye’de halihazırda kullanılan ve her 
kurum için farklı özellikler içeren özürlüler ile ilgili sınıflandırma 
sistemlerinin değiştirilerek, özürlülüğe yol açan bütün etmenlerin 
göz önünde tutulduğu uluslararası geçerliliği olan standart bir sı-
nıflandırma sisteminin getirilmesi ve özürlülük tespitine yönelik 
temellerin dünyada da geçerliliği olan bu sınıflandırmaya dayan-
dırılması amacına yer verilmiştir.16 

Özürlüler Kanunu’nun ilgili maddesine dayanarak hazırlanan 
Özürlülük Ölçütü, Sınıflandırması ve Özürlülere Verilecek Sağlık 
Kurulu Raporları Hakkında Yönetmelik’te de, Dünya Sağlık Örgü-
tü (WHO) tarafından kabul edilen ICF(The International Classifi-
cation of Functioning, Disability and Health)17 sınıflama sistemi-
nin esas alındığı belirtilmiştir(m.5)(International Classification, 
2001) (Social Analysis, 2007,s.4-6). Fakat, Yönetmeliğe ek olarak 
düzenlenen “Özür Durumuna Göre Tüm Vücut Fonksiyon Kaybı 
Oranları Cetveli”nde, bu cetvelin daha önce yürürlükte olan “Özür 
Durumuna Göre Çalışma Gücü Kaybı Oranları Cetveli”nden farklı 
bir yaklaşımla ve uluslararası uygulamalar temel alınarak hazırlan-
dığı ifade edilmekle birlikte, “özürlülük durumunun ölçülmesinin 
“kişinin özrü nedeniyle yaşadığı  fonksiyon kaybı ve günlük yaşam 
aktivitesine etkisi üzerinden yapılacak değerlendirmeye bağlı oldu-
ğu” belirtilerek18, engellilik, yine dar alanlara hapsedilmiştir. Çün-
kü, Özür Durumuna Göre Tüm Vücut Fonksiyon Kaybı Oranları 

16 Yasanın gerekçesi için bkz. T.C. Başbakanlık Kanunlar ve Kararlar Genel Müdürlüğü, 
Sayı: B.02.0.KKG.0.10/101-306/2/25, Konu: Kanun Tasarısı, 05.05.2005, s.4 
17  International Classification of Functioning, Disability and Health-ICF (İşlevsellik, 
Yetiyitimi ve Sağlığın Uluslararası Sınıfl aması), World Health Organisation (WHO) 
Ninth Plenary Meeting, 22 May 2001, A54/VR/9, Sınıfl ama ile ilgili bkz. Social Analysis 
and Disability: A Guidance Note Incorporating Disability-Inclusive Development into 
Bank-Supported Projects, Th e World Bank, March 2007,pp.4-6; ICF Introduction, 
http://www.who.int/classifications/icf/site/intros/ICF-Eng-Intro.pdf  (05.05.2008  )
18  Özürlülük Ölçütü, Sınıfl andırması ve Özürlülere Verilecek Sağlık Kurulu Raporları 
Hakkında Yönetmelik, EK. 4. Özür Durumuna Göre Tüm Vücut Fonksiyon Kaybı 
Oranları Cetveli, parag. 1
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Cetveli’nde tüm vücut fonksiyon kaybı oranını ölçmek için kulla-
nılan yöntem, klinik bulgu ve laboratuvar ortamında yapılan testle-
re dayandırılmaktadır. Değerlendirmeler, çoğu alan için gerçek ya-
şam koşullarında elde edilen ölçümlere değil, tahminlere göre ya-
pılmaktadır. Cetvel’de, ICF sınıflamasında bulunan ve aktivite sı-
nırlılıklarının belirlenmesine yönelik olan kodlamalara yer veril-
mediği için, kapasite sınırlılıklarının tam olarak ölçülmesi müm-
kün görünmemektedir. Örneğin, yürüme ve hareket etmeyle ilgi-
li kodlamalarda ‘farklı yüzeylerde yürüme’, “eğimli, muntazam ol-
mayan veya hareketli yüzeylerde yürüme” şeklinde tanımlanmış; 
otların, çakılların, kar ve buzun üzerinde ya da gemi, tren veya di-
ğer araçlarda yürüme örneğiyle açıklanmıştır. ‘Engellerin arasında 
yürüme’, hareketli ya da hareketsiz nesneler, insanlar, hayvanlar ve 
araçlardan kaçınmanın gerektiği yerlerde yürüme olarak tanımlan-
mış ve yine ilgili örneklerle aydınlatılmıştır. (International Classifi-
cation, 2001).  Özür Durumuna Göre Tüm Vücut Fonksiyon Kaybı 
Oranları Cetveli’nde ise performans kısıtlılıklarını ölçmeye yöne-
lik puanlamaya yer verilmemiştir. Aynı şekilde, çevresel etmenlere 
ilişkin kodlamaların olmaması da önemli bir eksikliktir. 

Oysa, fonksiyonların ve yeti yitiminin sadece işlevlerde bo-
zukluk ya da hastalık üzerinden değerlendirildiği, kişilerin plan-
lanmamış ve doğal yaşamın içinde karşılaşacağı katılım ve per-
formans kısıtlılıkları ile çevresel faktörlerin bu alanlara etkileri-
nin hesaba katılmadığı ölçüm ve derecelendirmelerin, engelliliği 
doğru bir şekilde yansıttığını söylemek mümkün değildir. Bunun 
sonucu olarak, Türkiye’de engellilere ilişkin mevzuatın büyük bir 
kısmında görüldüğü gibi, haklardan yararlanmanın belli oranlar-
da engelli olma koşuluna bağlandığı durumlarda, engellilerin bir 
kısmı bazı haklardan yararlanamayacaktır. Vergi indirimlerinden 
ve bakım olanaklarından yararlanma, engelli maaşı alabilme, bazı 
muafiyet ve istisnalara tabi olma şeklindeki hakların kullanımı, 
yukarıdaki Cetvel uyarınca yapılan ölçüm sonuçlarının yer aldı-
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ğı Sağlık Kurulu Raporlarında belirtilen engellilik oranlarına bağ-
lıdır. Başka bir deyişle, sağlık kurulu raporları, engellilerin haklar-
dan yararlanabilmelerine ilişkin temel belgedir.19 

iii. Modeller
Engellilik algısının, yasal ve resmi belgelerle kurumsal uygula-

malara yansımasını gösteren, belli bir dönem ve yere dair engel-
li haklarını fotoğraflayan modeller, aynı zamanda engelli hakları-
nın gelişimine de katkıda bulunmaktadır. Engellilik olgusunun ev-
rensel tanımı için gösterilen çabalara ışık tutan “modeller”, engel-
lik kavramının gelişimine olduğu kadar kapsamının belirlenmesi-
ne de hizmet etmiştir. Bu çerçevede 2 temel yaklaşım ve model ön 
plana çıkmıştır. Engelliliğin tıbbi modeli (medikal model) ve sos-
yal model (insan hakları modeli) olarak anılan modeller, engel-
li haklarının evriminde önemli rol oynamıştır. Engelliliğin tıbbi 
modeli (medikal model), engelliliğe trajedi gözüyle bakıldığı, en-
gellilerin de merhamet gösterilmesi gereken ‘nesne’ olarak değer-
lendirildiği dönemi niteleyen modeldir. Tıbbi modele göre engelli-
lik, bir hastalık, anormallik durumudur. İlgi doğrudan kişinin vü-
cut ve fonksiyonları üzerinedir. Kişilerin sağlık durumları, sağlık 
düzenindeki sapmalar gözlemlenerek tıbbi tedavi ve rehabilitas-
yon aracılığıyla düzeltilmeye çalışılır. Engelliler, toplumsal bir var-
lık olarak algılanmadığı için kişinin topluma katılımıyla ilgili ken-
di dışında oluşan engellere vurgu yapılmaz. Engelliler, sağlık ku-
ruluşlarında, bakım evlerinde ya da rehabilitasyon merkezlerinde 
izole bir yaşam sürerler. Bunun yanı sıra, farklı ve özel ihtiyaçları 
olan insan grubu olarak algılandıkları için, sadece onlara özgü hiz-
metler verilir. Özel okullar, özel otobüsler, özel binalar, özel spor 
ve eğlence alanları hizmete sunulur. 

19  Özürlü Sağlık Kurulu Raporu ile yararlanılan hakların bütünü için bkz. Sevgi 
Koşaner, Özürlüler İçin Haklar, Yasalar, Uygulamalar, İzmir Konak Belediyesi, Mart 
2007, s. 17-45
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Sosyal model, sosyal yaşama tam katılım ve kendi yaşamları üze-
rinde söz sahibi olma hakları açısından engellilerin dışlandıkları-
nı, dikkate alınmadıklarını öne sürerek, engelliler bakımından asıl 
engelin çevrelerinden kaynaklandığını iddia eden görüşleri temsil 
eder. Sosyal modelde, temelde tıbbi modelin ileri sürdüğü tıbbi hiz-
metler, rehabilitasyon, diğer yardım ve destekler reddedilmemekle 
birlikte, engelli olmayanlarla aynı haklara sahip olma talebi, “ayrım-
cılık karşıtlığı” ve “eşitlik” üzerinden dile getirilmektedir.

Sosyal model, engellilerin toplumsal hayata ve aktivitelere katı-
lımının önündeki engelleri ‘çevresel etmenler’ çatısı altında fizik-
sel, kurumsal ve tutumsal faktörler olarak 3 başlıkta ele almakta-
dır. Fiziksel faktörlerden kasıt, insan eliyle oluşturulan ya da do-
ğal biçimde bulunan fiziki çevrede yer alan engellerdir. Engelli ol-
mayanlar için inşa edilen ve engellilerin toplumsal yaşama katıl-
masına elvermeyen yollar, binalar, evler ve ulaşım araçlarının, en-
gellilerin erişebileceği ve yararlanabileceği biçimde uyarlanmadı-
ğı ya da yeniden yapılandırılmadığı sürece, engellilerin bu düze-
nin aktif bir parçası olamayacağı iddia edilmektedir. Modelin teo-
risyenleri ve aktivistlerine göre, engelliler kurumsal sistem içinde 
de dışlanmaktadırlar. Toplumsal, eğitimsel, yasal, dinsel ya da po-
litik kurumların ihmali ya da sistematik dışlamaları nedeniyle en-
gelli bireyler, bu kurumlara erişim sorununun yanı sıra çeşitli ay-
rımcılık uygulamalarına tabi olmaktadırlar. Bütün bunlara ek ola-
rak, insan çevresine ilişkin yerleşmiş kişisel ya da toplumsal ön-
yargılar ve klişeler nedeniyle toplumsal düzenin bir parçası olarak 
algılanmamaktadırlar. (Barnes, 1997, s. 239-243; Jonston, 1997, s. 
281-287; Shakespeare & Watson,1997,s.263-273).

Sosyal model teorisyenlerinin çoğu, maddi ve sosyo-kültürel 
güçlerin toplumsal engellerin yaratılmasında birlikte rol oynadı-
ğını düşünmektedir.20 Kişisel önyargılardan kurumsal ayrımcılı-

20  Görüşü paylaşan yazarlar listesi için bkz. Mark Priestley, Disability A Life Course 
Approach, Polity Press, United Kingdom, 2003, s.14-15 
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ğa, erişilemez ve kullanılamaz binalardan yararlanılamayan ula-
şım sistemine, ayrılmış eğitim düzeninden dışlayıcı çalışma koşul-
larına kadar pek çok yapısal ve kültürel öğenin, engellilerin birey-
sel ve kolektif olarak dışlanmasında etken olduğu ileri sürülmek-
tedir. Diğer bir deyişle, sosyal modelin 21. yüzyıldaki temel savu-
nusu, sadece engelliliğin değil, engellilikle ilgili dezavantajların da 
sosyal, kültürel, ekonomik ve politik düzendeki yapılanmalardan 
kaynaklandığı üzerine yoğunlaşmaktadır.

II. Sınıflama Ve Modellerin Engelli Çocukların Hakları 
Üzerindeki Etkisi 

Bu anlamda, Türkiye’de engellileri ve engelliliği ifade etmek 
üzere kullanılan terminoloji ve yasal tanımlar ile  sınıflama ve ölç-
meye ilişkin sistemlerin engellilik modeli üzerindeki etkilerinin 
değerlendirilmesi ve belirlenen modelin engelli hakları açısından 
doğuracağı sonuçların üzerinde durulması gerekmektedir.

Engelli mevzuatında kullanılan terminoloji ile engellilik mo-
delleri arasındaki ilişkide belirleyici olan, kullanılan terimlerin 
hangi modeli çağrıştırdığının saptanmasıdır. Türk hukuk mevzu-
atında kullanılan “özürlü-özür”, “sakat ve sakatlık” terimleri, tıbbi 
modelin terminolojisidir. Engellileri, vücut ve yapısal bozukluğu 
olan, sakat, arızalı kişiler olarak gören, yaşadıkları her güçlüğün 
ve yaşama ilişkin sorunlarının kendi durumlarından kaynaklandı-
ğı görüşünü temsil eden tıbbi modelde, engelliler için sakat, özür-
lü gibi etiketleyici, dışlayıcı hitapların kullanımı yaygındır. Resmi 
ve özel kurumlar ile ilgili sivil toplum örgütlerinin isimlerinde de 
bu kavramlara yer verilmektedir.     Yasal tanımlarda ise, tıbbi mo-
del ile sosyal modelin birleştirildiğine dair ipuçlarına rastlanmak-
tadır. 5378 Sayılı Özürlüler Kanunu ile yasal düzenlemelerin bir 
kısmında yer alan “özürlü” tanımlarında, engelliliğin nedenlerin-
den çok sonuçları üzerinde durulmuştur. Bu anlamda engellilik, 
hastalık ya da sakatlık (vücut yapı ve işlevlerinde bozukluk) üze-
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rinden değerlendirilmemiştir. Ancak tanımlar, engelliliğin doğur-
duğu sonuçlar bakımından sorunludur.  Engellilik, “toplumsal ya-
şama uyum” ve “günlük gereksinimleri karşılama”da güçlük doğu-
ran bir olgu; engelliler de korunma, bakım, rehabilitasyon, danış-
manlık ve destek hizmetlerine ihtiyaç duyan, farklı ve özel ihtiyaç-
ları olan kişiler olarak ele alınmıştır.  Böylece, tıbbi modelin “hak-
lar” vurgusundan uzak, “korunma ve yardım ihtiyacı” fenomeni-
ne ağırlık veren yaklaşımına geri dönülmüş olmaktadır. Bunun ya-
nısıra, engellilerin toplumsal yaşama katılımından değil, uyumun-
dan sözedilmesi, topluma katılım konusunda kişinin kendisinden 
kaynaklanmayan (kendisi dışında oluşan) engellerin gözardı edil-
diği anlamını taşımaktadır. Engellilik olgusunu, kişilerin bedeni-
ne özgü dezavantajlarla birlikte sosyal, kültürel, ekonomik ve po-
litik düzenin yapılanmasındaki olumsuzluklar olarak ele alan sos-
yal model ise, engellilerin toplumsal yaşama tam katılım ve kendi 
yaşamları üzerinde söz sahibi olma haklarının ön plana çıkarıldığı 
bir yapılanmayı hedeflemektedir.     

Engelliliğin ölçülmesine ve sınıflandırandırılmasına ilişkin 
mevzuatın yaklaşımı için de aynı şeyleri söylemek mümkündür. 
Sınıflandırmada esas alınan Özür Durumuna Göre Tüm Vücut 
Fonksiyon Kaybı Oranları Cetveli’nde ölçümler, günlük yaşam ak-
tivitelerindeki kısıtlılık üzerinden yapılmış; ancak, “günlük yaşam 
aktiviteleri” üzerinde çevresel faktörlerin etkisini hesaba katacak 
soru alanlarına yer verilmemiştir. Bu durum, sosyal modelin sı-
nıflama sisteminde sınırlı bir etkiye sahip olduğunu ya da tersin-
den deyişle, engellilik ölçüm ve sınıflamalarında tıbbi modelin et-
kin olduğunu düşündürmektedir. Bu haliyle Cetvel, daha çok ki-
şilerin sağlık durumlarını ve elbette özürlerini tanılamaya hizmet 
edebilir. Ancak, engelliliğin gelişen toplumsal yaşam ve çevre ko-
şulları içinde tüm boyutlarıyla değerlendirilmesine katkı sağlama-
yacağı açıktır.
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SONUÇ

Sakat, özürlü, kör, âmâ21, sağır gibi kavramların yerine “engel-
li” deyiminin kullanılması konusunda tek sapma, engellilerin sağ-
lık durumlarıyla ilgili yapılacak tanılamaya ilişkin olabilir. Ba-
zen, sağlıkla ilgili durumların ve engelliğin derecelendirilmesin-
de kişinin yetersizliğini ifade etmek üzere evrensel kabul görmüş 
teknik isimlerin kullanılması, bu isimler etiketleme gibi görünse 
de, zorunlu olabilmektedir. Bunun yanısıra, 5378 Sayılı Özürlüler 
Kanunu’nda olduğu gibi, kişinin toplumsal yaşam içinde gerçekle-
şen faaliyetlere katılımıyla çevresel faktörlerin engellilik üzerinde-
ki etkilerini dışlayan tanımların, ICF sınıflama sistemini gözardı 
ettiği söylenebilir.22 Bu nedenle, çevresel etkenlerden kaynaklanan 
kısıtlılıkları gözönüne almayan bu tür tanımların, aynı durumda-
ki kişiler arasında ayrımcılık üretme riskini de taşıdığı unutulma-
malıdır. Engelliliğin tanımlanması hangi alana (yasal, istatistiksel, 
araştırma, sosyal politika, eğitim, klinik aracı) ilişkin olursa olsun; 
engelliliğin  belli bir sağlık durumu içinde bulunan kişiyle çevre-
sel konum arasındaki karşılıklı ilişkinin sonucu olduğu gözönüne 
alınmalı, kişinin sınırlılık ve bağımlılığının derecelendirilmesinde 
de bu ilişki korunmalıdır. 

21 Başbakanlık Vakıfl ar Genel Müdürlüğü Muhtaç Aylığı ve Vakıf İmaret 
Yönetmeliği’nin 2. maddesi, “ bu Yönetmelik, muhtaç, ama ve sakatlara aylık 
bağlamak, imaret açmak….ilgili usul ve esasları kapsar” şeklindedir. Resmi Gazete: 
28.12.1989/ 20386 
22  Dünya Sağlık Örgütü (WHO) tarafından 2001 yılında geliştirilen ICF sınıfl ama 
sistemi, “hastalıkların sonucu” kavramından “insan fonksiyonlarının bileşenleri” 
kavramına geçiş yapmış bir sağlık sınıfl amasıdır. ICF sınıfl ama sisteminde engellilik 
(disability), vücudun yapı ya da işlevlerine ilişkin bozukluklar ile aktivite sınırlılıkları 
ve katılım kısıtlılıklarını kapsayan şemsiye bir kavram olup, kişinin sağlık durumuyla 
bağlamsal faktörler (çevresel ve kişisel faktörler) arasındaki karşılıklı ilişkinin 
negatif yönlerini göstermektedir. Örneğin, AİDS hastalığına yol açan HIV virüsü, bu 
virüsü taşıyan kişilerin fiziksel ve zihinsel kapasitesinde (yeteneklerinde) olumsuz 
bir değişime yol açmadığı, dolayısıyla aktivite sorununa neden olmadığı halde, 
toplumsal çevrenin virüsü taşıyan kişilere karşı önyargılı tutumu, kişilerin okul ya da 
iş çevrelerinden dışlanmalarına, damgalanmalarına ve toplumsal ilişkilerde güçlük 
yaşamalarına neden olabilmektedir 
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Engelliliği adlandırma konusundaki tercihler ile kişinin bede-
ni ve fonksiyonları üzerine inşa edilecek konuların, kültürel kod-
lar ve yapısal sınırlılıklarla birlikte ele alınması gerektiği düşünül-
mektedir. Çünkü, bütün bu faktörler kendi aralarında ayrılmaz bir 
ilişki içindedir (Priestley, 2003, s.68-73). Kişinin engelli olarak ka-
bul edilmesine neden olan bedensel farklılıkları, çoğu zaman uy-
gun fiziksel çevre ve yapılandırmalarla, sorun yaratan bir farklılık 
olarak değerlendirilmeyebilir. Kişilerin vücuduna ilişkin işlev ve 
yapı bozuklukları ya da yetersizlikleri, tedavi ve rehabilitasyon sü-
reçleriyle,  uygun kurumsal, fiziksel ve toplumsal tutumlarla des-
teklenerek, bu kişilerin hayatın içinde diğerleri gibi yaşamını sür-
dürmesi sağlanabilecektir. Bu bağlamda, engelli çocuk ve gençle-
rin günlük yaşam becerilerini geliştirmek ve bağımsız yaşamala-
rını sağlamak için verilen rehabilitasyon desteğinin, kurumlardan 
toplumun içine kaydırılması gerekmektedir. “Toplum temelinde 
rehabilitasyon”,23 engellilerin günlük yaşamın içinde, diğer toplum 
üyeleriyle birlikte yaşamaları halinde bağımsızlıklarının gelişece-
ği ve yaşam kalitelerinin artacağı düşüncesine dayanan bir pro-
je olup, gelişmiş ülkelerde 20 yıldır uygulanmaktadır. Engelli kişi-
lerin, onların ailelerinin ve toplumun birlikte rol alacağı rehabili-
tasyon süreci, sağlık, eğitim, sosyal ve mesleki programlar aracılı-
ğıyla sağlanan hizmetlere gönderme yapan bir sistemin geliştiril-
mesini içermektedir (Manual for the Development, 1996, s. 9-10). 
Uygulamada, birkaç engelli gencin gerekli derecede destek ve gö-
zetim sağlanarak birlikte yaşayabilecekleri bağımsız yaşam evleri-
nin kurulması, engelli çocukların yaşıtlarıyla birlikte aynı sınıflar-
da eğitilmesi, engelli gençlerin mesleki ve teknik eğitim program-
larıyla desteklenerek herkesle birlikte çalışabileceği işlere yerleşti-

23 ILO, UNESCO ve WHO’nun bu konudaki çalışmaları için bkz. Community 
Based Rehabilitation: A Strategy for Rehabilitation; Equalization of Opportunities, 
Poverty Reduction and Social Inclusion of People with Disabilities. Joint Position 
Paper 2004, www.ilo.org/public/english/employment/skills/download/jointpaper.
pdf (24.01.2008), Promoting Th e Rights Children with Disabilities, Innocenti Digest 
No:13, UNICEF, 2007, s.26-27
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rilmesi gibi proje ve programlarla engelli bireylerin bağımsızlaştı-
rılması hedeflenmektedir. 

Özürlüler Kanunu genel ve madde gerekçelerinde dile getiri-
len “engellilik derecelendirme ve ölçümlerinin uluslararası stan-
dartlara uygun hale getirilmesi amacı” na ulaşmak için ise, müm-
kün olan en kısa sürede, Özür Durumuna Göre Tüm Vücut Fonk-
siyon Kaybı Oranları Cetveli’nin ICF sınıflama sistemi kodlama-
larıyla uyumlu hale getirilmesi gerekmektedir. Bu yönde bir de-
ğişiklik, aynı zamanda sağlık kurulu raporlarında standartın sağ-
lanmasına hizmet edecektir. Cetvel’le ilgili en önemli sorunlardan 
biri, sağlık kurulu raporları vermeye yetkili kurumların ölçüm ve 
değerlendirmelerinde belli bir standartın sağlanamamış olmasıdır. 
Sözkonusu Cetvel’de yer alan belirleyicilerin açık ve net olarak ta-
nımlanmamış olması, ICF’teki gibi örneklendirilmemesi, aynı du-
rumun farklı sağlık kurumlarınca farklı ölçülmesine ve özür oran-
larının da farklı çıkmasına neden olabilmektedir. Özürlülük Öl-
çütü, Sınıflandırması ve Özürlülere Verilecek Sağlık Kurulu Ra-
porları Hakkında Yönetmelik’te sorunun çözümüne yönelik bir 
hüküm getirilmiştir. Aynı kişi için verilen sağlık kurulu raporları 
arasında farklılık olması halinde, Yönetmeliğin Ek’inde sayılı lis-
tede yer alan hakem hastanelerinin vereceği sağlık kurulu rapo-
ru esas alınacak ve artık bu rapora itiraz edilemeyecektir.24 Fakat, 
bu hüküm, olumsuz sonucu gidermeye yönelik bir koruma sağ-
lamaktadır. Oysa yapılması gereken, ölçüm sonuçlarının şüpheye 
yer bırakmayacak doğrulukta elde edilmesini sağlayacak şekilde 
Cetvel’in yenilenmesi ve ölçümlerin standart hale getirilmesidir. 

24  Özürlülük Ölçütü, Sınıfl andırması ve Özürlülere Verilecek Sağlık Kurulu Raporları 
Hakkında Yönetmelik, m. 10(2) ve Özürlü Sağlık Kurulu Raporları Hakem Hastane 
Listesi için bkz. EK. 2. 
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ler Akademisi ve Gazi Üniversitesi’nde Medeni Hukuk Asistanı olarak gö-
rev yaptı. Ankara Hukuk Fakültesi’nden fark derslerini vererek mezun oldu 
ve yine Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde, Borçlar Hukuku alanın-
daki Doktora’sını, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nden aldı-
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lar, Tüketici ve Ticaret Hukuku alanında,  altı kitap yazdı ve yetmişin üze-
rinde, Türkçe ve Fransızca yazılmış makaleler ve Gazete köşe yazıları ya-
yımladı. Kazancı Hakemli Hukuk Dergisi’nde Editörlük yapmaktadır. Vakıf 
Üniversitesi’nde Dekan olarak görev yaptıktan sonra, halen Çağ Üniversitesi 
Hukuk Fakültesi’nde, Medeni Hukuk Öğretim Üyesi ve İstanbul Barosu’nda  
Avukat olarak görev yapmaktadır.        
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Engelli Çocuğun ve Ergenin Özel Hakları

Kişinin; doğum esnasında veya daha sonra, yaşamı esnasında 
karşılaştığı travmatik bir olay sonucunda, bedensel bütünlüğün-
de oluşan fizikî veya zihinsel bütünlüğünde meydana gelen bir ha-
sar nedeniyle, fizikî, zihinsel ve dolayısıyla yaşamsal faaliyetlerin-
de çeşitli düzeylerde zaafa uğramış olması mümkündür.  “Engel-
li kişi, çeşitli engellerle karşılaşması hâlinde, diğerleriyle eşit bir şe-
kilde topluma tam ve etkili şekilde katılmasını engelleyen uzun sü-
reli fiziksel, zihinsel, ruhsal ve duyusal sakatlığı olan kişidir”.  Bir-
leşmiş Milletler  tarafından hazırlanan, “Engellilerin Haklarına 
Dair Sözleşme” (Convention Relative aux Droits des Personnes 
handicapées), 12/12/2006 tarihinde,  New York’da Birleşmiş Mil-
letler Teşkilâtı  Merkezi’nde kabul edilmiş olup; 20/3/2007 tarihin-
de  devletlerin imzalamasına  açılmıştır. Türkiye Cumhuriyeti,  il-
gili Protokolü  ve Sözleşmeyi 28/9/2009 günü imzalamıştır. Enge-
li olan kişinin hukukî açıdan bir diğer tanımlaması, Fransız Hukuk 
mevzuatı kapsamında (Loi n° 2005-102 pour l’égalité des droits et 
des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handi-
capées, le 11 février 2005)  : “Kişinin toplum yaşamına tam ve ek-
siksiz olarak katılmasını önleyici nitelikte, bir veya birden çok be-
densel bozukluk, duyu yetersizliği, aklî yetenek zaafiyeti veya psi-
kolojik fonksiyonlarının bozulmasına bağlı olarak; aktivitelerinin 
ve hareket kabiliyetinin sınırlanması sonucunu doğuran, sürege-
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len veya geriye dönülmez bir süreklilik almış bir bozulmaya ve ye-
tersizliğe uğramış, bir veya birden fazla engellilik hâli ile kişinin  
bedensel  tamlığını bozan, her çeşit sağlık bozucu işlevsel eksik-
lik hâli bulunduğunda, konu edilen kişi, engelli sayılmaktadır” şek-
linde  yapılmıştır. Ülkemizde, 1/7/2005 tarihli  5378 sayılı Enge-
li olan kimseler ve Bazı Kanun ve  Kanun Hükmünde Kararname-
lerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun  ile, “özürlülüğün ön-
lenmesi, özürlülerin sağlık, eğitim, rehabilitasyon, istihdam, bakım 
ve sosyal güvenliğine ilişkin sorunlarının çözümü ile her bakımdan 
gelişmelerini ve önlerindeki engelleri kaldırmayı sağlayacak tedbirle-
ri alarak topluma katılımlarını sağlamak ve bu hizmetlerin koordi-
nasyonu için gerekli düzenlemeleri yapmak” (m.1) amaçlanmakta-
dır. Ancak işbu hükmün gereği gibi uygulanabilmesi için, Birleş-
miş Milletler Engellilerin Haklarına Dair Sözleşme m. 34 hükmün-
de, Birleşmiş Milletler seviyesinde ve Sözleşmeyi imzalayan dev-
letlerin belirledikleri adaylardan oluşacak en fazla onsekiz uzman-
dan oluşan Engelli Hakları Komitesi’nin benzeri bir Komite’nin ku-
rularak, yurdumuzda çalıştırılması gerekmektedir.  Bu suretle sivil 
toplum kuruluşlarının da ötesinde ve donanımlı bir Komite, yurt 
düzeyinde gerekli tedbirleri almalı ve Türkiye’de, sayısı sekizbuçuk 
milyon civarına ulaşmış bulunan engeli olan kimselerin hakları ak-
tif surette korunmaya alınmalıdır. Komitenin, uzman üyeleri ge-
rekli yetkilerle donatılmış olacağından, coğrafî dağılımı gözetile-
rek, farklı engelli gruplarının temsilinin, göreve başlatılması yerin-
de olacaktır. Ulusal uygulama boyutunda, Komite’nin görevlerini 
gereği gibi yapıp yapmadığı da, görevli Bakanlık tarafından denet-
lenmelidir. Ayrıca  engelliler alanında çalışanlar ve sivil toplum ku-
ruluşları ve temsilcileri denetim sürecine dâhil edilmelidirler.

I- Engeli olan kişi ve kişiliğin gelişmesi
Engelli kişi veya daha doğru bir söyleyişle, “engeli olan kişi” do-

ğuştan veya sonradan bir hastalık neticesinde veya bir kazanın bı-
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raktığı ârazlara dayalı olarak, yaşamını desteksiz sürdürmesi en-
gellenmiş ve sürekli bakım ve tedaviye muhtaç duruma girmiştir. 
(BM Engellilerin  Haklarına Dair  Sözleşme, m. 1/II). Engelli kişi-
yi veya daha önceleri kullanılan “özürlü veya sakat” kişiyi, engel-
li veya özürlü sıfatlarıyla anmak, kişinin önünde sanki bir mânia 
varmış ve bu mânianın üzerinden atlamak gerekiyormuş gibi bir 
izlenim uyandırmakta olup, yerinde değildir. Kişiye, “özürlü” de-
nildiğinde, konu edilen sekizbuçuk milyon kimsenin, özür dileye-
ceği bir şey bulunmadığından, “handicapé ve handicap” terimle-
rini karşılayamayan bir terminoloji kargaşası doğmaktadır. Oysa, 
çeşitli engellerle karşılaşması hâlinde, diğer insanlara nazaran, 
toplumsal yaşantıya eşit bir şekilde, tam ve etkili şekilde katılma-
sını engelleyen uzun süreli fiziksel, zihinsel, ruhsal ve duyusal za-
afı olan kişinin, bir “engeli olan kişi” olması nedeniyle, toplumsal 
faaliyete tam ve etkili bir hızla katılamadığı ve bir desteğe gerek-
siniminin bulunduğu anlaşılmaktadır. Engeli olan kimselerin bü-
yük çoğunluğunun zaafını telâfi edecek araç-gereç ve cihaza ihti-
yacı bulunmaktadır. 

Tam ve sağ doğan herkes, kişidir. Engeli olan kişinin de, kişi-
lik haklarının tamamından yararlanması, şu hâlde kaçınılmazdır. 
Sosyal, hukuk devletinin görevi, engeli olan kimselere, gerekli des-
teği sağlamak ve eksikliği olabildiğince giderebilmekten ibarettir. 
İşte, “engeli olan kimse”, MK m. 28 hükmünde düzenlenmiş olan 
kişilik kavramı, engeli olan kimseye de eksiksiz olarak uygulana-
caktır. Aksi takdirde çağdaş ve uygar devlet olmak mümkün de-
ğildir. Engeli olan kişinin, diğerlerinden hiçbir farkı yoktur. En-
geli olan kişi de, MK m. 8 hükmünde yazılı, “Her insanın hak eh-
liyeti vardır. Buna göre bütün insanlar, hukuk düzeninin sınırları 
içinde, haklara ve borçlara ehil olmada eşittirler” hükmünün gere-
ği olarak, haklardan yararlanacağı ve engeli olan kişinin de,  “Ayırt 
etme gücüne sahip ve kısıtlı olmayan her ergin kişinin fiil ehliye-
ti vardır”(MK m. 10) hükmünden hareketle, “Fiil ehliyetine sahip 
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olan kimse, kendi fiilleriyle hak edinebilir ve borç altına girebilir” 
hükmü uyarınca, toplumsal her türlü faaliyetin içerisinde yer ala-
bileceği anlaşılmaktadır. Çocuğun doğum ânında veya sonrasın-
da ortaya çıkan ve “diğerleriyle eşit bir şekilde topluma tam ve et-
kili şekilde katılmasını engelleyen uzun ve süreli fiziksel, zihinsel, 
ruhsal ve duyusal sakatlığının olması”, hayatı boyunca, herhangi 
bir hak kaybına, hukuk önünde sebep olmayacaktır. 

1) Engeli olan kimsenin hak kaybına uğraması ve ayırımcılık
Engeli olan kimsenin hak kaybına uğratılması ise, ayırımcılık 

olup; ayırımcılığın her çeşidi ile mücadele etmek, insanlık onu-
runun bir gereğidir. Engeli olan kimsenin toplumsal yaşama ge-
reği gibi katılabilmesi ve kendisini kısıtlanmış, sınırlanmış, en-
gellenmiş saymaması açısından, engellilerin tüm insan haklarını 
ve temel özgürlüklerini diğerleriyle eşit şekilde kullanmasını veya 
bunlardan yararlanmasını sağlamak üzere somut durumda ihti-
yaç duyulan, ölçüsüz veya aşırı bir yük getirmeyen, gerekli ve uy-
gun değişiklik ve uyarlamaları ifade eden bir  “mâkûl uyumlaştır-
ma” (BM Engellilerin  Haklarına Dair  Sözleşme m. 2)  yöntemi-
nin ve çârelerinin düşünülmesi ve yaşamın her koşuluna uygulan-
ması için gerekli tedbirlerin alınması suretiyle, engeli olan kimse, 
yaşama adapte olacak ve uyum sağlayacaktır. 

A) Engelliliğe dayalı ayırımcılık
“Engelliğe dayalı ayırımcılık” siyasî, ekonomik, sosyal, kültürel, 

medeni veya başka herhangi bir alandaki tüm insan hak ve temel 
özgürlüklerinin, diğer insanlardan farksız ve eşit bir şekilde kul-
lanılması veya bunlardan yararlanılması imkânını ortadan kaldı-
ran veya bunu engelleyen her türlü ayırımın, dışlamanın veya kı-
sıtlamanın engelliliğe dayalı olarak yapılmasıdır. Engelliliğe daya-
lı ayırımcılık, mâkûl uyumlaştırmanın yapılmaması dâhil, her tür-
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lü ayırımcılığı kapsamaktadır (BM  Engellilerin  Haklarına Dair  
Sözleşme m. 2). Çağdaş toplumlar, İnsan Hakları Sözleşmeleri, İn-
san Hakları Mahkemeleri ve uygar dünya milletlerinin taraf oldu-
ğu çeşitli ayırımcılıkla mücadele sözleşmeleri, ayırımcılık adı al-
tında toplanan geri kalmışlıkla mücadeleye dönüktür. Faaliyetle-
ri sınırlanmış kişiye karşı acıma duyguları göstermek veya fizik-
sel durumu karşısında rikkate gelmek yerine; insan olmanın ge-
reği olarak, uygarlığın gerektirdiği ve sağladığı olanakları seferber 
etmek ve kişinin, yaşamsal yeteneklerinin azamîsini kullanmasını 
sağlayarak, yaşamını gereği gibi sürdürebilmesine olanak vermek 
ve yaşam sevincini oluşturmak veya devam ettirmek için, gerekli 
tedbirlerin alınması gerekmektedir. 

B) Üçüncü şahsın fiilinden doğan engellilik hâli  
Hergün otomobil kazalarına veya iş kazalarına dayalı olarak, in-

sanlar ölmekte veya yaralanmaktadırlar. Kazalar sonucunda, zarar 
gören taraf, kazaya bağlı olarak, uzun tedavi süreçlerini yaşamakta 
ve engellilik hâli kalıcı olduğunda, aktiviteleri ve hareket kabiliyeti 
sınırlanmaktadır.  Kişilerin bedensel bütünlüğü zarara uğramakta, 
uzuvlarına zarar verilmiş olmakta, engelliliği geriye dönülmez bir 
süreklilik almış olabilmektedir. Zarara sebep olan kişi ise, gözal-
tına alınmakta, hakkında açılan kamu dâvasının yanı sıra tazmi-
nat dâvasına muhatap olabilmekte ve günün birinde, üçüncü şahsa 
verdiği zararı unutmakta ve yaşamını kendi yolunda sürdürmeye 
devam etmektedir. Oysa diğer zarar gören kişi, artık bir engeli olan 
kişi olmakta, psikolojik sorunlar yaşamakta, işini kaybetmekte ve 
hatta aile hayatı sarsıntıya uğramaktadır. Dünya kamuoyu zaman 
zaman, örneğin ilâç olarak kullanılan  bazı imalâtların sebep oldu-
ğu facialardan etkilenmektedir. Örneğin, Thalidomide isimli bir 
ilâç, büyük reklâmlarla piyasaya sunulmuş ve  hekimler tarafından, 
anne adaylarına kullandırılmıştır. İlâcın kullanılması sonucunda, 
büyük facialar yaşanmış ve söz konusu maddeleri imâl edenlerin 
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ve reçeteye yazan hekimlerin sorumluluğu ve hamilelik esnasında 
ilâcı kullanan anne adaylarının hayat verdikleri ve muhtelif uzuv-
ları eksik olan çocukların ve  ailenin, mâruz kaldıkları acılar, hiç-
bir surette giderilemeyecek tipten acılar olmuştur (İnal, 2009, 50). 

Büyük etkiler bırakan ve dehşet verici boyutlara ulaşan somut 
olayda, Distillers S.A. tarafından çıkarılan Thalidomide isimli ilâç, 
hamileler tarafından  kullanılmış ve döneminde, sakat doğumlara 
yol açmış olup; bir bilim adamı, kol veya bacak gibi uzuvları ek-
sik çocukların dünyaya geldiği doğumların, 1950 yıllarında kullanı-
lan Thalidomide ilâcını almış olanlarda meydana geldiğini, 1961 yı-
lında bulmuştur.  Örneğin, Thomas Quasthoff, azmin zaferi olarak 
gösterilen, bir Alman bariton opera sanatçısıdır. Opera sanatçılığı-
nın yanı sıra, 1996 yılından itibaren, Almanya’daki Detmold Mü-
zik Akademisinde şan profesörü olarak görev yapmaktadır. Tho-
mas Quasthoff ’un annesi, hamileliği esnasında sonradan yasakla-
nan thalidomide adlı ilâcı kullandığı için Quasthoff engelli doğmuş 
bulunmaktadır. Boyu 1.34 m. olup; kolların olmamasından baş-
ka, iki elinde toplam yedi parmağı bulunmaktadır. Sahnede muh-
teşem sesiyle, müziğini icra ederken, kendisine özel yapılan pod-
yuma çıkmaktadır.  Quasthoff önceleri opera sahnesine çıkmamış 
ve daima resitaller vermiştir.  Sebebi ise, üzücü olmuş, kendisine 
Verdi’nin kambur Rigoletto’su veya Wagner’in cüce Alberich rolleri 
teklif edilmiştir. Ancak  engelliye, engelliğini bir yana bırakıp, toplu-
ma sağlayabileceklerini öne alan çağdaş gelişmeler kapsamında, or-
kestra şefi Sir Simon Rattle, Quasthoff ’u opera sahnesine taşıyabil-
miş ve sanatçı 2003 Salzburg Festivali’nde sahneye çıkarak, Rattle’ın 
yönettiği Beethoven’ın Fidelio’sunda Don Fernando rolünde söyle-
miştir. Sonra Viyana ‘da Wagner’in Parsifal’indeki Amfortas rolünü 
almıştır. Quasthoff kendisinin engelliler için bir kahraman gibi lan-
se edilmesinden rahatsız olmakta ve engelli bir yaşam sürmediğini, 
her istediğini yapabildiğini,  hattâ çok güzel, uzun boylu bir kız ar-
kadaşının olduğunu söylemektedir. Üstelik kız arkadaşı da, kendisi 
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gibi şan dersleri veren bir Öğretim Üyesidir  (Milliyet Sanat Dergi-
si, Zeynep Aksoy, Mayıs 2002). İşte, büyük reklâmlarla satışa çıka-
rıldıktan sonra, insan sağlığına zarar veren söz konusu türden mad-
deleri imâl edenlerin, tüketicilere karşı sorumluluğunun hangi tür-
den olacağı zaman zaman tartışılmıştır (Yung, 1971, 316). Ayrıca 
yürürlükteki hukukun, üçüncü şahısta meydana gelen zararın gide-
rilmesine ilişkin tazminat borçlarını, ilgilileri arasında tatmin edi-
ci bir biçimde dağıtıp dağıtmadığı sorunu da tatmin edici değildir. 

a) Zarardan, birden çok kimsenin sorumluluğu
Bozuk veya kusurlu veya güvenli olmayan ürünlerin, tüketiciye 

dönük olarak sebep oldukları zararlardan doğan sorumluluk ala-
nında müteselsil sorumluluk hükümleri gereğince karar verilecek-
tir (BK m. 50-51 ve Directive 85/374/CEE Art. 5 ve 8/1). Şu hâlde 
tüketicinin ürünü kullanmasından sonra, ürünün bozuk veya ku-
surlu veya güvenli olmadığı meydana çıkarsa; zararın meydana 
gelmesinde, ürünün taşıdığı bozukluk ve kusurun yanı sıra, bir 
de üçüncü kişinin müdahalesinin veya etkisinin de bulunduğu is-
bat edilse dahi, üretici / imalâtçının sorumluluğu daraltılamaya-
cak veya kaldırılamayacaktır (Directive 85/374/CEE Art. 8/1). Bu 
kapsamda birden çok kimsenin, ortak kusurlarıyla tüketici nez-
dinde bir zararın doğmasına sebep olmaları hâlinde ortaya çıkan 
tam teselsül (Directive 85/374/CEE Art. 5) (BK m. 50) durumun-
da veya birden çok kimsenin, çeşitli sebeplere veya etkenlere veya 
etkinliklerine dayalı olarak tüketici nezdinde aynı zararın doğma-
sına sebep olmaları durumunda (BK m. 51) meydana gelen ek-
sik teselsülde değişmeyen şekilde olmak kaydıyla; zarar gören tü-
keticinin zararlarını ödemek konusunda, sorumluluğu sabit olan 
bir üretici / imalâtçının, kendisi gibi sorumluluğu sabit bir diğer 
sorumlunun ortak kusurunu ileri sürerek, karşılamakla yükümlü 
olduğu tazminat oranında bir indirimin yapılmasını talep etmesi 
mümkün olmayacaktır. 
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b) Kusurlu imalâtın sebep olduğu zarardan doğan müşterek 
ve müteselsil sorumluluk

Doktrin (Petitpierre, 1981,113), zarar meydana getireceği bek-
lenilmeksizin ve önceden sezilemeyen tehlikeler taşıyan kusurlu 
imalât ürünlerinin meydana getirdiği zararların giderilmesi gerek-
tiğine işaret etmektedir. Tüketime sunulan ürünün, zarar verme-
ye elverişli niteliklerini bildiği hâlde, maddeyi üçüncü şahsa veren 
kişi, haksız fiil işlemiş olmaktadır. Nitekim söz konusu imalâtın, 
kendisinde taşıdığı aktif kusur ve ayıp, belirsiz sayıda kişilerin 
menfaatlerini tehlike içine atmakta olup; meydana gelebilecek za-
rarlar, belli bir akdî ilişkinin çerçevesinin dışına taşmaktadır. Di-
ğer yandan ilâç üretimi ve ilâcın kullanılmasından zarar gören 
hastalar açısından, hekimin sorumluluğu ile, imalâtçının sorum-
luluğunun birbiri ile ilişkisinin söz konusu olması için, imalâtçının 
da, hastanın mâruz kaldığı zarardan sorumlu olması gerekmek-
te ve imalâtçının sorumluluğu ancak, ürün henüz imalâtçının so-
rumluluğu altında olduğu takdirde meydana çıkmaktadır. Öyle ki, 
imalâtçının, üretimde bir ihmâlinin bulunduğu isbat edilmeli ve 
gerekli testlerin tamamlanmamış bulunmasının yanı sıra, ilâcın 
kullanılış tarzının yazıldığı prospektüste, ilâcın taşıdığı tehlikeler 
veya kullanılmasının sakıncaları da belirtilmemiş olmalıdır. 

2) Engeli olan kişinin insan hakları kapsamında, eşitliği ve 
özel tedbirlerden yararlanması 

Hukuk devleti olmanın bir gereği olarak; devlet, herkesin hu-
kuk önünde eşit olduğunu ve ayırımcılığa uğramaksızın herkesin 
hukuk tarafından eşit korunmaya ve hukuktan eşit yararlanmaya 
hakkı olduğunu kabul etmektedir. Bu suretle devlet; engelliliğe da-
yalı her türlü ayırımcılığı yasaklamak ve ayrıca, engellilerin her-
hangi bir nedene dayalı ayırımcılığa karşı eşit ve etkili şekilde ko-
runmalarını güvence altına almakla yükümlüdür. Nihayet devlet, 
engeli olan kimselerin diğerlerinden bir farklılığının bulunmadı-
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ğını, hukuk önünde doğrulamak açısından ve fiilî eşitliğini hız-
landırmak veya sağlamak için gerekli özel hukukî, idarî ve iktisadî 
tedbirleri, gereği gibi aldığında, bu husus  Birleşmiş Milletler, En-
gellilerin Haklarına Dair Sözleşme m. 5  hükmü gereğince ayırım-
cılık sayılmayacaktır.

A) Engeli olan kişinin, sürekli hakkını kesintisiz kullanması
Engeli olan kimse, bedensel bütünlüğünde oluşan zaafa bağ-

lı olarak, ruhen güçlenene kadar, kendisini sosyal yaşamında, be-
densel zorlanması ölçüsünde bir yalnızlığa sevk etmektedir. Ezik-
lik duygusunu yenen engelli, diğerleri gibi olduğunu hissetmekte, 
eğitimini, kültürünü, sporunu, sosyal faaliyetlerini gereği gibi sür-
dürmeyi, kendi başına başarmaktadır. Buna göre, engeli olan ki-
şinin haklarını ve onurunu güçlendiren ve koruyan kapsamlı bir 
uluslararası sözleşme, engeli olan kişilerin ağır sosyal dezavantaj-
larının ortadan kaldırılmasına ve onların medenî, siyasi, iktisadî, 
sosyal ve kültürel ortamlara eşit fırsatlarla katılımının teşvik edil-
mesine, hem gelişen hem de gelişmekte olan ülkelerde önemli bir 
katkı sağlamaktadır (BM Engellilerin  Haklarına Dair  Sözleşme, 
Başlangıç hükümleri/x). 

a) Eşitlik ilkesinin uygulanması
Devlet, engeli olan kimseler hakkında da, diğer vatandaşa gös-

termekle yükümlü olduğu özeni göstermekle ve engeli olan kim-
selere dönük yaşamsal faaliyetler alanında rastlanabilecek her tür-
lü ihmâli, özensizliği ve fiilî  ayırımcılığı sonlandırmakla yüküm-
lüdür. Asıl olan, kanun önünde eşitlik ilkesi olup; AY m. 10 hük-
müne göre, “Herkes, dil, ırk, renk, cinsiyet, siyasî düşünce, felsefî 
inanç, din, mezhep ve benzeri sebeplerle ayırım gözetilmeksizin 
kanun önünde eşittir”. Bu yönde olmak üzere, engellilere karşı ayı-
rımcılığı ortadan kaldırmak ve onların yaşam standartlarını yük-
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seltmek gibi yükümlülükler, devletin görevleri arasında olup; AY 
m. 10/III hükmü olarak yapılan Anayasa değişikliğinde, (Ek fık-
ra: 5982-7.5.2010 / m.1) “Çocuklar, yaşlılar, engeli olan kimseler, 
harp ve vazife şehitlerinin dul ve yetimleri ile malûl ve gaziler için 
alınacak tedbirler eşitlik ilkesine aykırı sayılmaz”, hükmü, engelli-
lerin yaşamsal ihtiyaçlarının karşılanması yönünde yapılacak dev-
let katkılarının, engeli olan kimseler açısından bir ayrıcalık sayıl-
mayacağı, dolayısıyla AY m. 10/I hükmünde düzenlenen kanun 
önünde eşitlik ilkesine aykırılık teşkil etmeyeceği belirlenmiştir. 
Devlet bu suretle, vatandaşlar arasında, engeli olsun veya olmasın, 
kurulması gerekli olan eşitliğin, özel tedbirlerin alınması ile kuru-
labileceğini; dolayısıyla, bu tedbirlerin, BM Engellilerin Haklarına 
Dair  Sözleşme, m.5 hükmü doğrultusunda, ayrıcalık oluşturmaya-
cağını kabul etmiştir.

Bütün insanların sahip olduğu eşitlik ilkesinin gereği olarak ve 
25/4/1945 tarihli Birleşmiş Milletler Şartı’nda da ilân edilmiş olan 
ve insanlık ailesinin tüm mensuplarının doğuştan sahip oldukları 
onur, değer, eşit ve devredilmez haklar; özgürlüğün, adalet ve barı-
şın temeli olarak kabul eden edilmiştir (BM Engellilerin  Haklarına 
Dair  Sözleşme, Başlangıç hükümleri/a). Birleşmiş Milletler’in, İn-
san Hakları Evrensel  Beyannamesi ve İnsan Haklarına İlişkin Ulus-
lararası Sözleşmeleri ile engellilerin de, herhangi bir ayırımcılığa 
uğramaksızın, bu belgelerde tanınan hak ve özgürlüklere sahip ol-
dukları kabul ve ilân edilmiştir. 

b) Kadın ve erkek arasında eşitlik
Engeli olan kadınlar ve kız çocukları, özellikle sosyal güven-

celerin gereği gibi işletilemediği geri kalmış veya gelişmekte olan 
ülkelerde, mâli düzeyde bağımsızlık sağlayabilecek mesleği veya 
ödenekleri olmadığında, çeşitli türden ayırımcılığa diğer insanlar-
dan daha fazla oranda mâruz bırakılarak,  toplumda ezilmektedir-
ler. Devlet aileye ve ezilen kadına ve özellikle geçim kaynağından 
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dahi mahrum engelli kadına özgü koruma ve bakım evleri yapma-
lıdır.  BM Engellilerin  Haklarına Dair  Sözleşme, m.  6 hükmü ge-
reğince, Taraf Devletler, kadınların tam gelişimini, ilerlemesini ve 
güçlenmesini ve Sözleşme’de belirtilen insan hak ve temel özgür-
lüklerini kullanmalarını ve bunlardan yararlanmalarını sağlamak 
için tüm gerekli tedbirleri almakla yükümlü kılınmıştır.                            

 
B) Yeterli hayat standardı ve sosyal korunma
Engeli olan kimsenin ve özellikle, herhangi bir mesleği icra 

etme yeteneğine ulaşamayan  engellinin, ailenin diğer fertlerinin 
dışında bir gelire sahip kılınması ve bu suretle yeterli hayat stan-
dardına ulaştırılması gerekmektedir. Engellinin gerek bakım, teda-
vi ve ilâç gibi gereksinimlerinin, aileye yük getirmesi, engeli olan 
kimsenin yaşamını  ve bakımını zorlaştırmaktadır. Engeli olan ki-
şinin, gıda, barınma, tedavi giderleri, belirli bir ödeneğe bağlan-
malı ve devlet garantisi altında, sosyal güvenlik kurumları tara-
fından ödenerek,  yaşam koşulları uygun bir standarda bağlanma-
lıdır. Bir başka ifade ile aile yardımı (allocation familiale) kuru-
larak, gereği gibi çalıştırılmalıdır. Türkiye’de, düzenli geliri olma-
yan, evi bulunmayan kimse kalmamalıdır. Yurdumuzda çalışabi-
len veya çalışamayan sekizbuçuk milyon engeli olan kişi yararına, 
yoksul aileler hakkında oluşturulması gerekli olan ve  “vatandaş” 
olmanın sağladığı doğal hak kapsamında, aile yardımı gerçekleşti-
rilmelidir. Sadece T.C. vatandaşı olmak, bu ülkenin gayri sâfi millî 
hâsılasının belirli bir payını, hak olarak almayı sağlamaya yetmeli-
dir. Böylece vatandaşlık yardımı kapsamında temin edilecek olan 
aile sigortası, 102 sayılı ILO Sözleşmesi (ILO, 102 No’lu Sözleşme, 
Sosyal Güvenliğin Asgarî Normları Hakkında Sözleşme) hüküm-
leri kapsamında, “Aile Sigortası” unsurunu gerçekleştirmek sure-
tiyle kurulabilecektir. Bu kapsamda, geliri olamayan engelli kişi-
ye yapılacak aylık ödeme, vatandaşlık hakkı ödemesi olması nede-
niyle, “hak” kavramı içinde kalan bu gelir, insan onurunun zede-
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lenmesini de engelleyecektir. Vatandaşlık hakkı ödemesi, kısa za-
manda, “aile sigortası” uygulaması hâline dönüştürülebilecek ve 
Fransa’da uygulanan “allocation familiale”, bir sosyal hukuk devle-
ti olan Türkiye’de de gereği gibi işletilebilecektir.

 Aile sigortası, Fransa’da 1918 yılından beri, önce mevzii işyer-
lerinde uygulanmış; 1932 yılından itibaren, sınaî ve ticarî işletme-
lerde çalışan ve en az iki çocuğu bulunan işçilerin ailelerine yay-
gınlaştırılmış ve ILO Sözleşmeleri ile geliştirilmiştir. Bu kapsam-
da işverenler, oluşturulan aile sigortası sandığına katkıda bulun-
maya mecbur edilmektedirler. Fransa’da aile sigortası primleri her 
yıl, 1 Ocak günü yeniden değerlendirilmektedir. 1 Ocak 2009 yılı-
nın rakamlarına göre, ailelere sağlanan aile sigortası bedeli olarak; 
iki çocuklu ailelere, 124,54 €; üç çocuklu ailelere, 284,12 €; dört 
çocuklu ailelere, 443,69 €; daha çok çocuklu ailelerin her çocuğu 
için 159,57 € ödenmektedir. Ayrıca Fransa’da 11 yaşından sonra, 
her çocuk için 35,53 €; 14 yaşından büyük çocuklara 62,27 € ekle-
me yapılmaktadır.  

 
a) Engeli olan kimselerin sağlık sorunları 
Engeli olan kimseye, malûliyet maaşının yanı sıra, tedavisinin 

de devlet veya çalıştığı kurum veya  sosyal güvenlik kurumu ta-
rafından sağlanması, insanca bir yaşamın sağlanması açısından 
gereklidir. Bu çerçevede olmak üzere, parasız veya karşılanabilir 
bir maliyetle sağlanan sağlık bakımı ve programlarının, engellile-
re, başka kimselere sağlananlarla aynı kapsamda, kalitede ve stan-
dartta sağlanması gerekmektedir (BM  Engellilerin Haklarına Dair 
Sözleşme, m. 25). 

b) Aile planlaması ve engellinin yaşam kalitesine dönük  ta-
sarım gelişmeleri

Devletin akraba evliliklerini engellemek amacıyla, etkinliğini 
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arttırması lâzımdır. Özellikle yoksulluk sınırlarında yaşayan en-
gellilerin ve ailelerinin engelliliğe ilişkin uygun eğitim, danışman-
lık, mâlî yardım ve süreli veya sürekli bakım, sosyal konut, emek-
lilik maaşı ve ödenekleri gibi ihtiyaçları devlet tarafından üstle-
nilmeli ve  devlet yardımına erişiminin sağlanması gerekmektedir 
(BM Engellilerin Haklarına Dair Sözleşme, m. 28). 

Devletin aktif koruması öncelik kazanmalı ve engeli olan kim-
selerin korunmasının ve gözetilmesinin devlet politikası hâline 
getirilerek, doğum öncesi sağlık kontrollerinin zorunlu olarak ve 
gereği gibi yaptırılması, sosyal devletin işlevlerin yerine getiril-
mesi sağlanmalıdır. Buna göre, akraba evlilikleri de, devlet göze-
timinde eğitim verilerek giderek önlenmelidir. Aile plânlaması ve 
aile eğitimi ve eğitim düzeyinin toplumda artması, doğuştan ge-
len akraba evliliklerinin taşıdığı tehlikeleri de olabildiğince azal-
tacaktır. Buna rağmen engelli bireyin de,  toplumun doğal ve te-
mel birimi olduğuna inanmasını sağlayacak imkânların oluştu-
rulması gerekmektedir. Böylece engelli kişi, toplum ve devlet ta-
rafından korunmaya hakkı ve engellilerin ve aile üyelerinin, en-
gellilerin haklarını tam ve eşit kullanabilmesini sağlamak için ge-
rekli korumayı ve desteği almaları gerektiğini öğrenecektir. Artık 
kentleşmede, eğitimde ve sosyal yaşamın diğer alanlarında, en-
geli olan kimselerin daha kolay yaşamalarını ve her türlü olanak-
tan gereği gibi ve diğer insanlar kadar yararlanmalarını sağlamak 
maksadıyla, Birleşmiş Milletler tarafından da öngörüldüğü üzere, 
“evrensel tasarım” veya “kapsayıcı tasarım” adı altında oluşturu-
lan ürünlerin, çevrenin, programların ve hizmetlerin özel bir ta-
sarıma veya uyarlanmaya gerek duyulmaksızın, mümkün oldu-
ğunca herkes tarafından kullanılabileceği şekilde tasarlanması yo-
luna gidilmektedir. “Evrensel tasarım” ve “kapsayıcı tasarım”, ge-
rek duyulduğu takdirde özel engelli grupları için yardımcı cihaz-
ların tasarımını da kapsamaktadır (BM Engellilerin  Haklarına 
Dair  Sözleşme m. 2).
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II- Engeli olan kimsenin kendi seçimini uygulama özgürlüğü
Engeli olan kişinin, devletin sağladığı olanaklardan, bakım ve 

tedaviden yararlanmak hakkı bulunmaktadır. Engeli olan kişinin, 
her alanda, kendi seçimlerini gerçekleştirmek ve bu yönde gereke-
ni talep hakkı vardır. Kişilerin doğuştan sahip oldukları onura ve 
bireysel özerkliklerine saygı gösterilmesi gerekmekte; devletin ise, 
engeli olan kimselere dönük olarak,  uzman kuruluşlara yükleni-
len görevlerin, tam ve gereği gibi ifa edilmesini denetlemesi gerek-
mektedir.

1) Engeli olan kimsenin sağlık, eğitim, rehabilitasyon ve sos-
yal güvenliğine ilişkin sorunları

Üzerinde özellikle ısrar edilmesi gereken husus, 5378 sayılı Ka-
nunun sağladıklarının dışında; engeli olan kimsenin, toplumsal ya-
şantı kapsamında, diğer kişilerle eşit şartlara ve imkânlara kavuş-
turulmasıdır. Yurttaşlık haklarından gereği gibi yararlanabilmesi-
nin sağlanabilmesi amaçlandığından, gerekli sosyal sorumluluk iş-
levi de gereği gibi yerine getirilmelidir. 5378 sayılı Kanun hükümle-
ri kapsamında, engeli olan kimselerin, engellilik tipleri dikkate alı-
narak, iş ve meslek gerekleri çerçevesinde, fiziksel ve kişisel durumu 
dikkate alınmak suretiyle, uygun meslekî rehabilitasyon programla-
rı, kurumlar tarafından geliştirilecektir (5378 sayılı Kanun m. 12). 
Bu çerçevede, engeli olan kimsenin yeteneklerine göre, mesleğini 
seçme ve bu alanda eğitim alma hakkı tanınmıştır (5378 / m. 13). 

A) Erişilebilirlik
Devletin, engeli olan kimsenin, toplum içinde olabildiğince ba-

ğımsız yaşamasını sağlayabilmesi gerekmektedir. Engeli olan kim-
se,  toplumun tüm alanlarına tam katılımının sağlanmasını iste-
mek hakkına sahiptir. Günümüzde, örneğin Üniversiteye giden  
engeli olan öğrenci, fiziksel engelli ise, çoğunda asansörü bile kul-
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lanamamakta; yolları engeli olan kimselere göre tasarlanmış olma-
dığından,  dilediği yere dilediği gibi erişememektedir.  Engeli olan 
kimsenin,  engeli bulunmayan diğerleriyle eşit bir şekilde fiziksel 
çevreye, ulaşım araçlarına, bilgi ve iletişim teknolojisi ve sistemi 
dâhil olmak üzere, bilgiye ve iletişime, hem kırsal hem de kentsel 
bölgelerde halka açık yerlerde  veya halka sunulan diğer tesislere 
ve hizmetlere erişiminin sağlanması devletin görevidir.  Örneğin, 
engeli olan kimsenin metroya binebilmesi için, gerekli olan asan-
sör yapılmalıdır. Kişi toplu taşıt aracına gereği gibi, engelliler için 
düzenlenen araçları kullanarak erişebilmelidir. Örneğin, kentte 
halkın hizmetine sunulan bir toplu taşıma aracının, fiziksel enge-
li olan bir kimse tarafından kullanılabilmesi için, gerekli asansör-
lerin ve taşıtlarda özel yerlerin yapılması ve kullanılır hâle sokul-
ması, peşinen düşünülmeli ve tedbirleri alınmalıdır. Yükseköğre-
tim Kurumları Özürlüler Danışma ve Koordinasyon Yönetmeliği, 
Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı bünyesinde ku rulan Özürlüler 
Danışma ve Koordinasyon Birimi, Öğrenci Seçme ve Yerleştirme 
Merkezi ve Üniversiteler bünyesinde oluşturulacak Özürlülerle il-
gili birimleri kapsamakta (m. 2) ve  1/7/2005 tarihli ve 5378 sayı-
lı Özürlüler ve Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnâmelerde 
Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun 15 inci maddesine daya-
nılarak hazırlanmış olup; amacı, yükseköğrenim gören özürlü öğ-
rencilerin, öğrenim hayatlarını kolaylaştırabilmek için gerekli ted-
birleri almak ve bu yönde düzenlemeler yapmak Üzere, Yükseköğ-
retim Kurulu Başkanlığı bünyesinde kurulan Özürlüler Danışma 
ve Koordinasyon Birimi ile Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi 
ve Üniversiteler bünyesinde oluşturulacak özürlülerle ilgili birim-
lerin çalışma usul ve esaslarını düzenlemektir (m.1). Buna göre,  
Yükseköğretim Kurulu bünyesinde; özürlü Üniversite öğrencile-
rinin öğrenim hayatlarını kolaylaştırabilmek için araç-gereç temi-
ni, özel ders unsurlarının hazırlanması, özürlülere uygun eğitim, 
araştırma ve barındırma ortamlarının hazırlanmasının temini 
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gibi konularda çalışmalar yapılmaktadır. Yapılacak işlemlere esas 
olmak üzere ve konuya ilişkin olarak, Yükseköğretim Kurulu’nun 
görüşünü almak üzere Özürlüler Danışma ve Koordinasyon Bi-
rimi kurulmaktadır (m.4). Bu çerçevede, Yükseköğretim kurum-
lan tarafından bir rektör yardımcısı sorumluluğunda, özürlü öğ-
rencilerin akademik, idari, fiziksel, psikolojik, barınma ve sosyal 
alanlarla ilgili ihtiyaçlarını tespit etmek ve bu ihtiyaçların karşı-
lanması için yapılması gerekenleri belirleyip, yapılacak çalışmaları 
plânlamak, uygulamak, geliştirmek ve yapılan çalışmaların sonuç-
larını değerlendirmek üzere, mediko-sosyal sağlık, kültür ve spor 
işleri daire başkanlığına bağlı özürlü öğrenciler birimi oluşturul-
maktadır (m.8) (RG., 20/6/2006-26204 sayılı).

Bu tedbirler, erişime yönelik engellerin tesbitini ve ortadan kal-
dırılmasını da içermelidir. Bu kapsamda, kamu hizmetine dönük 
binalar, yollar, ulaşım araçları ve okullar, evler, sağlık tesisleri ve iş-
yerleri dâhil, diğer kapalı ve açık tesisler,  elektronik hizmetler ve 
âcil hizmetler de dâhil olmak üzere, bilgi ve iletişim araçları ve di-
ğer hizmetler (BM Engellilerin  Haklarına Dair  Sözleşme, m. 9) 
engeli olan kimseler tarafından kullanılır duruma getirilmelidir.

Engeli olan kimselerin ve çocukların,  toplumsal yaşantı kap-
samında, herhangi türden bir ayırımcılığın sonuçlarına mâruz bı-
rakılarak zarar görmeleri engellenmelidir.  Herkese açık bir hak-
kın kullanılmasından, fiziksel veya taşıdığı diğer bir engel nede-
niyle engellinin yararlanamaması ve buna bağlı olarak zarar gör-
mesi, devlet kurum ve kuruluşları tarafından önlenmelidir. Dev-
let, zararları önleyici tedbirleri almakla yükümlü olması nedeniy-
le, yükümlülüklerini tam ve gereği gibi yapabilmek için, gerekli 
yasal, idarî ve iktisadî tedbirleri almakla yükümlüdür (BM Sözleş-
me m. 4/1-a)  Ancak engeli olan bir kimsenin, devletin sunduğu 
hak ve olanaklardan gereği gibi yararlanabilmesi için, gerekli olan 
düzenlemelerin de eksiksiz surette yerine getirilmesine özen gös-
terilmelidir. 
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a) Engeli olan kimsenin hak araması ve adalete erişimi 
Engeli olan kimselerin de,  adalet önünde her türlü hakkın sa-

hibi olmaları, insan olmanın bir gereği olup; doğal ve çağdaştır. Bu 
kapsamda olmak üzere, engeli olan kişinin,  haklardan yararlan-
maları mümkün olduğu gibi; üçüncü şahsın fiilinden  dolayı zarar 
gördükleri takdirde, zararın gideriminde tazminat hakkı doğmak-
tadır. Bu suretle engellinin de,  diğer yurttaşla aynı ve eşit bir şe-
kilde adalete etkili erişimi sağlanmaktadır. Engeli olan kimselerin, 
usûl ve soruşturma ve diğer hazırlık aşamaları dâhil, tüm hukukî 
işlemlerde etkin olmaları, tanıklık etmeleri, hukukî işlemlere doğ-
rudan ve dolaylı olarak katılımları, hukuk önünde eşit bir şekil-
de uygulanmaktadır (BM  Engellilerin Haklarına Dair Sözleşme, 
m.13). Engeli olan kimseler,  yaşamın tüm alanlarında, diğerleriy-
le eşit bir şekilde hak ehliyetine sahiptirler. Engellilerin mülk edin-
me veya mirasa hak kazanma, mâlî işlerini kontrol etme ve banka 
kredilerine, ipoteklere ve diğer işlemlere erişim bakımından, diğer 
vatandaşların  tâbî oldukları koşullara bağlı olarak, eşit haklara sa-
hip olmak üzere, aynen kullanmaktadırlar. 

b) Başkasının fiilinden zarar gören ve engeli olan kişi konu-
muna geçen kişinin hakları

Engeli olan veya sağlam olup da, üçüncü şahsın sorumlu ol-
duğu fiilden dolayı, engelli konumuna geçen şahsın, haksız fiil-
den doğan sorumluluğa bağlı olarak hak talep etmesi gerekmekte-
dir. Üçüncü şahsın fiili ile zararın doğduğu daha çeşitli durumlarla 
karşılaşmak mümkün olup; bunların da başka hukuk kurallarına 
göre çözümlenmesi gerekmekte ve engellinin veya olaydan doğan 
sonuçlardan zarar gören üçüncü şahsın zararının giderilmesi yo-
luna başvurulması gerekmektedir. Thalidomide isimli ilâcın kul-
lanımından doğan zararlar tipinden zararlar alanında, zarar gören 
hastalar, üçüncü şahıs konumuna dâhil edilmelidir. 
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B) Sorumluluğun tesbiti ve tipi
Kişinin engelli konumuna geçmesine sebep olan etken, gene-

tik bir sebebe değil de, üçüncü şahsın fiilinden veya müdahalesin-
den doğan bir olaya bağlanabildiği takdirde; olayda oluşan sorum-
luluk tipi, haksız fiil sorumluluğu veya sözleşmeden doğan bir so-
rumluluk hâli olarak kabul edilecektir. Haksız fiil veya sözleşme-
ler alanında, taraflardan birinin sorumluluğunun söz konusu edi-
lebilmesi için, hukukî bir sonuç yükleyen fiil veya ilişkinin getirdi-
ği unsurların isbatlanması gerekmektedir.  

a) Haksız fiil sorumluluğu alanında
Bir fiil veya çekinme, zarar, fiil ile zarar arasında uygun bir illiyet 

bağı, zarara neden olan kimsenin kusuru, zarar veren fiilin hukuka 
aykırılığının tesbiti  gerekmektedir (İnal, 2009, 339). Haksız fiil veya 
sözleşmeler alanında, taraflardan birinin sorumluluğunun söz ko-
nusu edilebilmesi için, hukukî bir sonuç yükleyen fiil veya ilişkinin 
getirdiği unsurların isbatlanması gerekmektedir. Tam hastaneye ka-
bul sözleşmesi kapsamında, hekim açısından bir haksız fiil sorum-
luluğu doğduğu takdirde (BK m. 41 ve BK m. 55), haksız fiillerde; 
bir fiil veya çekinme, meydana gelen zarar, fiil ile zarar arasında uy-
gun bir illiyet bağı, zarara neden olan kimsenin kusuru, zarar  veren 
fiilin hukuka aykırılığı bulunmaktadır. Buna karşılık hekimlik söz-
leşmesi ilâveli, tam hastaneye kabul sözleşmesi kapsamında hastane 
ve hekim açısından doğan akdî sorumlulukta; bir fiil yerine, hukukî 
etkiyi haiz bir işlem, yapmama veya çekinme, söz konusu hukukî iş-
lem veya çekinmenin, taraflar arasında mevcut bulunan sözleşme-
ye aykırı olması ve dolayısı ile hukuka aykırılığın meydana gelme-
si, hukuka aykırı hukukî işlem veya çekinme dolayısı ile,  bir zara-
rın doğması, zararın, borçlunun yaptığı veya yerine getirmediği iş-
leme bağlı bulunması, yani işlemle zarar arasında uygun illiyet ba-
ğının bulunması, zarara neden olan tarafın kusurlu bulunması, iki 
sorumluluk tipinde de ortaklaşa bulunmaktadır (İnal, 2009, 262).
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b) Sözleşmeden doğan sorumluluk alanında
Bir fiil yerine, hukukî etkiyi haiz bir işlem, yapmama veya çe-

kinme; söz konusu hukukî işlem veya çekinmenin, taraflar arasın-
da mevcut bulunan sözleşmeye aykırı olması ve dolayısı ile hukuka 
aykırılığın meydana gelmesi; hukuka aykırı hukukî işlem veya çe-
kinme dolayısıyla,  bir zararın doğması; zararın, borçlunun yaptığı 
veya yerine getirmediği işleme bağlı bulunması, yani işlemle zarar 
arasında uygun illiyet bağının bulunması, zarara neden olan tara-
fın kusurlu bulunması, iki sorumluluk tipinde de ortaklaşa bulun-
maktadır (Tandoğan, 1961,11; Cuendet, 1970, 145; İnal, 2009, 339).

c) Sorumluluğun tesbiti
Uygun illiyet bağı unsurunun isbatlanması açısından, 

dâvacının, karşı tarafın fiil veya çekinmesi ile, zarar arasında uy-
gun bir illiyet bağının bulunduğunu isbat etmesi gerekmektedir. 
Ayrıca bunun, tabîi veya fiilî bir illiyet bağı teşkil etmesi arana-
caktır. Öyle ki borçlunun davranışı, zararın doğmasının başlı-
ca etkeni; yani zararın doğmasına neden olan başlıca unsur olma-
lı ve bu unsur olmazsa, zararın da bulunmayacağı, olmazsa olmaz-
lık şartı (condictio sine qua non) kapsamında yer almalıdır (Cu-
endet, 1970, 34; Eren, 2003, 53). Hâkimin, dâvalının fiil veya çe-
kinmesi ile meydana gelen zarar arasındaki sebep-sonuç ilişkisini 
dikkate alması için, uygun  illiyet bağının kurulması gerekmekte-
dir. Bir başka söyleyişle, olayların normal akışı ve hayat tecrübe-
leri gözönünde tutulduğunda, dâvalının fiili, meydana gelen so-
nucu objektif olarak meydana getirebilecek nitelikte bulunmalıdır 
(Deschenaux&Tercier, 1982, 58). İsviçre Federal Mahkemesi (JdT 
1934 I 169) sebep-sonuç ilişkisinin kesin bir delille isbatlanması-
nı beklemenin doğru olmadığını ve hâkimin, hayat tecrübeleri ve 
olayların normal akışının yeterli saymaya yaradığı bir inançla ye-
tinebileceğini belirtmiştir.
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Hâkim, uygun illiyet bağının takdir edilmesinde oldukça geniş 
bir yetkiye sahip bulunduğundan, BK m. 42/II hükmü uyarınca ve 
kendisine sunulan inandırıcı nitelikteki belirtilerden; zararın var-
lığına kanaat getirdiğinde, zarar veren tarafın belli bir hareketi ile 
meydana gelen zarar arasında uygun  illiyet bağının da kuruldu-
ğuna karar verebilecektir (İnan, 1984, 292). Kusursuz sorumluluk-
ta ise, illiyet bağının  kesilebilmesi için, zarar görenin ağır kusuru-
nun olması veya üçüncü bir kişinin illiyet bağını  kesebilecek nite-
likte ağır kusurunun bulunması veya zararlı sonucun meydana gel-
mesinde, öngörülemeyen bir hâlin bulunması gerekmektedir (İnal, 
2009, 358).

aa) Üçüncü şahsın zararının giderilmesine ilişkin yöntemler
Thalidomide örneğinde olduğu üzere, meydana gelen zarar, 

doğrudan üçüncü şahsı ilgilendirdiği hâlde; zarar, üçüncü şah-
sın yabancısı bulunduğu bir borç ilişkisinin ihlâl edilmesinden 
kaynaklandığı için, tazminatın kapsamı ve kimin tarafından, ne 
suretle ileri sürülebileceği sorunu ortaya çıkmaktadır. Borç iliş-
kisi içinde yer almamakla birlikte, zarara uğrayan üçüncü şah-
sın menfaati, sözleşmeye taraf olan alacaklının menfaatine oran-
la daha yüksek olduğunda, borçluyu, sözleşmenin nisbîliği ilke-
si de gözönünde tutularak, hangi ölçüde tazminat ödemek zorun-
da bırakmak gerektiği sorununa, çeşitli görüşler getirilmiş bulun-
maktadır. 

bb) Uygun illiyet kuralının, sorumluluğun sınırlandırılma-
sındaki yetersizliği

Uygun illiyet bağının varlığından söz edebilmek, sorumlulu-
ğun meydana gelmesine neden olan olayın, normal hayat tecrü-
beleri ve olayların olağan akışı göz önünde tutulduğunda; meyda-
na çıkan sonucun gerçekleşme ihtimalini, objektif olarak arttır-
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dığında ve zarar, olayın uygun sonucu olarak belirdiğinde müm-
kün olmaktadır (Eren, 1975, 52;  Deschenaux&Tercier, 1982, 58). 
Bu suretle uygun illiyet bağının bulunması, olayın objektif olarak 
öngörülebilirliğine ve hayat tecrübelerine göre tesbit edilebilmek-
tedir. Hâkim, meydana çıkan sonucun, ileri sürülen sebepten ob-
jektif olarak kaynaklanıp kaynaklanmadığını, sebepler zincirin-
den bakarak ve sonuçtan olaya, olaydan sonuca geçerek ve olay-
lar ile, olaylar arasındaki bağın olağanlığı sorununa cevap araya-
rak belirleyecektir,  (Tandoğan, 1972, 474).

Hâkim, hayat tecrübelerine sahip bir gözlemci olarak, olayla-
ra bakmakta ve sebep-sonuç bağlantısı, tarafsız bir üçüncü kişi 
gözü ile incelenmiş olmaktadır. Bu kapsamda bir bayanın, gözleri 
önünde cereyan eden bir otomobil kazasından sonra sinir buhran-
ları geçirmesi hâlinde, işletenin (aracı kullanan)  sorumluluğu, söz 
konusu bayan, kazaya çok yakın bir yerde bulunduğu için kabul 
edilmiş ve sebep-sonuç ilişkisinde, uygun illiyet bağı kurulmuştur. 
Bunun gibi, kapalı bir ambardan hızlı çıkan köpek, yoldan geçen 
kişinin karşısına âniden çıkınca, şahıs korkmuş ve inşaat hâlindeki 
bir siloya doğru koşarak, orada dayalı bir merdiveni yakalamak is-
terken, çukura düşmüştür. Olayda uygun illiyet bağı tesbit edile-
rek, hayvan tutucusu sorumlu bulunmuştur. Hergün gerçekleşen 
otomobil kazalarında, uzuvlarını kaybeden ve engelli olan kişi ko-
numuna geçen, örneğin protez kullanan insanlara rastlanılmakta-
dır. Bu kişilerin, haklarını ararken, hukuk kurallarının, gereği gibi 
ve bilgili olarak uygulanması gerekmektedir.

Gerek tazminatın kapsamı, gerekse tazminat talep etmeye hak-
kı bulunan kişileri tesbit etmek açısından ve uygun illiyet bağı 
kavramının, sorumluluğun sınırlandırılmasında yetersiz kalma-
sı nedeniyle, sorumluluk yaratan fiilin ihlâl ettiği kuralın koruyu-
cu amacı göz önünde tutularak, hukuka aykırılık bağı kavramına 
başvurulmaktadır.
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2) Engeli olan kimse açısından ayırımcılıkla mücadele 
Engeli olan kimselerin konu edilebildiği faaliyet ve işgörme 

alanlarında, engeli olan kişilerin istihdamına ilişkin olarak geliş-
tirilmesi gerekli politikaların ve stratejilerin tespiti gerekmektedir. 
İşletme bünyesinde, engeli olan bir kimseye yaptırılabilecek işle-
rin türüne ilişkin olarak geliştirilmesi gerekli politikaların ve stra-
tejilerin tesbiti, ülkelerde iktisadî yönlendirme ve sosyal politika-
nın çizgisi açısından önemlidir. Konu hakkında gerekli stratejile-
rin oluşturulması, bir yandan engellilere katkının etkinliğini sağ-
layacak, diğer yandan ayırımcılıkla mücadele yöntemlerini ve çe-
şitliliğini güçlendirecektir (Charpy, 2007, 12;  Schweitzer, 2007, 23; 
Besseyre Des Horts, 2007, 99). 

A) Engeli olan kimselerin istihdamı
Engeli olan kimselerin istihdamı sorununa ilişkin olarak geliş-

tirilmesi gerekli olan sosyal politikalar ve iktisadî tedbirlerin tes-
biti, sürdürülmekte olan yöntemlerin ve sağlanan sonuçların dö-
kümünü de beraberinde ortaya koyacağından, gelişmelerin kısır-
lığı ve yetersizliği anlaşılacaktır. Sonuçların yetersizliği karşısında, 
izlenen amaçların kuvvetlendirilmesi yönüne sapmakla, gelecek  
dönemlerin hazırlığına daha sağlıklı olarak başlanacak ve iktisadî 
ve sosyal bütünleşmenin merkezini oluşturan iş ve istihdam  ve ça-
lışma hayatında temini ve gerçekleştirilmesi  gerekli olan eşitlik il-
kesinin, engeli olan kimseler aleyhine  ayırımcı nedenlere daya-
lı olarak bozulmasının adaletsizliği meydana çıkacaktır. Ayırım-
cılığın her çeşidi, ülke ve yurttaşlar açısından, sosyal ve bölgesel  
birlik ve beraberliği bozan etkenlerin ilk sırasında yer almaktadır.

a) Topluma tam ve etkili katılım yönünde ulaşılan sekiz yeni 
yaklaşım

Avrupa Birliği Hukuku’nun, ayırımcılık konusuna yaklaşımı 
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açısından, her biri kazanç ve insanlığın gelişmesi olarak kabul gö-
recek, ulaşılan sekiz yeni yaklaşım bulunmaktadır. Geliştirilmesi 
gerekli sekiz yöntem arasında, özellikle dolaylı ayırımcılık ve ispat 
külfetinin yer değiştirmesi yöntemi önemli hukukî gelişmelerdir 
(Borillo, 2007, 10; İnal, 2010, 270).

1)Dolaylı ayırımcılık kavram ve anlayışının gündeme alınması;
2)Kurtuluş beyyinesinin yer değiştirmesi, yani iddianın ispat 

külfetinin dâvacıdan dâvalıya geçmesi;
3)Engeli olan kimselere uygun düzenlemelerin yapılma meka-

nizmasının başlatılması;
4)Engeli olan kimselere karşı uygulanan manevî, duygusal, psi-

kolojik işkencenin cezalandırılması;
5)Dâvada zarar gören kurbanın yerine kaim olmak üzere, 

vekâleten geçme imkânı;
6)Yargısal yöntemlere, arabuluculuk gibi, alternatif çözüm yol-

ları,
7)Koruma (préventif) politikalarının geliştirilmesi;
8)Aktif koruma ve tedbirlere başvurma yönünde gerekli izinle-

rin çıkarılması.

b) Ayırımcılık yapmak iradesinden bağımsız olarak, ayırım-
cılık olarak nitelendirilebilecek bir etkinin doğması

Ayırımcılık yapmak iradesinden bağımsız olarak, ayırımcılık 
olarak nitelendirilebilecek bir etki doğduğunda, ayırımcılık ger-
çekleştirilmiş olmaktadır. Avrupa Birliği Yönergelerine göre, Yö-
nerge tarafından yasaklanmış ayırımcılık örneklerine ve bunlar 
arasında engeli olan kimselere karşı işlenen bir ayırımcılık olgu-
su ve istenmeyen uygunsuz davranışlar, kişinin vâkarına dokundu-
ğu takdirde veya kişi hakkında çevresinde tedirgin edici, düşman-
lık yaratan, düşürücü veya tahkir edici ortam doğmasına sebebiyet 
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veren her türlü davranışı dolaylı ayırımcılık kapsamına alınmakta-
dır (Yönerge 2000/43/CE Art.2-3 ve Yönerge 2000/78/CE Art. 2-b).

c) İddianın ispat külfetinin dâvacıdan dâvalıya yer değiştirmesi
Avrupa Birliği ülkelerinde olduğu gibi Türk Hukuku’nda da, 

dâvacı iddiasını ispat ile yükümlüdür (MK m. 6). Ancak, sözleş-
meler alanında, sözleşmenin tam ve gereği gibi ifâ edilmemesi 
hâlinde, dâvalı, sorumluluktan kurtulmak için, kusursuzluğunu 
ispat ile yükümlüdür (BK m. 96). Avrupa Birliği Yönerge’leri kap-
samında da aynı şekilde gelişen bir muhakeme yöntemi ile, kişi 
kendisini belirli bir ayırımcılığın kurbanı olarak gördüğü takdirde 
ve iddiasını bir yargı mercii önünde, ayırımcılığın mevcut olduğu-
nun varsayılmasına dönük olgular ileri sürebildiğinde, dâvalının, 
kişilere eşit işlem yapma yükümlülüğünü ihlâl etmemiş olduğunu 
ispat etmesi gerekmektedir. Bu suretle, Topluluk içtihatları kap-
samında dolaylı ayırımcılığın ispatlanması alanında, beyyine (is-
pat) külfeti ters çevrilmektedir. Avrupa Birliği Konseyi, “kadın ve 
erkekler arasında eşit ücret ve eşit işlem” konulu 15 Aralık 1997 
tarihli Yönergesi (Yönerge 97/80/CE) ile konuyu kesinleştirmiştir. 
Aynı yöntem, engeli olan kimselere karşı gerçekleştirilebilecek ayı-
rımcılığa ve diğer ayırımcılık konularına da,  isbat yöntemi olarak 
uygulanacaktır. Bununla birlikte, ceza hukuku alanında aynı ispat 
şekli konu edilmemektedir. Devletler iç hukuklarında kişilere yö-
nelik olumsuz davranışlardan korumak için gerekli tedbirleri al-
makla yükümlü kılınmışlardır. 

B) Fırsat eşitliği
Toplumlar bir yandan refaha doğru yol alırken; diğer yandan 

teknolojinin ve yapay ürünlerin kullanılması artmakta, sokaklarda 
ve işyerlerinde, sinirler hergün gerilmekte ve böylece stres denilen 
ruh hâli çeşitli hastalıkları beraberinde getirmekte ve giderek ar-
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tan sayıda insan, kaçınılmaz bir olasılık artışıyla, bağımlı veya en-
geli olan kimse konumuna geçmektedir.

a) Eğitimde fırsat eşitliği 
Engeli olan bir kimsenin, diğer vatandaşların yararlandığı eği-

tim hakkından tam ve gereği gibi yararlanabilmesi gerekmekte-
dir.  Eğitim hakkı,  engelli olsun veya olmasın, bütün insanlar ara-
sında kurulması gerekli olan  fırsat eşitliğinin  temelinde yer al-
maktadır.  Eğitimli insanlara karşı ayırımcılık, eğitimsiz bir insa-
na karşı uygulanabilen  ayırımcılığa göre daha düşüktür. Ayırım-
cılığın olumsuz sonuçlarını görmek olasılığı, kişinin eğitim düzeyi 
arttıkça azalmaktadır. Devletin sağladığı eğitim imkânları ve sis-
temi,  her seviyede engellileri de içine alarak, ömür boyu öğrenim 
imkânını sağlayacak bir politika kapsamında gerçekleştirilmelidir. 
Eğitim ile, insan potansiyelinin, onur ve değer duygusunun tam 
gelişimi ve insan haklarına, temel özgürlüklere ve insan çeşitliliği-
ne saygı duyulması güçlendirilmektedir  (BM Engellilerin Hakla-
rına Dair Sözleşme, m. 24).

 
b) Çalışma ve istihdam
Engeli olan kimselerin bir kısmı da, çalışma hayatında uğradık-

ları iş kazası neticesinde engelli hâline geçmekte veya 1984 yılın-
dan beri, ülkemizde yaşanan kronik terör nedeniyle yaralanmak-
ta ve belirli yeteneklerini kaybetmektedirler. Devletler, çalışırken 
sakatlananlar dâhil olmak üzere, engeli olan bütün vatandaşların 
yaşamlarını garanti altına almak maksadıyla, engellileri malûliyet 
maaşına bağlamalıdır. Bunun yanı sıra tüm engellilerin çalışma 
hakkının hayata geçirilmesini sağlamak maksadıyla, yasama ted-
birleri dâhil uygun tüm tedbirleri alarak, çalışma olanaklarını gü-
vence altına almalıdır (BM Engellilerin  Haklarına Dair  Sözleşme, 
m. 27). Engeli olan kimsenin istihdamı esnasında, kişinin işe uy-
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gunluğu ölçütleri saklı kalmak kaydıyla, engeli olan kimsenin ayı-
rımcılığa tâbî tutulmaması açısından, işyerlerinin özen göstermesi 
gerekmektedir. İşe müracaat eden engellinin, gerek İş Kanunu, ge-
rekse diğer mevzuat uyarınca, herhangi bir ayırımcılığa uğrama-
ması için özen gösterilmesi sağlanmalıdır. İşte bir Gazi’nin koşu 
yarışına girmesi mümkün olmadığı hâlde, mevsimlik bir işkolun-
da istihdam edilebilmek ümidi ile herhangi bir fiziksel eksikliği ol-
mayanlarla birlikte sınava sokulması, bir ayırımcılıktır. İstihdam 
edilen engellinin, belli bir iş için, diğerleriyle aynı koşulları paylaş-
ması gerekmektedir. Buna göre, engeli olan kimsenin de, işi görür-
ken, haklarının diğerlerinin hakları kadar korunacağına inanabil-
mesi; eşit değerdeki iş için, eşit düzeyde bir ücret alacağını bilmesi; 
her türlü tâcizden korunması ve güvenli ve sağlıklı koşullarda ça-
lıştırılması gerekmektedir. Engeli olan kimse, diğerlerinden fark-
lı olamayacağı için, iş güvencesi ve sendikal haklardan yararlan-
ması önde gelen haklarından biridir.  Yasal veya idarî düzenleme 
ile genel olarak önlenebilecek bir ayırımcılık örneği olmak üze-
re; 14/7/2010 günü yapılan ve Orman Bölge Müdürlüğü tarafın-
dan istihdam edilecek mevsimlik işçiler hakkında  açılan  sınava, 
Dağlıca’da 1998 yılında Şemdinli’den havalanan ve onsekiz aske-
ri taşıyan Skorsky  tipi helikopter,  teröristler tarafından düşürül-
müş  ve tek asker bacağından yaralanarak kurtulmuştur.  Gazi En-
gin Yaşar, engelini açıkladığı hâlde,  açılan sınava  müracaat eden 
ve “gazi” sıfatını da taşımayan diğer 492 kişi  ile birlikte, 1500 met-
re koşturulmuş ve yaralı  ayağında  ameliyatla takılı plâtin bulun-
duğundan, koşuda sonuncu olduğu için, istihdam edilmemiştir. 
Vatan için Gazilik mertebesine ulaşmış kişinin, ayırımcılık mağ-
duru olmasının önlenmesi ve gerekiyorsa, 1500 metre koşuya so-
kulmadan istihdam edilmesi, yasal veya idarî nitelikli bir düzen-
leme ile, eşitliğin sağlanması açısından uygundur. Gazi’nin aley-
hinde bir ayırımcılık noktasında bulunan yürürlükteki düzenle-
meler veya istihdam yönünde başvurulan koşu sınavı  uygulama-
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sının mahiyetinin Gazi’ye uygun bir başka çeşidinin uygulanması 
için tedbirlerin alınması düşünülmelidir. İş sahibi olmak ve haya-
tını kazanmak da bir insan hakkı olduğuna göre, engeli olan kişi-
nin diğerlerine eşit şansla başlayabilmesi için, engeli ortadan kal-
dıran ve şansları eşitleyen tedbirlerin alınması tercih edilmelidir.

c) Kişinin işe girmesi, kişinin toplumla bütünleşmesi ve sta-
tü kazanması

Kişinin iş sahibi olması ve işe girmesi, kişinin toplumla bütün-
leşmesinin ve kazandığı statünün ifadesidir. Pazar ekonomisinin 
uygulandığı ve serbest rekabete dayalı bir ülkede, rekabetin uygu-
lanması, beraberinde, insanlar arasındaki eşitsizlikleri  getirmek-
tedir. Bu nedenle pazar ekonomisinin gereği olarak,  toplumda, in-
sanlar arasında kurulması gerekli olan fırsat eşitliğinin, gerçek su-
rette çalıştırılması gerekmektedir. Toplumun bir kesiminin, reka-
bet ortamında eşit haklardan ve fırsatlardan yararlandırılmadıkla-
rını düşünmeleri durumunda, pazar ekonomisi ve serbest rekabe-
tin gerektirdiği ortam oluşamayacağından, eşitlik ve özgürlük ide-
alleri, yerini çatışmalara ve mutsuz kesimlerin çöküntüsüne götü-
recektir. İşte engeli olan veya olmayan kadın-erkek ayırımcılıkları 
gibi, toplum içinde insanlar arasındaki farklılıkların istismar edil-
mesine dayalı her çeşit ayırımcılıkla, etkili yöntemlerle mücadele 
edilmeli ve kişilerin, yetenek, bilgi ve görgülerine uygun iş alanla-
rında çalışma fırsatı verilmelidir. 

SONUÇ 
Engeli olan kimselerin de, diğer insanlar gibi sosyal yaşama 

tam ve gereği gibi katılmasının sağlanmasının yöntemleri arasın-
da, başta kültürel faaliyetler olmak üzere, dinlenme, eğlence, spor 
etkinliklerine erişiminin sağlanması gerekmektedir (BM Engellile-
rin  Haklarına Dair  Sözleşme, m. 30). Dünya çapında yapılan spor-
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tif faaliyetler  kapsamında en çarpıcısı, paralimpiyatlardır. Bundan 
başka işitme engelliler ve diğerleri için Dünya Olimpiyatları ya-
pılmaktadır. Engeli olan kimseler, spor yapmanın yanı sıra, belir-
li bir mesleği de icra edebilmek üzere yetiştirilmelidirler. Sosyal ya-
şama, eksikliğini yenerek ulaşabilmek, katılmak ve katkı getirebil-
mek; engelliye aynı zamanda yaşam sevincini ve kendi kendine ye-
terli olmayı sağlayacaktır. Bunu yapan sayısız örneğin, kendilerini, 
diğer engeli olanlardan uzak tutmak yerine, onlara bilinçli olarak 
örnek olmaları ve hatta örnek alınmayı bilinçli olarak kabul etme-
leri beklenmektedir. Şu hâlde, engeli olan kimselere hizmet veren 
kuruluşların, kültürel araç ve gereçleri, gösterileri ve programları, 
engellilerin erişebilirliğine sunmaları gerekmektedir. Engeli olan 
kimselerin, sinema, tiyatro, konser salonlarına, müzelere, kütüp-
hanelere, turistik tesislere ve anıtlara, eğitim kurumlarına erişme-
leri için, fizikî mekânlarda erişim imkânları kolaylaştırılma ve özel 
tasarlanmış araç-gereç ile donatılmaları beklenmektedir. Okullara, 
yükseköğretim kurumlarına ve diğer kültür ve spor merkezlerine, 
engeli olan kimselerin kullanımına özgü  yürüyen merdivenler ve 
asansörler yapılmalı ve örneğin Üniversitelerin tamamı, Yükseköğ-
retim Kurumları Özürlüler Danışma ve Koordinasyon Yönetmeliği 
hükümlerini tam ve gereği gibi uygulamalıdırlar.  

Ayırımcılıkla mücadele, iktisadî kalkınma yolunda önde gelen 
bir gereklilik hâline gelmiştir. Gelişmiş ülkelerde doğum sayısında 
görülen düşüşler;  iş bulma  ve çalışma piyasasında yaşanan ger-
ginlikler; çalışan halk kitlelerinde görülen emeklilik eğilimi;  yakın 
zamanda, açık iş kadrolarına müracaat gereksiniminin artacağını 
göstermektedir. İktisadî öngörüler çerçevesinde, işletmelerin en-
geli olan kişilere olan gereksinmeleri artacak ve engeli olan kişi ça-
lıştırma mecburiyeti, işletmelere yüklenecek, emredici  hukuk ku-
ralları gereği olarak, engeli olan kimselere uygun işleri, engeli olan 
kimselere yaptırmak üzere istihdam olanakları giderek ve iktisadî 
politikalar gereği artacaktır. 
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Görme Engelli Çocuk ve Ergenlerin Hakları

Görme Engeli ve Görme Engelli Çocuk ve Gençlerin 
Gelişim Özellikleri 

Görme kaybı derecesi ile meydana geldiği yaş kişiden kişiye de-
ğişmekteyse de, görme engeli, düşünülenin aksine, kişinin sosyal, 
duygusal, dil ve zihinsel gelişimi ile birlikte, fiziksel gelişimini ve 
bağımsız hareket becerilerini olumsuz olarak etkileyen bir duyu 
kaybıdır (Farrell, 2008; Genç, 2004; Özyürek, 1995). 

Görme engelli kişiler, çevreden aldığımız bilgilerin büyük ço-
ğunluğunu oluşturan görsel bilgi (Downing ve Chen, 2003; Öz-
yürek, 1995) eksikliği nedeniyle, zihinsel ve fiziksel işlevlerde ve 
öğrenmede sorunlar yaşamaktadırlar (Farrell, 2008). Ancak gör-
me engellilerin birçoğunda, ışık algısı ile yaşamlarını kolaylaştıra-
cak, etrafta etkin, bağımsız ve güvenli şekilde gezinmelerini sağ-
layacak ve gören yaşıtlarının okuduğu yazıyı okuyup yazmalarına 
olanak verecek kadar bir görme kalıntısı bulunmaktadır (Fazzi & 
Pogrund, Çev. Varol, 1996; Özyürek, 2000). 

Görme engeli ve az görmenin, Amerika Birleşik Devletleri fe-
deral yasalarınca belirlenmiş ve çoğunlukla göz doktorları veya 
diğer sağlık çalışanları tarafından kullanılan yasal tanımları bu-
lunmaktadır (http://www.ssa.gov/OP_Home/cfr20/404/404-1581.
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htm; The Persons with Disabilities Act, 1995; WHO, 1980). Genel-
likle eğitimciler ve diğer ilgili uzmanlarca kullanılan eğitsel tanım-
lar da yine, görme yetersizliğinden ileri derecede etkilenen kişiler 
ile az görenler için şu şekilde yapılmıştır (Özsoy, Özyürek ve Eri-
pek, 1996; Özyürek, 2000; WHO, 1992):

Görme Engelinin Yasal Tanımı: Görme engelli kişinin iyi olan 
gözünün yapılan tüm düzeltmelere rağmen, sağlıklı bir gözün gör-
me gücünün onda birine yani 20/200’lük görme keskinliğine sa-
hip olmasıdır. Yasal olarak görme engelli kişiler, gören bir kişinin 6 
metreden görebildiği bir nesneyi, 60 santimetre ya da daha yakın-
dan görebilecek kadar ya da daha az görmeye sahiptirler. Bu kişi-
lerin iyi gözlerinin görme alanı ise 20 dereceyi aşmaz. Yasal olarak 
görme engelli olarak ifade edilen kişilerin çok azı tamamen gör-
mezdir. Bu kişilerin pek çoğunda bir ya da iki gözde ışık algısı veya 
günlük yaşamda gezinme ve okuma becerilerinde kendilerine yar-
dımcı olamayacak kadar az  görme kalıntısı vardır. 

Az Görmenin Yasal Tanımı: Az gören kişinin görme keskinli-
ği, 20/70-20/200 arasındadır. Yani sağlıklı bir göze sahip kişinin 6 
metreden gördüğü bir nesneyi, az gören kişi 2 metre ile 60 santi-
metre arasında kalan bir mesafeden seçebilmektedir. 

Görme Engelinin Eğitsel Tanımı: Görme duyusunun tamamen 
kaybı ya da ileri derecede yetersizliği durumudur. Görme engelli 
kişiler, özellikle çok küçük yaşlarda görmenin yokluğunun olum-
suz etkilerinden en az etkilenmeleri ve mümkün olduğunca yaşıt-
larına yakın gelişim gösterebilmeleri için erken eğitim çalışmala-
rıyla desteklenmeye ve okuma yazma için Braille Alfabesi’ni öğ-
renmeye gereksinimleri vardır. 

Az Görmenin Yasal Tanımı: Etrafında bulunan nesneleri ya-
kından veya belli mesafelerden fark edebilen ve gören yaşıtlarının 
okuduğu yazıyı gözlük, büyüteç vb. yardımcı araçların yardımıy-
la yahut büyük puntolu olarak yazıldığında okuyabilen kişilerdir.
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Kısaca görme engelliler, ışığı ve gölgeleri algılayabilseler bile, 
öğrenme sürecinde ve akademik becerilerde, genellikle dokun-
ma ve işitme başta olmak üzere diğer duyularına güvenmek du-
rumundadırlar. Az görenler ise, diğer duyularıyla birlikte, varolan 
görmelerini, öğrenme sürecinde ve akademik becerilerde fonksi-
yonel olarak kullanabilirler (Sucuoğlu &  Kargın, 2006). 

Görme engeli veya yetersizliği, gözün yapısı ve işleyişinde-
ki bazı sorunlar sebebiyle oluşmaktadır. Bunlar arasında (Fazzi & 
Pogrund, Çev. Varol, 1996; Nath, 2000; Özyürek, 2000),

• doğum öncesi (akraba evliliği, kalıtımsal yatkınlık, anne-
nin ilaç-madde kullanımı, annenin zararlı ışınlara maruz 
kalması, annenin kızamık-kızamıkçık vb. hastalıklar geçir-
mesi, anne karnında göz sinirlerinin gelişmemesi veya gö-
zün oluşmaması vb.), 

• doğum sırası (erken, geç ve güç doğum, doğum sırasında 
oksijensiz kalma vb.),

• doğum sonrası (çeşitli enfeksiyonlar, göz tümörleri, düşme, 
menenjit, hidrosefali vb.)   

gibi sorunlar sayılabilir. 
En sık rastlanan görme yetersizlikleri ise şunlardır (Fazzi & 

Pogrund, Çev. Varol, 1996; Farrell, 2008; Nath, 2000):
Erken Doğan Retinopatisi (Retrolental Fibrosia): Retinopati, 

görme sinirleri ile gece ve gündüz görmesinden sorumlu hücrele-
rin bulunduğu gözün ağ tabakasının (retinanın), anormal şekilde 
damarlaşması sonucunda harap olmasıdır. 36 haftadan önce, 1600 
gr. veya daha az doğum ağırlığıyla dünyaya gelen ve küvözde kalan 
bebeklerde retinopati gelişebilmektedir. ROP da denilen bu prob-
lemin beş safhası vardır ve çok erken teşhis edilebildiğinde ameli-
yatla tedavi şansı olabilmektedir.    

Glokom: ‘Göz Tansiyonu’ olarak da bilinen bu durumda, göz 
küresi içindeki sıvı basıncında artma olur ve görme perdelenir. 
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Glokom, göz içerisinde kızarıklık, göz renginde değişiklik ve şid-
detli ağrıya sebep olmakta, tedavide geç kalındığında tamamen 
görme kaybına kadar ilerleyici olabilmektedir.

Anoftalmi: Her iki gözde de göz kürelerinin oluşmaması duru-
mudur. Anoftalmi durumu yaşayan kişilerde göz kapakları ve kir-
pikler bulunmasına rağmen, gözler sanki sımsıkı kapalıymış gibi 
gözükmektedir.

Retinitis Pigmentosa: Halk arasında ‘tavuk karası’ olarak da bili-
nen ve kalıtımsal bir göz rahatsızlığı olan bu sorun, çevresel (peri-
ferik) görme ve gece görmesini etkiler. Kişinin görmesi “tünel gör-
me” şeklindedir. Yaşın ilerlemesiyle birlikte görmenin tamamen 
kaybedildiği retinitis pigmentosanın bilinen bir tedavisi yoktur.  

Kortikal (Beyinsel) Görme Engeli: Göz ve göz damarları yapısı-
nın tamamen sağlıklı olmasına rağmen, beynin görmeden sorum-
lu arka (oksipital) lobundaki hasar nedeniyle görme problemi ya-
şanır. Daha çok doğum esnasında ve sonrasındaki beyin hasarı ne-
deniyle oluşan kortikal görme engeline, en çok serebral palsili (be-
yin felçli) çocuklarda rastlanmaktadır. Çok erken zamanda başla-
nan görmenin rehabilitasyonu ve uyarılması çalışmalarıyla, çocu-
ğun varolan görmesini kullanmasına destek verilmelidir.

Albinizm: Tüm vücudumuza, tüylerimize ve gözümüze renk 
veren pigmentlerin yokluğu sonucunda oluşan görme yetersizli-
ğidir. Albinizmi olan kişiler genellikle az görürler ve diğer pek çok 
görme engelli kişide görülen ‘nistagmus’ denen irade dışı göz hare-
ketlerine sahiptirler. Gözdeki  pigmentin yokluğu sonucunda ışı-
ğın irisin içinden geçmesi nedeniyle bu soruna sahip kişiler, diğer 
az gören kişilerin aksine ışıklı ortamlarda rahat göremezler. 

Özellikle doğuştan veya yaşamının ilk yıllarında görme duyu-
sunda ileri derecede yetersizlik olan veya hiç görmeyen çocukların 
tüm gelişim alanlarının etkilenmesi söz konudur. Engelin öğrenil-
mesinin hemen ardından maddi ve manevi olarak zorlu bir sürece 
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giren pek çok aile, bu noktada çocuğunun tıbbi tedavisine odak-
lanmakta ve çocuğun engelinin olumsuz etkilerini azaltmaya ve 
onun gelişimini desteklemeye yönelik erken eğitim çalışmaların-
dan haberdar bile olmamaktadır. Oysa ki bu ilk yıllarda, çocuğun 
ve ailenin, çocuğun tıbbi tedavisinin yanı sıra, doğumdan ilköğre-
tim çağının ilk yıllarına dek sürecek olan erken çocukluk dönemi 
boyunca yapılacak olan erken müdahale hizmetlerinden de yarar-
lanmaları, çocuğun engelinin yarattığı gelişim geriliğinin etkileri-
ni azaltmada büyük önem taşır (Ayyıldız, 2007).

Görme engelli küçük bir çocuk için erken müdahale çalışma-
ları, çocuğun durumu anlaşılır anlaşılmaz başlaması gereken ve 
onun gelişiminin yaşıtlarına yakın bir şekilde olması için evde ve 
gerekirse kurumda yapılacak olan erken eğitim çalışmalarını içer-
mektedir. Erken müdahale çalışmalarının bir diğer amacı ise, bu 
alanda yetişmiş uzmanlarca, görme engelli çocuğun ailesine, gör-
me engelinin özellikleri ve bunun çocuğun gelişimini nasıl etkile-
yeceği ile ilgili bilgi verilmesi ve engel gerçeğini kabul etme süreci-
ni mümkün olduğunca etkin ve sıkıntısız geçirmeleri konusunda 
gerekli psikolojik desteğin sağlanmasıdır (Ayyıldız, 2007).  

Görme engelli çocuğun erken çocukluk dönemi boyunca de-
vam eden erken müdahale çalışmaları sırasında aldığı eğitimlerin 
devamlı değerlendirilmesi, yapılacak değişiklikler ve adaptasyon-
lar için önemlidir. Değerlendirme ve hazırlık, okul öncesi eğitim 
kurumuna ve sonrasında da da ilköğretime başlayacak olan görme 
engelli çocuk için daha da önem kazanır. Görmeyen çocuğun ge-
rek okul öncesi eğitim kurumu, gerekse ilköğretime başlamadan 
önce hem görmesinin, hem de dil ve kavram gelişimi ile zihinsel, 
sosyal ve duygusal gelişim gibi gelişim alanlarının uzmanlarca de-
ğerlendirilmesi, çocuğun yeni çevresine veya okuluna uyum sağ-
lamasında yardımcı olacaktır (Farrell, 2008).

Ergenlik dönemindeki bir genç vücudunda oluşan fiziksel de-
ğişimlerle cinsiyet özelliklerinin getirdiği özellikleri anlamak, 
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bunlara uyum sağlamak ve başkalarıyla kıyaslamak için diğer ya-
şıtlarını gözlemleme şansına sahiptir. Oysa görme engelli bir gen-
cin bu önemli zihinsel ve bedensel değişim dönemini anlamlan-
dırmadaki ipuçları dokunma duyusu ve sözel bilgileri edinme yo-
ludur. Zorluklar, görme engelli kişinin yetişkinlik yaşamında da, 
lise ve üniversite eğitimi, iş, aile ve zaman ilerledikçe de yaşlan-
manın getirdiği sağlık sorunları konularında görülecektir. Bu ko-
nularda görme engelli kişinin desteklenmesi ve pratik bir şekilde 
yönlendirmesi, herbir aşamayı sağlıklı ve verimli bir şekilde atlat-
masında önemli unsurlardır (Farrell, 2008). 

Görme Engelli Çocuk ve Gençlerde “Dahil Etme” Eğitimi  

Ülkemizde özel eğitim çalışmalarında, bugünkü anlamda çağ-
daş ve etkin eğitsel yöntemler kullanılmaya başlanması ve günü-
müzde önemi tüm eğitimcilerce kabul edilmiş olan kaynaştırma 
eğitimi çalışmalarının önem kazanması çok da eski tarihlere da-
yanmamaktadır (Akçamete, 1999). 

Dünyadaki gelişmeler ise engelli çocukları engelsiz yaşıtla-
rıyla buluşturma (mainstreaming) çabalarından, “kaynaştırma 
(integration)”ya ve oradan da çocuğun engel ya da engellerinin türü 
ve derecesi ne olursa olsun yaşıtlarıyla aynı ortamda eğitim görme-
si anlamına gelen ve daha kapsamlı bir eğitsel felsefesi olan “dahil 
etme (inclusion)” çalışmalarına doğru ilerlemiştir (Graham, 2005). 

Görme engelli çocukların gören yaşıtlarıyla eğitilmesi için ve-
rilen uğraşta, çocuğun engelinin getirdiği davranışsal ve akademik 
problemlerle, aileden, eğitimci, engelsiz çocukların aileleri ve ku-
rum yöneticilerinin tutumlarından kaynaklı birçok sorunla karşı 
karşıya gelinmektedir (Sucuoğlu & Kargın, 2006).    

Sucuoğlu ve Kargın (2006), görme engelli öğrencilerin, engelle-
ri nedeniyle yaşıtları tarafından daha az sosyal kabul görmekte ol-
duklarını ve sosyal gelişimlerinin görme yetersizliğinden etkilendi-
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ğini vurgulamaktadır. Ancak, uygun hazırlanmış bir eğitim ortamı-
nın varlığı, aile, eğitimci ve diğer çocuklar ve ailelerine kaynaştır-
ma süreci ve kaynaştırma öğrencisi ile ilgili bilgi sağlanması, gerek-
li malzeme ve materyallerin kullanılması gibi önlemler sayesinde, 
hem kaynaştırma öğrencisi hem de yaşıtlarının, kaynaştırma eği-
timinden yarar sağlaması sözkonusudur (Batu, 2008; Yigen, 2008)

Görme engelli bir çocuk, gören yaşıtlarıyla eğitimine başlama-
dan önce, çocuğun ailesi, çocuğun o güne kadarki gelişiminden 
sorumlu olan uzman kişiler (çocuğun psikoloğu, rehber öğretme-
ni, özel eğitim öğretmeni, varsa erken müdahale uzmanı vb.) ve 
Rehberlik Araştırma Merkezi yetkilileri bir araya gelerek bu konu-
da ortak bir karar verme ve yönlendirme yapma durumundadırlar. 
Eğer görme engelli bir çocuk, tüm gelişim alanlarında (zihinsel, fi-
ziksel, sosyal, duygusal ve psikolojik olarak) yaşıtlarına paralel bir 
ilerleme gösteriyorsa “kaynaştırma eğitimine devam edebilir” diye 
düşünülür (Batu, 2008; Sucuoğlu ve Kargın, 2006). 

Görme engelli çocuğun ailesinin alanında uzman bir eğitimciy-
le, devam edilecek olan öğretim kurumuna giderek, okul yönetimi-
ni, sınıf öğretmenini, sınıftaki öğrencileri ve okulda görev yapan di-
ğer öğretmenleri ve okul personelini bilgilendirmesi önemlidir. Bu 
bilgilendirme süreci bireysel görüşmeler, toplantılar, yazılı broşür 
ve kitapçıklar aracılığıyla yapılabilir (Sucuoğlu ve Kargın, 2006).

Görme engelli veya az gören öğrenci için sınıf ortamında bazı 
düzenlemeler yapılması da gerekmektedir. Bu düzenlemenin du-
rumu, görme engelli öğrencinin fonksiyonel görme derecesine 
veya bağımsız hareket becerilerine bağlıdır. Sınıftaki sıraların ara-
sındaki boşluklarda, görme engelli öğrenci için tehlike yaratabi-
lecek eşyaların bulundurulmaması, mümkünse sınıf düzeninin 
aynı kalması veya herhangi bir değişikliğin derhal görmeyen ço-
cuğa bildirilmesi, sınıfta çocukların kullanımına açık dolap, hari-
ta ve pano gibi eşyaların ve bunların içindeki malzemelerin isim-
lerinin mutlaka Braille Alfabesi’yle etiketlenmesi, çocuğun sınıfla 
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birlikte gitmesi gereken atölye, müzik odası, beden eğitimi salonu 
vb. gibi yerlerle, kantin, tuvalet, okul kapısı vb. yerlere gitme yolla-
rının çocuğa öğretilmesi, görmeyen çocuğun, gerekli yerlerde bas-
ton kullanması, gerektiği zaman ise gören rehber, duvar-eşya taki-
bi ve kendini koruma tekniklerini kullanması için cesaretlendiril-
mesi önemlidir (Batu ve Kırcaali-İftar, 2005).

Görme Engelli Çocuk ve Gençlerin Yasal ve Eğitsel 
Hakları  

Ülkemizde engellilere sağlanan yasal, eğitsel ve sosyal haklar-
dan görme engelli çocuk ve gençlerimiz de yararlanmaktadır. 

T.C. Anayasası’nın “Eğitim ve öğrenim hakkı ve ödevi” başlıklı 
42. maddesinde, özel durumları nedeniyle eğitime gereksinim du-
yan bireylerle ilgili tüm tedbirlerin alınması gereği  açıkça ortaya 
konmuştur. Bu maddeyle engelli bireylerin eğitimi konusu, aynı za-
manda yasal bir hak olarak da vurgulanmaktadır. Yine Anayasa’mı-
zın 50. maddesinde bedensel ve ruhsal olarak sorun yaşayan kişile-
rin çalışma şartları açısından gerektiği şekilde korunmaları konusu 
ve 61. maddesinde ise engellilerin korunması ve toplumsal yaşama 
uyumları konusunda gerekli önlemlerin alınması gereği vurgulan-
mıştır (http://mevzuat.meb.gov.tr/html/tcanayasasi2.html). 

Anayasa’mızın belirttiği haklar dışında çeşitli kanun, yönetme-
lik ve kararnamelerle, görme engelli kişiler de dahil tüm engelli 
vatandaşların çeşitli hakları konusunda hükümler bulunmaktadır.

Görme Engellilerin Yasal ve Eğitsel Haklarını Düzenleyen Bazı 
Kanun ve Yönetmelikler: 

1. ‘Özürlülük Ölçütü, Sınıflandırılması ve Özürlülere Ve-
rilecek Sağlık Kurulu Raporları Hakkında Yönetme-
lik’-16.07.2006 tarih ve 26230 sayılı Resmi Gazete`de ya-
yınlanan bu yönetmelik (http://www.ttb.org.tr/mevzu-
at/index.php?option=com_content&task=view&id=417 



Engelli Çocuk ve Ergenlerin Hakları El Kitabı |   109

&Itemid=33) esaslarına uygun alınan sağlık kurulu raporu 
ile görme engelli çocuk ve gençlerimizle ailelerinin; maaş 
bağlanması, destek eğitim alma, vergi ve seyahat indirimi 
gibi bir çok haktan yararlanmaları mümkündür. 

2. ‘Bakıma Muhtaç Özürlülerin Tespiti ve Bakım Hizmet-
leri Esaslarının Belirlenmesine İlişkin Yönetmelik’-
30.07.2007’de yürürlüğe konan bu yönetmeliğe göre, aile 
bireyleri başına düşen gelirin net asgari ücretin 2/3’ün al-
tında olması şartıyla, %70’in üzerinde engelli olan bireyin 
yakınlarına aylık net asgari ücret bakım aylığı olarak öden-
mektedir (http://www.maliye.gov.tr/ defterdarliklar/balike-
sir/guncel/20071023-10.htm). 

3. ‘65 Yaşını Doldurmuş Muhtaç, Güçsüz ve Kimsesiz 
Türk Vatandaşlarına Aylık Bağlanması Hakkında Ka-
nun’-01.07.1976 tarih ve 2022 sayılı kanunun 1’ici maddesi-
nin 1’inci fıkrasındaki hükme dayalı olarak durumlarını ilgili 
belgelerle kanıtlamış olanlara da muhtaç aylığı bağlanmakta-
dır (http://www.ttb.org.tr/mevzuat/index.php?option=com_
content&task=view&id= 308& te mid=28).

4.  ‘Bazı Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Ya-
pılmasına Dair Kanun’- 21.04.2005 tarih ve 5335 sayı-
lı bu kanundaki Madde 8 ile 01.07.1976 tarihli 2022 Sayılı 
Kanun’un 7. Madde’si değiştirilerek engelli bireylerin teda-
vilerinin kendilerine verilecek yeşil kartla yapılması sağlan-
mıştır (http://www.ozida.gov.tr/guncel/sss.htm#33). 

5. ‘Özel Eğitim Hakkında Kanun Hükmünde Kararna-
me’-25.06.2006 tarih ve 573 sayılı karanamenin 6. Madde’si 
engelli çoukların erken eğitim hakkı, 12. Madde’si ise kay-
naştırma eğitimi ile ilgili uygulamaları düzenlemektedir 
(http://orgm.meb.gov.tr/Mevzuat/573.htm).

6. ‘Özel Eğitim Hizmetleri Yönetmeliği’- 31.05.2006 tarih 
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ve 26184 sayılı Resmî Gazete’de yayınlanan bu yönet-
melikte ise yine engelli çocukların kaynaştırma eğiti-
mi ile ilgili düzenlemeler dördüncü kısımda verilmiştir 
(http://orgm.meb.gov.tr/Mevzuat/ozel_yon_SON/ozele-
gitimyonet melikSON.htm).

7. ‘625 Sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu’-08.02.2007 
ve 5580 sayılı kanunla (http://mevzuat.meb.gov.tr/
html/26434_0.html)  ayrıntıları açıklanmış olan engel-
li öğrencinin özel özel eğitim ve rehabilitasyon merkezle-
ri hizmetlerinden yararlanabilmesi için, tam teşekküllü bir 
hastaneden alınan sağlık kurulu raporu ile ikamet edilen 
bölgedeki Rehberlik ve Araştırma Merkezleri’ne başvura-
rak kuruma yönlendirme raporu almaları gerekmektedir 
(http://www.ozida.gov.tr/guncel/sss.htm#68).

8. ‘2008/60 Sayılı Genelge’-Milli Eğitim Bakanlığı’nın 
02.09.2008 tarihli bu genelgesi, temelini T.C. Anayasası, 
1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu, 222 sayılı İlköğretim 
ve Eğitim Kanunu, 25212 sayılı Milli Eğitim Bakanlığı İlköğ-
retim Kurumları Yönetmeliği gibi temel ve önemli bazı  yasal 
düzenlemelerden almaktadır. Kaynaştırma yoluyla eğitim 
uygulamaları konulu bu genelgeyle, okul çağındaki engel-
li çocukların engelsiz yaşıtlarıyla aynı ortamda ve eşit şart-
larda eğitim almaları için gerekli önlemlerin alınması gereği 
ve bununla ilgili düzenlemeler belirlenmiştir (http://orgm.
meb.gov.tr/Mevzuat/genelgeler/kaynastirma.pdf). 

9.  ‘Karayolları Taşıma Yönetmeliği’-11.06.2009 tarih ve 
27255 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan değişiklikle aşa-
ğıdaki hüküm yürürlüğe girmiştir (www.tobb.org.tr/tirata/
tir/mevzuat/Karayolu TasimaYonetmelik.doc):

10. “yaş şartı aranmaksızın en az % 60 oranında özürlü oldu-
ğunu belgeleyen kişiler için bilet ücreti geçerli ücret tarifesi 
üzerinden % 30 indirimli düzenlenir”.
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11. Bunun dışında çeşitli havayolları şirketlerinde (http://
www.anadolujet.com/aj-TR/help/faq/ discounts.aspx), 
Devlet Demiryolları (http://www.tcdd.gov.tr/home/deta-
il/ ?id=253)’nda ve bazı yerel yönetimlerce belirlenen oran-
larda (http://www.iett.gov.tr/metin.php?no=24) engellilere 
seyahatlari için  indirim uygulanması söz konusudur.
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Çok Engelli Çocuk ve Ergenlerin Hakları

Çok Engellilik 

Engellilik, bireyin kendisiyle birlikte tüm ailesini ve sosyal çev-
resini etkileyen bir durumdur. Doğuştan engelli olarak dünyaya 
gelen veya erken yaşlarda herhangi bir hastalık veya kaza nedeniy-
le bir engele sahip olan bir çocuk veya gencin ise tüm gelişiminin 
olumsuz yönde etkilenmesi söz konusudur. Böylece genel gelişim 
alanlarını etkileyen iki veya daha fazla engele sahip çocuklar çok 
engelli olarak adlandırılırlar (Ayyıldız, 2007). 

Çok engelli çocuklar, görme engeli, işitme engeli, zihinsel en-
gel, fiziksel engel, beyin felci (serebral palsi), otizmin çeşitli form-
ları ile kronik sağlık sorunlarının en az iki veya daha fazlasına sa-
hip çocuklardır (Ayyıldız, 2007; Best ve Bigge, 2001).

Tekin-İftar (2000), ise çocuğun çok engelli olmasının, genel ge-
lişim alanlarının bir veya daha fazlasında gerilik olması ve günlük 
yaşama katılımında gerekli sosyal ve psikolojik uyumunu etkile-
yecek tıbbi ve/veya davranışşal sorunlar yaşaması olarak ifade et-
mektedir.

‘Engelli Çocukların Aileleri İçin Sözlük’ (Schlaht, 2009)’te çok 
engellilik; çocuğun zihinsel-görme engelli, zihinsel-ortopedik en-
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gelli, otistik-işitme engelli gibi iki veya daha fazla engeli bir ara-
da yaşaması olarak tanımlanmıştır. Bu durumları, çok engelli ço-
cukların tek engelliler için hazırlanmış eğitim programlarından 
yararlanmada ileri derecede zorluk yaşamalarına sebep olmakta-
dır (Oduncuoğlu, 2001; Sacks, 1998; Silberman, Bruce ve Nelson, 
2004; Tekin-İftar, 2000).  

Çok engelli bebeklerin, durumları anlaşılır anlaşılmaz gerek-
li tıbbi tedavi ve takipleri de sağlanarak aileleriyle birlikte ‘erken 
müdahale’ çalışmalarına katılmaları, daha sonra ise, bu çocukların 
durumlarına uygun eğitim programları takip eden okul öncesi, il-
köğretim ve mesleki eğitim okullarından yararlanmaları önemli-
dir (Ayyıldız, 2007).

Birden fazla engele sahip çocuklar, birkaç engel durumunu bir 
arada yaşamaları nedeniyle sağlıklı gelişim gösteren ve hatta tek 
tek engel türleri için hazırlanmış eğitim programlarından yarar-
lanamamaktadırlar. Ancak çok engelli çocukların yaşadıkları güç-
lüklerin etkisini azaltmaya yönelik ve bireysel farklılıklara dikkat 
edilerek hazırlanmış uygun fonksiyonel eğitim programlarıyla ba-
şarılı olabilmeleri mümkün olmaktadır (Akçamete, 1992; Genç, 
2002; Tekin-İftar, 2000). 

Dünyada gittikçe daha fazla sayıda görülen çok engellilik va-
kalarına sebep olarak, gelişen sağlık teknolojisi sayesinde erken ve 
risk altında doğan bebeklerin yaşama tutunmaları gösterilmekte-
dir (Fazzi & Pogrund, Çev. Varol, 1996; Pawletco, 2002; Ayyıldız, 
2007). 

Ülkemizde ise Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kuru-
mu TÜBİTAK tarafından gerçekleştirilen istatistiksel araştırma-
da; ortopedik engel, görme, işitme ve konuşma engeline ek engel-
leri bulunan kişilerin sayıları ve yüzdeleri verilmiştir. Buna göre 
görme engeline sahip olan 412,132 kişinin, 29,201’i (%7,1) işitme, 
21,009’u (%5,1), konuşma, 17,172’i de (%4,2)  zihinsel engellidir. 
Çalışmada yalnızca iki engeli bir arada bulunan kişi sayısı bildiril-
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miştir. Buna göre ülkemizde üç ve daha fazla engeli bir arada yaşa-
yan kişilerin sayısı bilinmemektedir (Tufan ve Arun, 2006).

Çok Engelli Çocuk ve Gençlerin Yasal ve Eğitsel Hakları  

Çok engelli çocuk ve gençlerin, diğer engelli bireylerin yarar-
landığı bakım aylığı, özel eğitim desteği, vergi indirimi ve ücretsiz 
seyahat gibi olanakları bulunmakla birlikte, eğitimleriyle ilgili dü-
zenlemeler yok denecek kadar azdır. 

Özel Eğitim Hizmetleri Yönetmeliği’nin 4. Madde’sinin (e) ben-
dinde çok engelli bireyden “birden fazla yetersizliği olan birey” 
olarak söz edilmekte ve bu bireylerin “birden fazla alanda görü-
len yetersizlik nedeniyle özel eğitim ve destek eğitim hizmetine 
ihtiyacı olan bireyler” oldukları ifade edilmektedir (http://orgm.
meb.gov.tr/Mevzuat/ozel_yon_SON/ozelegitimyonet melik-
SON.htm).

Yine aynı yönetmeliğin 44. Madde’si “Birden fazla yetersizliği 
olan bireyler için açılan özel eğitim kurumları” ile ilgili düzenle-
meleri belirtmiştir. Bu maddede, birden fazla yetersizliği olan ço-
cuklar için açılacak kurum türleri, uygulanacak program, görev-
lendirilecek öğretmenler ve sınıf mevcudu gibi konularda bilgi ve-
rilmektedir. (http://orgm.meb.gov.tr/Mevzuat/ozel_yon_ SON/
ozelegitimyonet melikSON.htm).

Sayıları gittikçe artan çok engelli çocuk ve gençler için, en kısa 
zamanda gerekli yasal ve eğitsel önlemlerin alınması, bu çocukla-
rın engellerinin getirdiği olumsuz etkileri azaltmada, kapasiteleri-
nin izin verdiği en üst düzeyde gelişimlerini sağlamada ve yaşam 
kalitelerini artırmada önemli rol oynayacaktır.
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mi Programından Yüksek Lisans, Anadolu Üniversitesi Özel Eğitim Bölü-
mü, Konuşma Engellilerin Eğitimi Programından Doktora ve Doçentlik de-
recelerini aldı. Halen, Anadolu Üniversitesi Dil ve Konuşma Bozuklukları 
Eğitim, Araştırma ve Uygulama Merkezinde (DİLKOM) öğretim üyesi ola-
rak görev yapmakta ve DİLKOM Müdür yardımcılığını sürdürmektedir. Ha-
len, Dil Ve Konuşma Terapistliği Yüksek Lisans ve Doktora programı çer-
çevesinde çocuklarda dil gelişimi ve gecikmesi, çocuklarda dil bozuklukla-
rı, yetişkinlerde edinilmiş dil bozukluğu (afazi) ve terapileri konularında il-
gili dersleri yürütmektedir. Türkçe konuşan afazili bireyleri değerlendirmek 
için standardizasyonu tamamlanmış bir afazi testi geliştirdi. Çocuklarda dil 
ve konuşma bozukluklarının değerlendirme ve terapilerini kolaylaştırmak 
üzere alanda ihtiyacı hissedilen Türkçe dil değerlendirme testlerini geliştir-
me amacıyla desenlenmiş çeşitli Tubitak projelerinde araştırmacı olarak gö-
rev aldı. İki erkek çocuk annesidir.
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Konuşma Engelli Çocuk ve Ergenlerin Hakları 

GİRİŞ

Türkiye’de Özürlülük: 
Dil ve Konuşma Özrüne Genel Bakış 

Dünya Sağlık Örgütü (WHO) gelişmekte olan ülkeler için en-
gellilik oranını % 12 olarak bildirmiştir. 1997 yılının nüfus sayımı-
na göre Türkiye için nüfusun % 12’si yani 6-7,5 milyonu engellidir. 
Bu sayının 0-18 yaş arasındaki engelli sayısı ise 2,5-3 milyon ka-
dardır. Bu oran diğer engel türleri olan görme, işitme, ortopedik, 
kronik hastalıklar, eğitilebilir zihin engeli, öğretilebilir zihin enge-
li, uyumlu zihin engeli ve klinik bakıma muhtaç kişiler arasında en 
yüksek yüzdelik ve nicelik olarak görülmektedir (Tüysüz, 2000). 

Yakın tarihli Özürlüler Araştırması-2002 sonuçlarına göre 
(2009) Türkiye’de özürlü olan nüfusun toplam nüfus içindeki ora-
nı %12,29’dur.

Türkiye Özürlüler Araştırmasında özür türlerinin toplam nü-
fus içindeki yaygınlığının incelenebilmesi amacıyla her özür türü 
için özürlü nüfus oranının hesaplandığı belirtilmektedir. Buna 
göre, en düşük özürlülük oranı ise işitme engellilerde (%0,37) göz-
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lenmektedir. Dil ve konuşma özürlülerin oranı %0,38 olarak bul-
gulanmıştır. Sadece dil ve konuşma bozukluğu açısından değer-
lendirildiklerinde, çocuk ve ergen yaş grubunda (0-14 yaş) yakla-
şık 440 bin çocuğun varlığından söz etmek mümkündür (Tufan ve 
Arun,2006). 

Dil ve konuşma özürlü ile zihinsel özürlülerde doğuştan veya 
sonradan özürlü olma oranları arasında önemli bir farklılık göz-
lenmemektedir. Her iki grupta da, doğuştan özürlü olanların oranı 
kadınlarda daha yüksektir. Dil ve konuşma özürlülerde nedenlerin 
doğuştan veya sonradan ayrımlarının net yapılamaması nedeni ile 
bu grup için özür nedenleri tek başlık altında incelenmiştir; buna 
göre, özrün nedenleri arasında hastalık % 23,8 ile en önemli özür 
nedeni, genetik ve kalıtsal bozukluk % 15,9 ile ikinci önemli neden, 
zekâ geriliği (% 10,4) ve işitme engeli de (% 10,3) en önemli üçüncü 
nedenler olarak ortaya çıkmışlardır. Zekâ geriliği, duygusal prob-
lemler, kaza ve hastalık nedeni ile dil ve konuşma özürlü olanların 
oranları erkeklerde daha yüksek olarak bulgulanmıştır. Özrün de-
recesi incelendiğinde, dil ve konuşma özürlülerde hiç konuşama-
yanların oranı % 45,3 ile en yüksektir. Bu oranı yarım konuşan-
lar (% 25,8) ve tutuk konuşanlar/kekemeliği olanlar (% 22,8) gö-
rece yüksek oranlarla takip etmektedir, en düşük oranı ise geniz-
si konuşanlar (% 2,43) almıştır. Dil ve konuşma özürlülerin tedavi 
olma/terapi alma oranı (% 32,9) tüm özür grupları içinde en dü-
şüktür. Tedavi olabilenlerin oranı kentte daha yüksek, tedavi olan 
erkeklerin oranı da kadınlara göre daha yüksektir. 

Özürlülerin kamu kurum ve kuruluşlardan beklentileri sırasıy-
la parasal katkı (% 61,2), iş bulmada yardımcı olunması (% 9,55), 
eğitim olanaklarının yaratılması (% 3,31) ve yasal haklarının savu-
nulmasıdır (% 3,51).  Konuşma ve/veya dil bozukluğu olan bire-
yin en önemli hakları ne tür bir hizmet alabileceğinin farkında ol-
ması ve kendisine hizmeti sağlayacak kişinin mesleki yeterliliği ve 
çalışma/uygulama alanının neleri kapsadığı hakkında bilgilendi-
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rilmesidir. Bu yüzden bu yazı çalışmasının ilk bölümü ülkemizde 
yakın bir geçmişi olan dil ve konuşma terapistliği mesleğini Dün-
ya Sağlık Örgütü ICF sınıflaması çerçevesinde tanıtmak ve dil ve 
konuşma terapistlerinin çalışma alan ve sorumluluklarını netleş-
tirmektir.  

ICF Sınıflama Sistemi ve Dil ve Konuşma Bozuklukları

Dünya Sağlık Örgütü, “Uluslar arası Sağlık, İşlev ve Yetersizlik 
Sınıflaması” (ICF) olarak bilinen çok amaçlı bir sınıflama sistemi 
geliştirmiştir (2001).  Adı geçen sınıflama sisteminin amacı sağlık 
ve işlevlerinin betimlenmesi için standart bir terminoloji ve çerçe-
ve sağlamaktır. ICF’in kapsamı, bir dil ve konuşma terapistinin ile-
tişim ve yutkunma sorunlarında koruma, değerlendirme, habili-
tasyon/ rehabilitasyon süreçlerindeki detaylı rolünün belirlenme-
si için oldukça işlevseldir. 

ICF, herhangi bir sağlık durumunun ‘İşlevsellik ve Yetersizlik 
ve Bağlamsal’ faktörler adlı iki ana bileşenden oluştuğunu öneren 
bir sınıflamadır.  İşlevsellik ve Yetersizlik bölümü ‘Vücut yapıları 
ve işlevleri ile Etkinlik ve Katılım’ bileşenlerini, bağlamsal faktör-
ler ise ‘Çevresel faktörler ile Kişisel faktörler’ bileşenlerini içerir. 

A) İşlevsellik ve Yetersizlik
a. Vücut yapıları ve işlevleri: Sınıflamanın bu bölümü insan vü-

cudunun anatomi ve fizyolojisi hatta psikolojik işlevleri ile ilgi-
li konuları içerir. Bireyin vücut yapısı ve işlevlerindeki herhangi 
bir kayıp, eksiklik veya noksanlık “hasar/bozukluk” (Impairment) 
olarak adlandırılır. Dil ve konuşma terapisinde, kranofasiyal ano-
moliler, ses tellerinin paralizi, serebral palsi, kekemelik ve afazi 
gibi dil bozuklukları bu çerçevede ele alınır. 

b. Etkinlikler ve Katılım: Etkinlik bir işlev ya da görevin yeri-
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ne getirilmesine, katılım ise yaşamın etkinliklerine dahil olma-
ya gönderimde bulunur.  Eğer birey günlük görevlerini yerine ge-
tirmede zorluk yaşıyorsa veya belirli ortamlara uyum sağlamada 
güçlük çekiyorsa bunlar ‘etkinlikte kısıtlılıklar veya katılımda sı-
nırlılıklar’ olarak betimlenir. Dil ve konuşma terapisinde, bağım-
sız beslenmeyi amaçlayan güvenli yutkunma/yutma, derslere aktif 
olarak katılma, tıbbi bir müdahaleyi anlayabilme, ya da genel eği-
tim müfredatını takip edebilme etkinlikler ve katılım çerçevesin-
de ele alınır.   

B) Bağlamsal faktörler 
a. Çevresel faktörler: Bu faktörler insanların yaşadığı veya ya-

şamlarını sürdürdüğü sosyal, fiziksel veya anlık çevreleri, bireyin 
resmi olan veya olmayan sosyal ilişkilerini, yaşam sistemini ve ki-
şinin çevresini doğrudan olmayan bir biçimde etkileyen kültürü-
nü içerirler. Dil ve konuşma terapisinde, iletişim partnerinin des-
tekleyici ve alternatif iletişimdeki rolü, sınıf akustiğinin iletişime 
etkisi, bireyin güvenli beslenmesi ve/veya kurumların çevre dü-
zenlemelerinin etkisi bu çerçevede ele alınır. 

b. Kişisel (bireysel) faktörler: Bu faktörler kişinin sağlık şartla-
rı ile ilgili değil ama onun işlevleri ve yetersizliği ile ilgili içsel et-
kilerdir. Bu faktörler bireyin yaşına, cinsiyetine, etnik durumuna, 
eğitim düzeyine, sosyal geçmişine veya mesleğine bağlı olmamak-
la birlikte bunları da içerir.  Kişinin sağlık şartlarına zararlı etki-
si olabilecek bu faktörler ‘kişisel/bireysel engeller’ olarak bilinir. 
Dil ve konuşma terapisinde, bireyin geçmişi veya kültürünün ile-
tişim bozukluğuna olan etkisi kişisel faktörler altında çalışılır (Ad 
Hoc Committee on scope of practice in speech-language patho-
logy,2002; Topbaş, 2009). 

Dil ve konuşma terapistliğinin kapsamı sınıflamanın vücut iş-
levleri ve yapılarını (sağlıklı olma şartlarını yerine getiren organlar 
ve görevleri) ve bağlamsal faktörleri önemser. Bağlamsal faktörler 
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birbirleriyle ve vücut yapıları ve işlevleri ile etkileşerek işlevselli-
ği kolaylaştırırlar ya da ona engel olurlar. Dil ve konuşma terapist-
leri vücut yapılarının ve işlevlerinin hasarlarını, aktivite engelleri-
ni, katılım kısıtlılıklarını ve bağlamsal faktörlerin getirdiği engel-
leri aza indirgeyerek hastalarının yaşam kalitesini geliştirmek için 
uğraşırlar.  Dil ve konuşma terapistlerinin çalışma ve uygulama 
alanları daha ayrıntılı olarak aşağıdaki bölümde ele alınmaktadır.

Dil ve Konuşma Terapistlerinin 
Uygulama/Çalışma Alanları

Dil ve konuşma terapistlerinin çalışma ve uygulama alanları 
Amerikan Konuşma-Dil ve İşitme Birliği (ASHA: American Spe-
ech- Language and Hearing Association) tarafından belirlenmiştir 
(Ad Hoc Committee on scope of practice in speech-language pat-
hology,2002). Şu anda dünyanın çoğu ülkesinde ASHA dil ve ko-
nuşma terapistlerinin klinik uzmanlık sertifikalarını aldıkları ku-
ruluştur. ASHA’ya göre (2004) dil ve konuşma terapisti özerk bir 
meslek elemanıdır; yani, mesleki yükümlülüklerini yerine getir-
mek için herhangi başka bir meslek elemanının supervizyonuna 
gereksinimi yoktur. Dil ve konuşma terapisti bağımsız bir uygula-
macı olarak konuşma, ses, dil, yutma/yutkunma ve işitme bozuk-
luklarına profesyonel hizmet sağlamakla yükümlü primer eleman-
dır.  Dil ve konuşma terapistlerinin uygulama alanı iletişim ve ile-
tişim bozukluklarının bilişsel ve sosyal yönlerinin değerlendirme-
sini ve terapisini yapmayı içermektedir. Aksan ve lehçe farklılıkla-
rı konuşma bozukluğu olmamakla birlikte, aksan veya lehçesinde 
değişiklikler yapmayı isteyen bireyler de bir dil ve konuşma tera-
pistinden hizmet talep edebilirler.

Dil ve konuşma terapistlerinin çocuklarda ve yetişkinlerdeki 
rol ve sorumlulukları tam olarak sınırlanmamakla birlikte şöyle 
listelenebilir: 
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1. Koruma/Önleme (Prevention): Dil ve konuşma bozuklukla-
rında ‘koruma süreci’ gerekli becerileri geliştirerek sorunu önleye-
bilme amaçlıdır. Örneğin, dil ve konuşma terapistleri dil ve konuş-
ma gecikmesinde dil edinimini besleyerek ve aile-çevre düzenle-
melerini yaparak ilerleyici bozukluğa giden çocuğu korurlar,

2. Belirleme (Identification): Dil ve konuşma terapistleri, örne-
ğin, dil ve konuşma gecikmesi veya bozukluğu olan veya riski olan 
çocuk ve yetişkinleri belirler ve önleyici tedbirlerini alırlar, 

3. Değerlendirme (Assessment): Dil ve konuşma terapistleri, 
sözlü ve/veya yazılı dil ve konuşma bozukluklarını iletişim, akade-
mik başarı ve diğer alanlar açısından değerlendirirler. Çocuklar-
daki sorunu belirlemek için ilgili tıp bölümlerinden ilave değer-
lendirmeler de isterler. 

4. Müdahale (Intervention): Dil ve konuşma terapistleri bozuk-
luk ve sorunlara etkin müdahaleyi gerçekleştirmek için sorunun 
içeriğindeki tüm ilişkili becerileri ve toplanan dil konuşma verile-
rinin detaylı analizini göz önüne alırlar. 

5. Diğer roller: Dil ve konuşma terapistleri öğretmenlere, aile-
lere ve/veya öğrencilere dil ve konuşma bozuklukları konusunda 
bilgilendirme yapar, etkin uygulamalar için araştırır, bilgi tabanla-
rını genişletirler. 

İletişim bozuklukları olan bireyleri belirleme/değerlendirme ve 
terapisi sırasında bir dil ve konuşma terapistinin üç asıl rolü var-
dır. Öncelikle, dil ve konuşma terapisti bir iletişim sorununu ile-
ri değerlendirmelere gerek olup olmadığı konusunda tarar. Tara-
ma (screening), bir dil ve konuşma terapistinin iletişim ve yutma 
riski olabilecek bireyleri detaylı bir değerlendirme için olmasa da 
sadece sorunu belirleme amaçlı olarak değerlendirmesidir. İkincil 
olarak, dil ve konuşma terapisti sorunu bireyi tanılama amaçlı de-
taylı olarak değerlendirir. Bu tür değerl endirmelerde, iletişim so-
rununun olası etiyolojisi hakkında karar verir; yani, genel ve özel 
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yetersizlikleri belirler. Üçüncül olarak ise, dil ve konuşma terapis-
ti sorunu medikal olmayan bir biçimde ele alarak terapisini ya-
par. Adı geçen terapiler sorunları olan bireylerin, hastaların ve/
veya öğrencilerin terapilerini, danışmanlığını, öğretimini ve gere-
ken diğer süreçlerin ele alınmasını kapsar. İşitmenin değerlendi-
rilmesi ve terapisi ile asıl olarak ilgilenenlerin odyologlar olması-
na karşın, dil ve konuşma terapistleri çok gerekli durumlarda işit-
me testleri de uygulayarak işitmeyle ilişkili konuşma, ses ve dil so-
runlarının terapilerini gerçekleştirirler. 

Önleme ve koruma evreleri de dil ve konuşma terapistlerinin 
farklı roller üstlendiği süreçlerdir. Dünya Sağlık Örgütü özellik-
le önleme evresini birincil, ikincil ve üçüncül olmak üzere 3 kısma 
ayırmaktadır: Birincil koruma evresi toplumda özrü yaratan has-
talığın sıklığını azaltacak dolayısıyla yeni vakaların risklerini ön-
leyecek tüm aktiviteleri kapsar. Dil ve konuşma terapistliğine uy-
gulandığında, bu evre sağlık eğitimi ve bilgilenme, özellikle de be-
lirli bir grup ile uğraşan profesyonelleri eğitme anlamına gelmek-
tedir. İkincil evre hastalığın sıklığını ve oluşum zamanını azaltma 
evresidir. Dil ve konuşma terapistliğine uygulandığında, bu evre 
gecikme ve bozuklukların taranması ve erken belirlenmesi ile il-
gilidir. Erken belirleme ve terapi bozukluğun ortadan kalkması ve 
bozukluk sürecinin azaltılmasına yardımcı olur. Üçüncül evre ise 
kronik yetersizliklerin ve hastalıkların oluş sıklığını azaltarak has-
talığa bağlı işlevsel yetersizlikleri azaltma evresidir. Dil ve konuş-
ma terapistliğine uygulandığında, bu evre sorunun pek çok terapi 
ve rehabilitasyon tekniği ile ele alınarak bozukluğa bağlı diğer so-
runların önlenmesi amaçlı müdahalesini kapsar.  Dolayısıyla, dil 
ve konuşma terapistleri çoğunlukla üçüncül evrede işe dahil olur-
lar. Yakın geçmişte, birincil ve ikincil koruma evrelerinde multidi-
sipliner bir takım çalışmasının bir üyesi olarak da yer almaya baş-
layan dil ve konuşma terapistleri, asıl görevlerini üçüncül evrede 
yerine getirirler.  Dil ve konuşma terapistlerinin aldıkları eğitim 
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bu profesyonellerin yasal uzmanlık hakları ile koruma evresinde-
ki rollerini onaylamaktadır (Prevention Committee CPLOL, 2000)

Dünyada Özürlülük ve Dil ve Konuşma 
Özrüne Genel Bakış 

Engelliler Eğitim Yasası (IDEA: The Individuals with Disabi-
lities Education Act) özürlü çocukların/öğrencilerin “ücretsiz ve 
uygun bir genel eğitim” (FAPE: Free Appropriate Public Educati-
on) alma hakkını korumak amacıyla düzenlenmiştir. IDEA, özür-
lü çocuklara sadece eşit erişim hakkını sağlamakla kalmaz; aynı 
zamanda, ilave özel eğitim hizmetlerini sunar ve ihtiyaçlarına göre 
bireyselleştirilmiş uygulamalar düzenler. IDEA, bir özrü olmasın-
dan şüphe edilen çocuğun multi disipliner bir takım tarafından 
detaylı değerlendirilmesini anne ve babasına hiç bir ücret külfeti 
getirmeden üstlenir. Bu değerlendirme sonucunda, çocuğun özel 
eğitime ve ilave hizmetlere gereksinimi belirlenirse, anne babanın 
da dahil olduğu bir ekip Bireyselleştirilmiş Eğitim Planını (BEP) 
(IEP: Individualized Education Program) uygular.  BEP hizmeti 
alan çocuk en az 3 yılda bir tekrar değerlendirilir ve herhangi bir 
değişiklik olma durumunda BEP gözden geçirilir. 

IDEA, özürlü çocukların alacakları hizmete uygunluklarına 
göre hangi kategorilerin altına yerleştirileceklerini belirler. Çocu-
ğun hizmete uygunluğunu belirten ölçüt “yetersizliğin çocuğun 
eğitim yaşamını etkileyecek” olmasıdır; dolayısıyla, çocuklar bir 
veya daha fazla kategorinin altına yerleştirilebilirler. Belirlenen ka-
tegori, çocuğun gideceği okulu ya da alacağı hizmetin içeriğini be-
lirlemez. Çocuğun ana dilinden başka bir dili konuşması veya ko-
nuşamaması/anlamaması yetersizlik değildir. Bu arada, çocuğun 
matematik veya okuma yazma gibi becerilerde yeterince eğitim al-
maması da onu ‘yetersiz’ olarak etiketlemez. 

Var olan yetersizlik kategorileri: otizm,  işitme engeli, zihin en-
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geli, çoklu engellilik,  ortopedik engellilik, şiddetli duyusal rahat-
sızlık, özgül öğrenme güçlüğü, dil ve konuşma bozukluğu, trav-
matik beyin hasarı, körlüğü de içine alan görme engellilik ve diğer 
sağlık sorunları olarak belirlenmiştir. Adı geçen özürlülük katego-
rilerine dahil olabilmek için çocuğun eğitim performansını olum-
suz olarak etkileyecek bir yetersizliği olması ve daha uygun bir eği-
tim alabilmesi için mutlaka özel eğitime gereksinimi olması koşu-
lu gereklidir. Kekemelik, sesletim bozukluğu, dil bozukluğu, ses 
bozukluğu gibi bireyin eğitim yaşamını olumsuz olarak etkileye-
cek dil ve konuşma bozuklukları da ‘iletişim bozukluğu’ kategori-
sinde yer almaktadır. ABD’de IDEA uygulamasının 20. yıl Kongre 
raporuna göre, dil-konuşma bozukluğu olan öğrenciler okullarda 
hizmet sunulan en kalabalık ikinci grubu teşkil etmektedir 

3 ile 21 yaş arasında IDEA hizmetlerine uygunluğun sağlanma-
sı amacıyla seçilebilirlik ölçütleri belirlenmiştir. Doğal olarak, ile-
tişim bozukluğu kategorisi altında dil ve konuşma hizmetlerinden 
yararlanabilme amaçlı seçilme ölçütlerinin neler olduğu da saptan-
mıştır. Dil ve konuşma bozukluğu yaşayan çocukların da kendile-
rine özel bir eğitimden yararlanabilmesi için aşağıdaki ölçütlerden 
bir veya birkaçını karşılaması gerekmektedir (CASE & PIE, 2005)

Sesletim bozukluğu (Articulation Disorder): bireyin sesletim 
bozukluğu dikkati çekecek derecede ve iletişimi belirgin olarak 
engelleyecek şiddette ise, yanı sıra, anlaşılırlığı çok düşürüyorsa 
çocuğun/öğrencinin sesletim bozukluğu terapisi almasını gerek-
tiriyordur. Öğrencinin, kronolojik yaşı ve gelişim düzeyi de dik-
kate alındığında, sesletim yeterliliğinin beklenenin altında olma-
sı gerekir. 

Ses bozukluğu (Abnormal Voice): bireyin sesi ısrarlı bir şekil-
de bozuk ses kalitesi ile seyrediyorsa terapi almayı gerektiriyordur.  

Akıcılık bozukluğu (Fluency Disorder): sözlü dilin akışında 
hissedilen bozukluğun konuşan ve dinleyen kişiyi olumsuz olarak 
etkilemesi bireyin terapi almasını gerektiriyordur. 
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Dil Bozukluğu (Language Disorder): Çocuğun alıcı dil veya ifa-
de edici dil sorunu aşağıdaki ölçütlerden en az birini karşılıyorsa: 

Bireyin kronolojik yaşını ve gelişim düzeyini belirlemek için iki 
veya daha çok dil alanını ölçen standardize dil testinin (morfoloji, 
sentaks, semantik, or pragmatik) uygulanmasından alınan puanla-
rın ortalamanın en az 1.5 standard sapma altında ya da yüzde yedi-
nin altında olması, ya da bu bölümde açıklanan koşula ilave olarak,

En az 50 sözce uzunluğunda alınmış bir dil örneğinde ifade 
edici ve alıcı dilin yetersiz olduğunun belirlenmesi durumunda, 
çocuğun/öğrencinin terapiye gereksinimi olduğu düşünülür.  Eğer 
çocuk dil örneğini üretemiyorsa, dil/konuşma ve işitme uzmanı 
çocuğun bu örneği niçin üretemediğini raporunda belirtmeli ve 
uygun olan ya da olmayan ortamı yazmalıdır. Standardize testle-
rin çocuklar için uygun olmadığı veya geçersiz kaldığı durumlar-
da, beklenen performans farklı seçeneklerle belirlenebilir. 

Çocuk/öğrenci -özel eğitime uygunluğu belirlenmiş ise- eği-
tim gereksinimlerini karşılayacak bir hizmeti almaya hak kaza-
nır; yani, BEP hedefleri belirlenerek kendisine genel bir program 
hazırlanır; ayrıca programa ilave edilecek akademik olmayan hiz-
metlere katılımı da teşvik edilir. BEP planı, çocuğun iletişim, dil, 
konuşma, beslenme/yutma davranışlarının dil ve konuşma tera-
pisti tarafından yapılan analiziyle birlikte, ailenin genel beklenti, 
öncelik ve kaynaklarına ilişkin çok disiplinli bir ölçme sonucun-
da toplanan bilgilerine dayandırılarak uygulanır (Topbaş, 2009). 

Uygunluk politikaları ve uygulamaları genellikle ağır özürlü ço-
cukların ve yetişkinlerin gerekli iletişim hizmetleri ve desteklere eri-
şimini engellemektedir. Ağır engelli kişilerin iletişim ihtiyaçları için 
kurulan Ulusal Ortak Komite (FJC: Federal Joint Comittee) iletişim 
hizmetleri ve destekler için uygunluğun bireysel iletişim ihtiyaçlarına 
göre ayarlanması gerektiğini savunmaktadır. İletişim hizmeti alabil-
mek için Ulusal Ortak Komite’nin belirlediği uygunluk ölçütleri bi-
reysel ihtiyaçlara göre belirlenmeli ama sadece bunlarla da kısıtlı kal-



Engelli Çocuk ve Ergenlerin Hakları El Kitabı |   129

mamalıdır. Adı geçen bireysel gereksinimler; bireyin iletişim ve bi-
liş süreçleri arasındaki farklılıklar, bireyin bilişsel veya diğer beceri-
lerinin yokluğu, bireyin tanısı, bireyin kronolojik yaşı, bireyin önceki 
iletişim hizmetleri ve desteklerden yararlanamaması, mesleki ve/veya 
tıbbi, eğitim gerekliliklerinin yorumlanmasındaki kısıtlılıklar, alan-
da uygun şekilde eğitilmiş personel eksikliği ve yetersiz kaynaklardır.

İletişim Özürlü Bireylerin Yasal Hakları

1986’da ASHA’nın amaçları doğrultusunda ‘iletişim bozuklukları 
olan bireylerin haklarını ve ilgilerini’ savunmak amacıyla ASHA’nın 
iç tüzüğü değiştirildi  (LC önergesi 1-86) (madde 2.1 [6]); yine de, o 
yıllarda derneğin hiçbir organı bu hakların neleri içereceği ile ilgi-
li görev almadılar. Bunun üzerine, yetersizlikleri olan bireyler, var-
lıklarını ortaya koyarak kendilerinin topluma tümüyle katılımlarını 
engelleyen sınırlılıklara yasal bir hak meselesi olarak dikkat çekme-
ye çalıştılar. Yetersizlik bir utanç kaynağı veya üstü örtülecek, sak-
lanacak bir şey olmamalıydı.  Benliklerini algılama devrimi de de-
nilebilecek bu algı ve davranış biçimi bireyleri haklarını aramaya ve 
istemeye yöneltti. 1992 de Engelliler Yasasının (ADA: The Ameri-
cans with Disabilities Act) kabulü tüm özürlüler için bir başlangıç 
oldu ve içine dil ve konuşma ve işitme bozuklukları olan bireylerin 
de dahil olduğu toplu bir hak arama eylemini başlattı.  Engelliler Ya-
sası, engellilerin ırk, renk, cinsiyet, ulusal köken, yaş ve din temelin-
de engelli olmayan bireylere sağlanan benzer vatandaşlık hakların-
dan yararlanmasını sağlamakta; kamu kuruluşları, istihdam, dev-
let ve yerel yönetim hizmetleri, telekomünikasyon ve ulaşımda en-
gelli bireyler için de eşit fırsatlar tanınmasını garanti etmekteydi. 
Engellilerin kendi varlıklarının bilincine varmalarının gücü toplum 
içinde gözlenirken, aynı anda bireylerin hakları federal meclis üye-
leri ve düzenleyicileri kadar özel akreditasyon yapan organlar ta-
rafından da gittikçe hissedilmeye başlandı. Engelliler Eğitim Yasa-
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sı (EAHCA or EHA: Education of the Handicapped Act) “yetersiz-
likleri olan çocuklar ve ailelerinin veya bakıcılarının haklarının ko-
runması” amacıyla çıkarıldı. Sağlık-bakım kuruluşlarının akredi-
tasyonu üzerine çalışan komisyonun hastaneler için akreditasyon 
yönergesi de (JCAHO: Joint Comission on Accreditation of Health 
Care Organization) hasta hakları ile ilgili bir bölümü programına 
ilave etti. Engelli insanlara sağlanan hizmetler üzerine çalışan Ak-
reditasyon Konseyi’nin performans ölçümleri, engellilere, ‘hak, iti-
bar ve saygı’ üzerine bölümler içermekteydi. 

Bütün gelişmeler ve gerekliliklere rağmen odyoloji ve dil ve ko-
nuşma patolojisi hizmetleri alan kişilerin haklarını belirleyecek bir 
model yasa ASHA tarafından geliştirilemedi. Sonuçta, Ağır En-
gelli Kişilerin İletişim İhtiyaçlarını belirlemek için kurulan Ulusal 
Ortak Komite (NJC: National Joint Committee for the Communi-
cation Needs of Persons with Severe Disabilities), adı geçen kişile-
rin İletişim İhtiyaçları Rehberini geliştirdi (1992). ASHA tarafın-
dan da onaylanan bu rehber içinde İletişim Hakları Yasası (Com-
munication Bill of Rights) bulunmaktaydı. Bu çerçevede savunu-
lan görüş “herhangi bir ölçüde veya şiddette özrü olan tüm insan-
ların bulundukları ortamlarda iletişim yoluyla yaşamını sürdür-
me hakkı olduğu ve günlük etkileşim içinde aşağıdaki özel ileti-
şim haklarına sahip oldukları” ile ilgiliydi. Aşağıda listelenen hak-
lar 1992 yılında Ulusal Ortak Komitenin (NJC) hazırladığı İleti-
şim Hakları Yasasından özetlenmiştir. Buna göre, 

Her iletişim özürlü kişinin  
• nesneler, eylemler, olaylar ve insanlarla ilgili isteklerini be-

lirtmeye,
• istenmeyen nesneler, eylemler, ya da olayları reddetmeye,
• kişisel tercih ve duygularını ifade etmeye,
• kendisine seçenekler sunulmasına,
• sunulan seçenekleri reddetmeye,
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• başka bir kişinin dikkatini çekmeye ve onunla etkileşimde 
bulunmayı istemeye,

• günlük olaylar ve çevresinde olan bitenlerle ilgili bilgi almaya,
• iletişim becerilerini geliştirmek için terapi almaya,
• bir tepki/yanıt alamasa da herhangi bir iletişim girişiminde 

bulunmaya, 
• destekleyici ve alternatif hizmetlere ve cihazlara her zaman 

erişebilmeye,
• destekleyici ve alternatif cihazları her zaman çalışır durum-

da bulmaya,
• arkadaşları da dahil olmak üzere diğer insanlarla tam bir et-

kileşim ortaklığı yaşayabileceği ortamlarda olmaya,
• saygı ve nezaket ile konuşulmaya,
• bulunduğu ortamlarda hakkında konuşulan üçüncü kişi ol-

mamaya, 
• açık, anlamlı, kültürel ve dilsel açıdan uygun iletişim kurma-

ya hakkı vardır
İçlerinde bir ASHA temsilcisinin de olduğu sağır veya işitme 

engelli çocuklar için oluşturulan Örgüt Temsilcileri Konseyi de 
(COR: the Educational Rights for Children Who Are Deaf or Hard 
of Hearing developed by the Council of Organizational Represen-
tatives) bu özel grup için eğitim hakları belirledi. Ne yazık ki, ha-
zırlanan dokümanlar iletişim yetersizliklerine uygun ortamlar için 
genelleştirilemedi (ASHA, 1994).

Konuşma-Dil Terapisi Hizmetleri Alan Bireylerin Hakları 

Hizmet veren kişilerin profesyonel sorumlulukları her ne ka-
dar ASHA’nın etik kodlamalarında belirtilmekteyse de, bu kodla-
malar, doğası itibariyle, daha çok mesleki iletişim ve yasaklamalar 
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üzerine odaklaşmaktadır. Satır aralarında danışan (müşteri) hak-
ları sezdirilmekteyse de çok net olarak belirtildikleri cümleler yok-
tur. Dil ve konuşma patolojisi ve odyoloji mesleklerinin etiği ko-
nusunda çalışan ASHA konseyinin (COPE)  danışmanlığı ile geliş-
tirilen son uygulaması adı geçen özür grubunun uygulama ortam-
larındaki haklarını koruyacak bir model yasa geliştirme üzerine 
oldu (1992). Bu yasaya göre dil-konuşma ve odyoloji hizmeti alan 
danışan1 hakları aşağıda verildiği şekilde belirlendi (ASHA, 1994).

1. Danışan kişinin saygı ve itibar görme hakkı,
Dil ve Konuşma terapisi ve odyoloji hizmetlerinin danışanları 

insandır. İnsanların iletişim yeteneği azalabilir ve sonucunda du-
yusal, algısal, bilişsel, ya da duygusal sorunlar ortaya çıkabilir. An-
cak, bu danışanlar da bir iletişim engeli olmayan insanlara verilen 
onur ve saygının aynısını hak etmektedirler. Bu itibar ve saygı bi-
reye hitap şeklinde, kişinin yaş, cinsiyet, ilgi ve kültürel geçmişine 
ve özrüne uygun malzeme seçiminde veya kendine özgü ve bozul-
mamış kişilik özelliklerini kabul etmede gözlenebilir. 

2. Danışan kişinin ırk veya etnik köken, cinsiyet, yaş, din, ulusal 
köken, cinsel yönelim veya engeline bakılmaksızın hizmetlerin sağ-
lanması hakkı, 

Konuşma, dil, ya da işitme hizmetlerini sağlayanlar danışanın 
ırk veya etnik köken, cinsiyet, yaş, din, cinsel yönelim veya engel-
liliğine göre profesyonel hizmet sunumunda herhangi bir ayrım-
cılık yapmamalıdır. Hizmet verenler uzmanlıkları gereği bazı hiz-
metleri danışanlara sınırlayabilirler; bu tür kısıtlamalar, gerekti-
ğinde tüm potansiyel grup bireylerine uygulanıyorsa, ayrımcılık 
sayılmaz.

1 Danışan terimi bu yazı içinde (client /consumer sözcüklerinin karşılığı olarak ) dil 
ve konuşma terapisi hizmeti alan bireyler için kullanılmıştır.
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3. Danışan kişinin hizmeti sunan kişi ya da kişilerin adını ve 
mesleki nitelik ve yeterliliklerini bilme hakkı.

Mesleki yeterlilikler, hizmeti veren kişinin diplomasının /ser-
tifikasının yanı sıra, eğitim düzeyi, eğitim statüsü, lisans ve dene-
yimleri ile ilgili bilgileri içerir. Danışanın bu tür bilgileri öğrenme 
hakkı vardır.  Ev adresi, yaş, medeni durum, aile yapısı, ya da cin-
sel yönelim gibi kişisel nitelikler mesleki yeterliliklere dahil edil-
mezler. 

4. Yasaların izin verdiği ölçüde danışan kişinin bilgi gizliliği hakkı,
Bireyin sağlığı risk altında değilse ya da açıklanması yasal ola-

rak gerekmedikçe, kişisel dokunulmazlığı ve mahremiyeti, tara-
ma-değerlendirme-müdahale süreçleri sırasında korunmalıdır. 
Diğer taraftan, belirli hukuki, tıbbi ya da eğitim sorunları öncesin-
de, kendisinden izin almadan, danışanın kişisel gizliliğinin açık-
lanması gerekebilir. Böyle bir durum gerekli görüldüğünde, danı-
şan kişinin bunu bilme hakkı vardır. Diğer özel durumlarda, tıbbi 
veya yasal belgeler iletişim özürlü kişinin bilgi açıklamasını yeter-
li görmeyebilir. Bu gibi durumlarda, bir veli veya mahkeme tara-
fından atanan temsilci, kişisel ve gizli sayılan bilgilere erişim sağ-
layabilir. 

5. Danışan kişinin alınacak hizmetler için belirlenmiş ödeme 
yöntemini ve ücretini önceden bilme hakkı,

Hizmeti almadan önce, danışanın hizmet ücretini öğrenme ve 
talep ettiği takdirde yazılı belgeleri alma hakkı vardır. Ücreti de-
ğerlendirmek için bireyin terapi seansının uzunluğunu, haftada 
planlanan seans sayısını, bireysel veya grup çalışması olup olma-
dığını bilmesi gerekir. Ayrıca, iptal edilmiş ve kaçırılmış seansların 
veya sadece danışma amacıyla ayarlanmış seans için tahsil edile-
cek ücretin bilgisi kişiye ayrıntılı olarak verilmelidir. Ücretin doğ-
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rudan ödeme veya üçüncü bir şahıs/taraf aracılığıyla yapılacak ol-
masıyla ilgili bilgi de danışan kişi ile görüşülmelidir.

6. Danışan kişinin değerlendirme sonuçlarının net bir açıklama-
sını alma;iyileşme potansiyelinin olup olmadığı konusunda bilgilen-
dirilme ve hizmet sunumunun hedefleri ve yöntemleri hakkındaki 
tercihlerini ifade etmesine ilişkin hakkı. 

Bu hakkın verilmesi hizmetin iletilmesinde danışanları aktif 
katılımcılar haline getirecektir. Değerlendirmenin tamamlanma-
sından sonra, bireye makul bir süre içinde anlaşılır bir biçimde so-
nuçlarının açıklanması gerekmektedir. Son derece teknik bir ter-
minolojinin kullanılması açıklamaları anlaşılmaz kılabilir. Danı-
şan bireyin hem genel yaklaşıma hem de bireysel plana dahil edil-
mesi hizmet alma sürecine aktif katılımını teşvik edecektir. Hiz-
met sunumunun yöntemlerini belirlemede danışan görüşlerinin 
alınması ve avantaj ve dezavantajları da dahil olmak üzere mevcut 
seçeneklerin açıklanması da danışanın hakları arasındadır. Müm-
kün olduğunda, danışan kişi, hizmetin ne kadar etkili olabilece-
ğini, ne kadar süreyle devam edeceğini ve aynı zamanda önerilen 
hizmetlerin tahmini sonucunu bilme hakkına sahiptir. Danışanlar, 
bazı hizmetlerin niye önerilmediğini veya devam eden program-
la terapilerinde herhangi bir değişiklik olup olmadığını öğrenme 
hakkına da sahiptir.

7. Danışan kişinin, yasaların izin verdiği ölçüde, hizmeti kabul 
veya reddetme hakkı,

Bazı nadir durumlarda, belirli yasalar bu hakkın değişikliğini 
öngörebilir. Örneğin, bir aile kararı veya tıbbi veya yasal belgele-
rin danışanın bu hakkı kullanamayacağını bildirmesi durumunda, 
kişinin bir aile üyesi, vasisi veya yasal temsilcisi kişinin lehine bu 
hakkı kullanabilir. 
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8. Danışan kişiyi gerektiğinde diğer uygun uzmanlara yönlendir-
meyi de içerecek şekilde, hizmetlerin zamanında ve yetkin bir şekil-
de sağlanması hakkı,  

Hizmetlerin zamanında başlatılması ortamdan ortama değişik-
lik gösterebilir; örneğin, yasal düzenlemeler, tıbbi endişeler ya da 
üçüncü tarafın/kişinin ödeme politikaları gibi bazı faktörlerden 
dolayı hizmetin başlama zamanı değişebilir. Danışan, hizmetin 
başlamasını geciktiren nedenleri sorma ve açıklama isteme hak-
kına sahiptir. Hizmet verilmeye başlandıysa, belirlenen hedefle-
re ulaşmak için hizmetin sürekli, yeterli sıklıkta ve sayıda olması 
gerekmektedir. Bazı durumlarda, kendi yararına kişinin profesyo-
nel bir odyolog veya dil ve konuşma terapisti dışındaki meslek ele-
manlarına sevki gerekli görülebilir.

9. Danışan kişinin hizmetlerle ilgili endişelerini söyleme ve onla-
rın çözümünü sağlayan yöntemlerden haberdar olma hakkı,

Verilen hizmetlerle ilgili sorunların ciddi olarak ele alınması ve 
uygun şekilde çözülmesi gerekmektedir. Hizmeti veren kişi danı-
şanın endişelerini karşılayamazsa, bireyin aynı kurum içinde daha 
fazla yardımcı olabilecek bir diğer personele/terapiste sevki uygun 
görülebilir.

10. Danışan kişinin öğretim, araştırma veya tanıtım faaliyetleri-
ne katılma teklifini kabul etme ya da reddetme hakkı,

Öğretim, araştırma, halkla ilişkiler, pazarlama, ya da kurumun 
diğer aktivitelerine danışanın katılımı tamamen gönüllülük esas-
larına bağlıdır ve bu konuda danışanın onayını gerektirir. Katılma 
kararını etkileyebileceği için, danışan aktivite ile ilgili tüm özellik-
leri bilmelidir. Eğer danışanlar, gerçek veya zımni bir cezalandır-
ma yaşarlarsa, etkinlikten çekilebilirler. Aktivitenin hizmet prog-
ramına dahil olduğu durumlarda bile, danışan katılımı reddetme 
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hakkına sahiptir. Bu gibi durumlarda, danışanların aynı kurum-
da ve topluluk içinde diğer seçim haklarının mevcut olduğunu bil-
meleri gerekir. 

11. Danışan kişinin, yasaların izin verdiği ölçüde, kayıtlarda bu-
lunan bilgiyi gözden geçirme, kayıt girişlerinden açıklama alma ve 
yanlış kayıtların düzeltilmesini talep etme hakkı, 

Danışanlar, yasaların izin verdiği ölçüde kendi kayıtlarına erişim 
talep edebilirler. Ayrıca istek üzerine, danışanlar bu kayıtların kop-
yalarını alma hakkına sahiptir. Kayıtlarda uygun düzeltmeler iste-
mek de bu hakkın bir parçasıdır. Kayıtların doğruluğu konusunda 
anlaşmazlık varsa, itiraz edilen kayıt hakkında danışanın görüşü-
nü almak uygundur. Kayıtların çoğaltılması veya postalanması için 
bireylerden makul bir ücret istenebilir.

12.Danışan kişinin hizmetlerin kesilmesine ilişkin nedenler hak-
kında bir açıklama isteme ve diğer hizmet sağlayan kişilere gönde-
rilmeyi/sevki talep etme hakkı,

Habilitasyon/rehabilitasyon-eğitim potansiyeli, ödemelerde 
yetersizlik, düzensiz katılım veya danışanın motivasyon eksikliği 
gibi birçok nedenden dolayı hizmetler durdurulmuş olabilir. Da-
nışanlar bu nedenlere bir açıklama isteme hakkına sahiptir, böyle-
ce söz konusu kararın keyfi veya uygun olduğu tartışılabilir. Mev-
cut hizmetlerin bir şekilde devam ettirilemeyeceği duyurulursa, 
bireyin başka bir ekipten hizmet talebi olabilir. Diğer hizmet ve-
renlerin ilan edildiği bir liste bu konuda yardımcı olacaktır.

Sonuç

İnsanlarda iletişim problemlerinin nedenleri vardır ama ne-
denler önemli değildir.  Önemli olan bazı kişilerin diğerlerinden 
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daha az işittikleri, daha az anlayabildikleri veya daha az konuşabil-
dikleridir;  yine de, her kişinin -sözel veya olmayan bir biçimde-  
iletişimine saygı duyulmalı ve değer bulmalıdır.  Dil ve konuşma 
terapistlerinin deneyimleri ve yapılan araştırmalar dil ve konuşma 
bozukluğu olan kişilerin kendilerini iletişime geçirecek kaynağa, 
desteğe ve anlayışa sahip olamadığını göstermekte; bundan dola-
yı, kişiler sağlık ve sosyal hizmetlerden, eğitim olanaklarından ve 
iş sahibi olmaktan mahrum kalabilmektedirler. Doğal olarak, sos-
yal etkileşimin, boş zamanlarını değerlendirecek aktivitelerin ve iş 
yaşamının da keyfine varamamaktadırlar. İletişim engellilerin ge-
reksinim duydukları yardımı alabilmeleri için bazı haklarının be-
lirlenmesi, bu hakların yerini bulması için dil ve konuşma terapist-
lerinin veya ilgili kurum veya kuruluşların da yapmaları gereken-
ler vardır. Aşağıda verilen başlıklar iletişim engelliler için alanya-
zından derlenmiş hak ve sorumluluklardır. 

Bilgi alma hakkı
Bir iletişim engeli olan herkesin alabilecekleri ve yanıtlayabile-

cekleri şekilde bilgi almaya hakkı vardır. Herkesin okuyup konu-
şabileceği ön yargısı iletişim engelli kişiyi diğerlerinden ayıran en 
önemli karşıtlıktır. Bir özürlü kişinin bilgi alma hakkına ilişkili ola-
rak yapılması gerekenler arasında bilinen sembollerin bütün kamu 
alanlarında sıklıkla kullanılması, işverenlerin alternatif iletişim 
kullanabilecek personel eğitme gerekliliği, danışanların, bilgi edin-
me amacıyla yapacakları konuşmalara alternatif olarak,  e-posta ve 
SMS kullanımına özendirilmesi gibi seçenekler yer alabilir. 

İletişim özürlü herkesin karşılıklı bilgi alışverişinde bulunmak 
için nasıl bir iletişim kurabileceğini belirleme hakkı vardır. İnsan-
lar iletişimde farklı yöntemler kullanabilirler. Uygun yardımı al-
mak için kişi nasıl yardım alabileceğini açıklamalıdır. Bunu yap-
mak için özrünün ne olduğunu açıklayan bir kart veya ne tür yar-
dım isteyeceğini bildiren bir açıklamayı yanında taşıyabilir.
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Destek ve eğitim alma hakkı 
İletişim özürlü her bir bireyin ve aile üyelerinin özrün etkisi-

ni en aza indirmek ve iletişim becerilerini geliştirmek için eğiti-
me/terapiye erişmeye ve destek almaya hakkı vardır. İleri yaşlar-
da bir yetersizlik ile karşılaşanlar ya da yaşla birlikte yetersizlikle-
ri ağırlaşanlar, yeni iletişim biçimlerini öğrenmek zorunda kalabi-
lir ve bu konuda yardıma ihtiyaç duyarlar.  Bu konuda iletişim or-
taklarının da eğitilmesi gereklidir. Bu amaçla, yerel yönetimler ve 
gönüllü kuruluşlar tarafından ücretsiz eğitime/terapiye erişim ve 
yeni iletişim becerilerinin geliştirilmesi desteklenmelidir.

Ek iletişim süresi isteme hakkı
Bir iletişim özrü olan herkesin verilen mesajı alması, anlama-

sı ve yanıt vermesine yetecek kadar zaman tanınmasına veya ileti-
şim kurarken ek süre isteme hakkı vardır. Bazı insanların etkili ile-
tişim için daha fazla zamana ihtiyacı olacaktır. Konuya ilişkin far-
kındalığı arttırmak için, sağlık çalışanları veya diğer profesyonel-
lerin bu kişilerle yaptıkları görüşmelerde onlara kendilerini açık-
ça ifade edebilecekleri kadar zaman tanımaları, iletişim özürlü bir 
kişiyi desteklemek için çalışma yöntemleri ve personel eğitiminin 
sağlanması gerekir.  

Hizmete erişim hakkı
Nerede yaşarsa yaşasın, ya da geliri ne olursa olsun iletişim 

özürlü herkesin ihtiyaçlarına uygun hizmetlere erişim hakkı var-
dır. Örneğin, nitelikli bir profesyonel tarafından değerlendirilme 
ve özrüyle başa çıkabilme stratejileri nin geliştirilmesi için hükü-
metin iletişim özürlü insanlara eğitim ve destek hizmetleri fonu 
sağlaması gerekir.  İletişim özürlü kişinin gerek duyduğu her za-
man destekleyici ve alternatif iletişim ve diğer yardımcı teknoloji 
cihazlarına erişim hakkı olmalıdır. Ne yazık ki, bazı iletişim araç-
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larının temin edilmesi çok uzun sürmektedir, aynı zamanda ücret-
leri de pahalıdır. Bu yüzden iletişim araçlarının ücretsiz olarak de-
nenmesinin sağlanması ve işverenlerin bu cihazları onlar için sağ-
lamaları onlara tanınabilecek en önemli haklardan biri olacaktır.  

Sosyal etkileşime katılım hakkı
Bir iletişim engeli olan herkes sosyal ağlara dahil olma hakkına 

sahiptir. Sağlıklı ve insan olmak sosyal etkileşimi gerektirir. Engel-
li insanlar genelde doğrudan veya dolaylı olarak başkalarının on-
larla nasıl iletişim kuracaklarını anlamadıkları veya hiçbir katkı-
da bulunamayacaklarına inandıkları için sosyal ve eğlence ortam-
ları dışında kalırlar. Ulusal bir eğitim programı ve kampanya ara-
cılığıyla bu kişilere iletişim yolları oluşturmak için kamu bilincini 
artırmak, sosyal gruplara katılım kısıtlamalarını engellemek için 
yasaların güçlendirilmesi, iletişim ihtiyaçlarının desteklenmesi ve 
tanıtılması için gereken eğitiminin okul müfredatlarına konulma-
sı, yapılması gerekenler arasındadır.

İşverenlerden hizmet bekleme hakkı 
İletişim özürlü herkesin, etkili iletişim kurmaları için işveren-

lerinden gerekli destek almaya hakları vardır. Dolayısıyla, işveren-
lerin “özre değil insana bakması gerektiği, iletişim engelli insanla-
rın ihtiyaçlarını anlamak için personeli sorunun farkında kılması 
ve eğitmesi gerektiği, ihtiyaçlarını karşılamak için ekipman ve te-
sis sağlaması gerektiği ve iletişim özürlü işçileri desteklemenin ku-
rumsal bir sosyal sorumluluk parçası olduğunu bilmesi” konula-
rında eğitilmeleri gerekmektedir. 
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Zihinsel Engelli Çocuk ve Ergenlerin Hakları

Özet

Zihinsel engelli olma ve yaşam boyu bu problemle birlikte ya-
şama hem aileler hem de zihinsel engelli birey açısından özel des-
tek gerektiren bir durumdur. Bu destek ve yasal düzenlemelerin 
boyutu ailenin ve çocuğun yaşamının mümkün olduğu kadar nor-
malleştirilmesi olmalıdır. Zihinsel engelli bireylerin ihtiyaçları 
ve hakları incelendiğinde normal gelişim gösteren bireylerinden 
farklı olmadığını görmekteyiz. Bu temel haklar, eğitim hakkı, sos-
yal yaşama katılım, sağlıklı yaşam, ve üretime katılma hakları şek-
linde karşımıza çıkmaktadır. Yasal düzenlemelerde ve uluslarara-
sı sözleşmelerde zihinsel engelli bireylerin bu temel hakları çok 
net bir şekilde belirtilmesine rağmen çoğu zaman bu hakların uy-
gulamaya geçirilmesinde zorluklar yaşanmaktadır. Bu hakların zi-
hinsel engelli bireyler ve ailelerin yaşamlarında doğal hale gelmesi 
için toplum duyarlılığının artması konusunda uzmanlara ve top-
lumun diğer üyelerine büyük sorumluluk düşmektedir. Bu araştır-
mada zihinsel engelli çocukların ve ergenlerin hakları konusunda 
ulusal yasalar ve uluslararası sözleşmeler açısından bir inceleme 
yapılmıştır. Ayrıca, söz konusu bu yasalar ve sözleşmelerin Türki-
ye özelinde ne kadar hayata geçirilebildiği incelenmiştir. 

Anahtar Sözcükler: Zihinsel engel, Çocuklar, Gençler, Haklar.
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ZİHİNSEL YETERSİZLİK

Zihinsel işlevler bakımından ortalamanın iki standart sapma 
altında farklılık gösteren, buna bağlı olarak kavramsal, sosyal ve 
pratik uyum becerilerinde eksiklikleri ya da sınırlılıkları olan, bu 
özellikleri 18 yaşından önceki gelişim dönemlerinde ortaya çıkan, 
özel eğitim ile destek eğitim hizmetlerine ihtiyaç duyan bireydir. 
Zihinsel engelli bireylerin sınıflandırılması ve bu grupların özel-
likleri ise aşağıdaki şekildedir;

• Hafif düzeyde zihinsel yetersizliği olan birey: Zihinsel işlev-
ler ile kavramsal sosyal ve pratik uyum becerilerinde hafif 
düzeydeki yetersizliği nedeniyle özel eğitim ile destek eği-
tim hizmetlerine sınırlı düzeyde ihtiyaç duyan birey.

• Orta düzeyde zihinsel yetersizliği olan birey: Zihinsel işlev-
ler ile kavramsal, sosyal ve pratik uyum becerilerindeki sı-
nırlılık nedeniyle temel akademik, günlük yaşam ve iş be-
cerilerinin kazanılmasında özel eğitim ile destek eğitim 
hizmetlerine yoğun şekilde ihtiyaç duyan birey.

• Ağır düzeyde zihinsel yetersizliği olan birey: Zihinsel işlevler 
ile kavramsal, sosyal ve pratik uyum becerilerindeki eksik-
likler nedeni ile öz bakım becerilerinin öğretimi dahil ol-
mak üzere yaşam boyu süren, yaşamın her alanında tutar-
lı ve yoğun özel eğitim ile destek eğitim hizmetine ihtiya-
cı olan birey.

• Çok ağır düzeyde zihinsel yetersizliği olan birey: Bireyin zi-
hinsel yetersizliğinin yanı sıra başka yetersizlikleri bulun-
ması nedeniyle öz bakım, günlük yaşam ve temel akademik 
becerileri kazanamaması nedeni ile yaşam boyu bakım ve 
gözetime ihtiyaç duyan birey olarak sınıflandırılır (http://
okulweb.meb.gov.tr/45/01/950362/rehberlik3.htm).

Zihinsel engelli çocuklar normal gelişim gösteren akranların-
dan farklı olarak bazı alanlarda destek ihtiyacı ile dünyaya gelirler. 
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Bu destek bazen tıbbi, bazen akademik ve psikososyal içerikli ola-
bilir. Bu destekler olmadığı takdirde çocuğun gelişimi ve ailenin 
yaşantısı olumsuz yönde etkilenebilir. Engellilerin ve onların aile-
lerinin gereksinimlerinin belirlenip bu doğrultuda desteklenme-
leri önemlidir. Yıllar içindeki yasal gelişmeler dikkate alındığında 
engellilerin gereksinimleri şu başlıklar altında toplanabilir;

Eğitim hakkı.
Sağlıklı yaşam hakkı ve sosyal yaşama katılım.
Ayrımcılığın önlenmesi.
İstihdam olanakları.
Bu 4 temel başlık altında toplanan gereksinimlerin karşılanma-

sı, özellikle zihinsel engelli bireylerin toplumla bütünleştirilmesin-
de önemlidir (Şahin, 2004).

1- Eğitim Hakkı
1974 yılında UNESCO’nun uluslararası anlayış, işbirliği, ba-

rış, insan hakları ve temel özgürlüklere ilişkin eğitim tavsiye ka-
rarında; eğitim bireylerin ve sosyal grupların, ulusal ve uluslarara-
sı toplumlar içinde bu toplumların da yararına olacak şekilde, bi-
linçli olarak, kişisel kapasiteleri, tutumları, davranışları ve bilgile-
riyle birlikte gelişmeyi öğrendikleri sürecin bütünü olarak tanımlan-
mıştır (Van Bueren, 1998). Eğitimin bir hak olarak kabul edilme-
sinden bu yana insan yaşamı ve toplumların gelişimlerine para-
lel olarak içerik, kapsam ve hedefler bakımından gelişen bir seyir 
izlemiştir. Evrensel Beyanname’nin kabul edildiği dönemin eğitim 
hakkı ile günümüzün rekabetçi ve küresel dünyasının ihtiyaçları-
na uyum sağlamak zorunda olan eğitim, kapsam ve niteliklerinin 
farklı yorumlanması kaçınılmaz bir zorunluluktur. Eğitim hakkı-
nın, örgün eğitim süreçlerinde hiç eğitim almamış ya da eğitimi-
ni tamamlamamış herkesin okuma-yazma, sanat-meslek gibi bil-
gi ve becerileri kazanmasını sağlayacak yönde yorumlanması de-
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ğişen ihtiyaçların ürünüdür. Günümüzde eğitim hakkının kapsa-
mını genişletmek üzerinde çalışmalar yapılmaktadır. Herkes İçin 
Eğitim Zirveleri‘nde, Erken çocukluk bakım ve eğitimi ile ilk öğre-
time gönderme yapan temel eğitimin kapsamı genişletilerek, her-
kese yaşam boyu eğitimin hem örgün hem de yaygın eğitim dü-
zeyinde verilmesinin gerekliliği ifade edilmektedir (Çağlar, 2009). 

Ekonomik, sosyal ve kültürel haklar içinde önemli yeri olan 
ve hakların bütünselliği ilkesini en iyi ifade eden hak olan eğitim 
hakkı, engellilerin de dahil olduğu bazı toplumsal kesimler için 
yerine getirilmemektedir. 1990 yılında Jomtien’de yapılan Herkes 
İçin Eğitim Dünya Konferansı’nda, dünyada 600 milyon engelli ol-
duğu ileri sürülmüştür. Bu rakamın içinde yer alan 15 yaşın altın-
daki 150 milyon çocuğun ancak % 2’si eğitim alabilmektedir. 2007 
verilerine göre ise, eğitim alamayan 6-11 yaş arası 77 milyon ço-
cuğun 1/3’ünü engelli çocukların oluşturduğu ifade edilmektedir 
(Çağlar, 2009).

Engellilerin eğitim hakları ile ilgili ihlaller pek çok faktörün bir 
araya gelmesi ile çok yönlü olarak ortaya çıkabilmektedir. Bunlar-
dan biri, birden fazla engele sahip çocukların eğitilemiyeceği kanı-
sıdır. Bu durum, çocukların eğitim hakkının tamamen reddine yol 
açmaktadır. Diğer faktör ise, özellikle gelişmekte olan ülkelerde 
engelli çocukların eğitime erişim güçlükleridir. Fiziksel, kurum-
sal ve değer yargılarına dayalı engelleri aşarak eğitime erişebilen-
lerin büyük çoğunluğu ise, etkili ve nitelikli bir eğitim alamamak-
tadır. Uygun eğitim almış öğretmen sayısının azlığı, eğitim ma-
teryalleri ve tekniklerini karşılama anlamında finansal kaynaklara 
ilişkin sorunlar, özel eğitime ihtiyaç duyan zihinsel engelli çocuk-
lar, gençler ve ailelerinin farklı sıkıntılar yaşamasına yol açmak-
tadır. Bunlara ek olarak, toplumda engellileri normal eğitim sis-
teminden ayıran ve dışlayan yaklaşımların devam etmesi de, eği-
tim hakkının yerine getirilmesini engeleyen unsurlardandır. Eği-
tim her çocuk için temel bir haktır. Bu hakkın gerçekleşmesi, her 
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çocuğa kabul edilebilir seviyede öğrenmeyi sağlayacak fırsatların 
verilmesine bağlıdır (Çağlar, 2009).

Engellilerin eğitim haklarından yararlanması konusu iki başlık 
altında incelenebilir. Bu başlıklar; 

Engellilerin genel eğitim içindeki her kademedeki eğitime eri-
şimi, 

Özel eğitime erişimidir. 
Çocuk ve gençlerin eğitim ihtiyaçları doğrultusunda uygun 

eğitim programlarına devam etmesi onların en doğal hakkıdır. 
Anayasamızın 42. Maddesinde engellilerin eğitimine ilişkin ola-
rak özel eğitimden bahsedilir. Bu madde; devletin, durumları sebe-
bi ile özel eğitime ihtiyacı olanları topluma yararlı kılacak yükümlü-
lüğü altında olduğunu ifade etmektedir (Gül, 2009). 

Birleşmiş Milletler Engellilerin Haklarına İlişkin Sözleşme’de ise, 
engelli çocukları eğitime erişim hakkı bakımından güvence altı-
na almak için;

• Çocuğun okula kayıtlı olup olmadığının belirlenmesi, 
• Çocuğun okula fiilen devamını engelleyen ve zorlaştıran un-

surların olup olmadığının (okula ulaşım ve okul içindeki fizi-
ki şartların uygunluğu gibi) belirlenmesi,

• Sunulan eğitimin çocuğun bireysel ihtiyaçlarına uygun olup 
olmadığının belirlenmesi,

• Çocuğa ihtiyaç duyduğu her türlü araç gerecin sağlanıp sağ-
lanmadığının sürekli izlenmesini sağlayan etkili bir mekaniz-
ma ve acil müdahale sistemlerinin geliştirilmesi ve bu konu-
da görevli olanların açıkça belirlenmesi, 

• Engelli çocukların eğitim ortamlarında tacize, sataşmaya 
veya psikolojik ve fiziksel şiddete karşı korunmasını sağla-
yacak mekanizmaların oluşturulmasının gerekliliği belirtil-
miştir (Gül, 2009).
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Engelli çocuk ve gençlerin, eğitim ortamlarında normal geli-
şim gösteren akranları gibi kimliklerini koruma ve kapasitelerini 
geliştirme hakları vardır. Çocuk dünyası, yetişkinlikten farklı ihti-
yaçları kapsar. Çocukluk döneminin algı ve anlayışında farklıklar 
vardır. Çocukluk döneminde engelinden dolayı etiketlenme ile ve 
farklı klişe lafların kullanımıyla karşılaşan çocuk, bir yetişkinden 
daha derin yaralanabilir. Çocuğun kendisini olumlu geliştirebil-
mesi için ailenin ve okulun birlikte çalışması gereklidir. 

Bu düşünceler Çocuk Hakları Komitesi tarafından da vurgu-
lanmaktadır. Çocuk Hakları Sözleşmesi’nde (ÇHS), gelişme hak-
kı, sadece fiziksel ve zihinsel gelişimi değil, her insanın devredil-
mez hakları ile birlikte, siyasal, sosyal, ekonomik ve kültürel geli-
şime katılmayı, katkı vermeyi ve bu hak ve özgürlüklerden yarar-
lanmayı kapsayacak şekilde değerlendirilmektedir. Buna bağlı ola-
rak ÇHS’de yer alan sağlık, eğitim, örgütlenme, şiddet ve istismara 
karşı korunma gibi pek çok hakkın düzenlenmesi, çocuğun geliş-
me hakkının yerine getirilmesini desteklemektedir. Engelli çocuk-
ların gelişim hakkına saygı ilkesi, onların topluma dahil edilme-
siyle ve toplumun katılımı ile gerçekleştirilecek bir ilkedir. Sosyal 
ve kültürel yaşamın tüm pratiklerini akranları ile birlikte paylaşan 
zihinsel engelli çocuk ve gençlerin, yetişkinlik yaşamına geçişleri 
de daha kolay olacaktır. Bu deneyimler aynı zamanda zihinsel en-
gelli çocuk ve gençlerin bağımsız birer birey olmalarını da destek-
leyecektir (Çağlar, 2009).

Ülkemizde de 5378 sayılı Özürlüler Kanunu’nun 15/1 maddesi; 
hiçbir gerekçe ile özürlülerin eğitim almasının engellenemeyeceğine, 
özürlü çocuklara gençlere ve yetişkinlere, özel durumları ve farklılık-
ları dikkate alınarak bütünleştirilmiş ortamlarda ve normal gelişim 
gösteren akranları ile eşit eğitim imkanı sağlanacağını hükmetmiş-
tir. Engellilerin eğitim hakkını olumsuz etkileyen asıl sorun, erken 
müdahale ve okul öncesi eğitim alma olanaklarının yeterince işle-
tilememesidir. Erken eğitimden faydalanıp zorunlu eğitim süresini 
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tamamlayan zihinsel engelli çocuk sayısı oldukça azdır. Bunun ne-
deni, Özürlüler Kanunu’nun engellileri “hakların öznesi” olarak ka-
bul eden yaklaşım yerine, “bakım ve koruma konusu” olarak değer-
lendiren yapısından kaynaklanmaktadır (Özürlüler Kanunu, 2006). 

Bunun yanı sıra, 1997 yılında çıkarılan Özel Eğitim Hakkında 
Kanun Hükmünde Kararname, özel eğitim ve özel eğitim gerek-
tiren bireyi tanımlayan, erken çocukluk dönemi eğitimi ile okul 
öncesi eğitimi, örgün eğitim aşamalarında sayarak kapsamlarını 
açıklayan ilk yasal düzenlemedir. Kararnamenin engelli hakları 
açısından önemli bir diğer özelliği, tanısı konmuş özel eğitim ge-
rektiren çocuklar için okul öncesi eğitimi zorunlu kılmış olması-
dır. Bu Kararname’de; özel eğitim gerektiren bireylerin eğitimleri-
nin, hazırlanan bireysel eğitim planları doğrultusunda her tür ka-
demedeki okul ve kurumlarda akranları ile birlikte uygun kaynaştır-
ma modelleri esas alınarak sürdürebilecekleri ifade edilmiştir. Özel 
Eğitim Hizmetleri Yönetmeliği engellilerin kaynaştırma eğitimi dı-
şında, özel eğitim ihtiyaçlarını, resmi ve özel kurumlarda giderile-
bileceğini hükme bağlamıştır. Yönetmelik ayrıca, birden fazla en-
geli olan bireylerin eğitimi için de özel eğitim okul ve kurumları 
kurulabileceğine hükmetmiştir. 

Bu yönetmelikle ilgili maddeler incelendiğinde, ağır düzeyde 
zihinsel engelliler, düşük fonksiyonlu otizmliler ve birden fazla en-
geli olan çocuklar için hiçbir düzeyde kaynaştırmanın ön görül-
mediği söylenebilir. Yönetmelikte bu grupta yer alan öğrencilerin 
eğitimlerinde öz bakım, günlük yaşam becerileri, işlevsel akade-
mik becerileri geliştirme ve topluma uyum sağlama hedefi belirtil-
miştir. Bu çocukların normal gelişim gösteren akranları ile birlikte 
eğitim almalarının bir yararı olmayacağı düşünüldüğünden, böy-
le bir uygulama ön görülmüştür. Eğitimin dar anlamda ele alındığı 
bu yaklaşım, engellilerin normal gelişim gösteren akranlarıyla bir-
likte olmalarına olanak tanımaması sebebi ile bu grubun, kaynaş-
tırma eğitiminden dışlanmasına yol açmaktadır. 
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Yine bu dışlanmayı destekleyen diğer bir düzenleme de Oku-
löncesi Eğitim Kurumları Yönetmeliği’ne 2007 yılında eklenen hü-
kümdür. Bu hükme göre, Özel Eğitim Değerlendirme Kurulu’nca 
düzenlenen rapor sonucunda okul öncesi eğitim kurumlarına yer-
leştirilmesi uygun görülen 36-72 aylık çocuklar, ağır ve çok ağır dü-
zeyde zihinsel ve birden çok yetersizliği olmamak şartıyla, 10 ço-
cuk bulunan sınıflarda ikiden, 20 çocuk bulunan sınıflarda ise bir-
den fazla olamayacak şekilde kaydedilirler hükmü yer alır. Bu du-
rum, ağır düzeyde zihinsel engelli çocukların kaynaştırma eğiti-
minden yararlanmasını imkansız kılmaktadır. Bu belkide benim-
senmiş olan kaynaştırma (bütünleştirme) modelinden kaynak-
lanmaktadır. Bütünleştirme modeli genelde hafif düzeyde engel-
leri olan kişiler için kullanılmakta olup, kapsayıcı eğitime geçiş-
te ara dönem olarak işlev görmektedir. Engelli bir çocuğun orga-
nizasyon, müfredat ve eğitim programları ile eğitim öğretim stra-
tejilerinde hiç bir değişiklik yapılmadan genel eğitim düzeni için-
de normal bir okula devam etmesi görünüşte bütünleştirmedir. Bu 
modele göre öğrenciler eğitim sistemi içinde var olan normları, 
usulleri olağan program ve uygulamaları kabul etmek zorundadır-
lar. Böyle bir sistemde eğitim gören çocuklar dışlanma ve okuldan 
ayrılma riski altındadırlar. 

Bu riskler sebebiyle bütünleştirilmiş eğitimin terk edilip “kap-
sayıcı eğitim” felsefesinin benimsenmesine yönelik çabalar vardır. 
Kapsayıcı eğitim prensibi, 1994 yılında UNESCO tarafından dü-
zenlenen Eğitimde Özel İhtiyaçlar Dünya Konferansı’nda benim-
senmiştir. UNESCO kapsayıcı eğitimi, eğitim hakkının kullanıl-
masına engel olan ve eğitimin içinde yaşanan dışlanmaları azalt-
mak için benimsemiştir. Öğrenmeye katılımın gerçekleştirilmesi 
için, tüm öğrencilerin farklı alanlardaki ihtiyaçlarının belirlenmesi 
ve karşılanmasının gerekliliğini vurgulamıştır. Kapsayıcı eğitimin 
konusu, eğitim alamayan çocukların, engellilerin ve dezavantajlı 
grupların eğitime dahil olmalarının önündeki engellerin kaldırıl-
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masıdır. Kapasayıcı eğitim herkes için eğitim yaklaşımını destek-
ler. Kapsayıcı eğitim, okulların fiziksel, zihinsel, sosyal, duygusal ve 
kültürel farklılıklara bakmaksızın tüm çocuklar ve gençlere uygun 
hale getirilmesi gerektiği görüşünü savunur. Bu görüşün benimsen-
mesi ile genel eğitim sistemi içinde yer alan okullar, engelli ve en-
gelsiz tüm çocukları, çocuk merkezli bir yaklaşımla eğitmenin yo-
lunu keşfedeceklerdir (Çağlar, 2009; Özürlüler Kanunu, 2006; Su-
cuoğu, 2009).

2- Sağlıklı Yaşam Hakkı ve Sosyal Yaşama Katılım
Zihinsel engelli bireyler, normal gelişim gösteren akranları ile 

karşılaştırıldığında daha incelikli sağlık sorunlarına sahiptirler. 
Örneğin Down sendromlu bir çocuğun enfeksiyonlara yakalanma 
riski, normal gelişen yaşıtından daha fazla olabilir. Yine bu prob-
lemlere ek olarak, kalp hastalıkları ve farklı konjenital anomaliler-
le dünyaya gelebilirler. Bunun yanısıra, yaşamın erken dönemle-
rinde engelli bireyler diğer bireylere göre kronik hastalıkları daha 
fazla yaşamaktadırlar. Bu nedenle, engelli bireylerin uzun süreli bi-
reysel ve tıbbi hizmete gereksinimleri vardır. Sağlık hizmetleri ge-
reksinimleri farklılığı dışında, engellilerin sağlık hizmeti içindeki 
maliyeti de farklılık göstermektedir. Engelli bireylerin ancak % 3’ü 
herhangi bir sağlık harcamasına neden olmazken, engelli olmayan 
bireyler için bu oranın % 16 olduğu görülmektedir (Şahin, 2004).

Türkiye’de kronik hastalığı, zihinsel veya bedensel özürü olan-
ların sayısı giderek artmaktadır. Türkiye Özürlüler Araştırması 
2002 verilerine göre, Türkiye’deki nüfusun % 12.29’unu engelliler 
oluşturmaktadır. Söz konusu araştırmaya göre, zihinsel engellile-
rin yalnızca % 58.3’ü sosyal güvenlik kurumlarından birine kayıt-
lıdır. Zihinsel engellilerin % 84’ü bakım ve rahabilitasyon hizmet-
lerinden, % 49.2’si sağlık hizmetlerinden, % 87.6’sı sosyo-kültürel 
hizmetlerden ve % 87.7’si aile rehberliği ve danışmanlık hizmetle-
rinden yararlanmamaktadır (Şahin, 2004). 
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Sağlık hizmetleri ile bakım hizmetlerini birbirinden ayırmak 
imkansızdır. Bakım hizmetleri genel başlık altında ele alındığın-
da, öz bakım, tıbbi bakım, rehabilitasyon, sosyal bakım, psikolo-
jik bakım spritüel bakım, mesleki bakım gibi alt başlıklara ayrıla-
bilir. Tıbbi destek olmadan özellikle bazı hastalık gruplarında ba-
kım hizmeti verilmesi oldukça güçtür. Bu yüzden bakım hizmetle-
ri, özellikle bireyin özür grubunu ilgilendiren uzman hekim göze-
timi altında geniş bir ekip tarafından yürütülmelidir. 

Engelli sorunlarının büyüklüğü, çözümü için önlem alınma-
sı zorunluluğunu doğurmaktadır. Türkiye’de sosyal hukuk devleti 
anlayışı ile engelli hakları ve korunması, yasalar ile güvence altına 
alınmıştır. Anayasamızın 61. Maddesindeki “Devlet sakatların ko-
runmalarını ve toplum hayatlarına intibaklarını sağlayıcı tedbirler 
alır” hükmü, engellilerin korunması ve toplumsal yaşama katılım-
larına temel oluşturmaktadır. 2828 sayılı Sosyal Hizmetler ve Ço-
cuk Esirgeme Kurumu Kanunu’nun ilgili hükümleri gereğince, tüm 
engel gruplarına yönelik bakım ve rehabilitasyon haklarının kulla-
nılması ve engellilerin toplumsal hayata katılımlarına ilişkin sos-
yal hizmet programlarını oluşturmak geliştirmek ve uygulamakla 
ilgili çalışmalar yapılmaktadır. Bunun yanında, Türkiye’de zihinsel 
engelli bireyler ve aileleri temelde eğitim, rehabilitasyon, bakım, 
istihdam ve toplumsal yaşama katılım etkinliklerine katılımda so-
runlar yaşamaktadır. Oysa zihinsel engelli bireylerin tüm bu top-
lumsal kaynaklardan eşitlik ilkesi çerçevesinde eksiksiz yararlan-
ması gerekmektedir. Türkiye’de hizmetlerde bütünleşme sağlan-
ması ve alt yapı eksikliği nedeniyle engellilerin birikmiş sorunla-
rının çözümü için birimler arası koordinasyon sağlanarak tedbir-
lerin alınması gerekmektedir (Başbakanlık Özürlüler İdaresi Baş-
kanlığı, 2007).

Sağlıklı normal bir yaşamın başka bir boyutu da, engelli birey-
lerin bağımsız yaşamının desteklenmesidir. Avrupa’da ve ABD’de 
engelli bireyler için Bağımsız Yaşam Merkezleri’ni görmekteyiz. 
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İlk Bağımsız Yaşam Merkezi 1972 yılında Berkeley’de kurulmuş-
tur. Bu merkezler engelli bireylerin kendi yaşamlarını kontrol et-
tikleri ve bazı desteklerle kararlarını hayata geçirdikleri yerlerdir. 
Bağımsız Yaşam Merkezleri hem genç engellilerin kendini toplu-
mun bir parçası olarak hissetmelerini sağlamakta, hem de onla-
rın devlet güvencesinde yaşamalarını desteklemektedir (Winter, 
2004). 

Ülkemizde geliştirilmesi gereken bir konu olan Bağımsız Yaşam 
Merkezleri ve Yaşam Evleri, ailelerin üzerlerindeki psikolojik yükü 
oldukça azaltacaktır. Özelikle zihinsel engelli ve otizmli çocukla-
ra sahip olan ailelerin en çok kaygılandıkları konu, “çocuğumuza 
bizden sonra ne olacak”? sorusunun cevabını bulamamalarıdır. Bu 
sorunun cevabı Bağımsız Yaşam Merkezleri veya Yaşam Evleri ile 
verilebilir. Sağlıklı bir yaşamın parçası olan bağımsız yaşamın des-
teklenmesi ve farklı projelerin ülkemizde de hayata geçmesi, hem 
zihinsel engelli bireylerin hem de onların ailelerinin yaşam kalite-
lerini arttıracaktır.

3- Ayrımcılığın Önlenmesi
Zihinsel engelli çocuk ve gençler, yaşadıkları toplumlarda bir-

çok olumsuz tutum ve davranışla karşılaşabilmektedir. Engellilere 
yönelik ayrımcılığın ortadan kaldırılabilmesi için öncelikle zihin-
sel engelli bireylerin aileleri olmak üzere, tüm toplumsal birimle-
rin çabası gereklidir. İnsan hakları ihlallerinin en önemlilerinden 
biri, kişilere farklı davranmaktır. Farklı davranma, ayrımcılığı da 
beraberinde getirir. Ayrımcılık, Birleşmiş Miletler’in genel ve belli 
temaya dayalı olarak aktedilmiş tüm insan hakları sözleşmelerin-
de yer alan bir yasak olmanın ötesinde, evrensel kabul gören bir il-
kedir. Aynı zamanda, Çocuk Hakları Sözleşmesi’de genel ayrımcılık 
yasağı hükmü içerisinde, engelliliğe dayalı ayrımcılığı da yasakla-
mıştır (Çağlar, 2009; Ergün, 2005). 
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Zihinsel engelli bireylerin mümkün olan en yüksek seviyede 
genel eğitim sistemi içinde yer alması, yaşıtları ile ve toplum gene-
liyle birlikte bulunması engelli çocuğun gelişimine katkı sağlaya-
caktır. Ayrıca, yaşıtlarının dünyasına katacağı zenginlik ve değer-
ler düşünüldüğünde, diğer çocukların gelişimlerine de katkı sağla-
yacaktır. Uygun tedavi, eğitim, davranış ve rehabilitasyon yöntem-
leri uygulanması halinde, kendileri ya da toplum açısından hiç-
bir şekilde tehlikeli olmayan zihinsel engelliler, diğer engellilerle 
birlikte toplumsal yaşamın zenginliği ve rengi olarak düşünülme-
lidir. Bu nedenle, fırsat verildiğinde engellilerin toplumsal yaşa-
mın her alanına katkıda bulunabileceği düşüncesinin yerleştiril-
mesi önemlidir. Bunun için toplumun bilgilendirilmesi, engellile-
rinde hak ve özgürlük sahibi bireyler olduğu konusunda farkın-
dalık yaratılması gerekmektedir. Topluma katılım ile, engelli kişi-
lerin farklılığını kabul etmek ve saygı duymak arasında karşılık-
lı bir ilişki vardır. Toplum tarafından engelli kişilerin farklılığının 
olağan karşılanması ve onlara uygun fırsatların verilmesi, onların 
toplum yaşamına katılımını kolaylaştıracaktır (Çağlar, 2009).

İnsan onuruna yaraşır ve toplumla kaynaşan yaşam biçimi, en-
gellilerin en doğal hakkı ve devletin sorumluluğudur. Devletin en-
gellilik konusunu eğitsel ve örgütsel yönleri ile bir bütün olarak ele 
alması, insan haklarının bir gereğidir. Engelliler alanındaki tartış-
malar içinde sıkça rastladığımız, “insan hakları kavramı” da geli-
şim süreci itibariyle bu değişikliklere işaret etmektedir. Başta bi-
reylerin salt insan olmalarından kaynaklanan ve hiçbir kurum ya 
da kişi tarafından bireylerin mahrum edilemiyeceği siyasal ve bi-
reysel hakları ilkeleştiren kavramlar oluşmuştur. Bunlara daha 
sonraları ekonomik, kültürel ve sosyal hakların vurgulandığı bir 
çok bildirge ile geliştirilen kavramlar eklenmiştir. Bugün bu kav-
ramlar artık üçüncü kuşak haklar olarak dayanışma hakları çerçe-
vesinde tartışılmaktadır (Başbakanlık Özürlüler İdaresi Başkanlı-
ğı, 1999; Ergün, 2005).
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Ülkemizde engellilerle ilgili mevzuatı incelediğimizde, Cum-
huriyet döneminde toplum refahını ve insan değerlerini ön plan-
da tutan bir düşüncenin varlığı dikkati çeker. Bu bağlamda, sosyal 
hukuk devleti anlayışı içinde yer alan eşitlik ilkesi çerçevesinde, 
engellilerin kanunlar karşısında tüm vatandaşlara tanınan kanuni 
hak ve görevlere sahip oldukları ifade edilmiştir. Bu doğrultuda çı-
kartılan çeşitli anayasa ve yasalarda, engellileri koruyucu hüküm-
ler yer almış, eğitimleri ve sosyal yardımlardan yararlanmaları gü-
vence altına alınmıştır. Anayasamız temel ilke olarak, her türlü ay-
rımcılığı yasaklamaktadır. 2709 sayılı kanunla kabul edilen Ana-
yasamızın 10. Maddesi, “herkes dil, ırk, renk, cinsiyet, siyasi düşün-
ce, felsefi inanç, din mezhep vb. sebeplerle ayrım gözetmeksizin ko-
nunun önünde eşittir”der (Aytaç, 2000; Çağlar, 2009).

İnsan haklarında son derece önemli bir kavram olan eşitlik, ilk 
çağlardan beri felsefenin, sonraki dönemlerde de siyaset bilimi ve 
hukukun tartışmalı alanında yerini almıştır. Biçimsel eşitlik olarak 
da adlandırılan yasa önünde eşitlik, aynı durumda olanlara aynı ya 
da benzer davranılmasını ifade etmektedir. Aksi halde, benzer du-
rumlardaki kişilere farklı davranış doğrudan ayrımcılığa yol aça-
caktır. Fakat doğrudan ayrımcılık yasaklansa bile, farklılıkların 
benzerlikler kadar dikkate alınmadığı durumlarda, yapısal faktör-
lerin de etkisi ile eşitlik sağlanamamaktadır. Bu nedenle, özel du-
rumları nedeniyle farklı olan zihinsel engelli bireylerin haklarının 
yasal güvence altına alınmasının yanısıra, toplumdaki bireylerin 
de bunu kabullenmesi önemlidir (Çağlar, 2009). 

4- İstihdam Olanakları
Engellilik olgusuna genel olarak sosyal yardım temelinde yak-

laşılmakta ve bakım hizmetleri sunulmaktadır. Bu durum, engel-
lilerin kendilerini toplum dışı hissetmelerine neden olmaktadır. 
Engelli bireyleri bir insan hakkı olan çalışma hakkından yoksun 
bırakmak, önce insani değerler açısından sonra da sosyal hukuk 
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düzeni bakımından kabul edilemez bir durumdur. Bir iş sahibi ol-
mak, kendini üretken ve başarılı hisetmek tüm insanların hakkı 
olduğu kadar, zihinsel engelli bireylerin de en doğal hakkıdır. Çağ-
daş demokrasi anlayışına göre, ileri toplumlarda insanların fark-
lılıkları (kadın, erkek, yaşlı, engelli vb) onların haklarını kullan-
malarını engellememektedir. Bu nedenle, zihinsel engeli veya baş-
ka bir engeli olan bireylerin sorumluluğu sadece ailelerinde değil, 
aynı zamanda topluma ve ülke yönetimlerine de düşmektedir (Al-
kan-Meşhur, 2004).

Çalışmak normal gelişim gösteren bireyler için nasıl bir mut-
luluk ve üretkenlik göstergesi ise, bu durum zihinsel engelli birey-
ler için de geçerlidir. Özellikle toplumla olan bağlarının güçlen-
mesi için bir işte çalışmak, zihinsel engelli bireyler açısından çok 
önemlidir. Bu nedenle, engelli bireylerin istihdamında öncelikle 
kabul edilmesi gereken konu, engellilerin diğer insanlara göre is-
tihdam edilmeye daha çok ihtiyaç duyduklarıdır. Çünkü, bu ihti-
yacın karşılanması herşeyden önce engellinin toplumdan soyut-
lanmasını önleyecektir. Bir iş sahibi olmak, zihinsel engelli birey-
lerin sosyal ve psikolojik olarak kendilerini daha iyi hissetmeleri-
ni sağlayacak ve bu da üzerlerinde tedavi edici bir etki yaratacaktır 
(Başbakanlık Özürlüler İdaresi Başkanlığı, 1999). 

Engellilerin çalışma hayatına girmeleri sosyal olduğu kadar 
ekonomik bir zorunluluktur. Bu zorunluluk zihinsel engelli bi-
reyler için de geçerli olup, aynı zamanda bir haktır. Çalışmaya-
rak ömrü boyunca tüketici olarak kalan ve sayıları büyük boyutla-
ra varan engelliler, ekonomi içinde büyük yük oluşturmaktadırlar. 
Bu durum, hem engelli kişinin psikolojisini olumsuz etkilerken, 
hem de ekonomiye olumsuz bir etki yaratmaktadır. Bu nedenle, 
engelliler için belirli bir yaştan sonra önem kazanan istihdam ko-
nusu bir sorun olarak değil, sosyal devletin sıradan bir görevi ola-
rak kabul edilmelidir (Alkan-Meşhur, 2004).

Engellilerin istihdam edilmesi ve istihdamın sürdürebilme-
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si konusu, bir yandan uluslararası belgelerde, bir yandan da başta 
Anayasa olmak üzere ulusal mevzuatımızda gereğince işlenmiştir. 
Ancak bu alandaki asıl sorun, toplumsal algı ve anlayışlarla, uygu-
lamadaki tutarsızlıklardan kaynaklanmaktadır. Bugün ülkemizde 
engelliler işsiz kalmanın ezikliği içindedirler. Üretken ve yaratıcı 
çalışma, insanca ve onurlu bir yaşam sürdürebilmenin ön koşulu-
dur. Sosyal devlet anlayışının bir gereği olarak günümüzde genel-
de işsizlik, özelde engelli işsizliği ile mücadele devletin görevi kap-
samına girmektedir. Bu çerçevede engelli iş gücü istihdamını sağ-
lama sorumluluğunu taşıyan hükümetlerin atması gereken ilk ve 
en önemli adım, engelli dostu aktif istihdam stratejileri ve politi-
kaları oluşturmaktır. Engellilerin çalışabilirliği ile ilgili en temel 
ihtiyaç onların meslek ve iş edinmelerinin sağlanmasıdır (Başba-
kanlık Özürlüler İdaresi Başkanlığı, 2009). 

Yapılan bazı araştırmalara göre Türkiye’de zihinsel engelli ço-
cukların 2358 tanesi İş Okullarına, 2235 tanesi ise, İş Eğitim Mer-
kezlerine devam etmektedir (Sucuoğlu, 2009). Bu okulların işleyişi 
incelendiğinde ise, çocuk ve gençlerin eğitim hakkını karşıladıkla-
rı ancak nitelik olarak geliştirilmeye ihtiyaç duydukları görülmek-
tedir. Bu okullarda engelli çocuklara yaşadıkları bölgenin şartları-
na uygun mesleki eğitim verilmesi gereklidir. Bunun için yerel yö-
netimler veya sivil toplu kuruluşları ile işbirliğine gidilerek, zihin-
sel engelli bireyler için eğitimin daha etkili ve verimli hale gelme-
si sağlanabilir. Ticari, sosyal, kültürel veya resmi kuruluş ve ku-
rumlar (vakıf, dernek, fabrika, meslek odaları vb) daha iyi bir gele-
cek, daha mutlu bir toplum için değişik derecelerde sosyal sorum-
luk taşıyan oluşumlardır. Bu oluşumlar, toplumsal sorunların çö-
zümünde ve engelli dostu aktif istihdam politikaların hayata geçi-
rilmesinde etkin rol almak sureti ile itibarlarını arttırabilirler (Baş-
bakanlık Özürlüler İdaresi Başkanlığı, 2009).
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(Zihinsel) Engelli Çocukların Cinsel İstismara 
Karşı Korunmaları

GİRİŞ

Zihinsel özürlü çocuk ve gençler, özellikle ergenlik çağında di-
ğer ergenlerden daha karmaşık cinsel sorunlar yaşamaktadır. Bu 
dönemde yakın ve uzak sosyal çevrenin etkisiyle cinsel istisma-
ra uğramak, ayrı bir sosyal tehlikedir. Aklen sağlıklı diğer çocuk 
ve gençlere göre zihinsel özürlü çocuk ve gençlerin cinsel tacize 
uğrama riski daha fazla olduğu, bilim adamları tarafından tespit 
edilmektedir. Cinsel istismarın her çeşidine karşı nasıl korunma-
lı ve hangi tedbirlere müracaat edilmeli sorusu, zihinsel özürlü er-
genler için daha hayatî bir önem taşımaktadır. Bu özel grubun cin-
sel istek ve arzularını görmezlikten gelmek, herhalde pek insanî 
bir yaklaşım değildir. Diğer taraftan cinsel duyguların baskı altın-
da tutulması için, otoriter ve baskıcı bir tavır takınmak da hakka-
niyet ölçülerine uygun düşmez. Bu çerçevede bazı ülkelerde uy-
gulandığı gibi, bu özel grubun meşru cinsel özgürlüklerini kısıtla-
yan bedenî (tıbbî) müdahaleler de çocuk ve insan haklarına aykı-
rıdır. Özürlü gençlerin cinsel hak ve özgürlüklerini kısıtlamak ne 
derece yanlış ise, onları cinsel tehdit ve istismara karşı korumasız 
bırakmak da o derece sorumsuz bir yaklaşımdır. O halde hem in-
san hakları, hem özürlü hakları, hem de çocuk hakları kapsamın-
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da bir taraftan temel haklardan birisi olan cinsel özgürlüklerin ko-
runması, diğer taraftan da cinsel istismara karşı gerekli tedbirlerin 
alınması elzemdir. Şüphesiz toplumsal olarak bu iki görevin bir-
likte ahenk içinde yürütülmesi noktasında pek çok eksiklerimiz ve 
engellerimiz vardır. Bunları aşabilmek için, özellikle zihinsel özür-
lü çocuğa sahip olan ailelerin özel cinsel eğitim alanında bilgilen-
dirilmeleri ve eğitilmeleri önemlidir. Bu makale, zihinsel özürlü 
çocuk ve gençlerin cinsel istismarına yol açan ana faktörleri belir-
lemekte ve bu bağlamda zihinsel özürlü gençlere ve ailelerine bazı 
pratik önerilerde bulunmaktadır. 

1. Zihinsel Özürlü Gençlerin Cinsel Sorunlarının 
Çözümünde Karşılaşılan Engeller

Aile dâhil toplumun hemen her kesiminde özürlülerin cinsel 
ihtiyaçlarına yönelik meselelerin yeterince tartışılmaması, konu-
nun âdeta tabu ilan edilmesine yol açmaktadır. Buna bağlı ola-
rak cinsellik bağlamında özürlülere yönelik farkındalık derece-
si ileri boyuta taşınamamış ve çözüm üretme becerisi de geliştiri-
lememiştir. Bunun tabiî bir sonucu olarak da genelde (bedensel) 
özürlülerin, özelde zekâ seviyesi düşük (zihinsel) özürlülerin cin-
sel haklarına saygı noktasında yeterince sosyal duyarlılık geliştiri-
lememiştir. Bunun yanında, cinsellik ile ilgili meselelerde özürlü-
lere yönelik ortaya çıkan klişeler, önyargılar, engeller ve incitici uy-
gulamalarla toplumda cinsel ayrımcılığa benzer zihinsel statüko-
lar meydana gelmiştir.

(Zihinsel) engelli ferdin cinselliğini önlemeye çalışan bir görü-
şe göre, (zihinsel) engelli fertlerin cinsellik hakkındaki bilgisi ve 
talebi ne kadar az olursa o kadar iyidir. Bir başka ifadeyle, (zihin-
sel) engelli fertlerin sorumluluk ve olgunluk açısından yetersiz ol-
dukları iddiasıyla, cinsel taleplerinin engellenmesi gerekmektedir 
(Besiri, 2009: 57).
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Cinsel sorumluluklar konularını da içeren cinsel eğitim hak-
larından mahrum edilen (zihinsel) özürlülerden, sorumlu cin-
sel davranış beklemenin, pek âdil bir yaklaşım olmadığı ortada-
dır. Hâlbuki (zihinsel) özürlü fertlerin cinsel ihtiyaçlarını sorum-
luluk duygusuyla doğru yaşama şansı, özel cinsel eğitimle müm-
kündür. Ancak toplumsal alanda çözüm arayışları yerine kaygısal 
statükolar ve engeller oluş(turul)muş ve bu da ister istemez özür-
lü gençleri cinsellik alanının dışına itmiştir. Bu doğrultuda, (zi-
hinsel) özürlü gençlerin önemli bir kesiminin cinsel istek ve yeti-
leri başka gençlerden farklı olmadığı halde, bu duygularını(n)bas-
kı altında tut(turul)ması da ayrı bir sorundur. Cinsel hayat ile il-
gili merak ettiklerini soracak ve(ya) yaşadıkları sorunları paylaşa-
cak kimselerinin olmadığı da bir gerçektir. Bu sebepten dolayı, (zi-
hinsel) engelli gençlerin cinsel talep ve hakları hiç gündeme geti-
rilmediği gibi, cinsel istismarın her türlü yolu da açılmış olmakta-
dır (Praxis der Kinderpsychologie; 2002: 586-674).

2. Zihinsel Özürlülük ve Cinsel İstismar Boyutu

(Zihinsel) özürlü fertler, bütün dünyada yüksek oranda fiziksel, 
duygusal ve cinsel istismara uğramaktadır. Kendilerini yeteri de-
recede koruyamadıklarından dolayı genelde bedensel ve zihinsel 
özürlü kadın ve çocuklara bu istismar daha çok uygulanmaktadır. 
Zihinsel özürlü çocuk ve gençlerin cinsel istismarının, Türkiye’de 
de yaygın olduğu tahmin edildiği halde, bu sorun, toplumsal ola-
rak halen görmezlikten gelinen hassas bir konu olmaya devam et-
mektedir. Cinsel istismara uğrama riski altında olan, özellikle zi-
hinsel özürlü genç kızların korunmasına yönelik tedbirlerin yeter-
li olmaması, bu alanda yeni koruyucu politikaların tesis edilmesi 
ihtiyacını gündeme getirmektedir.

Almanya’da 2000 yılında yapılan geniş kapsamlı bir araştırma-
ya göre, zihinsel özürlü çocukların cinsel istismara uğrama riski, 
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diğer sağlıklı çocuklara göre en az dört kat daha fazladır. Davranış 
bozukluğu gösteren çocuklarda ise bu fark 5.5 mislidir (Kindler; 
2003: 28-29). 1996 yılında bedensel ve(ya) zihinsel özürlü kadın-
larla yapılan bir araştırmada, ankete katılanların % 60’ından faz-
lası, hayatlarında en az bir kez cinsel yönden rahatsız edildikleri-
ni ve önemli bir kesimi de ciddî derecede cinsel şiddete maruz kal-
dıklarını belirtmişlerdir (Zemp; 1998: 741-749).

3. Cinsel İstismara Yol Açan Risk Faktörleri 

Zihinsel özürlü çocuk ve gençlerin cinsel istismar açısından di-
ğerlerine göre daha çok risk altında olmalarının birçok sebebi bu-
lunmaktadır. Bu alanda çalışma yapmış bilim adamları, ağırlıklı 
olarak aşağıdaki faktörlere dikkat çekmektedir: (Becker; 1995).

3.1. Yalnızlık ve Sosyal Tecrit (Sosyal Korumanın Yetersizliği)
Zihinsel özürlü çocuk ve gençlere sahip olan ailelerin, genel-

de akraba ve komşularından yeterli maddî ve manevî destek gö-
remedikleri için, yakın sosyal çevre ile ilişkileri zayıf kalmaktadır. 
Hâlbuki sosyal ağları güçlü olan aileler, zihinsel özürlü çocukları-
nı dış tehlikelere karşı daha iyi koruyabilmektedir. Yalnızlığa terk 
edilmeyen, bir başka ifadeyle yakın sosyal desteğe sahip olan aile-
lerin zihinsel özürlü çocukları, çevresel sosyal duyarlılık ve kont-
rol sayesinde haricî cinsel istismara karşı kendilerini daha emni-
yette hissedebilmektedir.

3.2. Aşırı Aile Kontrolü ve Baskısı
Bazı aileler, zihinsel özürlü çocuklarını her türlü sosyal tehdit ve 

riske karşı korumak ve kollamak adına aşırı hassasiyet göstermek-
tedir. Bunun için de büyük bir sosyal sorumluluk duygusuyla akla 
gelebilecek her türlü tedbiri hayata geçirme noktasında titiz davran-
maktadırlar. Ancak sürekli kontrol altında tutulan zihinsel özürlü 
çocukların aile dışı sosyal ilişkileri bu yüzden çok sınırlı kalmakta-
dır. Ailelerine bağımlı olarak yetişen bu çocukların bir kısmının dış 
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dünyaya ilgi ve merakları da bazen o nispette artmaktadır. Bunun 
doğal bir sonucu olarak haricî sosyal çevreye yönelik ilgi ve sevgi 
beklentileri de yüksek olmaktadır. Böyle durumlarda art niyetli ki-
şilerin cinsel istismarına kolaylıkla uğrayabilen zihinsel özürlü ço-
cukların, kendilerini koruyabilmeleri ve uygunsuz cinsel teklif ve 
davranışlara karşı itiraz edebilmeleri de güç olmaktadır. 

3.3. Duygusal Boşluğun Yoğun Olması
Bazı aileler, zihinsel özürlü çocuklarını tam olarak benimse-

yemedikleri için, gönülden sevgi sunamamaktadır. İçten gelen 
samimî sevgiye hasret olan zihinsel özürlü çocuklar, duygusal boş-
luğa itilebilmekte ve kolaylıkla her türlü cinsel istismarın kurba-
nı olabilmektedir. Zihinsel özürlü çocuk ve gençler, ailelerinden 
uzak olmaları durumunda duygusal yönden sevgi ve merhame-
te daha çok muhtaç olmaktadır. Duygusal yönden doğru ve yete-
rince beslenemeyen, özellikle zihinsel özürlü genç kızların cinsel 
istismarı da bu yüzden daha da kolaylaşmaktadır. Özellikle reha-
bilitasyon ve bakım merkezlerinde yaşayan zihinsel özürlü çocuk 
ve gençler, genelde derin insanî sevgiden mahrum olarak kurum-
sal bakım hizmetleri almaktadır. Dolayısıyla bu sosyal kurumlarda 
da, özellikle zihinsel özürlü genç kızlar, duygusal bir boşluk için-
de kendilerini bulabilirler. Resmî görevlilerin iradesine bağlı ola-
rak günlük aktivite ve sosyal programlara katılan özellikle zihinsel 
özürlü genç kızlar, bazen gönüllü, bazen de cebrî olarak cinsel iliş-
kilere yönlendirilebilirler. Bilhassa öz bakımın haricî bakım ele-
manları tarafından gerçekleştirilmesi durumunda cinsel istismar 
riski artabilmektedir. Günlük sosyal ilişkilerin yoğun ve samimî 
olduğu bir ortamda zihinsel özürlü genç kızlar, başkalarının kötü 
niyetlerini ve fiillerini hem tam olarak değerlendiremezler, hem de 
bunlara karşı tepki gösteremezler. 

3.4. Kişisel Saygıdan Mahrum Olmak
Kişilerin toplumda itibar ve saygı görmesi, genelde onlara yük-

sek bir sosyal ve manevî statü kazandırmaktadır. Bu yüksek sta-
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tü sayesinde kişi, toplumsal desteğin getirdiği sosyal avantajla her 
türlü istismara karşı kendisini daha rahat koruyabilmektedir. Sos-
yal çevreden ciddî bir şekilde, yeterince ilgi görmeyen ve(ya) bu-
nunla birlikte ve(ya) bunun doğal bir sonucu olarak ötekileşti-
rilen dezavantajlı sosyal kesimlerin aldatılma ve cinsel istismara 
uğrama riski daha yüksektir. Toplum tarafından önemsenmeyen 
ve(ya) tecrit edilen zihinsel özürlü çocuk ve gençleri koruyanların 
sayısı da sınırlı kalacağından ciddî tehlikeler karşısında zihinsel 
özürlü çocuk ve gençler yalnız ve savunmasız kalacaklardır. Ön-
yargıların ve ayrımcılığın yoğun olduğu özellikle hedonist ve ni-
hilist bir toplumda, zihinsel özürlü kesime yönelik cinsel istismar 
vakıaları artacaktır.

3.5. Özgüven ve Özsaygı Yetersizliği
Birçok zihinsel özürlü çocuk ve gencin aşırı bağımlı olarak ye-

tiştirilmesi sonucunda kendilerinde şahsî benlik, özgüven ve öz-
saygı gibi temel insanî değerler tam olarak gelişememektedir. Zi-
hinsel özürlüler, kendilerinde aslında var olan potansiyellerini ve 
güçlü yönlerini görme kapasitelerini geliştiremedikleri için, genel-
de kusurlu ve eksik taraflarını ön plana çıkarmaktadır. Özellikle 
zihinsel özürlü genç kızlar, kendilerini beğenmedikleri için, kendi 
kimlik ve bedenleri hakkında genelde negatif bir düşünceye düş-
mektedir. Bir taraftan sevgiye ihtiyaç duyan, diğer taraftan da gay-
ri meşru cinsel taleplere karşı kendi kendini koruma içgüdüsünü 
geliştiremeyen zihinsel özürlü kızlar, cazip cinsel teklif ve telkin-
lere daha açık olabilmekte ve cinsel istismara uğrayabilmektedir. 

3.6. Aşırı Uyuma Bağlı Tepkisizlik 
Zihinsel özürlülerin değişik biçimlerde ve boyutlarda, başka-

larına sürekli olarak bağımlı olmaları veya bağımlı hale getiril-
meleri, güçsüzlük ve (öğretilmiş) çaresizlik hissinin pekişmesi-
ne yol açmaktadır. Zihinsel özürlü gençler, genelde sakin, uyumlu 
ve muti olmaları yönünde yetiştirilmekte ve(ya) eğitim almakta-
dır. Büyüklerin (bakıcıların veya başkalarının) kendilerinden gay-
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ri ahlâkî ve(ya) uygun olmayan cinsel tutum ve davranış sergile-
meleri yönünde taleplerine veya emirlerine karşı tepki gösterme-
leri bu durumda beklenmemelidir. Zihinsel özürlü gençler, hoş-
lanmadıkları bazı şeyleri yapmak istemeseler dahî, kendileri için 
hayatî önem taşıyan bakım ve koruma hizmetlerinden mahrum 
olma veya şiddet görme riskine karşı, cinsel taleplere boyun eğme 
temayülü göstermek durumunda kalacaklardır. Cinsel taleplere 
şu veya bu şekilde cevap veren ve bu ilişkilerden haz alan ve(ya) 
maddî yönden mükâfatlandırılan, özellikle zihinsel özürlü kızla-
rın örgütlü bir biçimde fuhuş sektörüne itilmeleri de söz konusu 
olmaktadır.

3.7. İletişim Engelleri
Zihinsel özürlüler, kavrama kapasiteleri ve girift (soyut) mese-

leleri anlama ve anlatma becerileri sınırlı olduğu için, cinsel teh-
dit ve istismar kapsamına girebilecek teşebbüslerin ve eylemle-
rin mahiyetini tam olarak idrak edemezler. Bundan dolayıdır ki, 
muhtemel haricî cinsel tehlikelere karşı kendilerini koruyamaz-
lar. Cinsel hayata ve istismara ait kavramlar dünyasına vakıf olma-
dıkları için, sınırlı zihinsel kapasiteleri ile cinsel istismar olayları-
nı da izah edemezler. Bununla birlikte, beden diliyle cinsellikle il-
gili bazı somut olayları anlatmak isteyen, özellikle zihinsel özür-
lü genç kızlara ya itimat edilmemekte ya da bedensel işaretlerine 
farklı bir anlam verilmektedir. Cinsel istismar konusu, mahkeme-
ye taşınmış olsa bile, zihinsel özürlülerin ifadeleri ciddî bir şekilde 
değerlendirilmemektedir. 

3.8. Cinsel Eğitimsizlik ve Bilinçsizlik
Özürlü grupların içinde cinsel eğitim ve yaşam açısından en 

çok zihinsel özürlüler zorluklar yaşamaktadır. Bununla birlikte 
eğitilebilir ve öğretilebilir seviyede olan zihinsel özürlüler, cinsel 
eğitim hizmetlerinden rahatlıkla yararlanabilirler. Ancak ağır de-
recede zihinsel özürlülere cinsel eğitim verilemeyeceği için, cinsel 
yaşamlarının koordineli ve kontrollü olması da genelde kolay ol-
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mamaktadır. Bu grubun cinsel istismara uğrama riski bundan do-
layı daha yüksektir. “Nasıl olsa kandırılması ve aldatılması kolay, 
üstelik şikâyet etmesi de mümkün değil” diye, özellikle ağır dere-
cede özürlü bayanların cinsel istismara uğramaları çok kolaydır. 
Ancak Türkiye’de eğitilebilir ve öğretilebilir zihinsel özürlü çocuk 
ve gençlere de yeterince cinsel eğitim verilmediği ve cinsellik ve 
cinsel istismara karşı korunma konularında bilgi ve tecrübeleri de 
çok yetersiz olduğu için, bu kesim de risk altındadır. Genel anlam-
da cinsel eğitim, özel anlamda cinsel istismara karşı koruma ile il-
gili bilgiden yoksun olarak yetişen zihinsel özürlülerin cinsel ya-
şamlarının normal ve sağlıklı olması beklenemez. Cinsel merak 
ve ihtiyaçlarının hangi meşru ve ahlâkî zeminde gerçekleşebilece-
ği konusunda bilinçsiz olan zihinsel özürlüler, içinde bulundukları 
psikolojik ortamda her türlü cinsel istismara açık olabilmektedir. 

3.9. Cinsiyet Aidiyet Duygusunun Gelişmemiş Olması
Aileler, genelde zihinsel özürlü genç kız ve erkekleri aseksü-

el olarak kabul ettikleri için, kendilerine cinsiyetlerine uygun eği-
tim vermemektedir. Bunun sonucu olarak da, zihinsel özürlü genç 
kız ve erkeler, kendilerini bir cinsel varlık olarak görmemektedir. 
Dolayısıyla zihinsel özürlü gençler, kendilerini ne yuva kuran aile 
fertleri ne de geleceğin anneleri ve babaları olarak görmektedir. 
Toplumda yeni sosyal rollerine yönelik bir bilinç geliştirilmediği 
için, geleceğe yönelik hayal ve plan kurmak da söz konusu olma-
maktadır. Cinsel belirsizlik içinde şekillenen bir yaşam tarzı, kişi-
ye bireycilik anlamında belirli oranda özgürlük sağlasa da, netice-
de kişinin sosyal sorumluluk duygusunu köreltmektedir. Kişinin 
kendisiyle ilgili cinsiyet bağını belirleyememesi, bir başka ifadeyle 
cinselliğini keşfedememesi, yaşayamaması ve bunun gereğini ye-
rine getirememesi, sosyal ve duygusal hayatını da olumsuz yönde 
etkileyecektir. Kısacası, cinsiyet aidiyetini geliştirememiş ve cinsel 
boşluk içinde yaşayan zihinsel özürlü bir genç, her zaman kötü ni-
yetli kişilerin cinsel istismarına uğrayabilecektir.
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3.10. Özel Cinsel Danışmanlık Hizmetlerinin Yetersizliği
Özürlülere dönük kurumsal hizmet ünitelerinde ve yerel koor-

dinasyon merkezlerinde zihinsel özürlü çocuk ve gençlerin, cinsel 
istismara karşı kendilerini nasıl koruyabilecekleri, cinsel ihtiyaç-
larını hangi etik çerçevede ve yöntemlerle karşılayabilecekleri yö-
nünde danışmanlık ve rehberlik birimleri bulunmamaktadır. Ko-
ruyucu cinsel destek hizmetlerinin yanında cinsel istismar vakıa-
larında terapoytik konseptler ve psiko-sosyal rehabilitasyon hiz-
metleri geliştirilmediği için, hem cinsel istismar olaylarının hem 
de tekerrürlerin artarak devam etmesi her zaman ihtimal dahilin-
dedir. 

4. Cinsel İstismara Karşı Koruyucu Tedbirler

4.1. Özel Cinsel Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri
Cinsellikte nelerin sorumluluğu, nelerin sorumsuzluğu oluş-

turduğu kendilerine hiç öğretilmeden zihinsel özürlü gençlerden 
sorumlu cinsel davranış kalıpları beklenmemelidir. “Aktif cinsel 
yaşam, engelli bireyin sahip olmadığı derecede sorumluluk ve ol-
gunluk ister” (Besiri, 2009: 57) iddiasıyla zihinsel özürlü gençlerin 
cinsel davranış taleplerini ve sonuçlarını azaltmaya yönelik düşün-
celerin isabetsizliği özel cinsel eğitim programlarıyla ispatlanabi-
lir. Cinsel eğitim programlarının muhatabı sadece zihinsel özürlü 
gençlerle aileleri olmamalıdır. Bunun yanında, bu kesimle sosyal 
ilişki içinde olabilecek yakın çevre, daha doğrusu toplumun bütün 
fertleri, eğitim kapsamının bir parçası olmalıdır. Böylece toplum, 
farklı olanlara daha anlayışlı olacak ve (zihinsel) özürlü fertler de 
kendilerini güven içinde hissedecektir.

Zihinsel özürlü gençlere ve ailelerine yönelik özel cinsel eği-
tim ve danışmanlık hizmetlerinin verilmesi, cinsel istismarın her 
çeşidine karşı korumasız ve dolayısıyla potansiyel bir kurban du-
rumunda olan zihinsel özürlü gençler açısından önem arz etmek-
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tedir. Zihinsel özürlü gençler, bedenleri, beden kısımlarının isim-
leri, cinsel organları ve üreme gibi fonksiyonları ile ilgili temel dil 
becerilerine sahip olmalıdır. Çok erken yaşta cinsellik ve cinsel is-
tismar ile ilgili temel bilgilere sahip olan zihinsel özürlü gençlerin, 
hür iradeleriyle kendilerini aktif olarak koruyabildikleri gözlem-
lenmiştir (Pro Familia; 1998: 20).

Cinselliği, her hangi bir sapkınlığa kaymadan doğru ve bilinç-
li yaşama ve kendini değişik risklere karşı koruma açısından cinsel 
eğitimin önemi çok büyüktür. Cinsel eğitim, sadece vücut kısım-
larının isimleri, fonksiyonları, üreme ve bununla ilgili konulardan 
ibaret değildir. Cinsel eğitim, (zihinsel) özürlü ferdin fizikî, hissî 
ve cinsel gelişimini anlaması, olumlu bir kişilik kavramı geliştir-
mesi, insan cinselliğine karşı başkalarının haklarına, görüş ve dav-
ranışlarına saygılı bir bakış açısı edinmesi ve olumlu davranış bi-
çimleri ve değer yargıları geliştirmesi eğitimidir. Cinsel tutum ve 
davranışların sosyal hayattaki yansımalarının bir göstergesi olma-
sı sebebiyle, cinsellik veya cinsel hayat, kültürel hayatın ve yaşama 
tarzının bir parçasıdır (Artan; 1998: 18-21).

Cinselliği, biyolojik olarak sadece neslin devamı olarak algıla-
yanlar, hakikatte cinsel hayatın bir parçası olan gayrı bedenî un-
surların ve yansımaların, kişilerin sosyal hayatlarına ve manevî ge-
lişmelerine sağladığı olumlu katkıları görmezlikten gelmektedir. 
Bundan dolayı, cinsel hayatın ve üremenin tıbbî, biyolojik, sosyal, 
psikolojik ve ahlâki yönlerini ve tehlikelerini anlatan cinsel eği-
tim programları, özellikle zihinsel özürlü çocuk ve gençlerin genel 
sağlığı için son derece önemlidir (Seyyar; 2010: 56).

Özel cinsel eğitim noktasında ailelerin şu konularda aydınlatıl-
ması gerekmektedir: 

a) Cinsel Gelişim Safhalarını Bilmek: Zihinsel özürlü çocukların 
biyolojik anlamda cinsel gelişimi, istisnalar hariç, diğer çocuklardan 
farksız ve zekâ seviyelerinden bağımsız olarak gerçekleşmektedir. 
Zihinsel özürlüleri bedenî rahatsızlığı olanlardan ayıran en önem-
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li unsur, kişinin bütün aklî imgelerinin oluşturduğu zihnî varlığı-
nın (şuur, mantık, idrak, tefekkür vb.) az gelişmiş olduğudur. Deği-
şik sebeplerden dolayı zekâ gelişiminde meydana gelen yavaşlama, 
duraklama ve gerileme sonucu kişinin tutum ve davranışlarının ya-
nında sosyal uyumunda ve bu çerçevede psiko-sosyal ve cinsel ha-
yatında da bazı sorunlar çıkabilmektedir (Seyyar; 2001: 27-31).

b) Cinsel Davranış Bozukluklarına Anlayışla Bakmak: Cinsel 
sorunlar, kişinin zekâ düzeyine ve dolayısıyla eğitilebilir ve öğreti-
lebilir durumuna göre değişebilmektedir. Cinsel sorunların en yo-
ğun olarak yaşandığı dönem cinsel kimliğin elde edildiği gençlik 
dönemidir. Bu durum, zihinsel özürlü olsun veya olmasın, bütün 
çocuklar için geçerlidir. Çocukluktan gençliğe dönüşüm sürecin-
de ahenk içinde olan çocuğun beden yapısı, hızlı bir şekilde değiş-
mektedir. Ancak, tam bu dönemde zihnî ve hissî değişim, çoğu kez 
aynı hız ile gelişmemektedir. Zihnî ve hissî değişimin hızı, bedenî 
değişiminkine yaklaşamadığı içindir ki, bu dönemde buluğ ile il-
gili psiko-sosyal sorunlar yaşanmaktadır. Erken yaşlarda oluşan 
bedenî olgunluk ile zihnî-psikolojik gelişim arasındaki mesafenin 
büyüklüğüne göre de davranış bozuklukları artmaktadır. Bu du-
rum, özellikle ileri derecede zihinsel özürlü çocuklar için geçerli-
dir. Cinsel dürtülerin gün ışığına çıkması ve kontrol altına alına-
mamasından kaynaklanan huzursuzluk, huysuzluk, tahmin edile-
meyen ani hareketler ve motorik bozukluklar, davranış bozukluk-
ları kapsamında görülen bazı somut örneklerdir ve zihinsel özürlü 
gençler açısından “normal” karşılanmalıdır (Seyyar; 2010: 58-59).

c) Cinsel Hayatın Dengeye Ulaşmasında Sabırlı Olmak: Bazı ai-
leler, cinsel gelişim döneminde yaşanan bu davranışsal değişim 
karşısında hem çaresiz kalmakta, hem de bu durumu kabullene-
memektedir. Bedenen güçlü olması hasebiyle, müdahale ve etki-
leme biçimleri de bu dönemde zorlaşmaktadır. Bu dönemde ar-
tık çocukluk döneminin kapandığını ve gençlik çağının başladı-
ğını kabul etmenin ötesinde başka bir çıkar yol yoktur. Ebeveyn-
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lere ve eğitimcilere bu dönemde düşen görev, zihinsel özürlü ki-
şinin hem genel sosyal ahlâk anlayışının dışına çıkmamasını sağ-
lamak, hem de bağımsızlığını ve mahremiyetini korumak olacak-
tır. Bu dengenin kurulmasına yönelik sarf edilen çabanın karşısın-
da elbette birçok zorluk ortaya çıkacaktır. Ancak sabır ve hoşgörü 
çerçevesinde zihinsel özürlü gence, dostane ve samimî bir yakla-
şım tarzı sergilemekle bu dengenin zamanla oturması sağlanabil-
mektedir (Seyyar; 2010: 58-59).

4.2. Bağımlılığın Azaltılması ve Ben-Şuurunun Güçlendiril-
mesi

Özürlü bir kişinin, sürekli olarak başkalarının denetimi altında 
bağımlı olarak yaşaması ve özgür iradesini kullanma becerisini ka-
zanamaması, onun her türlü istismara uğramasını da kolaylaştıran 
bir durumdur. Özürlü bir fert, yoğun ve karmaşık bağımlılık ilişki-
lerinden ne kadar kurtulabilirse, özgürlüğünü ve sorumluluk şuu-
runu o derece elde edebilir ve haklarını müdafaa edebilir. Gerçi zi-
hinsel özürlü gençlerin özgürlük alanlarının genişlemesi, aynı za-
manda çevresel cinsel istismarı da kolaylaştırabilmektedir. Ancak 
koruyucu özel cinsel eğitim alabilecek olan (özellikle eğitilebilir 
ve öğretilebilir) zihinsel özürlü gençler, sosyal çevrede kendilerini 
daha güvenli hissedebileceklerdir. Belki bu konudaki en doğru yak-
laşım, hem zihinsel özürlü gençlerin cinsellik konularında müm-
kün mertebe bilinçlendirilmesi, hem de ihtiyati tedbir olarak ken-
dilerine belirli bir oranda ve ihtiyaca binaen koruma desteği veril-
mesidir. Çünkü cinsel istismarın önüne geçmek, özellikle ağır dere-
cede zihinsel özürlüler açısından, her zaman kolay olmamaktadır.

Bu çerçevede zihinsel özürlü çocuğa sahip olan ailelere şunlar 
tavsiye edilmelidir: Zihinsel özürlü çocuk ve gençlerin başka cins-
lerle tanışma arzusunun doğması ile birlikte kendilerine fikrî ve 
lojistik destek verilmelidir. Zihinsel özürlü çocuk ve gençler, bu 
süreçte cinsel güç yönünden her ne kadar bedeni olgunluğa eriş-
seler dahî, özellikle ağır derecede zihinsel özürlülerin zihnî olgun-
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lukları her zaman yetersiz kalacaktır. Bu durum, zihinsel özürlü 
gençlerin kendi aralarındaki ve diğerleriyle olan sosyal ilişkileri-
ni güçleştirmektedir. Zihinsel özürlülerin ekseriyeti, başkalarının 
duygularını anlamakta güçlük çekmekte ve belirli jest ve mimikle-
ri başka türlü yorumlayabilmektedir. Beşerî ilişkilerin özelliklerini 
her zaman tam olarak değerlendiremedikleri için, çoğu kez uygun 
olmayan bir davranış biçimi ortaya sermektedirler. Bu dönemde 
bazen aşırı bir biçimde cinsel arzuları tatmin etme ihtiyacı orta-
ya çıkabilmektedir. Gerek zihinsel özürlü, gerekse diğer gençler-
de yaşanan bu talep yoğunluğu, tabiî bir gelişim süreci olarak de-
ğerlendirilmelidir. Benlik şuurlarını kaybetmemeleri için, kendi-
leri ne cezalandırılmalı ne de ironik bir şekilde tahkir edilmelidir. 
Ebeveynler, kendi buluğ çağında yaşadıklarını hatırlamakla mese-
leye daha hoşgörülü yaklaşabilirler (Bach; 1981: 70).

Zihinsel özürlü çocuk ve gençlerin cinsel yönden uyumsuz hâle 
gelmemeleri, istismara ve karmaşık cinsel saplantılara uğramama-
ları ve benlik şuurlarını oluşturabilmeleri için, ailelere ayrıca şun-
lar önerilmelidir (Seyyar; 2001: 154-155): 

Çocuk ve gençler arası zararlı cinsel yakınlaşmaları önlemek 
için, zihinsel özürlü gençler kendilerine ait özel ve müstakil bir ya-
tak odasına sahip olmalıdırlar.

Anne ve baba arasındaki cinsel ilişkiler, zihinsel özürlü çocuk-
ların göremeyeceği ayrı bir mekânda olmalıdır. Çocuklar, anne ve 
babalarını anadan doğma çıplak olarak görmemelidir.

Çocuklara, kendi cinsiyetlerine uygun düşmeyen kılık kıyafet-
ler giydirilmemelidir. Ayrıca, cinslerine ve fıtratlarına uygun düş-
meyen davranış biçimleri de öğretilmemelidir.

Erginlik (buluğ) çağında görülen değişiklikler, açık, doğru ve 
onların anlayacağı lisan ve seviyede somut olarak anlatılmalı ve 
yeni dönemlerine hazırlıklı olabilmeleri için, kendilerine yardım-
cı olunmalıdır. 
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Evde cinselliği tahrik eden pornografik içerikli neşriyatın bu-
lundurulmamasına dikkat edilmelidir. Ailece, yani çocuklarla be-
raber televizyon seyredilirken, şiddet ve seks ihtiva eden program-
lardan kaçınılmalıdır. 

Evlilik çağına gelmiş özürlülerin evlendirilmeleri henüz ger-
çekleşmemiş ise cinsel enerjileri kültürel ve sportif faaliyetlere 
yönlendirilmelidir.

Zihinsel özürlü gençlerin, sosyal münasebetlerini güvenilebilir 
kişi ve ortamlarda geliştirmelerine yardımcı olunmalıdır. 

4.3. Sosyal Koruma Sistemlerinin (Zihinsel) Özürlüler Lehi-
ne Güçlendirilmesi

Her ne kadar özel cinsel eğitim, zihinsel özürlü gençlerin ken-
dilerini koruma ve sınırlarını-engellerini aşmadaki becerilerini ge-
liştirmede yardımcı oluyorsa da fiilî durumlarda ve gerçek hayat-
ta özürlü gençleri olumsuz yönde etkileyen başka faktörler de et-
kili olmaktadır. Sosyo-ekonomik yoksulluk ile kültürel ve manevî 
yoksunluk bunların başında gelmektedir. Bu yüzden zihinsel özür-
lü gençlerin değişik sosyal baskı ve cinsel tehditlere karşı kendile-
rini etkin bir şekilde koruyabilmeleri için, sosyal koruma sistemi-
nin özellikle (zihinsel) özürlü gençlerin lehine geliştirilmesi gerek-
mektedir. (Zihinsel) özürlü gençlerin sosyal güvenliği, özel eğiti-
mi, istihdam imkânı ve sosyal statüsü ne kadar ileri bir boyuta ta-
şınabilirse, ayrımcılık ve ötekileştirme riski ve dolayısıyla cinsel is-
tismar da o nispette azalacaktır. (Zihinsel) özürlü gençlerin sosyal 
içermelerine yönelik ne kadar maddî ve manevî kaynak sarf edi-
lirse, toplumsal kaynaşma ve karşılıklı sorumluluk şuuru da o nis-
pette artacaktır. (Zihinsel) özürlülerin sosyal hukuk sistemindeki 
konumu ile toplum yapısı içindeki konumu ve rolü güçlendirilir-
se, genelde her çeşit istismar, özelde cinsel istismar da kontrol al-
tında tutulabilecektir (Brockhaus; 1998: 100-102.).
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4.4. Sevgi Odaklı Birlikteliklerin Oluşturulması
Özellikle cinsel yönden muktedir olmayan zihinsel özürlü bazı 

gençlerin, evlilik sorumluluklarını yerine getirebilmeleri fevkala-
de zordur. Bunun yanında, bazı gençler, cinsel yönden isteksiz de 
olabilmektedir. Bunun psikolojik ve biyolojik sebeplerini araştır-
mak ve buna sebep olan faktörleri veya olayları çözmeye çalışmak, 
tıbbî sosyal hizmetlerin ve sosyal psikiyatrinin ilgi ve görev alanı-
na girmektedir. Ancak cinselliğin ve dolayısıyla mutluluğun ya-
şanmasının, sadece fiilî eylemden ibaret olduğu da düşünülmeme-
lidir. Zaten cinsellikte erkek ve kadının sosyal rolleri gereği takın-
dıkları tavırlar, yani bu iki cins arasında erotik ve cinsel ilişkile-
rin dışında meydana gelen sevgi, aşk, saygı, hissî bağlar, muhab-
bet, şakalaşma ve sohbet gibi birlikte yaşananların bütünü, sağlık-
lı ve mutlu yaşamanın temel unsurlarındandır (Seyyar; 2004. 119).

Bu bağlamda özellikle “cinsel ilişkiye girmekte çekilen zorluk-
tan dolayı cinsel istekte azalma var ise, bu durumda cinsel eylem 
olmadan gerçekleşebilen cinsel yakınlıkları denemek, problemin 
çözümünde etkili olabilmektedir”. Cinsel ilişki içermeyen ve-fakat 
sevgiye dayanan yakın gönül ilişkilerinin kişi üzerinde olumlu psi-
ko-sosyal etkiler bıraktığı bilinmektedir. Genelde insanın, engelli-
özürlü de olsa sevildiğini-önemsendiğini hissetmeye, kendinin sa-
dece cinsel bir meta olarak görülmediğini anlamaya ihtiyacı var-
dır. Bu gibi dostane ilişkilerin, ileriye dönük normal evliliklere dö-
nüştürülmesi de mümkün olabilmektedir (Besiri; 2009: 59).

4.5. Evliliğin Teşvik Edilmesi
Cinsel dürtülerin tatmin olması, psiko-sosyal bir ihtiyaçtır. An-

cak cinsel tecrübe edinebilmeleri veya cinsel doyuma erişebilme-
leri yönünde (zihinsel) özürlü gençlere tavsiye edilen evlilik dışı 
cinsel ilişkiler, hem aile anlayışımıza uygun düşmemekte hem de 
bu tarz öneriler zannedildiği gibi kişinin cinsel mutluluğuna da 
katkı sağlamamaktadır. Değişik kişilerle cinsel ilişkiye girme anla-
mına gelebilecek bu yaklaşım tarzı, bedenî (nefsanî-şehvanî) ihti-
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yaçları geçici olarak karşılasa dahi, uzun vadede kişinin psiko-sos-
yal sağlığını olumsuz yönde etkilemektedir. Cinsel ihtiyaçları, sos-
yal ve manevî sorumluluk çerçevesinde aile içinde değil de, evlilik 
dışında karşılamak karşılıklı rıza anlayışı mantığı ile de gerçekleş-
miş bile olsa, her iki cinsiyeti cinsel bir obje derekesine düşürmek-
tedir. Evlilik dışı cinsel ilişkiler, cinsel hayatın manevî ve estetik 
boyutunu zedelediği gibi, kişiler arası sevgi ve şefkat ilişkisinin ge-
lişmesini de önlemektedir. Dolayısıyla, aile yuvası atmosferinden 
uzak olan bu gibi ilişkiler, kişilerin fıtrî, psiko-sosyal gelişmeleri-
ni de engellemektedir. Gayri meşru olarak tanımlanan bu fiili işle-
memek, yani cinsel dürtülere gem vurabilmek ve bu hususta sabır 
gösterebilmenin, ahlâkî bir olgunluk olduğu da unutulmamalıdır 
(Hölse; 1997: 364–370.).

Sevgi, şefkat ve bununla birlikte cinsellik, her insan için aynı 
derecede önemli bir ihtiyaç olduğu halde, zihinsel özürlülerin cin-
selliği ve evliliği konusunda sosyal çevre her nedense gerektiği ka-
dar anlayış göstermemektedir. Zihinsel özürlülerin cinsel taleple-
ri veya davranış biçimleri karşısında sosyal çevre sadece duyarsız 
kalmamakta, aynı zamanda zihinsel özürlülerin evlenme taleple-
rini de görmezlikten gelmektedir. Hâlbuki burada zihinsel özür-
lü bir insanın da cinsel bir varlık olduğu unutulmaktadır. Bu tabiî 
özelliği gereği zihinsel özürlüler de cinselliği yaşamak isteyen -ya-
şaması gereken- insanlarımızdır. Kadın veya erkek olarak karşı 
cinsle meşru bir zeminde cinselliklerini yaşayabilmeleri için, zi-
hinsel özürlülerin desteklenmesi gerekmektedir.

Cinsel ihtiyaçların karşılanması yöntemleri arasında başvuru-
lacak en ideal yol şüphesiz evliliktir. Her ne kadar sosyal çevrenin 
bazı kesimleri zihinsel özürlülerin evlenmesine kuşku ile bakıyor-
sa da, özellikle eğitilebilir ve öğretilebilir zihinsel özürlülerin cin-
sel sağlık ve mutluluğu için evliliğin dışında makul bir alternatif 
bulunmamaktadır. Nitekim evlenme imkânı bulan zihinsel özür-
lülerin evlilikleri hakkında verdikleri bilgiler ve yaşadıkları tecrü-
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belere dayanarak, bunun en doğru yol olduğu söylenebilir. Zihin-
sel özürlülerin kurdukları yuvalarda, her ne kadar aile içi ilişkiler 
açısından iletişim ve öğretim gibi bazı psiko-sosyal sorunlar ve en-
geller ortaya çıkabiliyor ise de sosyal çevrenin sabrı, hoşgörüsü ve 
diyaloğu ile bunların çözümü de kolaylaşmaktadır. Zihinsel özür-
lülerin de mutlu ve başarılı bir şekilde aile sorunlarının üstesinden 
gelebileceğine dair örnekler vardır. Yeter ki gerek sosyal çevre, ge-
rekse özürlü dostu sosyal politikalardan sorumlu kurum ve kuru-
luşlar da kendilerine düşen görevleri lâyıkıyla yerine getirebilsin-
ler (Insieme; 1998: 23).

SONUÇ

Zihinsel özürlü gençlerin cinsel ihtiyaçlarını karşılayabilmeleri 
ve cinsel istismar gibi değişik sosyal risklere karşı kendilerini koru-
yabilmeleri yönünde aile odaklı eğitim ve sosyal politikaların oluş-
turulmasına ve uygulanabilir hâle getirilmesine ihtiyaç vardır. Bu 
yönde somut adımların atılabilmesi için, zihinsel özürlü gençlere 
dönük aile değerlerimize uygun cinsel eğitim programlarının belir-
lenmesi ve değişik eğitim kurumları ve(ya) gençlik merkezleri ara-
cılığıyla uygulanması gerekmektedir. Zihinsel özürlü gençlerin ev-
lilik yoluyla cinsel ihtiyaçlarını karşılayabilmeleri için, evlenmeye 
aday olanların birbirleriyle tanışabilmelerini kolaylaştıran imkânlar 
sağlanmalı ve bununla ilgili olarak kurumsal yapılanmalara gidil-
melidir. Zihinsel özürlü çocuk ve genç yetiştiren ailelere bu süreç-
te psiko-sosyal ve maddî yardımın yanında, cinsel anlamda pedago-
jik destek sağlanmalıdır. Bu bağlamda zihinsel özürlü gençleri, evli-
liğe ve aile hayatına hazırlayacak eğitim programları geliştirilmeli-
dir. Ayrıca, yapılan evliliklerin uyumlu bir şekilde devam edebilme-
si için, çiftler psiko-sosyal boyutuyla sürekli olarak desteklenmeli-
dir. Özel cinsel eğitim konularını da içeren profesyonel sosyal hiz-
met ve danışmanlık hizmet ağlarının kurumsal boyutuyla oluştu-
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rulabilmesi için, bu hizmetleri sunabilecek elemanlarının yetiştiril-
mesi ve bu alanda istihdam edilmesi gerekmektedir. Ezcümle olarak 
şunlar söylenebilir: Cinsel istismar risklerinin ortadan kaldırılması 
ve cinsel ihtiyaçlara cevap veren çözüm stratejilerinden sadece millî 
kültürümüze ve toplumsal değerlerimize uygun olanlar belirlen-
meli, ailelere tavsiye edilmeli ve hayata geçirilmesine dönük özürlü 
dostu sosyal politikalar oluşturulmalıdır. Bu bağlamda yeni Özür-
lüler Şurası’nın ana gündemi “Özürlüler ve Cinsel Hayat” olmalıdır. 
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Bedensel Engeli Olan Çocuk ve 
Ergenlerin Hakları

Doğuştan veya sonradan oluşan hastalıklar, bozukluklara bağ-
lı olarak ortaya çıkan fiziksel engel (yetiyitimi) kişiyi yaş, cins, eği-
tim seviyesi gibi özelliklerinin, mesleki ve sosyal durumunun ge-
rektirdiği davranışları, işlevleri yerine getirmesini engellemekte-
dir. Sağlıkla ilgili nedenlere bağlı olarak ortaya çıkan yetiyitimi, ki-
şiyi her yaşta bulunduğu çevrede etkilemekte ve kapasitelerini sı-
nırlamakta, performansını kısıtlamaktadır. Dünya Sağlık Teşkilatı 
(2001) İşlevsellik, Yetiyitimi ve Sağlık Uluslararası Sınıflandırması 
(International Classification of Functioning, Disability and Health 
-ICF)  ile kişilerin yapamadıkları değil, yapabildiklerini değerlen-
dirmeyi benimsemiştir. Engellilik yerine kişinin bir birey olarak 
etkinliklere ne denli katıldığının incelenmesi gerektiğini vurgula-
maktadır. Buna göre kişilere bedensel engelli, özürlü demek yerine 
“bedensel engeli olan” veya  daha güncel deyim ile “bedensel yeti-
yitimi olan”; zihinsel engelli yerine “zihinsel engeli olan” veya “öğ-
renme güçlüğü olan” kişi ifadelerinin kullanılmasının daha pozitif 
bir yaklaşım, daha somut ve tarafsız bir adlandırma olduğu görü-
şü benimsenmektedir (WHO, 2001; 2007).

ICF’e göre, sağlığın bozulması sonucu gelişen yetiyitimi kişi-
nin işlevselliğini etkileyebileceği gibi, sağlık durumunda da za-
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manla değişikliklere yol açabilmektedir. O nedenle kişinin işlev-
selliği ve yetiyitimi, sağlık durumu ve içinde bulunduğu sosyal 
yapı ile birlikte sürekli ve karşılıklı değişim içindedir. Bu değişi-
min şüphesiz olumlu (kuvette artış, postürün düzelmesi, yeni be-
cerilerin gelişmesi vb..) veya olumsuz (atrofi veya şekil bozukluğu-
nun gelişmesi, spastistenin artması vb..) yönde olması söz konusu-
dur. ICF tarafından tanımlanan sağlık durumunun ICF’in Medi-
kal Model’i  içinde profesyonellerce ele alınması, yetiyitimi ile baş 
edebilme, tedavi ve yeni duruma uyum gösterme ve olumlu dav-
ranış değişikliğini benimseme (örneğin, düzenli egzersiz yapma, 
ilaçları düzenli kullanma, beslenme protokollerine uyma, alkol, si-
gara ve benzeri alışkanlıklardan vazgeçme, ciltte bası yaralarının 
olmaması için düzenli kontrol ve bakım yapma alışkanlığını edin-
mek vb..) gibi durumlar, bu değişimi olumlu yöne sevkedebilecek-
tir. Bu da yetiyitimine karşın kişinin kendisini daha sağlıklı his-
setmesine yol açacaktır. Bu durum yaşam kalitesinin yükselmesi-
ne yardımcı olduğu gibi, etkinliklere katılım düzeyini arttıracaktır. 
Kişinin yaş ve ilgi alanına göre sosyal aktivitelere, oyun, rekreatif 
aktiviteler ve spora veya eğlenceye yönelik aktivitelere  vb. yönel-
mesi konusunda kişi ve ailesi motive edecektir. Kişinin bu şekilde 
topluma, sosyal yaşama katılımının artması ICF’in Sosyal Model 
boyutunun öngördüğü sosyal çevre tarafından yaratılmış koşulla-
rın (mimari engeller, sosyal engeller, yetiyitimine karşı yaklaşım-
lar, yetiyitimi olan kişinin haklarına saygı vb..)  iyileştirilmesi, po-
litikaların değiştirilmesi ile kolaylaşacaktır. Bu şekilde kişinin kar-
şı karşıya kaldığı Medikal ve Sosyal Modellerin bütünleşmesi “bi-
yopsikososyal” yaklaşımının geliştirilmesini sağlayacaktır. Bu gö-
rüş ile bedensel yetiyitimli kişinin, kendisi ve sağlığı ile ilgili du-
rumların bütünleşmesine yol açacaktır. Kişi, biyolojik, bireysel ve 
sosyal olarak ele alınıp işlevselliği ve toplum yaşamına katılımı en 
üst düzeye çekilebilecek, var olan yetiyitimi daha az hissedilir ola-
caktır (WHO, 2001; 2007)..
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Bedensel Engel:

Bedensel veya fiziksel engel, kas-iskelet sistemi, sinir sistemi, 
kardiyovaskuler sistem, solunum veya endokrin sistemi tutan has-
talıklar, bozukluklar sonucu oluşmaktadır. Bununla birlikte zihin-
sel engeli olan veya daha güncel terim ile öğrenme güçlüğü olan 
çocukların motor gelişimlerindeki eksiklik veya gecikmeler de fi-
ziksel yetiyitimine yol açabilmektedir. Bu nedenle yetiyitimi, çok 
geniş bir yelpaze içindeki farklı durumlarda veya bunların birle-
şiminde ortaya çıkmaktadır. Ancak neden oldukları işlev bozuk-
lukları benzer olabilmektedir. Örneğin, kişinin nörolojik veya or-
topedik bir problem sonucu kaba ve ince motor gelişim becerileri 
olumsuz etkilenmiş olabilir. Bunun sonucunda  yürümekte, mer-
diven çıkıp-inmekte, yemeğini yemekte veya topu atmakta-yaka-
lamakta zorlanabilir veya başarısız  olabilir.  MEB Talim Terbiye 
Kurulu Başkanlığı, Bedensel Engelli Bireyler Destek Eğitim Progra-
mı1 (2008) tarafından yapılan sınıflandırmada bedensel engele ne-
den olan  durumlar sekiz ayrı kategoride incelenmektedir. Bunlar;

1-  Serebral Palsi (CP)
2- Merkezi sinir sistemini etkileyen dejeneratif, metabolik ve 

genetik kökenli hastalıklar
3- Motor ve Kognitif (bilişsel) bozukluklar
4- Doğuştan kol felci ( brakial pleksus yaralanmaları)
5- Omurilik kapanma defektleri (spina bifida, myelomeningosel)
6- Doğuştan kas hastalıkları
7- Travmatik nedenli merkezi sinir sistemi yaralanmaları
8- Süreğen hastalıklardan kaynaklanan motor gelişim gerilik-

leridir.
 Kişinin hangi yaşta olursa olsun yaşamını sağlıklı bir şekilde 

sürdürebilmesi için yapılan tıbbi tedavi yanı sıra, mümkün olan 

1 www.meb.gov.tr/Destek_eğitim_programları/284_bedensel_prog.pdf 
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en erken dönemde başlatılan fizyoterapi ve rehabilitasyonun   kişi-
yi  en yüksek bağımsızlık seviyesine ulaştırmayı amaçlamaktadır.    
Her yaş döneminin  gerektirdiği aktiviteleri, kendi paternleri ile de 
olsa yapabilmeleri sağlanmaktadır. Bu amaçla yapılan fizyoterapi 
ve rehabilitasyon programının sonuçlarından beklentiler aşağıda-
ki şekilde özetlenebilir:

1. Normal motor gelişim basamaklarındaki becerilerin kazanıl-
ması,

2. Duruş (postür) ve hareket ile ilgili bozuklukların en aza in-
dirilmesi,

3. Düzgün duruş ve hareket için gerekli duyu, algı, bilişsel ve 
motor bütünlüğün sağlanması,

4. Kaba ve ince motor becerilerin geliştirilmesi,
5. Bacak ve kolların fonksiyonel bir şekilde kullanılabilmesi,
6. Günlük yaşam aktivitelerinde (GYA) bağımsız hareket ede-

bilme becerilerinin kazanılması, özellikle tuvalet eğitimi,
7. Transfer, yer değiştirme ve ilerlemeye yönelik (ambulasyon) 

hareketlerin,  
8. Yardımcı cihaz, araç gereç ve ekipmanları kullanma beceri-

sinin,  
9. Gelişim basamaklarına uygun davranma becerilerinin 
10. Hareket yeteneği yanı sıra bilişsel, duyusal, psikolojik ve 

sosyal bütünlüğün geliştirilmesi.
11. Spor ve rekreatif aktivitelere, sosyal yaşama katılımın des-

teklenmesi,
12. Mesleki rehabilitasyonun başlatılması ve meslek edinmenin 

sağlanması.
Ayrıca hijyen, diş bakımı, dengeli beslenme, iletişim becerileri 

ve cinsellik,   çocuk ve  yetişkin için üzerinde çalışılması gereken 
diğer konulardır.  Görüldüğü üzere multidisipliner ve transdisipli-
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ner yaklaşımların  önem kazandığı  fizyoterapi ve rehabilitasyon-
da,   çocuğun topluma katılımı açısından okul öncesi, okul içi-dışı 
eğitim, adölesan çağda eğitim kapsamında aile danışmanlığı, sos-
yal ve psikolojik  destek  de üzerinde durulması gereken alanlardır. 

Adölesan ve ergen döneme geçen serbral palzisi olan gencin 
toplum içinde ailesi ile, tek başına bağımsız olarak veya bir ku-
rumda yaşamını sürdürmesi, kendine bakım aktivitelerindeki ba-
ğımsızlığına, mobilite becerisine ve bilişsel durumuna bağlı oldu-
ğu kadar, elde  bulunan maddi kaynaklara veya destek miktarına 
ve mekanların erişilebilirlik durumuna  da bağlı olmaktadır. 

Bedensel Engeli Olan Çocuğun  ve Ergenin Hakları:

Bedensel engeli olan çocuğun ve ergenin hakları, sağlık hakkı, 
tedavi olma hakkı, rehabilite edilme hakkı gibi medikal ve eğitim 
hakkı, oyun hakkı, eğlence hakkı, spor hakkı, ulaşılabilirlik-erişi-
lebilirlik hakkı, yasal ve insan hakları gibi sosyal haklar olarak ele 
alınmalıdır (Martin, 1987; McClain & Todd, 1990; Figoni, McCla-
in, Bell, et. al. 1998; Dunn & Moore, 2005). Bunların sonucunda 
ortaya çıkan biyopsikososyal etkileşim kişinin bir birey olarak top-
lumdaki yerini belirleyecektir (WHO, 2001).

Çocuk ve ergenin yadsınamayan sağlık hakkı, uygun tedavi ve 
rehabilitasyonlarının, tam katılım ve eşitlik kapsamında yerine ge-
tirilmesini öngörmektedir. Fizyoterapi ve rehabilitasyon çalışma-
ları, fiziksel engeli olan çocuğun  fiziksel aktivite düzeyini ve be-
cerilerini geliştirmektedir. Bu kapsamda yapılan aktivitelere çocu-
ğun ailesinin ve  çevresinin  katılımı, bütüncül yaklaşımın önem-
li bir ögesi olmaktadır. Bu durum çocuğun içinde bulunduğu top-
lumda kendini daha rahat ve yetkin hissetmesine yol açmakta ve  
kendine güvenini  arttırmaktadır. Sonuçta fizyoterapi ve rehabili-
tasyondan elde edeceği yararlar daha etkili olmakta, kişinin enge-
line rağmen bağımsızlık seviyesi artmaktadır.  Özellikle bedensel 
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yetiyitimi yanı sıra, birkaç türden sorunu olan (öğrenme güçlüğü, 
görme, işitme-konuşma, duyusal..) çocuklara yaklaşımda bu bakış 
açısı önem kazanmaktadır. 

Ancak bedensel engeli veya yetiyitimi olan çocuk ve ergenlerin 
sağlık hakkı ile birlikte, sosyal haklar kapsamında mesleki ve top-
lumsal yaşamları için ihtiyaçları olan sosyal, kültürel ve mesleki 
eğitimleri almaya ve toplum yaşamının içinde yaşlarına ve aldıkla-
rı eğitime uygun bir rol edinmeye hakları vardır. Bu nedenle yeti-
yitimli kişinin toplumla bütünleşmesini sağlayan, haklarını koru-
mayı, sosyal güvenliklerini garanti altına almayı amaçlayan, çözü-
me yönelik sosyal politikaların benimsenmesi  önemlidir (Blanck, 
1997; Murphy, Carbone & the Counsil on Children with Disabili-
ties, 2008). Bu haklar ancak sosyal politika değişiklikleri ile toplu-
ma mal edilerek kalıcı hale getirilebilir.  Özellikle okullarda, park 
ve rekreasyon alanlarında, spor ve kültürel aktivitelere yönelik me-
kanlar   ilk planda   ele alınmalı ve gerekli düzenlemeler yapılma-
lıdır ( McClain, Beringer & Kuhnert, et.al. 1993; . Dunn & Moore, 
2005, Brodin & Lindstrand, 2006; Lawlor, Mihaylov, Welsh, et.al. 
2006). Burada belediyeler, idari yapılar, üniversiteler ve toplumda-
ki her birey sorumludur.

1- Oyun ve Rekreasyonel Aktivite Hakları :
Oyun bedensel engeli olan çocuğun gerçek yaşama hazırlan-

ması için en güzel fiziksel, zihinsel, sosyal aktiviteler dizisidir. Ev 
içinde, okul yaşamında, ev veya okul bahçesinde, park ve rekreas-
yon alanlarında  tek başına, ailesi ile veya arkadaşları ile birlikte ve 
daha pek çok ortam ve şekillerde yapılabilecek eğlence içerikli ak-
tivitelerdir (Murphy, Carbone & the Counsil on Children with Di-
sabilities, 2008; Prellwitz & Tamm, 1999). Çocuk, beğenisine, ter-
cihine  göre  oynadığı oyunda tek başına  veya arkadaşları ile bir-
likte kullandığı oyun araçlarını zamanla günlük yaşamının içinde-
ki aktivitelerin içine yerleştirmeyi öğrenir. Oturarak oyuncakları 
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ile  oynaması, evirip çevirip farklı şekillerde tutması ve bunu seve-
rek yapması, arada ağzına götürmesi, zamanla yemek yeme aktivi-
tesinde kullandığı kaşık veya çatalı tutmaya, elindeki bisküviyi kır-
madan hafifçe tutup  ağzına götürmesi, ısırması şekline dönüşmek-
tedir.  Normal motor gelişim evreleri içinde kabul edilen bu değişi-
min, bedensel engeli olan çocuğun işlevselliği ölçüsünde kendi ha-
reket paternleri içinde oluşması için fizyoterapistin ve uğraşı tera-
pistinin hareketleri, amaca uygun bir şekilde yönlendirmesi gere-
kebilir. Örneğin, düzgün oturmasını veya kollarının en uygun po-
zisyonda durmasını sağlayarak, çocuğun vücudu söz konusu oyun 
için en işlevsel hale getirebilir. Ancak açık alanlarda bunun yapıl-
ması şüphesiz mümkün değildir. O nedenle oyun alanlarında  be-
densel engeli olan çocukların rahat ve emniyetli bir şekilde oyun 
oynamaları ve vücut kısımlarını en üst düzeyde işlevsel  olarak kul-
lanabilmeleri için bazı düzenlemelerin yapılmış olması gerekmek-
tedir. Oyun alanının “herkes için bir şey var” görüşü ile yapılan-
dırılması katılımcılığı arttıracaktır. Örneğin, tahteravallinin denge 
açısından  iki kat geniş olması veya yaylı atın oturma kısmının ge-
niş ve sırt destekli olması,  güvenlik amaçlı ilave bandların bulun-
ması gibi.  Bu fikirden hareketle park, oyun ve rekreasyon alanla-
rında yapılabilecek düzenlemeleri şu şekilde sıralayabiliriz (Prell-
witz & Tamm, 1999; Skar, 2002;. Dunn & Moore, 2005; Brodin & 
Lindstrand, 2006)

1- Oyun alanı geniş olmalıdır: Tekerlekli sandalyelerin kolaylık-
la park edilmesine, koltuk değneği, kanedyen baston gibi araçların 
gerektiği gibi yerleştirilmelerine imkan tanıyacaktır. 

2- Oyun alanı temiz olmalıdır: Bedensel engeli olsa da olma-
sa da çocuk oturarak, yatarak, yuvarlanarak oyun oynamayı tercih 
edebilir. Ayrıca koklayarak, dokunarak, tad alarak tanıyan çocuk-
lar için de ortamın temizliği şüphesiz  hijyen açısından önemlidir.

3- Yaşam alanlarına yakın olmalıdır.
4- Tuvaletler temiz olmalıdır.
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5- Mümkünse toplu taşıma  araç duraklarına yakın olmalıdır.
6- Otopark bulunmalıdır. 
7- Engeli olan ebeveynler için oyun alanına yakın otopark bu-

lunmalıdır.
8- Parktaki ana ve bağlantı  yolları: baston, koltuk değneği, yürü-

teç ile yürünmesine veya  tekerlekli sandalyelerin sürülmesine en-
gel olmayacak özellikte ve genişlikte olmasında yarar vardır. 

9- Tabelalar görünür, farkedilir olmalıdır. Ses ile uyarı veren tip-
lerin de kullanılması görme engeli olan ebeveynler ve çocuklar 
için yararlı olacaktır.

10- Tekerlekli sandalye, puset vs. için bir depo bulunmalıdır. 
Hem aileler için kolaylık hem de çevrede gereksiz kalabalık yap-
mamak açısından önemlidir.

11- Ebeveynler için gölgeli  oturma alanları bulunmalıdır.
12- Oyun araçlarının çevresi geniş olmalıdır: Özellikle zihinsel 

engel söz konusu ise, oyun araçları ile oynamasalar bile, rahatlık-
la etraflarında dolaşmaları veya koşmaları için çevrelerinin geniş 
olması gerekmektedir. Bu şekilde öğrenme güçlüğü olan çocuk-
lar cihazları, tanıyacaklar, oynayan diğer çocukların yakınında ol-
mak, onları seyretmek, eğlencelerini paylaşmak, sosyal deneyim-
ler kazandıracaktır.

13- Oyun alanının yapısı: Oyun alanındaki bitkiler, ışık, göl-
geler sensorial veya bilişsel bozuklukları da olan çocukların dik-
katlerini çekici, uyarıcı olabilirler. Ancak aynı zamanda belirli bir  
alanda kalarak oynamalarını da doğal olarak sağlayacakları için 
güvenlik açısından da önemlidir. 

14- Oyun alanında sakin, az uyaranın olduğu yerler de olmalı-
dır. Çocuk veya kişi sakin bir yerde ebveyni veya bakım veren kişi 
ile birlikte tek başına olmayı tercih edebilir. Örneğin, bedensel en-
geli yanı sıra otizmi olan çocuk sosyal integrasyona henüz hazır  
değil ise sakin bir oyun alanı tercih edilebilir.
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15- Oyun alanının tabanı: Esnek, düşme çarpma anında yara-
lanmaya neden olma riski düşük, şok absorban malzemelerden ol-
ması yararlıdır. 

16- Kum havuzu, minik su havuzları: Çocukların her zaman se-
verek oyun oynadıkları yerlerdir. Aynı zamanda fiziksel aktivite ve 
sosyal integrasyon açısından da şüphesiz önemlidir. 

17- Oyun araçları: Güvenlik açısından oturma yeri geniş, sırt 
kısmı destekli, gerektiğinde kullanılabilecek bantların bulunduğu 
oyuncaklar, oturma dengesi yetersiz veya düşmekten korkan çocuk  
için önemlidir.  Araçların renk ve şekilleri tüm çocuklar için uyarı-
cı olacaktır. Oyuncakların farklı yüksekliklerde olmaları bedensel 
yetersizliği olan çocuk ve/veya ebeveyn için kolaylık sağlayacaktır.

18- Parkta görevli danışman: Ailelere parkta görevli bir kişininn 
çocukları bir araya getirme, oyun deneyimleri kazandırma, oyun 
deneyimlerini paylaşma gibi konularda  danışmanlık yapması.

19- Parkta görevli personelin eğitimi: Güvenlik ve bakım nede-
niyle parkta görevli kişilerin ihtiyaç halinde ailelere kaldırma, oyun 
araçlarına yerleştirme, elden tutma, tekerlekli sandalyeyi yerleştir-
me gibi destekleri verebilmeleri için uygun eğitimi almış olmaları.

20- Çocuk ve ailelerden sürekli görüş alarak yapılan düzenleme-
leri yenilemek, geliştirmek  katılımcığı arttıracaktır.

Görüldüğü gibi iyi düzenlenmiş bir oyun alanı, engeli olan ve 
olmayan çocukların birlikte oynamalarını sağlaması  ve her ikisi 
için düzenlenmiş araçların ortak kullanılabilmesi açısından önem-
lidir. Ortaya çıkan etkileşim, sosyal yaşama katılım, toplum bilin-
cinin geliştirilmesi, birlikteliğin ve iletişimlerinin  arttırılması için 
yararlı olacak, engelli-engelsiz  ayrımcılığını ortadan kaldıracaktır.

2- Oyun Alanlarında Risk ve Güvenlik Hakkı:
  Bedensel   engeli   olan   veya  bedensel  engel  yanı  sıra   bilişsel   

ve/veya duyusal yetersizlikleri olan çocuğun  okul içi ve okul dı-
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şındaki yaşamının önemli bir kısmını oluşturan oyun, rekreasyon 
ve eğlence amaçlı aktiviteler için ayrılan alanın güvenli ve riskler-
den uzak olması şüphesiz çok önemlidir. Bu nedenle oyun alanla-
rının yukarıda özetlenen özelliklere sahip olarak yapılmasına özen 
gösterilmesi çocukların en doğal hakkıdır. Bu amaçla lokal ve ulu-
sal düzeyde bir bakış açısının gelişmesinde ve gereken kararların 
alınmasında büyük yarar olduğu kanısındayız. 

Çocuklar oyun alanında oynarken kısmen de olsa düşme, ya-
ralanma vb.. gibi riskler ile karşı karşıya kalabilirler. Bunu en aza 
indirgemek ne denli önemli ise, ailelerin ve dolayısıyla çocukla-
rın biraz risk almaları da yaşama hazırlık açısından o denli önem-
lidir. Güvenliğin sağlanması ve risk alınması birbirine zıt iki ayrı 
durum ve hak olmakla birlikte, çocuk risk almayı öğrendikçe ve 
risklere rağmen başarılı olduğunu gördükçe, yeteneklerini tanıya-
caktır. Dolayısıyla kendine olan güveni artacaktır. Aynı durum ai-
leler için de söz konusudur. Özellikle aşırı koruyucu ailelerin ço-
cuklarına güvenmeleri ve endişe etmemeyi öğrenmeleri açısından 
da park ve bahçelerde kazanılan deneyimler oldukça önemlidir ( 
Skar; Pivik, McComas & Laflamme, 2002).

3-  Çevresel Engellere Karşı Hakları
Evlerde, yaşanılan ortamdaki binalarda, okullarda, iş yerlerin-

de, alışveriş yerlerinde, yol ve kaldırımlarda, park, spor alanları ve 
spor salonlarında vb..  mimari özellikler  kişinin etkinliklerini ve 
yaşama katılımını etkilemektedir. Bu etki kişinin fiziksel, sosyal ve 
düşünsel yaşamını kolaylaştırıcı  veya zorlaştırıcı özellikte olabil-
mektedir. Örneğin kişi işe veya okula gitmekte herhangi bir engel 
ile  karşılaşmadığı zaman katılım düzeyi artmakta, çevresindeki 
yaşama gerçek bağlamda katılmaktadır. Sonuç olarak ulaşabilece-
ği en yüksek işlevsellik düzeyini yakalama şansı artmakta ve etkin-
likleri sınırlı da olsa, bağımsız bir birey olarak toplum yaşamına 
katılabilmektedir (WHO, 2001; 2007). Dolayısıyla, bedensel enge-
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li olan kişilerin etkinliklerindeki performanslarının yükselmesin-
de tüm toplumun sorumlulukları bulunmaktadır. 

Çevre ile ilgili yapılabilecekler, düzenlenen yardımcı aletler 
(mekanik, elektronik, bilgisayar yardımlı, pnömatik, hidrolik ve 
bunların karışımları gibi…) sayesinde  kişinin bir başkasından 
alabileceği yardım veya destek en düşük seviyede tutulabilir. Buna 
karşın etkinlik ve katılım düzeyi artırılır. Ancak daha önce de ifa-
de edildiği üzere, sadece bedensel değil, diğer engel durumları da 
göz önünde tutulmalıdır. 

Katılımı arttırmak için ortak kullanım alanlarında düzenleme-
ler yapılırken, mümkün olduğunca  geniş kapsamlı, çok yönlü  dü-
şünülmelidir. Örneğin, bankalardaki ATM makinelerinin teker-
lekli sandalyede oturan bir kişinin işlemlerini rahatlıkla yapabile-
ceği yükseklikte olması, aynı zamanda üzerindeki Brail alfabesi sa-
yesinde görme engeli olan bir kişinin de aynı işlemi yardımsız ya-
pabilmesi… Şüphesiz kişinin görme engeli olup aynı zamanda te-
kerlekli sandalyede yaşamını sürdürmesi durumunda, ATM ma-
kinelerinin  bu iki özelliğinden yararlanabilmesi, o kişinin etkin-
lik düzeyini ve performansını arttıracak, yaşama katılım seviyesini 
yükseltecektir. Bir rampa, asansör veya merdivenlerin neden ola-
cağı bağımlılığı ortadan kaldıracaktır ancak şüphesiz  yeterli de-
ğildir.   Özellikle okullarda, spor salonlarında, alışveriş merkezle-
rinde ve topluma açık yapılarda tuvaletler, koridorlar ve soyunma 
odaları ve kilitli dolap odalarının erişilebilir2  olması için gerekli 
düzenlemelerin yapılması önemlidir. 

Ülkemizde henüz yeterli olmasa da binaların girişlerinde ram-
paların ve katlar arasında asansörlerin, alışveriş merkezlerinde yü-
rüyen merdiven veya yolların varlığı, bedensel engeli olan kişile-
rin  daha bağımsız olarak işlerini görmelerini sağlamaktadır. An-
cak bu düzenlemelerin yeni yapılan tüm binalarda olmazsa olmaz  
bir koşul olarak istenmesi, eski binaların  ıslah yoluna gidilme-

2 http://www.accessboard.gov./rules/recguide.htm. 
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si,  ilave düzenlemelerin yapılması gerekmektedir. Bu düzenleme-
ler tüm engeli olan kişilerin, ailelerinin, yakınlarının hakkı oldu-
ğu kadar, ülkemizde de giderek sayısı artan yaşlı kişilerin de hak-
kıdır. Yaşlanmak insanoğlunun doğasında olduğuna göre, tüm bu 
düzenlemeler hepimizin hakkıdır. Belediyelere, kamu ve özel ku-
ruluşlara, okul ve üniversitelere ait yapılarda,  restoran, sinema, ti-
yatro, sergi salonu, alışveriş yerleri gibi ortak alanlarda mimari en-
gellere karşı yapılabilecek  kolay ve etkin düzenlemeleri  şu şekil-
de sıralayabiliriz (Martin, 1987; McClain & Todd, 1990; McClain, 
Beringer & Kuhnert, et.al. 1993; Figoni, McClain, Bell, et. al. 1998; 
Altınok ve Kars, 2010): 

Giriş ve dış kapılar: Geniş olmalıdır. Eğer basamak var ise ram-
panın konulmuş olması gerekir. Rampalar en az 1800-1850mm 
ve daha fazla uzunlukta olmalıdır. Rampanın uzunluğu yüksek-
lik ile doğru orantılı olarak artmalıdır. Bu oran 1foot’a karşılık 12 
inch’lik yükseklik olarak hesaplanmalıdır (1:12). Bu oran metrik 
sistem ile ifade edilirse, 305mm lik bir yükseklik için rampa uzun-
luğu 305 mm. olmalıdır.  Rampalara güvenlik açısından ve yürü-
mede kolaylık sağlaması için korkuluk konulmalıdır. Kapıların  
2.5-2.8kgm’lik bir kuvvetle açılabilmesi gerekir.  

Girişte kapılar içe açılmalıdır. Kapı genişliği 915mm, açılan  ka-
pının kenarı ile pervaz arasındaki mesafe en az  810mm olmalıdır. 
Kapılar, geçiş anında uzaklaşarak açılmalıdır. Kapı eşiği, en fazla 
100-130mm yükseklikte olmalıdır. Kapı kolunun kavranarak veya 
çevrilerek açılması önemli bir engel olabilir. İki kanatlı kapılar sal-
lanır şekilde her iki yöne  hareketli olmalıdır. 

İç mekanlarda basmaklara rampa ve platformlu asansör konul-
malı;  merdivenlere karşılık  asansör olmalıdır.

Geçişlere, koridorlara eşya konulması, örneğin içecek makine-
leri, sandalyeler, kapı arkalarına kutu vb. bulundurulması hareket-
leri engelleyici olabilir.
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Tuvaletler tekerlekli sandalye ile dönüşlere izin verecek şekilde 
yeterli genişlikte (en az 1420mm)  ve derinlikte (en az 1675mm) 
olmalıdır. Sağ ve sol elin kullanabildiği tuvalet bölmeleri olmalıdır. 
Tuvalet kapısının da geniş ve çift yöne sallanır şekilde olması ge-
çişleri kolaylaştıracaktır. İçeride geçişi engelleyecek eşyaların (sü-
pürge, faraş, papas vb.. ) olmaması, bu eşyaların bir dolap içinde 
saklanmaları estetik ve hijyenik açıdan da önemlidir.

Klozetler tekerlekli sandalye ile geçişlere uygun yükseklikte ol-
malıdır (430-485mm). Adaptör kullanmak isteyen kişiler için klo-
zete adaptör takılabilmelidir.

Lavabolar klozetin yakınında olduğu takdirde, klozette oturur-
ken lavaboyu da kişi kullanabilir. Ancak tekerlekli sandalyede iken 
lavaboyu kullanabilmesi için lavaboların standart boydan daha ge-
niş olması; tekerlekli sandalyenin  lavabo altına  geçmesi (derin-
lik 205mm) ve kişinin bu şekilde lavaboya yaklaşabilmesi için la-
vabonun yerden 735mm yükseklikte olması  gerekmektedir. La-
vabonun altındaki su borularının yanık tehlikesine karşılık koru-
naklı olmasına, keskin ve sivri kısımları olmamasına özen göste-
rilmelidir.

Tutunma barı klozet arkasında,  her iki yanında (boyu en az 
915mm, yerden yüksekliği 840-915 mm) ve tavandan  sarkar şe-
kilde (yere uzaklığı 1950mm; tavandan boyu 350-550 mm olarak) 
konulmalıdır. Ancak mümkün değil ise  muhakkak her iki yanda 
bulundurulmalıdır. Çapı 32-38mm ve duvara yerleştirilmiş ise du-
var  ile bar arasındaki mesafe 38mm olmalıdır.

Aynaların hem  tekerlekli sandalyede oturan bir kişinin göz hi-
zasında (750-900mm) hem de  ayakta duran bir kişinin göz hiza-
sında (1650mm) olabilmesi için aynaların 10-15º lik bir eğim yap-
ması uygun olacaktır.  

Havluluk, el kurutma makineleri ve hijyenik malzeme temin 
edilebilen diğer araçlara,  tekerlekli sandalyede olan (800mm) ve 
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ayakta duran (1400mm) kişilerin rahatlıkla uzanabilmeleri ve or-
tak kullanabilmeleri için yerden yüksekliklerinin 1100mm olma-
sı  yeterlidir. 

 Duşların erişilebilirliği ev dışındaki mekanlar olarak örneğin  
spor merkezlerinde,   otellerde özellikle önem kazanmaktadır. Te-
kerlekli sandalye ile girilebilmesi için çıkıntısız, en fazla %2 eğimli 
tabanı olan duşlar kullanlmalıdır. Baş süzgecinin hortumu yeterli 
uzunlukta (1525mm) olmalı, sıcak su ayarı termostatlı olmalı, sı-
caklık ayarı kolaylıkla yapılabilmelidir.   

Kamuya açık telefonların oturma yüksekliğinde (800mm)  ve 
telefon kablosunun yeterli uzunlukta olması gerekmektedir.

Yukarıda konu edilen kolay ve etkin düzenlemeler yanı sıra, 
özellikle tuvalet ve duşların temizliğine de özen gösterilmeli, bu 
duruma empati ile yaklaşılmalıdır. Bedensel engeli olan kişi ve ge-
rekiyorsa onlara  yardımcı olan bakım verenlerin, tuvalet ve duşla-
rı kullanacakları zaman temiz ve hijyenik bulmaları ve hijyen mal-
zemelerine  (sabun, tuvalet kağıdı vb..) kolay erişebilmeleri, şüp-
hesiz yaşamlarını kolaylaştıracak ve yaşam  kalitelerini yükselte-
cektir. Bir başka durum, engeli olan ebeveynlerin ve çocuklarının 
yaşam kalitesine karşı sorumluluklarımız ve onların haklarıdır. 
Örneğin, bir  alışveriş merkezi veya spor salonunda tuvalete veya 
duşa götürdükleri çocukları ile mimari  ve hijyenik açıdan engeller  
ile karşılaşmamaları onların en doğal  beklentileri ve haklarıdır.
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AYDAN AYDIN

İlk orta ve lise öğrenimini İstanbul da tamamladıktan sonra, 1992 yılında 
Anadolu Üniversitesi Özel Eğitim Bölümü Zihinsel Engelliler Öğretmenli-
ğinden mezun olmuştur.  Mezun olduktan sonra MEB e bağlı özel eğitim 
okulu ve özel eğitim sınıflarında, özel eğitim sınıf öğretmeni olarak çalışmış-
tır. Bu çalışmaları sırasında, özel terapi merkezleri ve vakıflarda bireysel eği-
tim vermiştir. Yüksek lisansını Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Ensti-
tüsü, Yetişkin Eğitiminde 2002 yılında tamamladıktan sonra da, aynı üniver-
sitede Okul Öncesi Öğretmenliği bölümünde de doktorasını tamamlamıştır 
(2008). Yaklaşık on sekiz yıldır özel gereksinimli ve özellikle otistik çocuk-
lar ile çalışmaktadır. İlgi alanları, otizm, iletişim, zihin kuramı, oyun ve özel 
öğrenme güçlükleridir.  
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Otistik Çocuklar ve Ergenlerin Hakları

Giriş

Doğadaki canlılar içersinde bakıma ve korunmaya en çok ihti-
yaç duyan canlı insandır. Her ne koşulda ve her nasıl dünyaya ge-
lirse gelsin, insanın en temel ihtiyacı bakılmak, korunmak ve te-
mel gereksinimlerinin karşılanmasıdır. Dünyaya gelen her bire-
yin varlığını sürdürebilmesi ve içinde bulunduğu ortamın gerek-
lerinden olabildiğince yararlanması ise temel hakkıdır.  Başka bir 
deyişle, insanın temel gereksinimleri için haketmesi gerekmez insa-
nın var olması yeterlidir, denilebilir. İçinde bulunduğu koşullar ne 
olursa olsun her insanın varlığını sürdürme ve geliştirme hakkı ol-
duğu gibi,  çocukların da haklarının olması kaçınılmazdır.

İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi, her insanın sahip oldu-
ğu hak ve özgürlükleri ilan ederken, çocukların da özel birtakım 
ihtiyaçlarının olduğunun anlaşılması 1959’daki Çocuk Hakları 
Deklerasyonu’nun kabulüne olanak sağlamıştır.  Bu belgelerde or-
taya konan haklar ve görevler kaçınılmaz bir sonucun altını çiz-
mektedir. Çocukların haklarının gerçekleşmesini sağlamak, yetiş-
kinlerin sorumluluğudur (Levin 1991).  Bu sorumluluğu üstlen-
mesi gereken yetişkinlerden anlaşılması gereken,  başta çocukla-
rın ebeveynleri olmak üzere, çocuğun içinde bulunduğu toplum 
ve devlet olmalıdır.  
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1970’li yıllarda çocuk hakları denildiğinde, içi doldurulması 
gereken bir slogan anlaşılmaktaydı. Oysa son yıllarda yapılan teo-
rik tartışmalar ve anlaşmalar ile temel insan haklarının, çocukları 
da kapsayacak şekilde genişletilmesi sağlanmıştır (Franklin 1995). 

Ancak çocuk hakları denildiğinde akla ilk gelen sadece normal 
gelişim gösteren, açlık, yokluk ya da yoksunluk yaşayan, güvenli-
ği olmayan çocuklar olsa da,  özel gereksinimli çocukların da hak-
ları söz konusudur. 

Çocuk haklarına dair sözleşmeye göre, “Taraf devletler, özür-
lü çocukların bakımı, korunması ve eğitimi için uygun önlem-
leri alırlar.”(m.23). 

“Taraf devletler, çocuğun, olabilecek en iyi sağlık düzeyine 
kavuşma, tıbbi bakım ve rehabilitasyon hizmetlerini veren ku-
ruluşlardan yararlanma hakkını tanırlar” (m. 25) ve  

“Taraf devletler çocuğun sosyal güvenlik hakkını tanırlar” 
(m.26.) (Altunya, 2003).

Normal gelişim gösteren çocuklar olağan koşullar altında,  önce 
ebeveynlerinden aldıkları bakım ve eğitimle ardından da eğitim 
ortamlarında eğitimciler yardımıyla toplumun bir bireyi olarak 
yetişirler. Oysaki çocuk normal gelişim göstermediğinde, yaşıtla-
rı gibi iletişim kuramadığında bildik ve alışageldik tutum ve davra-
nışlar işe yaramayabilir. Çocuk kendisine sunulanları alamadığın-
da, kendiliğinden başkaları ile iletişim kurmak konusunda bir istek 
ve çaba göstermediğinde,   yetişkinler ve eğitimciler çocuk ile ileti-
şim kurmak ve ona birşeyleri öğretmek konusunda sorumlu olmak 
durumundadırlar. Bu sorumluluklardan en önemlisi de; çocuğun 
sorununun ne olduğunun ve sorunun özellikleri dikkate alınarak 
haklarının ne olduğunun bilinmesidir Bu özel ihtiyaçların farkına 
varılarak, özel bir takım düzenleme ve programların yapılması ise 
özel gereksinimli çocukların en önemli haklarındandır.

Özel gereksinimli çocukların haklarından söz ederken, önce-
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likle kavramların anlaşılmasından söz edilmelidir. Çünkü, özel 
gereksinimli her gruba uygun eğitim ortamları ve olanaklarının 
sağlanması ancak grupların doğru tanımlanması ve ihtiyaçlarının 
buna göre belirlenmesi ile mümkün olacaktır. Bir diğer konu da; 
özel gereksinimli çocuklara yönelik toplumdaki ayrımcılık ve ön-
yargıların önüne geçilmesi ve eşit haklara sahip olunmasına yöne-
lik politik kararların alınarak,  insan hakları çerçevesinde ele alın-
ması gerekliliğidir ( Roaf, 1991) . Başka bir deyişle, özel gereksi-
nimli çocukların haklarını savunmak ve haklarını onlara sunabil-
mek için, öncelikle özel gereksinimlerinin ne olduğunun bilinmesi 
zorunludur. Bunu belirleyebilmek de ancak özel gereksinimli gru-
bu tanımak ve özelliklerini bilmekle mümkün olabilir.

Özel gereksinimli çocuklar içersinde yer alan bir grup da otis-
tik  çocuklardır. 

Otizm nedir?

Otizm: Bebeklikten itibaren karşısındakinin gözüne  bakma, 
ortak dikkat ve işaret etme davranışlarındaki yetersizlik ve istek-
sizlikle kendini belli eden, ilerleyen dönemlerde de insanlarla iliş-
ki kurmakta güçlük yaşama, aynılığı koruma isteği, tekrarlayıcı 
davranışlar ile tekrarlayıcı konuşma ve  sembolik oyun davranış-
larındaki ciddi yetersizliklerin görüldüğü bir iletişim problemidir 
(Aydın, 2008). DSM 4’e göre de ; toplumsal etkileşim, toplumsal 
etkileşimde kullanılan dil ya da sembolik yada imgesel oyun alan-
lardan en az birinde, 3 yaşından önce gecikmelerin ya da olağandı-
şı bir işlevselliğin olmasıdır. (Köroğlu, 1994). Yukarıdaki tanımlar-
dan da görülebileceği gibi, otizm gelişimsel bir yetersizliktir. Otis-
tik çocukların genel özelliklerine bakıldığında da; 

• Göz kontağı kurmazlar, huzursuz görünürler, sözel veya 
sözel olmayan (yüz ifadesi gibi) birtakım ifadelere tepki 
vermeyebilirler.
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• Zekâ seviyeleri çoğunun 50’nin altında, çok azının ise 50 
-70 arası yada 70’in üstüdür.

• Değişikliklere stresli bir tepki gösterebilirler, bazıları bir-
takım ses, koku, ışık veya dokunuşa aşırı hassastır, bazıla-
rı ise sıcak, soğuk veya herhangi bir acıya karşı oldukça du-
yarsızdırlar.

• Rutin olarak görmeye yada yapmaya alıştıkları şeyleri se-
verler. Zihinlerinde yaşadıkları ortamın bir haritasını gez-
dirirler ve yapılan her küçük değişiklik çocuğun daha fazla 
stres yaşamasına neden olur.

• Bazı çocuklar çok saldırgan olurlar. Kendilerine, başkaları-
na yada eşyalara zarar verebilirler.

• Tehlike ve korku duygusu hissetmezler (Örneğin: korku-
suzca trafiğe çıkabilirler).

• Yemek yeme bozuklukları vardır. Bazıları yenmez şeyleri 
yemekten hoşlanabilirler. 

• İletişim için konuşmayı kullanmazlar. Kullandıkları keli-
meler çok sınırlıdır ve genellikle etraflarında sık duyduk-
ları sözleri tekrar ederler. Bazen de konuşulanları papağan 
gibi tekrarlayabilirler.

• Sosyal ve duygusal açıdan kendilerini izole ederler. Çoğun-
lukla insanları değil de objeleri ve cansız varlıkları tercih et-
mektedirler.

• Diğer çocuklar üzerinde etkili olan birtakım motive edici-
ler, bu çocuklar üzerinde aynı etkiyi yapmazlar.

• Yaşadıkları duygular genellikle anında ve keskindir. İhti-
yaçları önceliklidir (Simons ve Oishi,1987).

Yukarıda sıralanan özellikler dikkate alındığında otistik çocuk-
lar için özel eğitim programlarının ve özel koşulların oluşturulma-
sının gerekliliği ortaya çıkmaktadır. 
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Otistik bireyler ve hakları

Çeçen (2000)’ e göre;  kişilerin ilk hakkı, kendi haklarına sahip 
olabilmeleridir. Bundan sonraki adım bunları ileriye doğru gelişti-
rebilmektir. Toplumun kuruluşunun temelinde bile insanın istek-
leri, çıkarları ve düşünceleri yatar. Her kişinin kendi çıkarları doğ-
rultusunda çaba göstermesi, insan toplumlarının kuruluşunun te-
melinde yatan ana olgudur.

Otistik bireyler, kendi haklarının farkında olup, bu haklarını 
savunacak yeterlilikte olamadığında, bu hakları bilmek ve talep et-
mek de yine yetişkinlerin görevi olmalıdır. 

Çocuk Hakları Sözleşmesi’nde de bu haklar aşağıdaki şekilde be-
lirtilmiştir; 

Madde 27:
1. Taraf Devletler, her çocuğun bedensel, zihinsel, ruhsal, ahlâksal 

ve toplumsal gelişmesini sağlayacak yeterli bir hayat seviyesine hak-
kı olduğunu kabul ederler.

2. Çocuğun gelişmesi için gerekli hayat şartlarının sağlanması 
sorumluluğu; sahip oldukları imkânlar ve mali güçleri çerçevesin-
de öncelikle çocuğun anne babasına veya çocuğun bakımını üstle-
nen diğer kişilere düşer.

3. Taraf Devletler, ulusal durumlarına göre ve olanaklarına göre 
ve olanakları ölçüsünde, anne babaya ve çocuğun bakımını üstle-
nen diğer kişilere, çocuğun bu hakkının uygulanmasında yardımcı 
olmak amacıyla gerekli önlemleri alır ve gereksinim olduğu takdirde 
özellikle beslenme, giyim ve barınma konularında maddi yardım ve 
destek programları uygularlar.

4. Taraf Devletler, Taraf Devlet ülkesinde veya başka ülkede bu-
lunsun; anne babası veya çocuğa karşı mali sorumluluğu bulunan 
diğer kişiler tarafından, çocuğun bakım giderlerinin karşılanması-
nı sağlamak amacıyla her türlü uygun önlemi alırlar. Özellikle ço-
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cuğa karşı mali sorumluluğu olan kişinin, çocuğun ülkesinden baş-
ka bir ülkede yaşaması halinde, Taraf Devletler bu konuya ilişkin 
uluslararası anlaşmalara katılmayı veya bu tür anlaşmalar aktinin 
yanı sıra başkaca uygun düzenlemelerin yapılmasını teşvik ederler. 
(www.turkhukuksitesi.com)

Ülkemizde özel gereksinimli çocuklar için yapılan düzenleme-
ler, otistik çocukların özel eğitim alması ile ilgili haklarını da gü-
vence altına almıştır. 

Bu haklara bakıldığında; 31.05.2006 tarih ve 26184 sayılı Resmî 
Gazetede (Değişiklik: 14.03.2009 / R.G. : 27169 ve Değişiklik: 
31.07.2009 / R.G. : 27305) bu haklar aşağıdaki şekilde belirtilmiştir:

Madde 41
(1) İlköğretim programlarının amaçlarını gerçekleştiremeye-

cek durumdaki otistik bireyler için resmî ve özel gündüzlü özel 
eğitim kurumları açılır. 

(2) Bu kurumlarda eğitim-öğretim hizmetlerinin yürütülme-
sinde aşağıdaki hususlar dikkate alınır:

a) Zorunlu öğrenim çağındaki otistik bireyler için açılan otis-
tik çocuklar eğitim merkezlerinde bireylerin öz bakım ve gün-
lük yaşam becerileri ile işlevsel akademik becerilerini geliştirmek 
ve topluma uyumlarını sağlamak amacıyla Bakanlıkça hazırlan-
mış özel eğitim programı uygulanır. Bu program temel alınarak 
BEP hazırlanır. Bu bireylerin başarılarının değerlendirilmesinde 
BEP’lerinde yer alan amaç ve davranışlar dikkate alınır.

b) Bu okullarda; tuvalet eğitimini kazanamamış, yoğun davra-
nış problemleri gösteren ve grup eğitimine uyum sağlayamayan 
öğrencilerin grup eğitimine hazırlanması amacıyla bire bir eğitim 
uygulaması yapılır. Bire bir eğitim uygulaması kapsamındaki öğ-
renciler grup eğitimine katılmazlar. Bu öğrencilere verilecek eğiti-
min süresi ve haftalık ders saati sayısı özel eğitim hizmetleri kuru-
lu tarafından belirlenir.
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c) Bir ders saati 40 dakika olup, ders saati ve derslerin dağılımı, 
Talim ve Terbiye Kurulunca kabul edilen haftalık ders dağıtım çi-
zelgesine göre uygulanır.

ç) Toplam altı saatlik günlük çalışma süresinin ders, dinlenme, 
yemek ve diğer etkinliklere dağılımı kurum yönetimince belirle-
nir.

d) Dersler sınıf öğretmenleri tarafından okutulur. 4-8 inci sı-
nıflarda ise beden eğitimi, müzik, görsel sanatlar, iş eğitimi dersle-
ri alan öğretmenleri tarafından okutulabilir. Alan öğretmeni tara-
fından okutulan derslere sınıf öğretmeni de katılır.

e) Otistik çocuklar eğitim merkezi programını tamamlayanlara 
Ek-3’de yer alan Otistik Çocuklar Eğitim Merkezi Diploması veri-
lir. Bu diploma, ortaöğretime devam etme hakkı sağlamaz. 

f) (Bent eklenmiştir: 14.3.2009/27169 RG) Bu kurumlarda sınıf 
mevcutları en fazla 4 öğrenciden oluşur.

Yurt dışında da özel gereksinimli olan çocukların hakları yasa-
lar ile güvence altına alınmıştır. Bunlardan en bilineni The Indivi-
duals with Disabilities Education Act (IDEA; 2004) dır. Buna göre, 
yetersizlikten etkilenen çocuklar “özgür ve uygun eğitim alma” 
hakkına sahiptirler (LeComer, 2006). IDEA yasasının sonuçları 
arasında çocuğa ait amaçların yazılarak planlanması ve ailenin ak-
tif katılımı ile eğitimsel sürecin planlanması yer alır. Bu süreç bi-
reysel eğitim planlarının geliştirilmesi ile sonuçlanır.  Bireysel eği-
tim planları düzenlenirken; çocuk için geçişlerin ve hizmetlerin 
planlanması, olumlu davranışsal müdahale ve desteklerin sağlan-
ması, resmi değerlendirmeleri (devlet ve bölge değerlendirmele-
rini), yaygınlaştırılmış okul hizmetleri, genel eğitim müfredatına 
katılımı ve normal gelişim gösteren çocuklar ile iletişim kurulma-
sı süreçlerini de içerir (Alberto ve Troutman, 2003).

IDEA’nın altı temel ilkesi vardır. Bunlardan ilki ; koşulsuz kabul; 
Özgür ve uygun eğitim tüm öğrenciler içindir. Bu ilke ebeveyn-
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lerin pek çok sorumluluk ve hakları ile ilişkilidir. Aynı zamanda 
ebeveynlerin çocuklarının ihtiyacına uygun eğitim hizmetlerini 
alma hakları vardır. İkinci ilke; ayrım yapılmaksızın değerlendir-
me: Bu ilke çocukların dil, kültür ya da diğer özelliklerine ilişkin 
bir önyargı olmaksızın  değerlendirilmesi esasına dayanır.  Değer-
lendirmenin iki amacı vardır. Bunlardan birincisi  çocuğun yeter-
sizliği olup-olmadığına karar verilmesi, ikincisi ise çocuğun ne tür 
bir özel eğitime ihtiyacının olduğunun belirlenmesidir. Bu aşama-
da, ailenin değerlendirme ekibinde yer alması, ailenin hakları açı-
sından önemlidir.  Ayrıca çocuğa ait değerlendirme raporunun ai-
leye verilmesi, rapora göre özel eğitimin sürüp-sürmeyeceğine ka-
rar verilmesi sürecine ailenin katılımı da yine ailenin haklarından-
dır. Üçüncü ilke; uygun eğitim: Bu ilke çocuklara bireyselleştiril-
miş eğitim programı hazırlanması, ailelere eğitim ve danışmanlı-
ğı, hizmet verecek servisler ve aileler arasındaki işbirliğini, sosyal 
servisler ve diğer uzmanlık alanları ile (örn. Konuşma terapisti ) 
bağlantı kurulmasını içerir. Dördüncü ilke; en az kısıtlayıcı ortam: 
Bu ilke, yetersizliği olan çocukların olabildiğince, normal gelişim 
gösteren çocuklar ile bir arada eğitim almasını ve destekleyici hiz-
metler ile çocukların eğitimden daha çok yararlanacaklarını ifade 
eder. Beşinci ilke; Kararların alınmasına öğrenci ve ebeveynin katı-
lımı; Bu ilke, ebeveynlerin, çocukların eğitimi hakkında alınan ka-
rarlara katılımını içerir. Aynı zamanda ebeveynler bölgelerindeki 
okullara ne kadar özel eğitim öğrencisinin kabul edildiğini ve özel 
eğitim için ne kadar para harcandığını bilme hakkına sahiptir. Son 
ilke; ; uygun eğitim hakkı ve yasal uygulama süreci;  bu ilkede ebe-
veyn çocuğuyla ilgili alınan her karar hakkında bilgi sahibi olma-
lıdır (Snell ve Brown, 2000).

Görüldüğü gibi, ebeveynler BEP ekibinin en önemli üyesidir-
ler. Çünkü ebeveynler çocuklarının fiziksel ve eğitimlerine dair 
geçmiş yaşantıları hakkında en iyi bilgiyi verebilirler. Ebeveyn-
lerden, çocuğun günlük uyumsal davranışları, disiplin yöntem-
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leri, hoşlandıkları-hoşlanmadıkları hakkında ve okulda akranları 
ile etkileşimi hakkında alınan bilgiler ile çocuğun düzeyi ve gün-
lük yaşama katılımı konusunda bilgi edinilir. Ayrıca çocuğun özel 
ihtiyaçlarının anlaşılması için öğretmenlere yardımcı olurken, ai-
lenin bakış açısının ve bilgilerinin alınması da eğitimcilere yarar 
sağlar (Schulz, Carpenter ve Turnbull, 1991).

IDEA da sözü edilen  “en az kısıtlayıcı ortam”, otistik çocukla-
rın mümkün olduğunca, normal gelişim gösteren çocuklarla bir-
likte eğitim almasını içerir. Yasanın bu bölümü, yetersizliği  olan 
her çocuğun,  kaynaştırma uygulamalarının desteklenmesi  yo-
luyla eşit eğitim alma hakkını sağlar (Robledo ve Ham-Kucharski, 
2005). Kaynaştırma eğitimi, otistik çocukların yerleştirilmesi ve  
fırsatlardan yararlanması adına eşit fırsatlar tanınması açısından 
temel insan haklarının ilkelerindendir (Jordan ve Powell, 1995). 
Ayrıca  otistik çocuğun olabildiğince toplumsal hayata katılımının 
sağlanması,  boş vakit aktivitelerine de katılımı, farklı ortamlara 
girerek çeşitli deneyimler edinmesine olanak sağlanmasını içerir  
(Turnbull ve diğ., 2002).

BEP’in öğelerinden biri de uygulamalı davranış analizine da-
yanan davranışsal müdahale planıdır. Uygulamalı davranış anali-
zinde ilk adım, problem bir davranışın varlığına ve sıklığına kara 
vermek, ardından da davranışın  önlenmesi ve değiştirilmesinin 
planlanmasıdır (Bateman ve Linden, 1998). Problem davranışla-
ra müdahalede bulunulup, olumlu ve uygun davranışların kazan-
dırılması, otistik bireylerin toplum içindeki uyumunu ve kabulü-
nü kolaylaştıracağından son derece önemlidir. Bu nedenden dola-
yı da ailelerin bu konuda haklarını talep etmelerinde yarar vardır. 

Otistik çocukların eğitimleri için en sık söz edilen ifadelerden 
biri de yoğun eğitimdir. Yoğun eğitim için çeşitli yerlerde, çeşitli 
zaman dilimlerine yer verildiği görülmektedir. Ancak yoğun eği-
timden anlaşılması gereken sadece eğitim kurumu veya evde ve-
rilen, tamamen yapılandırılmış ve sınırlı bir mekanda verilen eği-
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tim değildir. Bu şekilde yapılan bir eğitim otistik bir çocuğu iyi 
bir otistik yapar.  Ancak eğitimin hedefi otistik bir çocuğu iyi  bir 
otistik yapmak olmamalıdır. Eğitimin hedefi otistik çocuğu da ola-
bildiğince eşit, toplumla bir arada olmasını sağlayan ve toplumla 
birlikte yaşayarak uyum sağlamasını destekleyecek daha özgür ve 
daha hakça bir eğitim almasını sağlamak olmalıdır. Başka bir de-
yişle, otistik çocukların eğitiminde yoğun eğitim; çocukların evde, 
okulda, toplumsal yaşamda desteklenmesini içerir. 

Oçem Her Otistik  Çocuğun Hakkı Mıdır? Otistik Çocuğa 
Yapılan Bir Haksızlık Mıdır?

İletişim yeteneğinin sosyal boyutları için, eğlenceli oyun dene-
yimleri temeldir. Bu nedenle, otistik çocuklara yönelik müdahale-
lerde her çeşit oyundan faydalanılması, otistik çocuklar için yarar-
lıdır. Çünkü, her bir farklı oyun türünün, gelişimin farklı alanları-
na katkısı vardır. Oyun deneyimleri, çocukların günlük yaşamda-
ki güçlükleri ve nasıl başa çıkacaklarını öğrenmelerini sağlar. Böy-
lece, çocukların dil gelişimlerinde, sosyal ve kültürel anlayışların-
da ilerleme görülürken, aynı zamanda sosyal ve duygusal açıdan 
gelişmeleri ve  büyümeleri de oyun aracılığıyla sağlanır (Schuler, 
2003). Oysaki birbirleri ile oyun oynama konusunda isteksiz otis-
tik çocukları bir arada bulundurmak, onlardan oyun kurma ve ak-
ranları ile oyun oynama fırsatını esirgemek anlamına da gelebilir. 
Çünkü otistik çocukların sosyal iletişimdeki güçlükleri; iletişim ya 
da oyun becerilerini başlatmak veya bunlara karşılık vermede ya-
şanan güçlükleri (Baker, 2001) ve gelişimsel seviyesine uygun tak-
lide dayalı sosyal oyun oynamadaki yetersizlikleri içerir (Lock-
shin, Gillis ve Romanczyk, 2005). Bu yetersizliklerden dolayı da 
otistik çocuklar bir arada iken birbirleri ile oyun oynamakta bü-
yük zorluklar yaşarlar. Oyun oynayamayan bir çocuğun akranı ile 
etkileşime girmesi de oldukça düşük bir olasılık olacaktır.
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Kısacası Oçem’lerde otistik çocukların bir arada bulunması, bi-
reysel eğitim programlarının düzenlenmesi açısından yararlı gö-
rünse de, çocukların akranları ile birlikte oynayarak ve eğlenerek 
öğrenme fırsatlarını sınırlandıracaktır. O nedenle de otistik ço-
cukların sadece otistik çocuklarla bir arada bulundurulmaları ye-
rine olabildiğince otistik olmayan akranları ile birlikte eğitim al-
maları, eğitim ortamlarının daha çocukça, daha esnek ve yaşıtla-
rıyla karşılıklı etkileşimi destekleyecek şekilde düzenlenmesi üze-
rine dünüşülmelidir.

Öyleyse ne yapılabilir?

Otistik çocukların eğitimden yararlanabilmeleri ve  sosyal ya-
şama katılımlarını arttırabilmek için izlenecek yollardan biri ak-
ran yardımı’dır. Akran yardımı; Normal gelişim gösteren çocuk-
ların, engelli bir çocukla yardım etme ilişkisini kurmak için eş-
leştirildiği “özel arkadaşlık” programlarıdır (Fuch ve Fuch, 1994). 
Yapılan çalışmalarda normal gelişim gösteren ve engelli bireylerin 
birbirleri ile etkileşimleri sonucunda, çocukların iletişim ve sosyal 
becerilerinin daha etkili biçimde geliştiği; engelli çocuklarla etki-
leşim sonucunda, normal gelişim gösteren çocukların kendileri-
ne olan saygılarının arttığı gözlenmiştir (Staub ve diğ., 2000; Peck, 
Carlson ve Helmstetter, 1992; Donald ve Pezzoli, 1990).

Whitaker (2004) akran yardımının otistik çocukların oyun 
ve iletişim becerileri üzerindeki etkisini incelemiş ve araştırma-
nın sonunda otistik çocukların taleplerinin arttığı görülmüştür. 
Gilbert, Agran, ve Hughes (2001) araştırmalarında akran desteği 
alan öğrencilerin kurallara uyma becerileri yüzdelerinde artış tes-
pit etmişlerdir. Perko ve Mc Laughlin (2002)’nın araştırmaların-
da da, akran yardımının otistik çocukların motivasyonlarını art-
tırmaya da yardımcı olduğu gözlenmiştir. Kısaca akademik be-
cerilerin öğretiminde, sosyal davranışların kazanımında ve sınıf 
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içi disiplinde akran yardımının önemli yararları vardır (Kalkows-
ki, 2001; O’Brien ve Dunn,1998; Schafer,1984; Hedin,1987). Ak-
ran yardımı alan öğrencilerin benlik saygıları ve okula ilişkin tu-
tumlarında da anlamlı yönde artış görülmüştür (Roswal, Mims 
ve diğ.,1995). 

Yukarıda da görüldüğü gibi, otistik çocuklara sunulacak eği-
tim olanaklarında akran yardımından yararlanılması, otistik ço-
cukların gelişimi ve topluma uyumu açısından önemlidir. Akran 
yardımının yapılabilmesi için otistik çocukların  olabildiğince ak-
ranları ile bir arada bulunabileceği ortamların oluşturulmasında 
fayda vardır. Bu nedenden ötürü de otistik çocuklar için düzen-
lenecek eğitim ortam ve fırsatlarının ayrıştırılması düşündürücü-
dür. Başka bir deyişle, otistik çocukların özellikleri dikkate alındı-
ğında, yararlarına olacağı düşüncesiyle açılan otistik çocuk eğitim 
merkezlerinin ne kadar olumlu etkisi olacağı kuşkuludur. Elbet-
te ki, otistik çocuklar özel gereksinimli diğer çocuklardan da fark-
lı özelliklere sahiptir. Ancak bu farklılıklar onların ayrı eğitim ku-
rumlarında eğitim almalarını gerektirmemelidir. Özel eğitimin te-
mel esasları arasında yer alan bireyselleştirilmiş eğitim program-
larının hazırlanması ile otistik çocuklara uygun eğitim olanakları 
sağlanabilir.  Aynı eğitim kurumu içersinde onlara sunulacak des-
tek hizmetler ve/ veya özel eğitim sınıfları aracılığıyla akranları ile 
daha çok zamanı ve yaşantıyı paylaşma fırsatları verilebilir. Kısaca, 
kaynaştırma eğitiminden yararlanabilecek çocuklara, destek hiz-
metler sunularak yaşıtları ile birlikte olması fırsatı verilirken, kay-
naştırma eğitiminden yararlanamayacak olanlar için, özel eğitim 
okul veya sınıflarında diğer özel gereksinimli akranları ile birlik-
te eğitim alma şansı  sağlanabilir. Özellikle de sosyal anlamda so-
runu olmayan hatta sıcakkanlılıkları ve inatçılık özellikleri ile bili-
nen Down sendromlu akranları ile birlikte olmalarının otistik ço-
cukların yararına olduğu düşünülmektedir.
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Ayrı eğitim aynı zamanda  normal gelişim gösterenlere  
karşı bir haksızlık  mıdır?

Dewey, “Birey, diğerlerinden kilometrelerce uzaklaşmakla, na-
sıl toplumun etkisinden kurtulamazsa, insanlar da, sadece birbir-
leri ile yan yana bulunmakla, bir toplum olamazlar.  Her birey, di-
ğerlerinin durumunu gözleyecek ve kendi amacı ile genel duru-
mu, diğerlerine aktaracak biçimde bir yol tutacaktır. Düşünce bir-
liği ancak iletişimle sağlanır “demiştir. (Çev. Otaran, 1996). İşte bu 
iletişim için de, otistik çocuk ve ergenlerin olabildiğince toplum-
la bir arada bulunmasında yarar vardır. Burada sözü edilen yara-
rın sadece otistik çocuk ve ergenlerin adına düşünülmesi yanıltıcı-
dır. Bu yarar karşılıklıdır ve hem normal gelişim gösteren hem de 
otistik çocuk ve ergenlerin insani haklarını kapsamaktadır. Çünkü 
normal gelişim gösteren her çocuk, kendisinden farklı özellikle-
re sahip bir çocuk ve/veya ergenle bir arada yaşamayı öğrenebilir-
ler. Bu öğrenme süreci içinde,  yetersizliği, güçsüzlüğü ve ihtiyacı 
olana nasıl yardım edebileceğini öğrenen çocuklar aynı zamanda 
farklı görünenlere de tahammül göstermeyi öğrenebilirler. Farklı-
lığa tahammül gösterebilen bugünün çocukları, farklılıklara say-
gı gösteren ve farklılıklarla yaşamayı öğrenebilen yarının büyükleri 
haline gelebilirler. Kısaca insani haklara duyarlı bireylerin yetişe-
bilmesi her bireyin insani haklarındandır. 

Otistik Çocuk Ebeveynlerinin Hakları

Otistik çocukların ebeveynlerinin de bir takım hakları vardır.  
Ancak en önemli nokta, ebeveynlerin, haklarını bilmeleri ve kul-
lanmalarıdır. Bu haklardan biri de, “engelli yakını bulunan memu-
ra mesai kolaylığı”dır. 30 Ocak 2010 da Resmi Gazete ( Sayı: 27478) 
de yer alan genelge şöyledir:

 Madde 3 - Kamu çalışanlarının kanunen bakmakla yükümlü 
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olduğu özürlü aile bireyinin bakıma muhtaç olduğunun ilgili mev-
zuatına göre alınmış geçerli özürlü sağlık kurulu raporu ile belge-
lendirilmesi kaydıyla bu durumdaki personele; özürlü aile ferdi-
nin günlük bakımı için izin kullanımında gerekli kolaylık sağlana-
cak ve personel mesai saatleri dışındaki nöbet görevinden ve gece 
vardiyasından muaf tutulacaktır.

Hak ve özgürlük 

Kişilerin yeterlilik ve yetersizlikleri her ne olursa olsun, birta-
kım haklarının olması ve haklarını kullanabilmeleri bağımsız ol-
malarıyla,  onlara sunulan fırsatlar ve imkanlar ile yakın ilişkilidir.  
Başka bir deyişle; kişisel hakların varlığı, kişinin ne kadar özgür 
olduğunun da göstergesi sayılabilir.

1789 tarihli “İnsan ve Yurttaş Hakları Bildirgesi”nde yıllarca ge-
çerliliğini sürdüren bir tanımlama özgürlüğü şöyle nitelemektedir: 
“Özgürlük, başkasına zarar vermeden her şeyi yapabilme gücüdür; 
bundan ötürü her insanın doğal haklarının kullanılmasının sını-
rı; toplumun diğer üyelerine aynı haktan yararlanmayı sağlayan sı-
nırdır; bu sınırlar ancak yasa ile belirtilebilir” (Mumcu ve Küzeci, 
2003.15).  Tanımdan da anlaşılacağı gibi, özgürlük  toplumun tüm 
üyelerinin aynı haklardan yararlanması ile ilişkilidir. Bu hakların 
güvence altına alınması içinde, tüm bireylerin haklarının  yasalar 
ile tanımlanmasından söz edilmektedir. Ülkemizde de  özel eğitim 
ile ilgili yapılan yasal düzenlemeler ile otistik çocukların da  hak-
ları güvence altına alınmıştır

MEB. Özel Eğitim Hizmetleri Yönetmeliği,  573 Sayılı Özel Eği-
tim Hakkında KHK; Madde 4’de özel eğitimle ilgili temel ilkeler 
aşağıdaki şekilde belirtilmiştir:

a) Özel eğitim gerektiren tüm bireyler, ilgi, istek, yeterlilik ve 
yetenekleri doğrultusunda ve ölçüsünde özel eğitim hizmetlerin-
den yararlandırılır.
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b) Özel eğitime erken başlamak esastır.
c) Özel eğitim hizmetleri, özel eğitim gerektiren bireyleri sos-

yal ve fiziksel çevrelerinden mümkün olduğu kadar ayırmadan 
plânlanır ve yürütülür.

d) Özel eğitim gerektiren bireylerin, eğitsel performansları dik-
kate alınarak, amaç, muhteva ve öğretim süreçlerinde uyarlama-
lar yapılarak diğer bireylerle birlikte eğitilmelerine öncelik verilir.

e) Özel eğitim gerektiren bireylerin her tür ve kademedeki eği-
timlerinin kesintisiz sürdürülebilmesi için her türlü rehabilitas-
yonlarını sağlayacak kurum ve kuruluşlarla iş birliği yapılır.

f) Özel eğitim gerektiren bireyler için bireyselleştirilmiş eğitim 
plânı geliştirilmesi ve eğitim programlarının bireyselleştirilerek 
uygulanması esastır.

g) Özel eğitim politikalarının geliştirilmesinde, özel eğitim ge-
rektiren bireylerin örgütlerinin görüşlerine önem verilir.

h) Özel eğitim hizmetleri, özel eğitim gerektiren bireylerin top-
lumla etkileşim ve karşılıklı uyum sağlama sürecini kapsayacak şe-
kilde plânlanır.

Yukarıda da görülebileceği gibi, otistik çocukların da yararı-
na olacak özel eğitimle ilgili temel ilkeler belirtilmiştir. Ancak ül-
kemiz koşulları göz önüne alındığında, bu hizmetlerin yeterince 
karşılanamadığı bilinmektedir. Özellikle erken eğitim konusunda 
ciddi sıkıntılar mevcuttur. Bu sıkıntıların sadece nicel boyutta ol-
madığını da belirtmek gerekir.  Çünkü özellikle büyük şehirlerde 
özel gereksinimli çocuklar için hizmet veren pek çok rehabilitas-
yon merkezi mevcuttur. Pek çoğunun yeterli sayıda ve donanım-
da yetişmiş elemanı olmasa da, erken tanı alan ve yönlendirilmesi 
yapılan otistik çocuklar için bireysel eğitim verilerek, ihtiyacın bir 
kısmının, kısmen karşılandığı söylenebilir. Ancak söz konusu olan 
ergenler olunca, ergen otistiklerin gidebilecekleri devlet okulları-
nın hem nicelik hem de nitelik olarak ihtiyacı karşılayamadığı gö-
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rülmektedir. Pek çok kurum ve sivil toplum örgütünün ergenler 
için  eğitim ve iş olanaklarının karşılanabilmesine yönelik  çabala-
rı  umut vericidir. Ancak mesele sadece çocuk ve ergenlerin gidebile-
ceği kurumları inşa etmek ve donatmak değil, bu kurumların işleyi-
şinin de incelikle ele alınmasıdır. 

Otistik bireylerin yararlanacağı eğitim ve iş merkezleri açılması 
düşünüldüğünde aşağıdaki hususları dikkate almak yararlı olabilir:

Mimari açıdan;
• Binaların konumlarının  mümkün olduğunca, otistik ço-

cuk ve ergenlerin toplumsal yaşama katılabileceği yerler-
de olması; (binanın etrafında bakkal, market, pastane , bir 
okul olması) Böylelikle, otistik çocukların günlük yaşam ve 
sosyal becerileri deneyimleme fırsatları olacaktır. Özellikle 
de normal gelişim gösterenlerin gittiği bir okul ile yakın bir 
mesafede olursa, akranları ile etkileşime girme, akran yardı-
mından yararlanma, kaynaştırma eğitimi alma fırsatları ola-
caktır.  Bu fırsat ayrıca normal gelişim gösterenler için de ge-
çerlidir.

• Binaların bahçelerinin olması; Herkes gibi otistik çocuk 
ve ergenlerin de hava alma, hareket etme ve oyun oynama 
hakları vardır. Binaların içine adeta  hapis olmuş otistik ço-
cukların, hava alma hakkından men edilen mahkumlardan 
pek de bir farkı olmayacaktır. Özellikle büyük şehirlerde 
alan sıkıntısı yüzünden, binalar ile yetinilmekte bahçe için 
yer olmadığından söz edilmektedir. Oysa ki ciddi yatırım-
lar yapılarak oluşturulan kurumlarda,  kullanılmayan atöl-
yeler, rahatlama odaları, ve havuzlara yer bulunurken, bah-
çe için yer bulunamamasının çok inandırıcı olmadığı dü-
şünülmektedir.  Binaların giriş katları asma kat olarak inşa 
edildiğinde, kat girişleri girişten değil de birinci kattan baş-
lanıldığında, girişteki bölümler bahçe olarak düzenlenebilir.
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• Binalarda sadece sınıf değil, farklı eğitim ortamlarının yer 
alması; Özellikle günlük yaşam becerilerinin kazandırılma-
sına yönelik, banyo, mutfak vb. bölümlerin olması ve kulla-
nıma açık olması otistiklerin bazı temel becerileri kazanma-
larına yardımcı olacaktır. Ayrıca kullanılmayan atölyelerin 
olması yerine, sosyal hayatta karşılaşılabilecek ortamların 
çok basit düzenlemeler ile oluşturulması çok daha işlevsel 
olacaktır. Örneğin; yiyeceklerin ambalajları, resimleri, pa-
ketleri vb. kullanılarak oluşturulacak bir bakkal/market, bir 
trafik alanı, kullanılmayan giysilerden oluşturulmuş temsi-
li bir mağaza düzenlemesi yapıldığında, otistik çocuk ve er-
genlerin okul dışında karşılaşacakları gerçek dünya için pro-
va yapma ve hazırlanma fırsatları olacaktır. Elbette ki tüm 
bunların yanında  işlevsel ve üretime dönük atölyelerin oluş-
turulması –özellikle iş eğitim merkezleri için- kaçınılmazdır.

• Sınıfların büyüklüğü ve fiziksel şartları; Otistik çocuk ve 
ergenler için oluşturulacak sınıfların hareketi ve yaşaya-
rak öğrenmeyi engelleyecek derecede küçük olması da so-
run oluşturabilir. Özellikle epilepsisi olan veya öfke nöbet-
leri geçiren otistik ve ergenlerin dar ve sıkışık ortamlarda 
kendilerine ve çevresindekilere zarar verebilme riski olabi-
lir. Bu tür kriz anlarında çocuklara ve ergenlere müdahale 
etmekte, güçlükler yaşanabilir. Ayrıca yeteri kadar hava al-
mak ve ışık almak otistik bireylerin de hakkıdır. Bu neden-
le sınıfların kırılmayan, yukarıdan açılabilen camlarının ol-
ması ve hava almasına dikkat edilmelidir.

• Hassasiyetleri dikkate alarak, bölümlerin konumlandırıl-
ması; Otistik bireylerin çeşitli uyaranlara karşı göstermiş 
olduğu hassasiyetler düşünülerek, çalışma ortamlarının 
koku, ses ve aşırı görsel uyarandan olabildiğince yalıtılmış 
olmasına özen gösterilmelidir. Örneğin; sınıf ve atölyelerin 
--özellikle kokuya karşı duyarlılığı olanlar düşünülerek---  
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mutfağa çok yakın olmamasına dikkat edilebilir. WC’lerin 
sınıfların içinde değil de, koku ve seslerin duyulamayacağı 
bir konumda  bulunmasına özen gösterilebilir. Binanın ya-
kınlarında gürültülü yerler (cadde, kafe, müzik market, di-
ğer okul vb.) var ise, camların veya duvarların ses geçirmez 
bir şekilde yapılmasına özen gösterilebilir.

• Bina içindeki merdivenlerin biçimi; Otistik çocukların fi-
ziksel olarak gelişimlerinde gözle görünür bir sorun görün-
mese de ince ve kaba motor alanlarında yaşadıkları güç-
lüklerden dolayı, basamakların çok yüksek olmaması, mer-
diven trabzanları ve duvarlarda tutunma yerlerinin olması 
yararlı olacaktır. Ayrıca otizmin yanı sıra ek bir engelinin 
olması durumu düşünülerek,  bina içinde asansör ve rampa 
düzenlemesi yapılması da uygun olacaktır.

•  Güvenlik tedbirlerinin alınması; Otistik bireylerin tehlikele-
rin farkında olmaması özelliği düşünülerek, bina içersindeki 
tüm alanlarda sivri-sert-keskin köşelerin -olası çarpma-düş-
me ve vurmalara karşı- üzerinin kaplanması yararlı olacak-
tır. Ayrıca bina içinde yer alacak taşınmaz mobilya (dolap vb) 
ve eşyaların sabitlenmesine, sandalye, masa gibi hareket ede-
cek eşyaların hafif ve ergonomik olmasına dikkat edilmelidir. 
Ayrıca tehlikeli olacak  bazı sıvı (temizlik maddeleri, böcek 
ilaçları vb) maddelerin sınıflardan  ayrı yerlerde olmasına ve 
içilen şeylerin (ilaç vb) bulundurulacağı yerlerin (sınıf içinde 
ise) otistik bireylerin ulaşamayacağı yükseklikte ve kilitlene-
bilir dolaplarda bulundurulmasına dikkat edilmelidir.

 
Etik açıdan;
Çocuğun sağlığını, fiziki ve psikolojik gelişimini olumsuz etki-

leyen, bir yetişkin, toplum ya da devlet tarafından bilerek ya da bil-
meyerek yapılan hareket ya da davranışlara “çocuk istismarı” de-



Engelli Çocuk ve Ergenlerin Hakları El Kitabı |   217

nilmektedir. Çocuğun sağlığı, fiziksel veya psikolojik gelişimi için 
gerekli ihtiyaçların karşılanmaması ise “çocuk ihmali” olarak ta-
nımlanmaktadır.  Çocuk ihmali genelde ailenin, ilgili kurumların 
ya da devletin çocuğa karşı en temel sorumluluklarını yerine getir-
memesi şeklinde tanımlanabilir (Özcan ve Elyas, 2007).

Otistik bireyler söz konusu olduğunda “otistik bireylerin ihma-
li ve istismarı”ndan  aşağıdaki şekilde söz edilebilir;

• Otistik bireylerin ihmali; Gerek özel gereksinimli bireyler 
gerekse de otistik bireylerin özellikleri, ihtiyaçları ve eği-
timleri hakkında yeterli bilgi ve tecrübesi olmayan, sade-
ce kâr amaçlı kişi ve kuruluşların açmış olduğu özel eği-
tim kurumlarının etik anlayışları düşündürücüdür. Otistik 
bireylerin kurumlarından eğitim almaları için gerekli ev-
rakları tamamladıktan sonra, aileler ile işbirliği kurmadan, 
otistik bireylerin ihtiyaçlarını saptayarak uygun BEP lerini 
hazırlamadan,  eğitim adı altında zorunlu eğitim saatleri-
ni dolduran kurumların “otistik bireylerin ihmali”’nden so-
rumlu olduğunu söylemek mümkündür.

• Özelliklerini kötüye kullanmak; Otistik bireylerin hep 
aynı şeyi tekrar tekrar yapmaktan hoşlandıkları ve ken-
dilerini bu şekilde rahat ve güvende hissetmeleri, bilinen 
özelliklerindendir. Otistik bireylerin tekrara olan eğilim-
lerinden yola çıkarak, eğitimsel ihtiyaçlarını dikkate alma-
dan  sürekli aynı şeyi yaptırarak zamanlarını geçirmesi (sü-
rekli ipe boncuk dizmek, tüm gün puzzle yapmak, pencere 
önünde sallanmak vb)  otistik bireylerin özelliklerini kötü-
ye kullanmaktır. 

• Otistik bireylerin istismarı; Çoğunlukla konuşamayan, ko-
nuşma becerisine sahip olsa da bunu iletişim amaçlı kul-
lanmayı tercih etmeyen otistik bireylerin, başlarına gelen 
iyi-kötü deneyimleri ifade etmekte güçlük yaşayacağı bilin-
mektedir. Başka bir deyişle, otistik bireyler başkalarını şi-
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kayet de edemezler. Hele bir de öfkeli ve kendine zarar ve-
rici davranışları var ise, vücudunda görülebilecek herhan-
gi bir darp-yara vb. izlerden çoğunlukla otistik bireyin ken-
disinin sorumlu olduğu düşünülebilir. Bu düşünce çoğun-
lukla gerçek olabilir ancak zaman zaman otistik bireylere 
yetişkinler tarafından zarar verildiği de düşünülmektedir, 
çünkü gözle görülmedikçe, otistik bireyler tarafından söy-
lenmemekte ya da söylenememektedir. Maalesef otistik bi-
reylerin bu özelliklerini bilen bazı eğitimciler, bazen fizik-
sel çoğunlukla da psikolojik ve sözel (hakaret ve alay etme 
vb) zararlar verebilmektedirler. 

• Uyumlu ve mutlu bir birey mi? İyi bir otistik mi? Otis-
tik çocukların özellikleri dikkate alınarak profesyonelce ve 
adaptasyonu yapılmış programlar ile otistik bireylere eği-
tim verildiğinde, iyi otistik bireyler haline gelebilirler.

 Ancak, profesyonel olduğu iddia edilerek  ve karşısındakinin 
her şeyden önce bir insan olduğu unutularak  sadece otistik kim-
liğine dayanılarak yapılan eğitimlerin, otistik çocukların hakları-
nı çiğnemek olduğu söylenebilir. Başka bir deyişle, otistik bireyle-
re robot gibi davranarak, duygu içermeyen ifadeler kullanarak, ve 
de “sirkteki maymuna fıstık atar gibi,  ödüllerin sunulması” şek-
linde yapılan bir eğitimin ne kadar etik olduğu da tartışılmalıdır.  

Eğitimin amacı; terbiye etmek ve  otistik bireyleri “iyi bir otis-
tik” yapmakla sınırlı olmamalıdır. Öncelikle özellikleri ne olursa 
olsun, insan olduklarını ve insani ihtiyaçları olduğunu unutma-
dan eğitim vermek gereklidir. Bu yaklaşım ile verilecek eğitim, ön-
celikle bilgi, beceri ve iyi niyeti kapsayacaktır. Bu da otistik birey-
lerin en temel insani haklarındandır.
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İşitme Yetersizliği Olan Çocuk ve 
Ergen Hakları

İnsanlar arasındaki iletişimin sürdürülmesinde işitme duyu-
su, yeri çok önemli  olan bir olgudur. İşitme yetersizliği olan bi-
reylerde erken tanı, erken teşhis, erken cihazlanma ve eğitim çok 
önemlidir. Son yıllarda yeni doğan tarama testleriyle bireyde işit-
me yetersizliği olup olmadığı tespit edilmektedir. Vakit kaybetme-
den odyometrist ve uzman odyolog kontrolünde yapılan testlerin 
sonucunda bireyin kaybına uygun işitme cihazı takılmalıdır.

İşitme yetisinden yoksun olduğunu öğrenen bireyler ve aileler 
için bu durum en kötü deneyimlerden biridir. Bu süreçte aileler 
şok, inkar etme, kabullenememe, kendini suçlama gibi evrelerden 
geçebilirler. Son aşama ise kabul etme sürecidir. Bu evreden son-
ra ebeveynlerle birlikte işitme yetersizliği olan birey için neler ya-
pabileceğimizi, nasıl katkı sağlayabileceğimizi konuşabiliriz. Eğiti-
min sürekliliği ve ailenin aktif katılımı ile birlikte bireyde dil edi-
nimi kazandırılacaktır. Ebeveynin, çocuğunun dil gelişiminde çok 
önemli bir rolü vardır. Ebeveyn çocuğunun eğitimi hakkında bil-
gi sahibi olursa, çocuğunun gelişimine olumlu yönde katkı sağla-
yacaktır.

Bu hazırlanan kitapçıkta, işitme yetersizliğine sahip olan birey-
ler hakkında bilinmesi gereken temel bilgilere yer verilmiştir.
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TANIMLAR

Ses: Titreşimle oluşan ve dalgalar halinde yayılan bir tür ener-
jidir. İki ucundan tutulan gergin bir telin veya sicimin ufak bir vu-
ruş ya da çekmeyle verdiği ses, bu varlıkların hava içinde yaptıkla-
rı, titreşim dediğimiz hareket sonucunda oluşur; havada (ya da ye-
rine göre başka bir ortamda) yayılarak kulağımıza gelen ses dalga-
ları ile de duyulur. Ses dalgaları, durgun suya atılan taşın meyda-
na getirdiği su dalgaları gibi, konuşma, müzik ve çevre sesleri bi-
çiminde kulağımıza gelen, dalga hareketi adı verilen fiziksel olay-
lardan biridir. 

Frekans (perde): Titreşen her varlığın bir saniyedeki yalın tit-
reşim sayısına frekans denir. Frekans ölçü birimi Hertz’dir. Hertz 
kısaca Hz şeklinde ifade edilir. Frekansın azalıp çoğalması, kulak-
ta sesin tonunun alçalıp yükselmesi izlenimini verir. Titreşim sa-
yısı fazla olan sesler tiz, ince; titreşim sayısı az olan sesler pes, ka-
lın olur. İnsan kulağı yaklaşık olarak 16 ile 20.000 Hertz arasında-
ki ses dalgalarını duyabilir. Burada belirtilen üst sınır olan 20.000 
bebeklikteki duyarlığın sınırıdır. Yaş ilerledikçe üst sınır frekans-
ları giderek azalır. 

Şiddet (genlik): Titreşim genişliği ile sesin artıp eksilen duyul-
ma ölçüsüne sesin şiddeti denir. Şiddet ölçü birimi desibeldir (dB). 
Sesin şiddeti, titreşen varlığın titreşim genişliğine bağlı olarak de-
ğişmektedir. Örneğin radyonun sesini açtığımızda, sesin şiddetini 
arttırmış oluruz; buna karşılık sesin tizliğinde bir değişim olmaz. 
Buna sesin gücü, duyulabilirliği de denilmektedir.

Tını (ses rengi, kalite): Sesi başka seslerden ayırmamızı sağla-
yan ve sesleri birbirinden farklı kılan niteliğe sesin tınısı denir. Ör-
neğin insan sesi ve bir müzik aletinin sesi, farklı tınıları sayesinde 
birbirinden kolayca ayırt edilirler.

Decibel (dB) : Sesin gücünü, başka bir deyişle sesin basıncını 
ifade etmek üzere benimsenen ölçek. Bu ölçek, on milyonda bir, 
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birbirine kadar değişebilen ses basıncını 140 desibel içinde bir ala-
na indirgenmektedir.

İşitme Eşiği: Bir ses uyarısının ancak işitebildiği, sesin sessiz-
likten ayırabildiği noktanın, dB ve Hz olarak ifade edilmesidir. Bi-
reyin bir ses tonunda işitebildiği en düşük ses seviyesi, bireyin o 
frekans için “işitme eşik seviyesi’’dir.

İşitme Kaybı: İşitme kaybı, işitme testi sonucunda bireyin aldı-
ğı sonuçların, kabul edilen normal işitme değerinden, belirli dere-
cede farklı olması durumudur. 

İşitme Kalıntısı: İşitme kalıntısı, işitme eşiğinin altında kalan 
ve uyarıldığında sesleri beyne iletebilen duyu alanıdır. 

İşitme Yetersizliği: İşitme testi sonucunda bireyin aldığı so-
nuçlar, kabul edilen normal işitme eşiklerinden belirli derecede 
farklı ise, bu kaybın derecesi bireyin dil edinimini ve eğitimini en-
gelleyici derecede ise işitme yetersizliğinden söz edilir. Bu durum, 
kulağın bölümlerinden (dış, orta, iç) birinin etkili bir şekilde göre-
vini yerine getiremediği durumlarda ortaya çıkar.

İşitme Duyarlılığı: İnsan kulağının, alım gücü içinde olan (16-
20000 Hz., 0-110dB) seslerin işitilmesine işitme duyarlığı denir. 
(Tüfekçioğlu Ü., İşitme sorunu olan çocukların eğitimi, s.8)

KULAĞIN YAPISI

İşitme organımız olan kulak üç bölümden oluşur.
Dış Kulak: Kulak kepçesi ve dış kulak kanalından meydana ge-

lir. Kulak kepçesi, ses dalgalarının toplanmasını ve ses şiddetinin ar-
tışını sağlamaktadır. Kulak kepçesiyle kulak zarına kadar uzanan 
25 mm. kadar uzaklıktadır.

Orta Kulak: Dış kulak yolundan, kulak zarı ile ayrılır. Küçük 
bir boşluk halindedir ve geniz ile arasında bir irtibat sağlayan östa-
ki tüpünü içerir. Orta kulakta bulunan sırasıyla, çekiç, örs ve üzen-
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gi adı verilen üç kemikçik, bir ses iletim zinciri oluşturmaktadır. 
Orta kulak, içerdiği bu yapıların da katkısıyla kulak zarına gelen 
sesin şiddetini artırmaktadır.

İç Kulak: Salyangoz şeklinde bir yapısı olan koklea, iç kulak sı-
vılarını ve tüy hücrelerini içerir. Ses titreşimleri, dış kulaktan orta 
kulağa ve daha sonra da iç kulak sıvılarına iletilmektedir. Gelen ses 
işitme siniri yoluyla beyindeki işitme merkezine taşınır. (İşitme 
Engelliler Ve Aileleri Derneği, Çocuklarda, gençlerde, erişkinlerde 
işitme bozukluğu rehberi s.9)

SINIFLANDIRMA

(-10) ile (+15) dB (desibel) arasındaki işitme seviyesi çocuklar-
da normal olarak kabul edilmektedir. Çocuklar, yetişkinler için 
kabul edilmiş normal işitme seviyelerinden çok daha hassas işit-
me seviyesine sahiptir. Bu sınırda işitmesi olan bir çocuk çok hafif 
derecedeki konuşmaları dahi duyabilir. Ancak, bu durum gürültü-
lü bir ortamda da konuşmayı ayırt etme becerisinin iyi olacağı an-
lamına gelmez. İşitme kaybının tipi ve dereceleri, uluslararası stan-
dartlara göre şu şekilde sınıflandırılmıştır.

-10 - 15 dB Normal İşitme
16 - 25 dB Çok hafif derecede işitme kaybı
26 - 40 dB Hafif derecede işitme kaybı
41 - 55 dB Orta derecede işitme kaybı
56 - 70 dB Orta-ileri derecede işitme kaybı
71 - 90 dB İleri derecede işitme kaybı
91 dB ve üstü Çok ileri derecede işitme kaybı (Özsoy Y., Özyü-

rek M., Eripek S., 1998, s.62-63)
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İŞİTME KAYBININ NEDENLERİ VE RİSK 
FAKTÖRLERİ

• Kalıtım,
• Erken doğum, doğum anı ve hamilelikteki komplikasyonlar
• Kulağın herhangi bir bölümünün anormal olması,
• İşitme kaybına yol açan enfeksiyon hastalığının olması
• Ailenin ya da bakıcının işitme, konuşma, lisan veya diğer ge-

lişim alanlarındaki (zihinsel, motor, sosyal) gecikmeden şüp-
helenmesi,

• Kafa travması,
• Sık tekrarlayan orta kulak enfeksiyonu olması,
• Kandaki bilüribin adı verilen maddenin dengesinin bozul-

ması ve vücutta birikmesi sonucu sarılık oluşması,
• Bebeğin 1500 gramın altında doğumu,
• Bebeğin işitme kaybına neden olabilecek ilaç kullanımı,
• Hamilelikte annenin ilaç kullanımı,
• Apgar puanlarının (kas tonusu, kalp hızı, uyarılara cevap, 

cilt rengi ve solunumun) düşük olması,
Risk faktörlerinden bir yada daha fazlasını gösteren bebekler, işit-

me taraması amacıyla yapılan testten geçmelidir. Ancak, işitme kay-
bı saptanan bebek ya da çocukların işitme testlerinin 3 yaşına kadar 
her 6 ayda bir yapılması gereklidir. (Tüfekçioğlu, 1998, s.111-112)

İŞİTME CİHAZLARI

İşitme cihazı çevredeki sesleri önce elektriksel uyarıya, daha 
sonra yükselterek tekrar işitsel uyarıya dönüştürür. Üç temel par-
çası vardır; mikrofon, yükseltici ve alıcı. Dışarıdan gelen ses, mik-
rofon tarafından yükselticiye gönderilir. Burada yükseltilen ses alıcı 
tarafından kulak kalıbına gönderilir. Kulak kalıbı yoluyla, yükseltil-
miş olan ses kulak zarına ulaşır.
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İşitme cihazı verilmesi için  bir yaş sınırı yoktur. İşitme kaybı-
nın teşhis edildiği en erken dönemde verilmelidir.

İşitme cihazlarında analog ve dijital cihazlar mevcuttur. Geli-
şen teknolojik gelişmelerle dijital işitme cihazlarının önemi art-
mıştır. İşitme cihazlarının kulak arkası, kulak içi ve kanal içi mo-
delleri mevcuttur. (T.C. Başbakanlık özürlüler idaresi başkanlığı, 
İşitme engelli çocukların ailelerine öneriler, s.13)

İŞİTME KAYIPLI BİREYLERDE KOKLEAR İMPLANT 
UYGULAMASI

Çift taraflı ileri veya çok ileri derecede sensörinöral işitme kay-
bı olan ve işitme cihazından yeterince fayda göremeyen kişilere 
işitme kapasitesinin desteklenmesi için Koklear İmplant adı veri-
len protez, cerrahi işlem ile takılır. İşitmesini sonradan kaybeden 
kişilerde koklear implant ile konuşmayı algılama becerisi yeniden 
kazandırılırken, küçük çocuklarda konuşma ve lisan becerileri ile 
bilgilerin oluşturulması amaçlanır.

Koklear implant uygulanabilmesi için gerekli koşullar çocuk ve 
yetişkin gruplarında farklılık gösterir;

Çocuk Grubu
• Çocuğun çift taraflı ileri veya çok ileri derecede sensörinö-

ral işitme kayıplı olması , 
• 1-17 yaşları arasındaki çocuklarda, eğer işitme kaybı me-

nenjit hastalığı sonrası oluşmuş ve MR veya tomografide iç 
kulakta kireçlenme mevcutsa 1 yaş altında da koklear imp-
lant yapılabilir, 

• İşitme cihazından çok az veya hiç yararlanamıyorsa, bunun 
için hasta en az 6 ay izlenmelidir, menenjit hastalığı geçi-
renlerde bu süre daha kısa tutulabilir, 

• MR veya tomografide ve tıbbi olarak engelleyici bir durum 
yoksa, 
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• Ailenin istekli olması ve uygun beklentide olması, 
• Ailenin ameliyat öncesi ve sonrası dönemdeki eğitim prog-

ramlarını takip edebilecek yapıda olması, 
• İşitme kayıplı bireyin işitme cihazı ile ses deneyiminin olması, 

Yetişkin Grup
• Her iki kulakta ileri veya çok ileri derecede sensörinöral 

işitme kaybı, 
• İşitme cihazından çok az veya hiç yararlanamama, en uy-

gun işitme cihazıyla dinleme durumunda konuşmayı ayırt 
etme yüzdesinin %30 veya altında olması, 

• Kulakların MR ve tomografilerinde koklear implant yerle-
şimini engelleyecek bir engel durumunun olmaması, 

Koklear implantın uygulanmadığı durumlar; 
- İç kulak ile ilgili olmayan veya beyindeki işitme bölgesi ile 

bağlantılı işitme kaybının olması,
-   İşitme sinirinin (8. sinirin) doğuştan yokluğu, 
-  İşitme cihazından yarar gören vakalar,
-  Psikolojik olarak bir problemin olması,
Koklear implant yapılacak bireyin istekli olduğunu kendisinin 

belirtmesi, 

KOKLEAR İMPLANTIN PARÇALARI 

Koklear implant, iç ve dış olmak üzere iki kısımdan oluşur. 
İç parçalar 
Alıcı/uyarıcı, Elektrot, İç anten .
Dış parçalar
Konuşma işlemleyici, Dış anten, Mikrofon.
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KOKLEAR İMPLANT’IN ÇALIŞMASI 

• Ses mikrofona gelir
• Kablo yoluyla ses mikrofondan konuşma işlemleyicisine 

aktarılır
• Sinyaller konuşma işlemleyicisinde filtrelenir ve analiz edilir
• İşlemlenen sinyaller kabloyla taşınır 
• Cerrahi işlemle yerleştirilmiş olan alıcı/uyarıcı dış anten 

yardımıyla deri geçilerek FM radyo sinyalleri gönderilir, 
• Alıcı/uyarıcı elektriksel sinyali elektrotun uygun bölgeleri-

ne gönderir, 
• Elektrot koklear siniri uyarır, 
• Elektriksel bilgi koklear sinirden santral sinir sistemine iletilir, 
Her koklear implant kullanıcısı için implant sistemi kişiye özel 

olarak programlanır. Programlama odyolog tarafından yapılır. 

Koklear İmplantlı Hastanın Sesi Algılaması
Gelen sesler işitme siniri aracılığıyla beyindeki işitme merkezi-

ne iletilir. Burada eğer daha önceden kazanılmış lisan bilgileri var 
ise, bu uyarımlar anlam kazanır. Lisan becerisi henüz gelişmemiş 
küçük çocuklar rehabilitasyon süreci içerisinde duydukları sesleri 
fark etme, birbirinden ayırt etme ve yorumlamayı öğrenirler.

Yetişkin hastalardan alınan bilgilere göre, koklear implant ameli-
yatı sonrasında ilk günler çoğu sesler “robot” sesine benzer olarak ta-
nımlanmıştır. Fakat bu durum kısa bir süre içerisinde geçmektedir. 

KOKLEAR İMPLANT UYGULAMASINDAN SONRAKİ 
EĞİTİM SÜRECİ

Çocuklar İçin 
Yetişkinler için bahsettiğimiz tekniklerin çoğu çocuklar için de 

geçerlidir. Koklear implant rehabilitasyon uzmanı, kurallara uygun 
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olmayan konuşmayı algılama çalışmalarının evde ne şekilde uygu-
lanması gerektiği konusunda model olur. Ebeveyn ve çocuk imp-
lant uygulaması öncesi iletişimde kullandıkları jest (el, kol ve baş 
hareketleri) ve mimikleri (yüz hareketleri) kullanmaya devam eder-
ler. Ancak, anne ve babalar iletişimde işitsel-sözel yöntemi daha yo-
ğun kullanmalıdırlar. Bu şekilde uygulanan kurallara uygun olma-
yan çalışmalar çocuğun işitsel sinyali kullanmasını geliştirmesi ve 
iletişim için daha yoğun olarak işitsel sinyalleri kullanmasını sağlar.

Eğitim süreci yetişkin lisan sonrası bireylerde 6 ayda tamamla-
nırken çocuklar için bir şey söylemek çok zordur. Programın ba-
şarısını ve süresini etkileyen etkenler fazladır. Yetişkinlerde oldu-
ğu gibi, bir süre bildirmek güçtür.

Yetişkinler İçin
Yetişkinler için oluşturulmuş rehabilitasyon programı, konuş-

mayı anlama eğitimi, yardımcı cihazlar hakkında bilgi alma, ileti-
şim, dinleme eğitimi ve yeni stratejiler geliştirme, rehabilitasyona 
aile bireylerinin de katılımını içerir.

Hasta, merkeze haftada bir veya iki kez aile bireyleriyle birlik-
te gelerek konuşmayı anlama programına katılır. Bu programların 
süresi, hastaya ve yakınlarının programdaki başarılarına bağlıdır. 

Uygulanan konuşmayı anlama programlarının, evde de aile bi-
reyleriyle birlikte tekrarlanması gereklidir. Verilen her eğitim, vi-
deo kamera ile kayıt edilerek, gerekirse bir kopyası verilerek evde 
de uygulamaları istenir.

Aile bireylerinden bir defter tutmaları ve verilen çevresel ses-
leri fark etme ve ayırt etme listesini günlük olarak takip etmeleri, 
hastanın seslere verdiği cevapları not etmeleri istenir. Bu bilgiler 
koklear implant ameliyatı olan bireylerdeki gelişmeleri ve eğitim 
aşamalarının takibini kolaylaştırır.

Aile bireylerinin bilgilendirilmesi gereken bir diğer konu ise, 
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kişinin konuşmayı tanımasını geliştirecek uygulamalardır ki, bun-
lar da işitme kayıplı yetişkinin ailesine aşamalı olarak örneklerle 
anlatılır. ( İşitme Engelliler Aile Eğitim Seti,  http://www.ozida.gov.
tr/ Erişim Tarihi: 08.11.2010 – Koklear İmplant Derneği - http://
www.koklearimplantdernegi.org.tr/ Erişim Tarihi: 15.11.2010

EĞİTİMDE KULLANILAN İLETİŞİM YÖNTEMLERİ

İşitme yetersizliği olan çocuğun eğitiminden sorumlu olan öğ-
retmenin karşılaşacağı en büyük sorun, çocuk ile nasıl iletişim ku-
racağı ve bireyin diğer insanlarla nasıl iletişim kurması gerektiğini 
nasıl öğreteceğidir. İşitme yetersizliği olan bireylerin eğitimlerin-
de izlenecek iki tür temel yaklaşım vardır.

• Sözlü Dil Kullanan İletişim Yöntemleri
• İşaret Destekli Eğitim Yöntemleri

A. Sözlü Dil Kullanan İletişim Yöntemleri: 
1. Doğal İşitsel-Sözel Yöntem
Bu yöntem ile işitme engelli çocuklar işiten çocuklar gibi ana 

dillerini kazanabilir ve işiten çocuklardaki dili kazanma süreçle-
rini gecikmeli de olsa takip edebilirler. İşitme kaybı olan çocuk-
lar çevrelerindeki bireylerle anlamlı etkileşim yolu ile ana dilleri-
ni geliştirebilirler.

Çocuklara sağlanan uygun işitme cihazları, çocukların dili belli 
ölçüde normal işiten bireyler gibi algılamalarına yardımcı olabili-
yorsa, bu çocuklar yavaş da olsa normal işiten bireyler gibi dili ka-
zanabilir. Bu yöntem, konuşma dilini doğrudan kalıplarla öğret-
mek yerine, doğal yaşantılar içinde işitsel algının geliştirilmesine 
olanak sağlamaktadır. İşitme cihazı kullanılması bu yöntemde bü-
yük önem taşımaktadır ve bir önkoşuldur.

2. İşitsel Yöntem
Tek duyu (işitme duyusu) kullanılarak iletişimin öğretildiği 

yöntemdir. Doğal işitsel-sözel yöntemde olduğu gibi çocuğun do-
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ğal ortamda dili kazanması sağlanır. Bu yöntemde de işitme cihaz-
larının önemi büyüktür. Ancak, farklı olduğu nokta, çocuk ile ile-
tişim sırasında sadece işitme duyusunu geliştirici etkinlikler ve ile-
tişim yöntemlerinin tercih edilmesidir. Doğal İşitsel-Sözel Yakla-
şımdan en önemli farkı, dudak okuma, parmak alfabesi gibi yön-
temler, dinleme becerisinin gelişimini engellediği düşünüldüğü 
için kullanılmaz. Çocuk ile iletişimde yalnızca cihazlandırılmış 
olan işitme duyusu hedef alınmaktadır.

3.Yapısal Sözel-Oral Yöntem
Bu yöntemde dilin öğretilebileceği ve öğretilmesi gerektiği düşün-

cesi ile yapılandırılmış dil, belli kalıplar ve belirli bir sıra ile çocuklara 
öğretilmektedir. Bu yapılandırma, konuşma eğitimi, eklemleme ça-
lışmaları, işitme eğitimi, dudak okuma eğitimi, dil ve konuşma eğiti-
mi başlıkları altında çeşitli çalışmaların tümünü kapsamaktadır. Ça-
lışmalar, dilin öğretilmesi gerektiği düşüncesine göre yürütülür.

B. İşaret Destekli Eğitim Yöntemleri: 
1. İşaret Dili
El ile yaratılan ve ulusal veya yerel işaretleri kullanan görsel bir 

iletişim sistemidir. Konuşma dilinden farklı ve kendi gramer ku-
ralları olan bir dildir. İşaret dilini ana dil olarak öğrenen çocuklar, 
daha sonra konuşma dilini ikinci bir dil, yabancı bir dil olarak al-
gılamakta ve buna bağlı olarak konuşma güçlükleri çekmektedirler.

İşaret dili kullananlar, konuşmayı anlayabilmek için görsel uya-
ranları temel olarak kullanırlar. Bu sebeple, işitme cihazı kullanı-
yor olsalar da, dikkatlerini işitmeye değil görmeye verdikleri için 
dinlemeyi öğrenememektedirler. Bu dezavantaj tüm işaret desteği 
kullanan ve bu yolla görsel algı gerektiren sistemler için gereklidir.

Ülkemizde sistematik bir işaret dili yoktur. Ulusal bir işaret dili 
çalışmaları Türk Dil Kurumu, Milli Eğitim Bakanlığı, İşitme En-
gelliler Federasyonu ve bu konuda uzman eğitimciler tarafından 
hazırlık içerisindedir.
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2. Parmak Alfabesi
Alfabedeki her harf karşılığı parmakların değişik pozisyonlar al-

ması ile sözcüklerin ve cümlelerin ifade edilmesidir. Çocuklar yaz-
mayı öğreninceye kadar kullanılması çok sınırlı olan bir yöntemdir.

3. Tüm (Total) İletişim
Tüm iletişim, dil ediniminde kullanılmakta olan sözel, işitsel, 

yazılı ve işarete dayalı tüm yöntemleri kullanmaya dayanan bir 
eğitim yöntemidir. Bu yöntemi savunanlar, ileri ve çok ileri dere-
cede işitme kaybı olan çocukların görme duyusu ile işaretler, du-
dak okuma, yazı gibi yöntemler ile desteklenmesi gerektiğini dü-
şünerek, işitme engelli çocukların eğitiminde tüm yöntemlerin 
bir arada kullanılması gerektiğini öne sürerek kullandıkları eği-
tim yöntemidir. Çocuğun başarılı olabilmesi için hem anne ve ba-
balar, hem de öğretmenler işaret dili eğitimi almalı ve bu becerile-
ri etkili bir şekilde kullanabilmelidir. Çünkü bu yöntem işaret di-
line ağırlık vermektedir. (Tüfekçioğlu 2006, s.113-114 – www.tari-
kakay.com Erişim Tarihi: 05.11.2010)

EĞİTİM

Özürlü bireyler temel eğitim ilkeleri doğrultusunda genel eğitim, 
özel eğitim ve mesleki eğitim görme haklarını kullanabilmektedirler.

5378 sayılı Özürlüler Kanunu’nun 15. Maddesinde “Hiçbir ge-
rekçeyle özürlülerin eğitim alması engellenemez. Özürlü çocukla-
ra, gençlere ve yetişkinlere, özel durumları ve farklılıkları dikkate 
alınarak, bütünleştirilmiş ortamlarda ve özürlü olmayanlarla eşit 
eğitim imkânı sağlanır.” ibaresi yer almaktadır.

Özel eğitim hizmetleri 573 sayılı Kanun Hükmünde Kararna-
me ve 31.05.2006 tarih ve 26184 sayılı Resmi Gazete’de yayınlana-
rak yürürlüğe giren “Özel Eğitim Hizmetleri Yönetmeliği” nde be-
lirtilen esaslar doğrultusunda yürütülür.
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İşitme yetersizliği olan bireylere okul öncesi, ilköğretim ve or-
taöğretim düzeyinde gündüzlü ve yatılı olarak eğitim hizmeti ve-
rilmektedir. Bireylerin servis, barınma ve diğer ihtiyaçları ilgili 
okulca karşılanmaktadır.

İşitme yetersizliği olan öğrenciler işitme engelliler çok prog-
ramlı meslek liselerine ve  meslek liselerine sınavsız yerleşebil-
mektedirler. Bu kuruluşların meslekî eğitim faaliyetlerinden ya-
rarlanmak isteyen kişiler Ankara’daki kuruluşlar için Millî Eği-
tim Bakanlığı Özel Eğitim Rehberlik ve Danışma Hizmetleri Ge-
nel Müdürlüğüne, illerdeki kuruluşlar için il Millî Eğitim Müdür-
lüklerine başvurabilirler. 

İlköğretimde ve ortaöğretimde, bu öğrencilerin istekleri doğ-
rultusunda, yabancı dil programlarındaki bazı bilgi ve becerilerin 
öğretiminden veya dersin tamamından muaf tutulurlar.

İşitme yetersizliği olan bireylerin eğitim gereksinimlerini karşı-
lamak amacıyla, Eskişehir Anadolu Üniversitesi bünyesinde bulu-
nan Engelliler Entegre Yüksek Okulunda yer alan ;

- Grafik Lisans Programı 
- Seramik Lisans Programı 
- Yapı Ressamlığı Önlisans Programı 
- Bilgisayar Operatörlüğü Önlisans Programlarına yerleşebil-

mektedirler. Üniversite sınavında yeterli puanı aldıkları takdirde 
ilgili üniversite ve bölüme de yerleştirilmektedirler.

İşitme yetersizliği bulunan bireylerin destek eğitimi aldıkları 
merkezler de mevcuttur. Özel Eğitim ve Rehabilitasyon merkezin-
den eğitim almak isteyen bireylerin hastaneden alınan “eksiksiz” 
doldurulmuş “özürlüler için sağlık kurulu raporu” ile ikâmet edilen 
ilçede bulunan Rehberlik Araştırma Merkezlerine müracaatta bu-
lunulmalıdır. İlgili Rehberlik ve Araştırma Merkezi tarafından ya-
pılacak inceleme sonucunda birey için eğitim raporu alınabilmek-
tedir. Bu rapor ile eğitim almak istediği ve İşitme Engelliler Des-
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tek Eğitim Programı olan kurumlara kayıtlarını yaptırabilirler. Bu 
eğitim hizmetinin bedeli Milli Eğitim Bakanlığınca kuruma öde-
nir. (Özel Eğitim Hizmetleri Yönetmeliği:  http://orgm.meb.gov.tr/
Mevzuat/ozelegitimhizyonetmeligi.htm Erişim Tarihi: 04.11.2010 
- T.C. Millî Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim Rehberlik Ve Danışma 
Hizmetleri Genel Müdürlüğü Sayı : B.08.0.ÖRG.0.20.03.01 / 3601 
02.9.2008 : Kaynaştırma Yoluyla Eğitim Uygulamaları GENELGE 
NO : 2008 / 60

İŞİTME CİHAZI

İşitme cihaz bedeli, bağlı bulunulan sosyal güvenlik kurumun-
ca karşılanır. Her hangi bir sosyal güvencesine tabi olmama halin-
de ise Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma vakıflarından ya da bele-
diyelerin sosyal yardım işlerinden talep edilebilir.

25 Mart 2010 tarihli ve 27532 sayılı resmi gazetede 7.3.7. İşitme 
cihazları başlıklı kısımda gerekli açıklamalar yapılmıştır.

• Kurumca sadece analog ve dijital işitme cihazı bedelleri 
ödenir. 

• İşitme cihazlarının 01/05/2010 tarihine kadar  imal 
ya da ithal edildikleri ülkelerde  sertifikalı olduğunun 
(CE,FDA,TGA,SFDA gibi) belgelendirilmesi, 

• İşitme cihazlarının 01/05/2010 tarihine kadar imal ya da 
ithal edildikleri ülkelerde kullanıldığına dair ilgili ülkenin 
ruhsatlandırma biriminden veya bağımsız Sağlık Teknolo-
jileri Değerlendirme (HTA) biriminden alınacak, ürünün 
ülkede kullanıldığına ve geri ödeme kapsamında olduğuna 
dair belge ya da ilgili ülkenin Sağlık Bakanlığı’ndan alına-
cak aynı özelliklere haiz belgelerden herhangi biri ile belge-
lendirilmesi.
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• İşitme cihazı bedellerinin Kurumca ödenebilmesi için; Ku-
rumla sözleşmeli resmi sağlık kurumlarınca, işitmenin ci-
haz ile düzeltilmesinin mümkün olduğu, Kulak Burun Bo-
ğaz uzman hekimi veya 3 Kulak Burun Boğaz hekiminin 
yer aldığı sağlık kurulu raporu ile düzenlenecektir. 

• Raporda işitme cihazının analog ya da dijital olduğu be-
lirtilecek, dijital cihaz önerilmesi durumunda analog cihaz 
önerilmeme gerekçesi ayrıca belirtilecektir. 

• Odyoloji test sonuçlarını gösterir belgenin aslı rapora ek-
lenecektir. Odyoloji testlerinin, Kurumla sözleşmeli sağlık 
kurumlarında/kuruluşlarında veya raporu düzenleyen sağ-
lık kurumunun hizmet alım sözleşmesi yaptığı sağlık ku-
rumlarınca/kuruluşlarınca yapılması ve odyometrist veya 
odyolog, veya uzman odyolog, veya işitme testi yapmaya 
yetkili sertifikalı personel tarafından onaylanmış olması 
halinde kabul edilecektir.

• Her iki kulak için işitme cihazı bedeli ödenebilmesi için, sağ-
lık kurulu raporunda iki kulakta işitme kaybının bulunduğu-
nun belirtilmesi yeterli olmayıp, gerekçeleri belirtilerek “Has-
tanın her iki kulak için işitme cihazı kullanması gereklidir.” 
ibaresi raporda yer alacaktır.

• İşitme cihazı bedelleri SUT eki EK-5/C Listesinde yer alan 
fiyatlar esas alınarak fatura tutarını aşmamak şartıyla öde-
nir.18 yaş altı çocuklar için EK-5/C Listesinde yer alan tu-
tarlar %50 oranında artırılarak uygulanır.

• İşitme cihazı kalıp ve pil bedelleri ödenmez.
• İşitme cihazının yenilenme süresi 5(beş) yıldır. Bu süreden 

önce yenilenen işitme cihazı bedelleri Kurumca ödenmez. 
Ancak, işitme durumunda değişiklik olması ve verilen ci-
hazın yeterli gelmemesi durumunda, bu durumun Ku-
rumla sözleşmeli resmi sağlık kurumunca düzenlenen Ku-
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lak Burun Boğaz uzman hekiminin yer aldığı sağlık kurulu 
raporu ile belgelenmesi hâlinde veya ilgililerin kusuru ol-
maksızın garanti süresi dışında cihazın arızalanması nede-
niyle kullanılamaz hâle geldiğinin Kurumla sözleşmeli res-
mi sağlık kurumunca düzenlenen  Kulak Burun Boğaz uz-
man hekiminin yer aldığı sağlık kurulu raporu ile belgelen-
mesi ve Kurumca onarımının sağlanamaması hâlinde, sü-
resinden önce yenilenmesi mümkündür.

Sağlık hizmetleri fiyatlandırma komisyonu kararına göre ana-
log cihazlar için 210 Tl, digital cihazlar için ise 420 Tl fiyat öden-
mesi kararlaştırılmıştır. Emekli Sandığı, SSK, Bağ-Kur gibi ku-
rumlara farklı kesinti oranları alınmaktadır. Bu ödemelerle işitme 
yetersizliği saptanan bireyin kazancına uygun olmayan niteliksiz 
cihazlar alınmakta, aileler çocuklarına iyi bir işitme cihazı almak 
için arada oluşan ciddi farkı kendilerince karşılamaktadır. İşitme 
cihazlarının beş yılda bir yenilenmesi gelişen teknoloji ile ters düş-
mektedir. Bu süreç içerisinde gelişen ve kendini yenileyen sektör 
yeni işitme cihazlarını kullanıcılarına sunacaktır. Bu nedenle bi-
reylerin yeni bir işitme cihaz ihtiyacı doğacaktır. Bu bedel ise bi-
reyler tarafından karşılanacaktır. Kurumca belirlenen “İşitme ci-
hazının yenilenme süresi beş yıldır’’ ibaresi üzerinde çalışmalar 
yapılması gerekmektedir. (25 Mart 2010 tarihli ve 27532 sayılı res-
mi gazete)

Koklear implant için 25 Mart 2010 tarihli ve 27532 sayılı res-
mi gazetede;

7.3.13. İşitmeye yardımcı implantlar/kulakla ilgili implantlar
7.3.13.A-  Koklear implantlar (Kİ)
• Koklear implant, bilateral ileri-çok ileri derecede sensöri-

nöral işitme kaybı olan ve işitme cihazından yarar görme-
yen kişilerde aşağıdaki kriterlere haiz olması halinde uygu-
lanır;
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• Pre-lingual işitme kaybı olan çocuklarda (işitme cihazı hiç 
kullanmamış olanlar da dahil)  dört yaşını tamamlayıncaya 
kadar Kİ uygulanır.

• Dört yaş üzeri pre-lingual işitme kaybı olan çocuklarda 
kronolojik yaşla konuşma yaşı arasındaki fark dört yıldan 
az ise Kİ uygulaması yapılır.

• Post-lingual işitme kaybı olanlarda Kİ uygulanır, ancak hiç 
işitme cihazı kullanmamış post-lingual işitme kaybı olan-
larda on yıl geçmesi halinde Kİ uygulanmaz.

• Kİ kurul raporu, aynı resmi sağlık kurumunda çalışan üç 
Kulak Burun Boğaz uzman hekimi tarafından düzenlenir. 
Rapor ekinde aynı resmi sağlık kurumunda çalışan iki uz-
man odyoloğun (iki uzman odyolog bulunmayan sağlık 
kurumlarında ise bir odyolog veya uzman odyolog) ve eği-
timsel, psikolojik değerlendirmeler ve uygunluğunun ya-
pıldığına dair eğitim odyoloğu (bulunmayan kurumlarda 
işitme engelliler alanında deneyimli özel eğitimci veya psi-
kolog) ve psikolog kararı bulunmalıdır.

• Elektrod yerleşimini sağlayacak kadar iç kulak gelişiminin 
olması ve koklear sinirin varlığı yüksek çözünürlükte CT 
ve/veya MRI ile gösterilmelidir.

• Menenjit sonrası oluşan işitme kaybı ve koklear ossifikas-
yon varlığında özel şartlar aranmaksızın acil operasyon, Kİ 
kurul raporu ile belgelendirilmesi halinde yapılır.

• İşitsel nöropati’de ayrıntılı değerlendirmeler sonunda, Kİ 
uygulamasının yararlı olacağı Kİ kurul raporu ile belgelen-
dirilmesi halinde yapılır.

•  Kİ uygulaması sonrasındaki eğitimin takibi; cerrahi tedavi 
yapılan sağlık kurumunca; eğitim odyoloğu (bulunmayan 
kurumlarda işitme engelliler alanında deneyimli özel eği-
timci veya psikolog) ve yer belirtilerek en az beş yıllık süre-
yi içeren bir taahhütname ile belgelenmelidir.
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Odyolojik Değerlendirme: 
 a) Odyometrik değerlendirme; Saf ses hava yolu ve kemik yolu 

işitme eşikleri; 1000, 2000, 3000 ve 4000 Hz’lerdeki ortalama eşik-
lerin 90 dB’den daha kötü olması ve işitme cihazı ile konuşmayı 
ayırt etme skoru %30’un altında olmalıdır.

7.3.13.A-1- Koklear İmplant yapılacak merkezlerde asgari bu-
lunması gereken ekipmanlar

 1-Çocuk odyometrisi-serbest alan odyometrisi yapılmasına ola-
nak sağlayacak odyometri donanımı ve uygun özelliklerde test odası,

 2-En az iki frekansta (226 Hz ve 800/1000 Hz olmak kaydıyla) 
test yapabilen timpanometri cihazı,

 3- Klinik otoakustik emisyon test cihazı,
 4- Klinik ABR test cihazı,
7.3.13.A-2- Koklear implant kablo ve pilleri;
(1) Koklear implant için günde en fazla bir pil bedeli olmak 

üzere; bir KBB uzmanı tarafından düzenlenecek rapora istinaden, 
birer yıllık miktarı karşılanır.

(2) Şarj edilebilen pil bedeli, tek kullanımlık pilin yıllık bedeli-
ni aşmaması şartı ile Kurumca karşılanır.

(3) Ara Kablolar (Aktarıcıdan bağımsız):
a) 0-5 yaş için yılda üç adet,
b) 5-10 yaş için yılda iki adet,
c) 10 yaş ve üzeri için yılda bir adet olmak üzere, 3(üç) KBB uz-

manı imzalı sağlık kurulu raporuna istinaden bedeli karşılanır. (25 
Mart 2010 tarihli ve 27532 sayılı resmi gazete)

ÖZÜRLÜ KİMLİK KARTI

Özürlüler Veri Tabanı Oluşturulmasına ve Özürlülere Kimlik 
Kartı Verilmesine Dair Yönetmelik 19.07.2008 tarihli ve 26941 sa-
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yılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Bu Yönet-
meliğe göre Özürlü kimlik kartları, Valilikler (İl Sosyal Hizmet-
ler Müdürlükleri) tarafından verilmektedir. Kimlik kartları; içer-
diği bilgilerin değişmesi, kaybedilmesi, çalınması veya herhangi 
bir nedenle kullanılamaz hale gelmesi durumunda, sosyal hizmet-
ler il müdürlüğüne müracaat edilmelidir. Özürlü kimlik kartının 
sağladığı faydaları şu şekilde özetleyebiliriz.

Türk Hava Yolları Tarafından Özürlülere İndirim Nasıl Uy-
gulanmaktadır? 

Türk Hava Yolları Tarafından Belirlenen Usul ve Esaslarda 
Özürlülere İndirim Uygulanmaktadır. 

Türk Hava Yolları, yüzde 40 ve üzeri oranda özürlü olan yolcu-
lara, uygulanabilir ücretler üzerinden tüm iç ve dış hatlarda yüzde 
25 indirim sağlamaktadır. İndirimden faydalanmak isteyen özür-
lüler, yüzde 40 ve üzeri oranda özürlü olduğunu belgeleyen, özür-
lü kimlik kartı veya sağlık kurulu raporu veya ‘’ÖZÜRLÜ’’ iba-
resi bulunan nüfus cüzdanlarını ibraz etmeleri gerekmektedir.
Ayrıca, ‘refakatçi ile seyahat etmelidir’ ibaresi bulunan doktor ra-
porunun ibraz edilmesi halinde, özürlü yolcu ile aynı seferde se-
yahat edecek bir refakatçisine, tüm iç ve dış hatlarda uygulanabi-
lir ücretler üzerinden yüzde 25 oranında indirim sağlanmaktadır. 

Şehirler Arası Yolcu Taşımacılığı Yapan Otobüslerde Özür-
lülere İndirim Nasıl Uygulanmaktadır?

Karayolları Taşıma Yönetmeliğinin 57. maddesi gereği şehirle-
rarası otobüslerde %40 özür oranına sahip özürlü bireyler için bi-
let ücretinde, geçerli ücret tarifesi üzerinden % 30 indirim yapıla-
caktır.

TC Devlet Demir Yolları Tarafından Özürlülere İndirim Na-
sıl Uygulanmaktadır? 

Malul, gazi ve özürlüler, anahat yolcu trenlerinden % 20 indi-
rimle yararlanabilmektedir. 
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Türkiye Denizcilik İşletmesi Tarafından Özürlülere İndirim 
Nasıl Uygulanmaktadır? 

Türkiye Denizcilik işletmelerine ait Kruvaziye Seferler ve iç 
hatlarda % 20 indirim uygulanmaktadır. 

İstanbul Deniz Otobüsü AŞ. Tarafından Özürlülere İndirim 
Nasıl Uygulanmaktadır?

Bedensel Özürlüler   % 40 ve üzeri derecede özürlü bulunan 
ve Nüfus Cüzdanına özürlülük durumu yazılmış olan kişiler. 

Bilgisayardan bilet kesilen dış hatlarda İNDİRİMLİ,
 İETT’den alacakları ÜCRETSİZ seyahat kartları üzerine tak-

tıracakları indirimli akbillerini kullanmak suretiyle akbilli hatlar-
da İNDİRİMLİ

 Malul Vatandaşlar 2022 sayılı kanuna göre maaş alan 65 yaşını 
doldurmuş bakıma muhtaç malul durumdaki kişiler, 

Durumlarını belgelemek kaydıyla dış hatlarda İNDİRİMLİ 
Müze Ve Örenyeri Girişlerinde Özürlülere Uygulanan Ücret 

Nasıldır?
Özürlüler, gaziler ve 2022 sayılı 65 Yaşını Doldurmuş, Muhtaç, 

Güçsüz ve Kimsesiz Türk Vatandaşlarına Aylık Bağlanması Hakkın-
da Kanun kapsamında aylık almakta olanlar kimliklerini ibraz etmek 
suretiyle müzeler ve örenyerlerinden ücretsiz faydalanmaktadır.

Milli Parklar, Tabiat Parkları, Tabiat Koruma Alanları ve Ta-
biat Anıtları Girişinde Uygulanan Ücret Nasıldır?

Harp malülü, gaziler ve özürlüler, kimliklerini ibraz etmek su-
retiyle ücretsiz faydalanmaktadır. Özelleştirilen işletmelerde söz-
leşmeye göre uygulama yapılmaktadır. Ayrıca çadır ve karavan 
yeri ücretinde % 50 indirim uygulanmaktadır.

GSM Şebekelerinde (Cep Telefonlarında) Uygulanan Ücret 
Nasıldır?

Şebekeler özürlülere özel tarifeler uygulamaktadır.
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Toplutaşıma (Belediye Otobüsü-Metro vb.) ve Su Bedelinde 
Uygulanan Ücret Nasıldır?

Bu uygulanmalar Belediyelere göre çeşitlilik arzetmektedir. 
Bazı belediyeler ücretsiz taşıma yaparken bazıları özür oranları-
nı baz alarak ücretsiz yada indirimli tarife uygulamaktadır. Çok 
az sayıda belediye tarafından su faturasında indirime gidilmiştir.

Belediyelerin verdikleri hizmetlerde uygulayacakları indirim 
ve tarifelerde genel bir yasal düzenleme bulunmayıp, bunlar tama-
men Belediyenin yetkisinde olan bir husustur. Bütün bu uygula-
maların olabilmesi için Belediye Meclislerince bu yönde bir karar 
alınmış olması gerekmektedir. (Zeytinburnu Rehberlik Araştırma 
Merkezi, Engelli Hakları, s. 91-96)

ÖZÜRLÜ AYLIĞI, BAKIM AYLIĞI

01.07.1976 tarih ve 2022 sayılı 65 Yaşını Doldurmuş Muhtaç, 
Güçsüz ve Kimsesiz Türk Vatandaşlarına Aylık Bağlanması Hak-
kında Kanunun 1’inci maddesinin 1’inci fıkrasında “ 65 yaşını 
doldurmuş, kendisine kanunen bakmakla mükellef kimsesi bu-
lunmayan, sosyal güvenlik kuruluşlarının herhangi birisinden her 
ne nam altında olursa olsun bir gelir veya aylık hakkından yarar-
lanmayan, nafaka bağlanmamış veya bağlanması mümkün olma-
yan, mahkeme kararıyla veya doğrudan doğruya kanunla bağlan-
mış, herhangi bir devamlı gelire sahip bulunmayan ve muhtaçlığı-
nı İl veya İlçe İdare Heyetlerinden alacakları belgelerle kanıtlayan 
Türk Vatandaşlarına hayatta bulundukları sürece, 300 gösterge ra-
kamının her yıl bütçe kanunu ile tespit edilecek katsayı ile çarpı-
mından bulunacak tutarda aylık bağlanır.” denilmektedir. 

Ayrıca; 01.07.2005 tarih ve 5378 sayılı “Özürlüler Ve Bazı Ka-
nun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması 
Hakkında Kanun”unun 25’inci maddesi 01.7.1976 tarihli ve 2022 
sayılı 65 Yaşını Doldurmuş Muhtaç, Güçsüz ve Kimsesiz Türk Va-
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tandaşlarına Aylık Bağlanması Hakkında Kanunun 1’inci madde-
sinin ikinci ve dördüncü fıkraları yürürlükten kaldırılmış ve aynı 
Kanuna aşağıdaki ek madde eklenmiştir. 

65 yaşını doldurmamış olmakla birlikte; 
“Başkasının yardımı olmaksızın hayatını devam ettiremeyecek 

şekilde özürlü olduklarını tam teşekküllü hastanelerden alacakla-
rı sağlık kurulu raporu ile kanıtlayan, 18 yaşını dolduran ve kanu-
nen bakmakla mükellef kimsesi bulunmayan özürlülerden; her ne 
ad altında olursa olsun her türlü gelirleri toplamının aylık ortala-
masına göre bu Kanunun 1 inci maddesinde belirtilen gösterge ra-
kamının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak tu-
tardan daha az geliri olanlara, bu Kanunun 1’inci maddesine göre 
belirlenecek aylık tutarının % 300’ü tutarında,

b) 18 yaşını dolduran, kanunen bakmakla mükellef kimsesi ol-
mayan ve herhangi bir işe yerleştirilememiş olan özürlülerden; her 
ne ad altında olursa olsun her türlü gelirleri toplamının aylık orta-
lamasına göre bu Kanunun 1’inci maddesinde belirtilen gösterge 
rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak tu-
tardan daha az geliri olanlara, bu Kanunun 1 inci maddesine göre 
belirlenecek aylık tutarının % 200’ü tutarında,

c) Her ne ad altında olursa olsun her türlü gelirleri toplamının 
aylık ortalamasına göre bu Kanunun 1’inci maddesinde belirtilen 
gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bu-
lunacak tutardan daha az geliri olduğu halde, kanunen bakmakla 
yükümlü olduğu 18 yaşını tamamlamamış özürlü yakını bulunan-
lara, bakım ilişkisi fiilen gerçekleşmek kaydıyla bu Kanunun 1’inci 
maddesine göre belirlenecek aylık tutarının % 200’ü tutarında, Ay-
lık bağlanır.

65 yaşın doldurulmasından önce bu madde hükümlerine göre 
bağlanmış olan aylıkların aynı şekilde ödenmesine devam olunur. 
Bu Kanunun 1’inci maddesine göre aylık bağlananlardan başkası-
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nın yardımı olmaksızın hayatını devam ettiremeyecek kadar özür-
lü olduklarını tam teşekküllü hastaneden alacakları sağlık kurulu 
raporu ile kanıtlayanlara da birinci fıkranın (a) bendine göre ay-
lık bağlanır. Aylık bağlanmasına esas özürlülük oranı değişenlerin 
aylıkları durumlarına göre yeniden tespit olunur. Özürlülük oranı, 
bu Kanuna göre aylık bağlanması gereken oranın altına düşenler 
ile birinci fıkrada belirtilen aylık ortama gelir tutarından fazla ge-
lir elde etmeye başlayanların aylıkları kesilir.

Aylık hakkından yararlanan 18 yaşından küçük özürlülerin 
yalnızca kendileri bu Kanunun 7’nci maddesinde belirtilen teda-
vi hakkından yararlanır. Ancak, bu madde hükümlerine göre aylık 
alanlardan herhangi bir sosyal güvenlik kurumunun tedavi yardı-
mı kapsamında bulunanlara tedavi yardımı yapılmaz.

Belirtilen hükümler doğrultusunda aylıktan yararlanmak için 
ikâmet edilen ilde bulunan Mal Müdürlüğü veya Defterdarlığa 
müracaat etmek gerekmektedir.

Aylık Bağlanmasında İzlenen Yol ve Diğer Hususlar Nelerdir? 
2022 Sayılı Kanuna göre, 1550 gösterge rakamının, memur ma-

aşlarına uygulanan katsayı ile çarpımından bulunacak tutardan 
daha az geliri bulunan, 65 yaşını doldurmuş yaşlılar ile 18 yaşın-
dan büyük özürlüler ve Kanunen bakmakla yükümlü olduğu 18 
yaşını tamamlamamış özürlü yakını bulunan Türk Vatandaşlarına 
aylık bağlanmaktadır. Herhangi bir şekilde yukarıda belirtilen tu-
tara eşit veya daha fazla geliri olanlar muhtaç sayılmazlar ve ken-
dilerine aylık bağlanmaz. 

Emekli Sandığınca bağlanan bu aylıklar her yılın, Mart, Hazi-
ran, Eylül ve Aralık aylarında olmak üzere üç ayda bir peşin olarak 
ikâmetgâhlarına yakın anlaşmalı T.C. Ziraat Bankaları Şubeleri ile 
anlaşmalı PTT Merkez Müdürlükleri aracılığı ile hak sahiplerine 
veya vekil ya da vasilerine ödenmektedir. 

Anılan Kanuna göre yukarıda açıklanan şartları taşıyan Türk 
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Vatandaşları, aylık talepleri için üç adet belgelik fotoğrafları ve 
Nüfus Cüzdanları ile birlikte ikâmetgâhlarının bağlı bulunduğu 
Defterdarlık veya Malmüdürlüklerine başvurmaları gerekmekte-
dir. İlgili Defterdarlık veya Malmüdürlüğü aylık talebinde bulu-
nanlar hakkında, Kanunun uygulanmasına ilişkin Yönetmeliğin 
ilgili hükmü doğrultusunda aylık bağlanabilmesi için gerekli bel-
geleri düzenleyerek Primsiz Ödemeler Genel Müdürlüğüne gön-
dermektedirler. Söz konusu belgeler Kanun ve uygulanmasına iliş-
kin Yönetmelik hükümleri doğrultusunda incelenerek ilgililere ay-
lık bağlanıp, bağlanmayacağı hususunda nihai karar Primsiz Öde-
melerce verilmekte ve bu kararlar yazı ile aylık talebinde bulunan-
ların adreslerine bildirilmektedir. 

Bağlanan aylıklar, hak sahiplerinin; 
a) Ölümü, 
b) Türk Vatandaşlığından çıkması, çıkarılması, yabancı memle-

ket uyruğuna girmesi (Türk Vatandaşlığını muhafaza edenler hariç), 
c)Muhtaçlığın kalkması, 
e) Özrü nedeniyle aylık bağlanmış ise bir işte çalışmaya başla-

ması, 
f) Bir akitle hakiki veya hükmi şahıslar tarafından bakım altı-

na alınması, 
g) Daimi olmayan özür oranının %40’ın altına düşmesi, 
h) Evlenmesi sebebiyle muhtaç durumdan çıkması, hallerinde, 

bu durumlarının meydana geldiği tarihi takip eden dönem başın-
dan itibaren kesilmektedir . 

ÖNEMLİ NOT: Yukarıda sayılanlardan biri gerçekleştiği za-
man Emekli Sandığı Genel Müdürlüğüne bildirimde bulunarak 
aylığı kestirmeniz gerekmektedir. Aylık almaya devam olunur-
sa söz konusu durumlar tespit edildiğinde durumun gerçekleş-
tiği tarihten itibaren geriye dönük olarak %50 faiziyle geri öde-
me istenmektedir. 
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Aylık almakta olanlar veya aylık sahiplerinin eş, kardeş, anne, 
baba, vasi, kayyum veya vekilleri aylıkların kesilmesini gerektiren 
hallerin vukuunda, bu durumları Emekli Sandığı Genel Müdürlü-
ğüne üç ay içinde bildirmekle yükümlüdürler. 

2022 Sayılı Kanuna göre aylık alanlara, aylık ödemelerinde 
kimlik belgesi yerine geçen fotoğraflı “Tanıtım kartı” verilir. 

Bu kanundan yararlananların tedavi giderleri, 18.06.1992 ta-
rihli ve 3816 sayılı Ödeme Gücü Olmayan Vatandaşların Tedavi 
Giderlerinin Yeşil Kart Verilerek Devlet tarafından karşılanması 
hakkında Kanun Hükümlerine göre Yeşil Kart verilerek karşılan-
maktadır. 2022 Sayılı Kanuna göre bağlanmış aylıklarından fera-
gat etmek isteyenler:  Aylığın kesilme nedenini de belirten Emekli 
Sandığı Genel Müdürlüğüne hitaben yazacakları dilekçelerini, (di-
lekçedeki “imza ve beyanın kendilerine ait olduğunun” mahallesi 
veya köyü muhtarına imza, kaşe ve mühür ile onaylattıktan son-
ra) Primsiz Ödemelerı Genel Müdürlüğüne göndermeleri gerek-
mektedir. 

Muhtaç Aylığı Nedir ? 
Vakıflar Yönetmeliği uyarınca, vakfiyelerde yer alan hayır şart-

larının yerine getirilmesi amacıyla annesi ya da babası olmayan 
muhtaç çocuklar ile % 40 ve üzeri engelli olan muhtaçlara; sosyal 
güvencesi olmaması, herhangi bir gelir veya aylığı bulunmaması, 
mahkeme kararı veya kanunla bakım altına alınmamış olması, ge-
lir getirici taşınır ve taşınmaz malı mevcut olmaması veya olup da 
bunlardan elde edeceği aylık ortalama gelirinin bu Yönetmelikle 
belirlenen muhtaç aylığı miktarını geçmemesi halinde aylık bağla-
nabilir. 18 yaşından küçük engelli çocuklara, kendilerine bakmak-
la yükümlü anne ve babalarının bu maddenin birinci fıkrasında 
belirtilen şartları taşıdığı takdirde aylık bağlanır. Aynı aileden sa-
dece bir kişiye aylık bağlanabilir.
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Muhtaç Aylığı Bağlanabilmesi İçin Talepte Bulunanlardan Aşa-
ğıdaki Belgeler İstenir :

1-  Başvuru formu,
2- Sağlık kurulu raporu
(Özürlü Aylığı Ve Bakım Aylığı http://www.ozida.gov.tr/ Eri-

şim Tarihi: 08.11.2010 )

H SINIFI SÜRÜCÜ BELGESİ 

Özel tertibatlı olarak imal, tadil ve teçhiz edilmiş motosiklet 
veya otomobil türünden araçları kullanacak özürlüler H sınıfı eh-
liyet almak zorundadır. H sınıfı sürücü belgesine ilişkin düzenle-
meler Karayolları Trafik Yönetmeliği’nde yer alır.H sınıfı ehliyet 
almak için, “Özel tertibatlı araç kullanabilir” ibaresi olan sağlık ku-
rulu raporu ile birlikte sürücü kurslarına müracaat edilmelidir. H 
sınıfı ehliyet kurslarında, kursiyerler trafik ve ilkyardım derslerin-
den sorumludurlar. Motor dersinden muaftırlar. Dört haftalık te-
orik ders süresi vardır. Geri kalan sürede de direksiyon eğitimi alı-
nır. H sınıfı ehliyeti ömür boyu kullanmak veya belirli aralıklarla 
güncellemek, alınacak Sağlık Kurulu Raporunda kesinlik kazanır. 
El veya ayakta ortopedik özrü olanlar ve işitme özürlüler H sınıfı 
ehliyeti ömür boyu kullanabilir. (Zeytinburnu Rehberlik Araştır-
ma Merkezi, Engelli Hakları, s.89-90)
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HANDAN DOĞAN

Lisans eğitimini, Hacettepe Üniversitesi Çocuk Gelişimi ve Eğitimi bölü-
münde (1983), yüksek lisans eğitimini de “Frostig Testi ve Eğitim Program-
ları” çalışmasıyla, İstanbul Üniversitesi Çocuk Sağlığı Enstitüsü Anne ve Ço-
cuk Sağlığı programında (1989) tamamladı. 1983 yılından itibaren başta se-
rebral palsili çocuklar olmak üzere farklı engelli gruplarında tanılama, erken 
müdahale eğitim programlarını yürüttü. 1996 yılında Metin Sabancı Spas-
tik Çocuklar Merkezinin yapılanması ve işletilmesinde görev aldı. 2002 yı-
lında Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı birden çok engeli olan çocuklara yö-
nelik ilköğretim programını hazırladı, okulun kurulma ve yürütülme aşa-
malarını gerçekleştirdi. 2006 ve 2007 yıllarında Marianne Frostig Tarafın-
dan ABD Los Angeles’te kurulan Frostig Center’a giderek okul programı ko-
nusunda eğitim aldı. 2008’den itibaren Maltepe Üniversitesi Meslek Yüksek 
Okulu Çocuk Gelişimi Bölümünde Öğretim görevlisi ve program başkanı 
olarak görev yapmakta olup, Marmara Üniversitesi Okul Öncesi Öğretmen-
liği Ana Bilim Dalı Doktora programında tez aşamasına devam etmektedir. 
Yurt içi ve yurt dışında çok sayıda kongre, seminer çalışmalarına konuşmacı 
olarak ve araştırma sunarak katılmıştır. Yurt dışında engelli bireylere ya da 
okul öncesi eğitime yönelik çok sayıda merkezde ortak çalışmaların gerçek-
leştirilmesinde görev aldı. Engellilerde spor konularında da çalışmaları olan 
Doğan, Zihinsel Engelliler Spor Federasyonun da yönetim kurulu üyeliği, as 
başkanlık, Özel Olimpiyat Organizasyonunda görev yapmış olup, halen En-
gellilere Binicilik ve Atla Terapi Derneği Yönetim Kurulu Üyesidir. 
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Serebral Palsili Çocukların ve 
Ergenlerin Hakları

Serebral Palsili (Cerebral Palsy) bireyler hareket problemlerinin 
yanı sıra birden çok engele sahip olabilirler. Bu nedenle çok sayıda 
desteğe gereksinim duymaktadırlar. Sağlık problemlerinin yoğunlu-
ğundan dolayı uzun yıllar tıbbi desteğe, özel araç, gereç ve donanı-
ma, hareket problemleri nedeniyle yoğun fizyoterapi ve rehabilitas-
yon hizmetlerine ihtiyaçları vardır. Yaşama uyum sağlamaları, top-
luma katılabilmeleri için düzenli özel eğitim hizmetlerinden yarar-
lanıyor olmaları gerekmektedir. Serebral Palsili bireyin olanaklar öl-
çüsünde meslek sahibi olabilmesi, bağımsızlaşması, toplumun kabul 
gören ve saygın bireyleri haline gelmesi en doğal hakları olup, bu bir 
insanlık görevidir. Gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerle birlikte ül-
kemizde de uzun yıllar ihtiyaçlarının karşılanması açısından mağ-
dur olan serebral palsililer ve aileleri için çeşitli resmi kuruluşlar, si-
vil toplum örgütleri çalışmalar yapmakta, yasalarla engelli hakları-
nın engellilere teslim edilmesine çalışılmaktadır.

Bu çalışmada serebral palsili çocuk ve ergenlerin özellikleri, ih-
tiyaçları ve yasal hakları ele alınacak olup, ailelere ve serebral pal-
sili bireylere bir rehber olması hedeflenmektedir.
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GİRİŞ

“Sakatların ülkesi olan Üçüncü Krallık isimli bir yer var. Bu 
yerin demokrasisi yok; burası bir diktatörlük. Her zaman ki va-
tandaşlık hakları burada işlemiyor. Bu ülkeyi büyük bir duvar 
çevreler ve duvarın içinde olanların çoğu dışarıdakiler tarafından 
bilinmez” (Gallagher, 1990)

İnsanlar; bedensel, zihinsel ve duygusal yönlerden eşit olma-
yan bir yapıya sahiptirler. Eşitsizlikler baştan varoldukları için ya-
pılabilecek iki tercih vardır; biri toplumsal çabalarla doğal eşitsiz-
liği azaltmak, diğeri, bunun aksine, herkesi eşit olmayan nitelik-
lerine göre ödüllendirmek. Geleneksel aydınlanma düşüncesi, in-
sanın kamusal, aktif ve rasyonel oluşunun altını çizerken, bireyle-
ri bir aktör olarak değerlendirir. Günümüzde ise bireyler bir aktör 
olarak değil, kendi kimlikleriyle tanınmaya başlamışlardır. Bugün 
modernitenin ve toplum kavramının eleştirilmesi, ayrıca bireyler 
hakkında daha fazla düşünmeye başlanmasıyla birlikte, modern 
sosyal teoriler, bireyleri fazlaca vurgulayan düşünme yollarını gös-
termeye başlamışlardır (Ergün, 2005).

İnsanlık, temelinde insanın düşünce ve eyleminin bulunduğu, 
insan olma bilincinin yokluğundan ve eksikliğinden kaynaklanan 
tüm olumsuzlukları uzun ve çok zorlu bir tarihsel süreç  içinde aş-
maya çalışarak ve aşmayı sürdürerek günümüzdeki uygarlık düze-
yine ulaşmış, olumsuz deneyimlerinden çıkardığı derslerle evren-
selleştirdiği bir değerler sistemi oluşturmuştur. İnsanın, insan için 
ama insana karşın ve insana karşı verdiği aynı zamanda düşün-
sel ve eylemsel savaşının ürünü olan bu sistemin ortak mal varlı-
ğının özünde, özgürlük, eşitlik, sevgi, saygı, hoşgörü, dayanışma 
ve karşılıklı anlayış vb. değerler bulunmaktadır. Bu değerleri taşı-
yan ve oluşturan özne insandır. Değer yaratma ve bunları insanlı-
ğın ortak ve evrensel değerlerine katma insanın çabasıyla gerçek-
leştirilmiştir. İnsan hakları insanın bu özelliğini desteklemek için 
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vardır ve tanınmıştır. İnsan hakları, tüm insanların hiçbir ayrım 
gözetmeksizin yalnızca insan olarak doğmalarından kaynaklanan 
eşit, özgür ve onurlu yaşamasını sağlayan haklardır. İnsan olma 
dışındaki öteki görünen özellikler ayrımcılık nedeni olamaz. İn-
san Hakları Evrensel Bildirgesi’nin belirttiği gibi insanlar, haklar 
ve onur yönünden eşittir. Herkes için söz konusu olan insan hak-
ları özürlüler için farklı bir boyut kazanmıştır. Özürlü bir kişinin 
bağımsız bir şekilde hayatını sürdürebilmesi fiziki çevrenin yete-
neklerini kısıtlamamasına bağlıdır. İnsan haklarının düşünsel bo-
yutlarından eşitlik kavramı özellikle özürlülerde önemli bir anlam 
içermektedir (Gökmen, 2007).

Özürlülük Hakları Hareketi’nin yoğunlaştığı nokta, herkesin 
hayata tam özgürlükle ve sonuna kadar katılabilmesi için dünya-
nın yaratılış biçimini değiştirmektir (Longmore, 2003; Malhot-
ra, 2001; Weisman, 1999; Winter, 2003. (Akt: Loewen & Pollard, 
2010). Bu hareket İnsan Hakları Hareketi’yle aynı amaçlara sahip-
tir. Saygı ve onurlu davranış görmek, ekonomik ve sosyal eşitlik 
sahibi olmak, her yeri kullanışlı ve kapsamlı şekilde kullanabil-
mek, eğitim, iş ve toplumsal aktivitelere tam katılım şansına sahip 
olmak (Loewen & Pollard, 2010).

CEREBRAL PALSY SEREBRAL PALSİ NEDİR?

Serebral palsi (CP) bulaşıcı ve ilerleyici olmayan motor hare-
ketlerdeki problemi ifade eden genel bir ifadedir. Diğer bir deyişle 
gelişmekte olan olgunlaşmamış beyindeki, ilerleyici olmayan ze-
delenmeye bağlı olarak, hareket ve postür bozukluğuna ve hare-
ket sınırlamasına neden olan tablo olarak tanımlanmaktadır (Ak-
meşe; Mutlu;  Günel, 2007; The Arc & UCP, 2010). Serebral pal-
si, gelişmekte olan beynin motor kontrol merkezlerinde ki zarar-
dan kaynaklanır ve hamilelik süresince, doğum sırasında veya do-
ğum sonrası yaklaşık üç yaşına kadar oluşabilir. Hastalık değil-
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dir. Bulaşıcı ve ilerleyici değildir (United Cerebral Palsy, 2010; The 
Arc&UCP, 2010).

SP’li çocuklarda hareket ve postür bozukluğuna eşlik eden çe-
şitli bulgular olabilir. Bunlar duyusal bozukluklar mental retardas-
yon, nöbetler, konuşma ve öğrenme güçlüğü, işitme ile ilgili so-
runlar, göz bulguları ve diş defektleridir (Güven; Deda; Karagöl; 
Uysal, 1999;  Eraksoy, 2005).

Serebral Palsinin her 100 canlı doğumda %1-3 oranında görül-
düğü bildirilmiştir (Eraksoy, 2005). Gerçek sayıların gelişmiş ül-
kelerden elde edilebileceği düşünülürse de, yakın zamanlara ka-
dar sıklığın giderek düşme eğiliminde olduğu kaydedilmiştir. 
Danimarka’da 1950 lerin ilk yıllarında sıklık yaklaşık 3/1000 iken, 
1960 ortalarında 2/1000 olarak bildirilmiştir. İsveçte ise, 1954 ve 
1970 yılları arasında ki sıklık 2.24 ten 1.34 e gerilemiştir. Perinatal 
yoğun bakım koşullarındaki iyileşmelerin istatistikleri etkilediği 
düşünülür (Eraksoy, 2005).

Ulusal Cerebral Palsy Vakfı’nın araştırmalarına göre Ameri-
ka Birleşik Devletlerinde yaklaşık 1,5-2,0 milyon arasında sereb-
ral palsili çocuk ve yetişkin vardır (United Cerebral Palsy, 2010). 
Türkiyede’ki SP oranı ile ilgili son yapılan çalışmada ise, oran 1000 
canlı doğumda 4,4 olarak bulunmuştur. Ülkemizdeki bu yüksek 
oran için gebelik dönemindeki yetersiz kontroller, prematüre do-
ğumlar ve preeklampsi, doğum sonrası bakım yetersizlikleri gibi 
nedenlerin etken olduğu tahmin edilmektedir (Akmeşe &, Mut-
lu &  Günel, 2007).

NEDENİ

Beyin hasarına yol açan nedenler üç dönemde etkili olmak-
tandır: Doğum öncesi: Nedenlerden birisi annenin hamilelik dö-
neminde geçirdiği kızamıkçık gibi bulaşıcı hastalıklardır. Diğer 
nedenler arasında plasenta yetersizliği, annenin zatürre geçirme-
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si, annedeki kalp-akciğer hastalığı, kan grubu uyuşmazlığı, anne-
nin alkol ve ilaç bağımlılığı, şeker hastalığı sayılabilir. Doğum sı-
rası: Doğum eyleminin zor olması ve normalden uzun sürme-
si de beyin felci riskini arttırabilir. Bunlar bebeğin beyninin ye-
terli oksijen almamasına neden olarak etkili olur. Doğum son-
rası: menenjit, çocuğun yüksek ateşe bağlı havale geçirmesi, be-
yin travması doğum sonrası dönemde en sık görülen nedenlerdir 
(Peacock, 2000;  Hinchcliffe, 2007;   M.E.B. 2008; United Cereb-
ral Palsy, 2010).

SINIFLANDIRMA

Genellikle sınıflandırmada 2 yol kullanılır.  Vücut fonksiyonu-
nun etkileme biçimine göre: (Peacock, 2000; Hinchcliffe, 2007; Le-
vitt, 2010).

Spastik S.P.; Kol ve bacaklarda gerginlik, sertlik ve aniden gev-
şeme görülür. Atetoid S.P. (Diskinetik); Kaslarda değişen hareket-
lilik, kol, bacak, baş ve diğer vücut parçalarını kontrol edememe, 
ani kasılma ve istem dışı hareketler mevcuttur. Yüz kasları da bu 
durumdan etkilenmiştir. Ataksik S.P.; Bu tipinde denge bozuklu-
ğu mevcuttur. Çocuk ayakta ileri geri sallanır. Yürürken düşmeyi 
önlemek için geniş adımlar atar. Hipotonik S.P.;Bu tipinde kaslar 
zayıf ve gevşektir. Hipertonik (Rijid) S.P.; Bu tipi spastik S.P. ye 
benzer. Kaslar çok gergindir.

Serebral palsi tuttuğu ekstremitelere göre şöyle sınıflandırılır 
(Ormanlıoğlu, 1986; Peacock, 2000; Levitt, 2010): Monopleji: Yal-
nız tek kol veya bacakta bozukluk, Hemipleji: Tek taraflı kol ve 
bacağın hareket kusuru,  Parapleji: Yalnız iki bacakta hareket ku-
suru, Tripleji: İki kol bir bacak veya iki bacak bir kolda hareket az-
lığı, Tetrapleji ve Quadripleji: Her iki kol ve bacakta birden hare-
ket azlığı veya yokluğu.
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SEREBRAL PALSİLİLERİN EĞİTİM VE 
REHABİLİTASYONU

Rehabilitasyon, kişinin doğuştan veya sonradan, herhangi 
bir nedenle oluşan kalıcı veya geçici yetersizliklerinin ve fonksi-
yonel olarak iş ve günlük yaşantısındaki kayıplarının belirlenme-
si ve aynı zamanda psikolojik sosyal ve mesleki açıdan da destek-
lenerek günlük yaşamda bağımsız olmasını ve sosyal rollerini ye-
rine getirmesini sağlayacak yaklaşımların bütünüdür. Rehabilitas-
yon; eğitimi de kapsayacak biçimde yaşam boyu devam eder. Tıb-
bi, sosyal, psikolojik, eğitim ve mesleki alanlar gibi farklı rehabili-
tasyon uygulamalarını içermektedir. Tıbbi Rehabilitasyon: Tıbbi 
rehabilitasyon süreci içinde asıl amaçlanan, özürlü kişinin fiziksel 
kapasitesini arttırarak onun, günlük yaşamda mümkün olabilen 
maksimum fonksiyonel bağımsızlığına ulaşmasını sağlamaktır. Bu 
amaçla hekim tarafından teşhis konulduktan sonra gerekli tıbbi ve 
cerrahi tedavi yanında fiziksel ve psikososyal problemlerin çözü-
mü için uygulanan rehabilitasyon yaklaşımlarıdır.  İş Uğraşı Teda-
visi: İş ve uğraşı tedavisinde amaç özürlünün günlük yaşam aktivi-
telerinde bağımsızlığını kazandırmaktır. Beslenme, giyinme, ken-
dine bakım, tuvalet ve banyo ihtiyaçlarını karşılama, oyun oyna-
ma ve okul ile ilişkili aktivitelere katılmada zorluk yaşayan özür-
lülerin değerlendirilmesi ve eğitilmesi programıdır. Serebral Palsi-
li bireylerin fonksiyonel kapasitelerini çoğaltmak, geliştirmek için 
yardımcı teknolojiye ait araç gereçlere ihtiyaç duymaktadırlar. En-
gelli bireylerin de teknolojiyi kullanarak becerileri doğrultusun-
da, istedikleri gibi özgürce yaşamaya hakları vardır (Doğan; Bitlis; 
Özen, 2005). Sosyal Rehabilitasyon: Özürlünün sosyal, eğlendi-
rici ve destekleyici aktivitelere katılımını sağlayarak toplumla bü-
tünleşmesine yardımcı olmak amaçlanmaktadır. Mesleki Rehabi-
litasyon: Özürlü kişinin mesleğine devam edebilmesini sağlamak 
veya devam edemiyor ise varolan fonksiyonlarına uygun yeni bir 
iş için eğitimidir. Bu amaca ulaşabilmek için, özürlü kişinin fonk-
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siyonel ve çalışma kapasitesi değerlendirilir ve hangi iş kolunda 
eğitim verileceğine karar verilir. Bunu takiben seçilen iş kolunda 
çalışma kapasitesini arttırıcı eğitim ve mesleki rehabilitasyon hiz-
meti verilir (Başbakanlık Özürlüler İdaresi Başkanlığı, 2008). 

Serebral Palsili bireylerde sorun çeşitlilik göstermesinden do-
layı multidisipliner bir yaklaşıma ihtiyaç gösterirler. Değişik mes-
lek grupları farklı zamanlarda devreye girer: Aile, Çocuk dokto-
ru., Nöroloji Uzmanı, Ortopedist, Fizyoterapist. İş-Uğraşı Terapis-
ti, Psikolog, Çocuk Gelişim Uzmanı, Özel Eğitim Öğretmeni, Diş 
Hekimi, Kulak Burun Boğaz Uzmanı, Dil ve Konuşma Uzmanı, 
Sosyal Hizmet Uzmanı, Mesleki Eğitim Öğretmenleri bu ekibin 
birer parçasıdırlar (Günel, 2009).

TÜRKİYE’DE ENGELLİLERİN YAŞADIKLARI 
SORUNLAR

Engellilerin, mimari engeller, toplu taşımadan yararlanama-
ma, istihdam olanaklarından yararlanamama gibi sosyal yaşam-
daki destekleri yetersizdir. Engelliler, eğitim hakkını kullanmada 
sorunlar yaşamaktadır. Eğitim olanaklarının, engelliler için, özel 
okullar gibi hem engel çeşidine göre düzenlenmemesi, hem de eği-
tim olanaklarına fiziksel veya mali nedenlerle ulaşamama söz ko-
nusudur. Engellilerin, sosyal yaşamda bağımsız yaşamaları için 
destekleri azdır. Bağımsız yaşamada iş ve kendi kendini geçindi-
rebilme önemli faktörlerdir.  Engellilerin sosyal güvenceye kavuş-
turulması sağlık hizmetlerinin sürekliliği ve ortez, protez, teker-
lekli sandalye gibi yardımcı ekipman elde etmede yaşamsal öne-
me sahiptir.  Sağlık hizmeti sunan kurumlar başta olmak üzere ge-
rek ulaşım, gerekse kurumda dolaşım bakımından mimari engel-
lerin ortadan kaldırılması gereklidir. Kaygan zeminler, dar kapılar, 
trabzansız merdivenler sağlıklı kişiler için sorun değilse de engel-
liler için aşılması güç engellerdir (Şahin, 2004).
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SEREBRAL PALSİLİ ÇOCUĞU BULUNAN AİLELERİN 
İHTİYAÇLARI

İdeal durum ile mevcut durum arasındaki fark olarak tanımla-
nan “gereksinim” deyimi engelliler açısından daha fazla öneme sa-
hiptir. Yıllar içindeki yasal gelişmeler de dikkate alındığında engel-
lilerin gereksinimleri: Eğitim Hakkı, Sağlıklı Yaşam Hakkı, Sosyal 
Yaşamdaki Destek, Ayrımcılığın Önlenmesi, İstihdam Olanakları 
başlıkları altına toplanabilir.

Engelli çocuğu olan her ailenin gereksinimleri birbirinden fark-
lıdır. Bailey ve Simeonsson  (1988) ailenin gereksinimlerini şöyle 
belirtmişlerdir: Bilgi gereksinimi: ailenin çocuğun özrü hakkın-
da, çocuğunun davranışını kontrol etme ve bazı becerileri nasıl 
öğreteceği hakkında bilgi. Çocuğun durumunu diğer aile üyeleri-
ne açıklayabilme. Destek: Diğer engelli çocuk anne ve babalarıyla 
tanışma ve konuşma, sosyal çevreden destek gereksinimi. Maddi 
gereksinimler: ailenin yiyecek, ev kirası, tıbbi bakım, özel eğitim, 
ulaşım masraflarını karşılama. Çocuk için gerekli olan özel araç-
ları sağlama. Sosyal Hizmet: Ailenin sorunları hakkında düzen-
li olarak konuşma gereksinimi. Danışmanlık gereksinimi. Ailenin 
işleyişi: Aile içinde problemler hakkında konuşabilme, problem-
leri tartışıp çözümler bulabilmek için yardım. Ailede ev işleri, ço-
cuk bakımı ve diğer işleri kimlerin yapacağı hakkında karar vere-
bilme gereksinimi.

Serebral palsili çocuğun en yakın çevresi, doğumdan başlaya-
rak belli bir döneme kadar içinde büyüyüp geliştiği aile ortamı-
dır. SP’li çocukların aileleri çocuklarıyla ilgili yoğun bir stres ve 
kaygı içerisinde olabilmektedir. Aile bireylerinden, özellikle anne-
nin kaygılı oluşu ve stres yaşaması ise çocukların gereksinimleri-
nin karşılanmasında olumsuz rol oynayabilmektedir. Serebral pa-
ralizili çocuğa sahip ailelerde; çocuklarına ilişkin özelliklerin (öz-
rün derecesi, yaşı, cinsiyeti, davranış problemleri vs), aileye ilişkin 
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özelliklerin (ailenin sosyo-ekonomik durumu, eşlerin medeni du-
rumu, anne-babanın yaşları, aile bireylerinin psikolojik durumla-
rı gibi) ve sosyal çevreye ilişkin özelliklerin (arkadaşlık ilişkileri, iş 
koşulları, yakın ve uzak çevreden alınan sosyal destek gibi) belir-
lenmesi, kaygı ve stresin nelerden kaynaklandığının ortaya çıka-
rılmasında ve aileye sunulacak yardımların saptanmasında önem-
li olabilmektedir. SP’li çocuğa sahip aileler genellikle sosyo-eko-
nomik zorlukların yanında psikolojik problemlerle de baş etmek 
durumunda kalabilmekte ve anne-baba kaygı, şok, inkâr, üzüntü, 
kızgınlık, dış dünyanın tutumuyla yüz yüze gelmekten kaçınma, 
kendine güven ve saygıda azalma duyguları gibi psikolojik prob-
lemler yaşayabilmektedir (Akmeşe; Mutlu;  Günel, 2007).

Akçamete ve Karkın (1996) tarafından işitme engelli çocuğa 
ve ailesine gerekli hizmetlerin sağlanabilmesi, ailenin çocuğunun 
eğitimine etkili şekilde katılabilmesi için, öncelikle gereksinimle-
rinin belirlenmesi amacıyla yaptıkları çalışmada annelerin en faz-
la gereksinim duyduğu boyutun “Bilgi Gereksinimi” olduğu göz-
lenmiştir. Çocuğa yeni bir beceri kazandırabilmek, çocukla ileti-
şim kurabilmek, çocuğun engeli ve çocuğun davranışlarını kont-
rol edebilme ile ilgili bilgi edinme konularında bilgi gereksinimleri 
ifade edilmektedir.  İşitme engelli çocukların sıklıkla tıbbi bakım 
ve cihaz kullanımına gereksinim duymaları, tıbbi bakımın ve ci-
haz donanımının pahalı oluşu ve bunların azının karşılanması ai-
leyi genellikle maddi sorunlarla karşı karşıya bırakmaktadır. 

 Bu durum serebral palsili bireyler açısından da benzerlik gös-
termektedir. Bu bireyler hareket etme, iletişim kurma, işitme ve 
görme, beslenme ve sağlıklı bakım ve tıbbi destek açısından bir 
veya daha çok sayıda yardımcı araç gerece ihtiyaç duymaktadır.

Gelişmiş ülkelerde cihaz giderinin tümü devletçe karşılandı-
ğı gibi, arızalandığında çocuğun eğitiminde bir aksama olmama-
sı için ek cihaz da sağlanmaktadır. Ülkemizde böylesi bir uygula-
manın olmayışı ve bu gereksinimin ancak bir kısmının sağlanı-
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yor olması nedeniyle, alım ve onarım giderlerinin karşılanmasın-
da aileler zorlanmaktadırlar. Bu yüzden gereğine inansa bile bir-
çok aile çocuğunu cihazlandırmaktan kaçınmaktadır (Akçamete; 
Karkın, 1996).  

ENGELLİ HAKLARI

Özürlüler yaşadıkları toplumlarda birçok olumsuz tutum ve 
davranışla karşılaşabilmekte, ülkelerin gelişmişlik düzeyleri farklı-
lıklar gösterse de toplumların özürlülere karşı tutum ve davranış-
ları benzerlikler göstermektedir. Ekonomik, sosyal ve siyasi yapı 
bozuklukları, toplumların bilgi eksikliği, yetersizliği, aldırmazlığı, 
yanlış yaklaşımları, olumsuz tutumları, ayrımcılık ve fiziksel çev-
re koşulların yetersizliği özürlülerin sıklıkla karşılaştıkları engel-
lerdir. Özürlülerin toplumlarda karşılaştıkları en önemli engeller-
den biri de onların üretici bireyler haline gelmelerini engelleyen 
tutumlardır. Çalışma yalnızca gelir getiren bir olgu olmayıp aynı 
zamanda özürlü bireyin toplum içindeki konumunu da belirle-
mektedir. “Bireyin sosyal statü sahibi olması ve topluma tam katı-
lımı, tüketici olmaktan çıkıp üretici olmasına bağlıdır. Bu üretken-
lik özürlü insanlarımızın psikolojik durumları nedeniyle ayrı bir 
önem taşımaktadır. Özürlüleri toplumun dışına iten, onları üre-
tici yerine tüketici yapan, sosyal bütünleşmelerini engelleyen en 
önemli sorun ise özürlü ayrımcılığıdır” (Aytaç, 2000). 

Doğdukları andan itibaren fiziksel, zihinsel ve duygusal farklı-
lıkları, sosyal politika uygulamaları ve düzenleme eksiklikleri do-
layısıyla başkalarının yapabildiği birçok konudan mahrum bırakı-
lan özürlülerin bu durumlarını azaltabilmek adına yasal düzenle-
meler yapılmıştır. 

Ülkemizde özürlülere yönelik birçok hizmet ve yeniliğin geliş-
tiği ortadadır. Özürlülerle ilgili bugüne kadar yaşama geçirilmiş 
uygulama ve ilerlemelere rağmen, özürlülerin durumlarını geliş-
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tirme ve toplumda eşit birey olmalarını sağlama yolunda yapılma-
sı gereken birçok şey bulunmaktadır. Siyasi irade, özürlülerin eşit 
birer vatandaş olmaları yönünde uzun dönemli eylem planları ya-
pamaz ve bunları uygulamaya dönüştüremez ise özürlüler alanın-
da çıkartılan yasalar ve düzenlemeler yetersiz kalacaktır.  Günü-
müzde özürlülük politikalarının, bireyin fiziksel veya zihinsel sı-
nırlılıklarını birincil sorun olarak görmeyen ve bireyin sosyal ya-
şama ve emek pazarına katılım potansiyeli ile özürlü bireylerin in-
san haklarına saygı gösterilmesi üzerinde odaklaşmayı tercih eden 
bir hareket noktasına doğru ilerlemekte olduğu görülmektedir 
(Ergün, 2005).

SEREBRAL PALSİLİ ÇOCUK VE ERİŞKİNLER İLE 
AİLELERİNİN HAKLARI

Ailede serebral palsili bir çocuk olması, ailenin ve çocuğun bir-
çok diğer şeyler arasında yasalar ile ilgili bilgili olması gerektiği 
anlamına gelir. Önemli olan beyin felçli bir çocuğun verimli bir 
ömür sürme, eğitim hakkı, yaşama gibi bazı haklarının güvence 
altına alınması olup, tıbbi ve mali yardım sağlamak ile ilgili yasa-
lar vardır. Ailenin haklarını bilmesi, çocuğun en üst potansiyel-
de destek alması, desteklenmesi demektir. Bu yasalar sadece eği-
tim veya bağımsız yaşama haklarını garanti altına almaz,  doğru 
davranışlar ve yasadışı ayrımcılık arasındaki farkı bilmek anlamı-
na gelir. Bu ikisi arasındaki farkı bilmek, ailenin çocuğun hakları-
nı kanunlar aracılığı ile koruması anlamına da gelir. Her engel bir-
birinden farklıdır ve serebral palsili çocuğun ailesi de farklı dene-
yimlere sahip olacaktır. Bu durum da tek bir yasa değil, birçok yasa 
söz konusu olacaktır. Serebral palsililer için diğer engellilerle ortak 
yasalar söz konusu olabilir. Amerika Birleşik Devletleri gibi eyalet 
sistemiyle yönetilen ülkelerde, engellilere ait yasalar eyalet bazın-
da bile farklılık gösterebilir. Eğitim hakkı serebral palsili bireyle-
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re tanınan en önemli haklardan birisidir. Amerika Birleşik Devlet-
leri Eğitim Bakanlığı 1975’te kurulan ve 1997’de değişiklikler ya-
pılan (IDEA) eğitim yasası ile tüm engellilerin akademik eğitim-
lerini garanti altına almış olup, serebral palsili çocukları da buna 
dahil etmiştir. Bu yasa ile bir çocuğun “en az kısıtlayıcı çevre”de 
mümkün olan eğitimi alması şart koşuluyor. En az kısıtlayıcı or-
tamda çocuk, normal müfredatı içinde, en üst düzeyde diğer özür-
lü olmayan çocuklarla mümkün olan en fazla ilişki içinde olacak-
tır (www.originsofcerebralpalsy.com/06-education/04-legalrights.
html). Serebral palsili bireyleri de ilgilendiren hakları şu şekilde 
inceleyebiliriz: (Başbakanlık Özürlüler İdaresi Başkanlığı, 2008). 

EĞİTİM HAKLARI

1739 Sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu, 222 sayılı İlköğretim 
ve Eğitim Kanunu, 573 sayılı Özel Eğitim Hakkında Kanun Hük-
münde Kararname, 5378 sayılı Özürlüler ve Bazı Kanun ve Ka-
nun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında 
Kanuna göre: Özel eğitime ve korunmaya ihtiyaç duyan çocukla-
rı yetiştirmek için özel tedbirler alınır.  Zorunlu ilköğrenim çağın-
da bulundukları halde, zihnen, bedenen, ruhen ve sosyal bakımdan 
özürlü olan çocukların özel eğitim ve öğrenim görmeleri sağlanır. 
Özel eğitim gerektiren bireylerin Türk Milli Eğitimi’nin genel amaç-
ları ve temel ilkeleri doğrultusunda genel ve mesleki eğitim görme 
haklarını kullanabilmeleri sağlanır. Hiçbir gerekçeyle özürlülerin 
eğitim alması engellenemez. Özürlü çocuklara, gençlere ve yetişkin-
lere, özel durumları ve farklılıkları dikkate alınarak, bütünleştirilmiş 
ortamlarda ve özürlü olmayanlarla eşit eğitim imkânı sağlanır.

573 Sayılı Özel Eğitim Hakkında Kanun Hükmünde Karar-
name, MEB. nın 02.09.08 tarih ve 3601 sayılı genelgesine göre: 
Okullarda kaynaştırma eğitimine ağırlık verilmektedir. 

3308 sayılı Çıraklık ve Meslek Eğitimi Kanunu, 5378 sayılı 



Engelli Çocuk ve Ergenlerin Hakları El Kitabı |   265

Özürlüler ve Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnameler-
de Değişiklik Yapılması Hakkında Kanuna göre: Milli Eğitim Ba-
kanlığı, özel eğitime muhtaç kişilere iş hayatında geçerliliği olan 
görevlere hazırlayıcı özel meslek kursları düzenler. Kursların dü-
zenlenmesinde ve uygulanmasında bu kişilerin ilgi, ihtiyaç ve yete-
nekleri dikkate alınır. Kurslara katılanlar kursa devam ettikleri sü-
rece Kanunun çırak ve öğrencilere verdiği haklardan yararlanırlar.

573 sayılı Özel Eğitim Hakkında Kanun Hükmünde Karar-
name, 5378 sayılı Özürlüler ve Bazı Kanun ve Kanun Hükmün-
de Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkındaki Kanuna 
göre: Özel eğitim gerektiren bireylerin eğitsel tanılaması Rehberlik 
ve Araştırma Merkezleri bünyesindeki “Özel Eğitim Değerlendir-
me Kurulları”nda yapılmaktadır. Özürlü çocuğu olan aileler bura-
lara başvurarak çocukları hakkında danışmanlık hizmeti alabilirler.

1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu, 5378 sayılı Özürlü-
ler ve Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Deği-
şiklik Yapılması Hakkındaki Kanuna göre: Türkiye’de özürlü-
lere eğitim ve rehabilitasyon hizmetlerini Milli Eğitim Bakanlı-
ğı vermektedir.  Milli Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim Rehberlik ve 
Danışma Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından yürütülmekte-
dir. Uzun süre hastanede yatan çocuklar için bazı hastaneler bün-
yesinde “Hastane İlköğretim Okulları” bulunmaktadır.

Milli Eğitim Bakanlığı 625 Sayılı Özel Öğretim Kurumları 
Kanununa göre: Milli Eğitim Bakanlığı kendi çıkardığı mevzuat-
lara dayanarak özel eğitim veren özel statüdeki kuruluşlar için açı-
lış izni veren ve denetimini yapan kurumdur.  Bu kurumlar özel, 
tüzel ve kamu tüzel kişilerince açılıp işletilmektedir.

3797 sayılı Milli Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevle-
ri Hakkındaki Kanun Ek Madde 3- (Ek: 24.07.2008 - 5793/25): 
Özürlü sağlık kurulu raporu düzenlemeye yetkili sağlık kurum 
veya kuruluşlarınca verilen sağlık kurulu raporuyla asgari % 20 
özürlü olduğu tespit edilen ve özel eğitim değerlendirme kurul-
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ları tarafından da eğitsel değerlendirme ve tanılamaları yapıla-
rak 8.2.2007 tarihli ve 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanu-
nu kapsamında açılan özel eğitim okulları ile özel eğitim ve reha-
bilitasyon merkezlerinde verilen destek eğitimini almaları uygun 
görülen; görme, işitme, dil-konuşma, spastik, zihinsel, ortopedik 
veya ruhsal özürlü bireylerin; eğitim giderlerinin her yıl Maliye 
Bakanlığınca belirtilen tutarı, Milli Eğitim Bakanlığı bütçesine bu 
amaçla konulan ödenekten karşılanır.

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu Ek Madde 39- (Ek: 
1/7/2005-5378/21 md.): Devlet memurlarının, hayatını başkası-
nın yardım veya bakımı olmadan devam ettiremeyecek derece-
de özürlü olduğu sağlık kurulu raporu ile tespit edilen eşi, çocuk-
ları ile kardeşlerinin, memuriyet mahalli dışında resmi veya özel 
eğitim ve öğretim kuruluşlarında eğitim ve öğretim yapacakları-
nın özel eğitim değerlendirme kurulu tarafından belgelendirilme-
si hâlinde, ilgilinin talebi üzerine eğitim ve öğretim kuruluşlarının 
bulunduğu il veya ilçe sınırları dahilinde kurumunda bulunan du-
rumuna uygun boş bir kadroya ataması yapılır.

20.06.2006 Tarih ve 26204 sayılı Resmi Gazete de Yayımla-
nan Yüksek Öğretim Kurumları Özürlüler Danışma Ve Koor-
dinasyon Yönetmeliği: Yükseköğrenim gören özürlü öğrencile-
rin, öğrenim hayatlarını kolaylaştırabilmek için gerekli tedbirle-
ri almak ve bu yönde düzenlemeler yapmak üzere, Yükseköğretim 
Kurulu Başkanlığı bünyesinde Özürlüler Danışma ve Koordinas-
yon Birimi ile Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi ve üniversi-
teler bünyesinde özürlülerle ilgili birimler kurulur.

SAĞLIK

16.07.2006 tarih ve 26230 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 
Özürlülük Ölçütü, Sınıflandırması ve Özürlülere Verilecek Sağ-
lık Kurulu Raporları Hakkında Yönetmelik: Özürlü bireylerin 
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tıbbi tanılaması hastanelerde yapılmaktadır. Sağlık Kurulu Rapo-
ru alabilmek için bu konuda yetkili hastanelere başvurulmalıdır.

Genetik Hastalıklar Tanı Merkezleri Yönetmeliği: Ülkemiz-
de hamilelik döneminde bebeğin fiziksel ve zihinsel özürlü olup 
olmadığının saptanması amacıyla genetik danışma merkezlerinde 
genetik danışma hizmeti sunulmaktadır.

3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu (Ek bent: 30. 05. 
1997-KHK/572,m. 24), 3960 sayılı Kalıtsal Hastalıklarla Müca-
dele Kanunu Madde 1. (Değişik: 1/7/2005-5378/36 md.): Özür-
lü çocuk doğumlarının önlenmesi için, gebelik öncesi ve gebelik 
döneminde tıbbi ve eğitsel çalışmalar yapılır. Yeni doğan bebekle-
rin metabolizma hastalıkları için gerekli olan testlerden geçirilerek 
risk taşıyanların belirlenmesine ilişkin tedbirler alınır. Devlet, ka-
lıtsal kan hastalıklarından thalessemia ve orak hücreli anemi dahil 
olmak üzere, bütün kalıtsal kan hastalıklarıyla ve özürlülüğe yol 
açan diğer kalıtsal hastalıklarla koruyucu sağlık hizmetleri kapsa-
mında mücadele eder. Bunun için gerekli ödenek Sağlık Bakanlığı 
yılı bütçesine konulur.

Ülkemizde tıbbi rehabilitasyon hizmetleri Sağlık Bakanlığı ve 
üniversitelerde verilmektedir.

MESLEKİ REHABİLİTASYON, İSTİHDAM İŞ 
YAŞAMINDA KORUMASOSYAL GÜVENLİK

Ülkemizde özürlü vatandaşlarımız için Türkiye İş Kurumu, 
halk eğitim merkezleri,  mesleki eğitim merkezleri,  özel dersha-
neler, belediyeler ve özürlülerle ilgili dernek ve vakıflar tarafından 
meslek edindirme kursları açılmaktadır. 

4904 sayılı Türkiye İş Kurumu Kanunu Türkiye İş Kurumu: 
Gerek kamu gerekse özel sektörde özürlü işçi olarak iş bulmayı 
sağlayacak kurum Türkiye İş Kurumu’dur.
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4857 sayılı İş Kanunu madde 30 Türkiye İş Kurumu: Özel 
sektör işverenleri yasal yükümlülükleri çerçevesinde çalıştırdıkla-
rı özürlülerin sigorta pirimine ait işveren hisselerinin tamamı Ha-
zine tarafından karşılanır. Kontenjan fazlası özürlü çalıştıran, yü-
kümlü olmadıkları halde özürlü çalıştıran özel sektör işverenlerin 
sigorta pirimine ait işveren hisselerinin  % 50’si Hazinece karşıla-
nır. Korumalı işyerlerinde çalıştırılan özürlü sigortalıların, sigor-
ta primine ait işveren hisselerinin tamamı devlet tarafından karşı-
lanmaktadır. 

572 sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında 
Kanun Hükmünde Kararname Madde 16- 18-19: Sosyal güven-
lik kuruluşlarınca karşılanan yardımcı araç ve gereçlerin standart-
lara uygun olarak sağlanması gerekmektedir.

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Ka-
nunu: Sosyal güvenlik kurumlarında engelli sigortalılara erken 
emekli olma imkanı sağlanmıştır.

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu Md. 50/Değişik fıkra: 
30. 05. 1997-KHK/572, m. 14 

Özürlülerin Devlet Memurluğuna Alınma şartları ile Yapı-
lacak Yarışma Sınavları Hakkında Yönetmelik:  Sosyal Güvenlik 
Kurumu Özürlüler için sınavlar, özürlü gruplar dikkate alınarak 
sınav sorusu hazırlamak ve değerlendirmek üzere özel sınav kuru-
lu teşkil edilerek ayrı yapılır. Sınavlarda özrün özelliğine göre ku-
rumların refakatçi bulundurması gereklidir.

4046 Özelleştirme Uygulamalarının Düzenlenmesine ve 
Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik 
Yapılmasına Dair Kanun madde 21: Özelleştirme kapsamında iş-
ten çıkarılan özürlülerin iş kaybı tazminatı iki katı ödenir.

4857 Sayılı İş Kanunu madde 30: 50 ve daha fazla işçi çalıştı-
ran kamuya ait işletmeler % 4, Türkiye İş Kurumu özel sektör iş-
letmeleri % 3 oranında özürlü çalıştırmak zorundadır.  Yükümlü-
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lüğüne uymayan işletmelere kesilecek ceza paraları özürlü vatan-
daşlarımızın istihdamı, mesleki eğitim ve mesleki rehabilitasyonu 
için kullanılmaktadır.

Sakatların Devlet Memurluğuna Alınma Şartları ile Hangi 
İşlerde Çalıştırılacakları Hakkında Yönetmelik: Kamu kurum-
larınca özürlü vatandaşlarımıza ayrılan boş devlet memuru kadro-
ları için her yılın nisan-mayıs, temmuz- ağustos veya ekim-kasım 
dönemlerinde sınav açılmaktadır. Sınav duyuruları Devlet Perso-
nel Başkanlığı tarafından Resmi Gazete’de, tirajı yüksek ulusal ga-
zetelerde ve TRT aracılığıyla yapılmaktadır.  Kurumlar sınav du-
yurularında işin özelliği gerektirmediği sürece özür grupları ara-
sında bir ayrım yapamayacağı gibi, özür oranında da üst sınır ge-
tiremeyeceklerdir.

854 sayılı Deniz İş Kanunu (Madde 13): Deniz İş Kanunu 
kapsamına giren işveren veya işveren vekilleri, işyerlerinde İş Ka-
nununun ve bununla ilgili tüzüğün bu konuda koyduğu hükümler, 
esaslar, ölçüler ve şartlara göre sakat ve eski hükümlü gemi ada-
mı çalıştırmak zorundadır. Kurum ve kuruluşlar çalışma yerle-
rini özürlü vatandaşlarımızın çalışmasını kolaylaştıracak şekilde 
düzenlemek,  gerekli tedbirleri almak ve özürlü vatandaşlarımızın 
çalışmaları ile ilgili özel araç ve gereçleri temin etmek zorundadır.

Özürlülerin Devlet Memurluğuna Alınma Şartları ile Yapı-
lacak Yarışma Sınavları Hakkında Yönetmelik-Madde 24 Özür-
lü, Eski Hükümlü ve Terör Mağduru İstihdamı Hakkında Yö-
netmelik- Madde 14: Kurum ve kuruluşlar Devlet Memurları Ka-
nununa göre çalıştırdıkları personele ait kadrolarda  %  3 oranında 
özürlü çalıştırmak zorundadır. % 3`ün hesaplanmasında ilgili ku-
rum veya kuruluşun  (taşra teşkilatı dahil)  toplam dolu kadro sa-
yısı dikkate alınır.

Devlet Memurları Kanunu md. 53/Ek fıkra: 30.05.1997-
KHK/572, m.15: Kamu kurumlarının sakat memur çalıştırma yü-
kümlülüklerinin yerine getirilmesinin takip ve denetiminden Baş-
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bakanlık Devlet Personel Başkanlığı sorumlu ve yetkilidir. İşve-
renlerin belirli bir mesleği olan özürlüleri öncelikle meslekler ile 
ilgili işlerde çalıştırmaları gerekmektedir.

SOSYAL YARDIMLAR, İNDİRİMLER, İSTİSNALAR

03. 12. 2002 tarih ve 2002/58 No.lu Başbakanlık Genelge-
sinin 6. Maddesi Sağlık Bakanlığı Tedavi Hizmetleri Genel 
Müdürlüğü’nün 2004/30 sayılı Genelgesi, Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanlığı S.S.K. 26.07.2004 tarihli Genel Yazısı: Her-
hangi bir sosyal güvencesi olmayan özürlü vatandaşlarımızın al-
mış oldukları sağlık kurulu raporlarından bağış ve evrak parası adı 
altında para talep edilmeyecektir.

3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu Madde 17/2: Özür-
lülere yönelik bakım hizmeti veren kuruluşların amaçlarına uygun 
teslim ve hizmetleri katma değer vergisinden müstesnadır.

2022 Sayılı Yasa, 5378 Sayılı yasanın 25. maddesi: Sosyal Gü-
venlik kuruluşlarından hiçbir nam altında gelir ve aylık almayan 
özürlüler kendilerine aylık bağlanmasını talep edebilirler.

572 sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Ka-
nun Hükmünde Kararname Madde 17, 3294 sayılı Sosyal Yardım-
laşma ve Dayanışma Teşvik Kanunu: Özürlülerin sosyal güvenlik 
kurumlarınca karşılanmayan tedavi giderleri, fonksiyon kazandırıcı 
ortopedik ve diğer yardımcı araç ve gereçlerin karşılanmayan kısmı, 
Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Teşvik Fonu kapsamındadır.

4760 Sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanunu: 4760 sayılı Özel Tü-
ketim Vergisi Kanunu’nun 7. Maddesine göre, II sayılı listedeki ka-
yıt ve tescile tâbi mallardan, münhasıran aracı sakatlığına uygun 
hareket ettirici özel tertibatı bulunanların malul ve sakatlar tarafın-
dan beş yılda bir defaya mahsus olarak bizzat kullanılmak üzere ve  
% 90 ve üstü oranda raporu bulunan tüm özürlüler, yeni otomobil 
ve bir kısım ticari araçlarda Özel Tüketim Vergisinden muaftırlar.
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193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu Madde 31/2, Gelir Vergisi 
Genel Tebliği Seri no:222: Çalışma gücünün asgari % 80’ini kay-
betmiş bulunan hizmet erbabı birinci derece sakat, asgari % 60’ını 
kaybetmiş bulunan hizmet erbabı ikinci derece sakat, asgari % 
40’ını kaybetmiş bulunan hizmet  erbabı ise  üçüncü  derece  sakat  
sayılır  ve  aşağıda  belirtilen  sakatlık  indiriminden  faydalanır-
lar. Sakatlık indirimi özel indirim tutarının; Birinci derece sakat-
lar için sekiz katı, ikinci derece sakatlar için dört katı, Üçüncü de-
rece sakatlar için iki katıdır. Sakatlık derecelerine göre tespit edile-
cek indirimler,  özel indirime eklenerek hizmet erbabının ücretin-
den indirilir. Aile reisinin, eşinin ve çocuklarının her birinin ger-
çek usulde tespit edilen ücret gelirine bu maddede yer alan özel in-
dirim ve sakatlık indirimi uygulanır.

Türkiye Kızılay Derneği Tüzüğü: Kızılay, muhtaç hastalara te-
davi yardımı yapar; güçsüz ve fiziksel özürlülere noksan veya arı-
zalı organlarının fonksiyonlarını tamamlayıcı, destekleyici veya 
rehabilite edici nitelikte araç temin etmeye çalışır. Kredi ve Yurtlar 
Kurumu Genel Müdürlüğü’nün öğrenci yurtlarından özürlü öğ-
renciler öncelikli olarak yararlanabilmektedirler.

Kredi ve Yurtlar Kurumu Yönetim Kurulu kararı: Kredi ve 
Yurtlar Kurumu tarafından uygulanan harç ve öğrenim kredisi 
tahsisinde % 40 ve üzerinde özürlü olduğunu belgeleyenlere önce-
lik tanımakta ve harç kredisinin geri ödenmesinde yönetim kuru-
lu kararı ile % 50 indirim yapılabilmektedir.

4458 sayılı Gümrük Kanunu Madde 167/12/a, Gümrük Ver-
gilerinden Muafiyet ve İstisna Tanınacak Haller Hakkında Ka-
rarda Değişiklik Yapılmasına Dair Bakanlar Kurulu Kararı 
Resmi Gazete Tarihi: 28/09/2004: Malul ve sakatların kullanımı-
na mahsus eşya gümrük vergilerinden muaftır. Münhasıran malul 
ve sakatlar tarafından kullanılmak üzere, özel surette imal edilmiş 
hareket ettirici tertibatı bulunan ve bunlar tarafından ithal edilen 
motorlu veya motorsuz koltuklar, bisiklet, motosiklet ve motor si-
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lindir hacmi 1600 (dahil) cc’ye kadar olan binek otomobilleri (ara-
zi taşıtları hariç) ile el ve ayak fonksiyonlarını tamamen yitirmiş 
olmaları nedeniyle bizzat sakat kişi tarafından kullanılamayan, sa-
kat kişinin araca binip inmesiyle taşınmasını kolaylaştırıcı tertiba-
tı bulunan ve sakat kişinin üçüncü dereceye kadar kan ve sıhri hı-
sımlarından bir sürücü veya sakat kişi tarafından iş akdine bağ-
lı olarak istihdam edilen bir sürücü tarafından kullanılan motor 
silindir hacmi 2500 (dahil) cc’ye kadar olan taşıtlar (arazi taşıtları 
hariç) gümrük vergilerinden muaftır.

5035 sayılı, 25.12.2003 tarihli “Bazı Kanunlarda Değişiklik 
Yapılması Hakkında Kanun”: Sakatlık dereceleri % 90 ve daha 
fazla olan malul ve özürlülerin adlarına kayıtlı taşıtlar ile diğer ma-
lul ve özürlüler, bu durumlarına uygun hale getirilmiş özel terti-
batlı taşıtlar motorlu taşıtlar vergisinden müstesnadır.

1512 sayılı Noterlik Kanunu Madde 73- (Değişik: 1/7/2005-
5378/23 md.): Noter, ilgilinin işitme, konuşma veya görme özür-
lü olduğunu anlarsa, işlemler özürlünün isteğine bağlı olmak üze-
re iki tanık huzurunda yapılır. İlgilinin işitme veya konuşma özür-
lü olması ve yazı ile anlaşma imkânının da bulunmaması hâlinde, 
iki tanık ve yeminli tercüman bulundurulur.

30.07.2006 tarih ve 26244 sayılı Resmi Gazetede  yayımlanan  
Bakıma Muhtaç Özürlülerin  Tesbiti  Ve  Bakım  Hizmeti Esasla-
rının  Belirlenmesine  İlişkin Yönetmelik, Bakıma Muhtaç Özür-
lülere Yönelik Resmî Kurum Ve Kuruluşlar Bakım Merkezleri Yö-
netmeliği: Her ne ad altında olursa olsun, her türlü gelirleri toplamı 
esas alınmak suretiyle; kendilerine ait veya bakmakla yükümlü ol-
duğu birey sayısına göre kendilerine düşen ortalama aylık gelir tuta-
rı bir aylık net asgari ücret tutarının 2/3’ünden daha az olan bakıma  
muhtaç  özürlüleri,  bu  özürlülere  verilecek  bakım hizmetlerini,  
hizmetlerin  ücretlendirilmesini  ve  ücretlerin ödenmesini kapsar.

Her ne ad altında olursa olsun her türlü gelirleri toplamı esas 
alınmak suretiyle; kendilerine ait veya bakmakla yükümlü oldu-
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ğu birey sayısına göre kendilerine düşen ortalama aylık gelir tuta-
rı bir aylık net asgari ücret tutarının 2/3’ünden daha az olan ve ba-
kıma muhtaç özürlüler bakım hizmetlerinden yararlanırlar. Bakı-
ma muhtaç özürlünün akrabası tarafından evde bakım hizmeti su-
numunda, bir aylık net asgari ücret tutarında ödeme, özürlüye ba-
kan kişiye yapılmaktadır. Bakıma muhtaç özürlünün akrabaları ta-
rafından bakımının mümkün olmaması halinde ise bakım hizmeti 
kurum bakımı (özel ve resmi kurum ve kuruluşlara ait merkezler) 
aracılığıyla da verilebilmektedir.

Karayolları Taşıma Yönetmeliği madde 48/1:  Şehirlerarası oto-
büs taşımacılığında özürlülere bilet ücreti % 50 indirimli uygulanır.

Devlet Demir Yolları ana hat yolcu trenleri ile seyahat halinde 
özürlüler % 20 indirimden yararlanabilir. Devlet tiyatroları, göste-
rilerini özürlülere ücretsiz sunmaktadır. Bazı özel  GSM  operatör-
lerinden özürlü  kişiler  görüşme ücretinden indirimli olarak ya-
rarlanılabilir.

Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Ürettikleri Mal ve Hizmet 
Tarifeleri ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında 
Kanun Özürlüler için Kimlik Kartı Yönetmeliği Bakanlar Ku-
rulu Kararları: Türk Hava Yolları ile seyahat halinde belirlenen 
esaslar doğrultusunda özürlüler %25 indirimden yararlanabilir. 
Orman Bakanlığı’na bağlı Milli Park ve Ören Yerlerinden özürlü 
kişiler ücretsiz olarak yaralanabilmektedir.

FİZİKSEL ÇEVRE, ULAŞILABİLİRLİK VE 
STANDARTLAR

5378 Sayılı Özürlüler ve Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Ka-
rarnamelerde Değişiklik

Yapılması Hakkında Kanun, 3194 sayılı İmar Kanunu MAD-
DE 47-48 EK MADDE 1 - (Ek: 30. 05.1997- KHK/572,m. 1), 
5378 sayılı Kanunun Geçici 2. ve 3. Maddeleri, 3030 sayılı Ka-
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nun Kapsamı Dışında Kalan Belediyeler Tip İmar Yönetmeli-
ği, Plansız Alanlar İmar Yönetmeliği, Plan Yapımına Ait Esas-
lara Dair Yönetmelik, Otopark Yönetmeliği: Merkezi ve yerel 
yönetimler, sorumlu oldukları alanları (bina, yol, kaldırım, toplu 
ulaşım aracı v.b) özürlülerin ulaşımına uygun olarak yapmak zo-
rundadır. Fiziksel çevrenin özürlüler için ulaşılabilir ve yaşanıla-
bilir kılınması için, imar planları ile kentsel, sosyal, teknik altya-
pı alanlarında ve yapılarda, Türk Standartları Enstitüsü’nün ilgi-
li standardına uyulması zorunludur. Trafik akışını engellememek 
koşuluyla duraklamaya izin verilen yol kesimlerinde özürlü araç-
ları normal sürenin iki katı süreyle park edilebilir. (Özürlü Kimlik 
Belgesinin aracın ön yüzünde görünecek şekilde asılması gerekir.)

Karayolları Trafik Kanunu: Bedenen ve ruhen sağlam,  gör-
me derecesi sürücü belgesi almaya elverişli olan sağır ve dilsizler 
ile bazı bedensel engellilere hekimlerin uygun görmesi halinde sa-
dece otomobil kullanmak üzere H Sınıfı Sürücü Belgesi verilebilir.

Özel Öğrenci Yurtları Yönetmeliği Madde 6: Özürlü barındı-
ran özel öğrenci yurtlarında özürlüler için tuvalet, binanın kat du-
rumuna göre özürlü rampası veya asansör, bulunması zorunludur

Ulaşılabilirlikle İlgili Standartlar Türk Standartları Ensti-
tüsü Kuruluş Kanunu: Özürlüler için özel düzenlemeleri içeren 
standartlar bulunmaktadır.  Özürlü İnsanların İkamet Edeceği Bi-
naların Düzenlenmesi Kuralları (TS- 9111), Şehiriçi Yollar-Raylı 
Taşıma Sistemleri Bölüm 5: Özürlü ve Yaşlılar İçin Tesislerde Ta-
sarım Kuralları (TS- 12460), Şehir içi Yollar-Özürlü ve Yaşlılar İçin 
Sokak, Cadde, Meydan ve Yollarda Yapısal Önlemler ve İşaretle-
melerin Tasarım Kuralları (TS_ 12576), Demiryolu Taşıtları-Yolcu 
Vagonları-Özürlü Yolcuların Tekerlekli Sandalyeleri İle Seyahati-
ne Uygun Vagon Düzenlemeleri (TS- 12694), Şehir içi Yollar-Ray-
lı Taşıma Sistemleri-Bölüm 22: Biletlendirme Sistemi Tasarım Ku-
ralları (TS_12637), Sakatların taşınması için asansörler- özellikler 
ve deney metotları
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Karayolları Trafik Kanunu Madde 77/B: Gözleri görmeyen 
ve yönetmelikte gösterilen özel işaret ve benzerlerini taşıyan ki-
şilerin, taşıt yolu üzerinde bulunmaları halinde, bütün sürücüle-
rin yavaşlamaları ve gerekiyorsa durmaları ve yardımcı olmaları 
zorunludur.

634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu (Ek fıkra: 1/7/2005-5378/19 
md.) Binalarda Tadilat: Özürlülerin yaşamı için zorunluluk gös-
termesi hâlinde, proje tadili kat maliklerinin en geç üç ay içerisin-
de yapacağı toplantıda görüşülerek sayı ve arsa payı çoğunluğu ile 
karara bağlanır. Toplantının bu süre içerisinde yapılamaması veya 
tadilat talebinin çoğunlukla kabul edilmemesi durumunda; ilgi-
li kat malikinin talebi üzerine bina güvenliğinin tehlikeye sokul-
madığını bildirir komisyon raporuna istinaden ilgili mercilerden 
alınacak tasdikli proje değişikliği veya krokiye göre inşaat, onarım 
ve tesis yapılır. İlgili merciler, tasdikli proje değişikliği veya kro-
ki taleplerini en geç altı ay içinde sonuçlandırır. Bu işlerin gider-
leri, yeniliklerden faydalananlar tarafından, faydalanma oranına 
göre ödenir.

ÖRGÜTLENME VE SİYASAL HAKLAR

5253 sayılı Dernekler Kanunu: Özürlüler, dernekler, federas-
yonlar ve konfederasyon şeklinde sivil toplum örgütlerinde örgüt-
lenmiştir.

26.04.1961 tarih, 10796 sayılı Seçimlerin Temel Hükümle-
ri Ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun (Madde 36, Ek fık-
ra: 30.05.1997- KHK/572, m. 26), Madde 74 - (Değişik mad-
de: 31.07.1998 - 4381/5 md. ), Madde 90, Madde 93 - (Deği-
şik: 17.05.1979-2234 s. Y. m. 1): Seçmen kütüğü yazımı sırasında, 
seçmenin oyunu kullanmasını engelleyecek bir özürlülüğü varsa 
kaydedilir. Özürlü seçmenlerin oylarını rahatlıkla kullanabilme-
leri için gerekli tedbirler alınır. Oy verme günü, gebeler, hastalar 
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ve sakatlar bekletilemezler. Yaşlılar önce alınabilirler. Körler, felç-
liler 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. Bir seç-
men birden fazla malule refakat edemez.

SPOR

Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü’nün Teşkilat ve Görevleri 
Hakkında Kanun 3289/m. 2, 10

5378 Sayılı Kanunun 33 maddesi: Özürlülerin profesyonel 
olarak spor yapmaları için devlet bakanlığına bağlı özürlüler spor 
federasyonları vardır.
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İslâm Kültüründe Engelli Çocuk ve 
Ergenlere Genel Bir Bakış

Ailenin mutluluğuna özel bir anlam katan ve neslin devamı açı-
sından ailede önemli bir yeri olan çocuk,  bazen doğum öncesi 
genetik bozukluklar veya hamilelik esnasında yaşanan hastalıklar, 
sağlıksız beslenme, alkol, sigara kullanımı vb.  sebeplerle  bazen 
de doğum sonrasında  kaza, hastalık  gibi nedenlerle  engelli ol-
duğunda aile içinde birtakım sıkıntı ve zorluklar yaşanmaya baş-
lanabilir. Yaşanan zorluk ve sıkıntılar sebebiyle engelli çocuk ya da 
ergen aile içinde, toplumda arzu edilen imkânlara ve değere sa-
hip olamayabilir. Engelliler gelişmiş ya da gelişmemiş tüm ülkeler-
de topluma tam katılamayan, acınan ama gerekli yardımı ve des-
teği bulamayan bireylerdir. Gelişmiş kimi ülkelerde toplumun el 
uzatabildiği engellilerin oranı yaklaşık % 6 gibi bir oranla olduk-
ça düşüktür. Bu nedenle engelli çocuk veya ergen aile içinde ve 
toplumda kendini rahat hissedemeyebilir, engelli olmaktan dolayı 
kendinden utanabilir, kendini çaresiz ve zavallı hissedebilir. Tari-
he baktığımızda Romalı filozof Seneca, çocukların evden atılma-
larını, sakat bırakılıp dilendirilmelerini onaylarken, çocuk öldür-
menin, özellikle sakat çocukları bebekken yok etmenin her çağ-
da yaygın olduğu görülmektedir. İslâm kültürü açısından ise en-
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gelli çocuk ve ergene nasıl bakılmaktadır? Onun toplumdaki yeri 
nedir? soruları sahip olduğumuz inanç ve kültürel yapı açısından 
önem kazanmaktadır. Bu nedenle bu çalışmada ana hatlarıyla en-
gelli çocuk ve ergene İslâm kültürü açısından nasıl bakıldığı ele 
alınacaktır. Konuya girmeden genel olarak İslâmın insana ve ha-
yata ilişkin yaklaşımına kısaca değinmek, engelli çocuk ve ergene 
bakışın temel noktalarının daha rahat görülmesine yardımcı ola-
bilecektir. 

İslâma göre engelli veya sağlıklı her insan, varlığın özü ve 
eşref-i mahlûkat yani yaratılmışların en kıymetlisi, Allah’ın en de-
ğerli varlığıdır. Sağlıklı veya engelli bütün insanlar  aynı özden, 
Hz. Adem’den  meydana gelmiştir. Yaratcımız, insanları servetle-
ri, ırkları, renkleri, cinsiyetleri, dilleri, nesepleri, fizikî yapıları, en-
gelli veya sağlıklı oluşları açısından değil, iman, hayırlı amel, güzel 
ahlâk sahibi ve yaratılanlar için faydalı işler  yapıp yapmama açı-
sından değerlendirmiştir.

Engellilik, kadınlık, erkeklik, çocukluk, gençlik, yaşlılık, yok-
sulluk gibi durumlar, hayatın farklı bir yönüdür. Yaratıcımız, bizle-
ri bir erkek ve bir kadın olarak yarattığını ve toplumlara, gruplara 
ayırarak birbirimizi tanımamızı ve tanışmamızı amaçladığını ifa-
de etmektedir (Kur’an, 49/13). Buna göre, engellilik te, sahip olu-
nan bazı özellikler sebebiyle insanların birbirini tanıma, anlama 
ve karşılıklı sorumluluklarının bilincinde olmalarını sağlayıcı bir 
çeşitliliktir. (Kula 2000) Bu itibarla 2002 yılında yapılan özürlülük 
araştırması verilerine göre (Başbakanlık özürlüler İdaresi  Türki-
ye özürlüler Araştırması, 2002)  nüfusun % 12.29 oluşturan engel-
li grubun, 277.661 kişisini oluşturan 18 yaş altı  engelli çocuklar ile  
% 7.30‘unu ihtiva eden 20-29 yaş grup içinde yer alan engelli genç-
lere İslâm kültürü çerçevesinde oluşan bakışın, İslâmın yukarıda 
zikrettiğimiz  insana ve hayata ilişkin yaklaşımı etrafında şekillen-
diğini söylemek mümkündür.
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1. İslâm kültüründe engelli çocuk, hamilelik döneminde is-
tisnai durumlar dışında hayatına son verilmesi gereken bir var-
lık değil; Yaratıcı tarafından yaşamaya layık görülen ve yaşama 
hakkı olan bir bireydir.

Çocuğun engelli olma durumu hamilelik sürecinde ortaya çık-
mış ise hayal kırıklığı ve üzüntü ile beraber bu konuda nasıl bir tu-
tum takınılacağı anne baba açısından önemli bir sorun olabilmek-
tedir. Çünkü çocuğun aldırılıp aldırılmaması meselesi  sadece ço-
cuğun geleceği açısından ele alınmamakta, anne babanın vicda-
ni sorumluluğu ve dini açıdan bu konunun nasıl değerlendirildi-
ğine ilişkin bazı konuların da düşünülmesini gerekli kılmaktadır. 
Bununla birlikte günümüzde kürtaj, genellikle istenmeyen hami-
lelikler ile özürlü doğacağı tespit edilen çocuklar için söz konusu 
olmaktadır. Zihinsel veya spastik veya başka bir özür olduğu tes-
pit edilen cenin aldırılabilir mi? Toplumda buna “evet” de “hayır” 
da diyenler bulunmaktadır.. Özürlü doğacak çocuğun aldırılması-
nı savunanlar şu gerekçeleri ileri sürmektedirler: Özürlüler hayat-
ta sıkıntı çekiyorlar, topluma yük oluyorlar, anne-babaları ölün-
ce bakacak kimseleri olmuyor, bakım ve tedavileri için çok para 
harcanıyor. İlk planda makul gibi gözüken bu gerekçelerin haya-
tın herhangi bir aşamasında kaza, hastalık vb. nedenle engelli olan 
yetişkin bir kişinin durumu göz önüne alındığında, yeniden göz-
den geçirilmesi ve bu konuda bir kere daha düşünülmesi gerekti-
ği önem kazanmaktadır. Çünkü insan, doğduktan sonra veya ile-
ri yaşlarda da herhangi bir sebeple engelli olabilmektedir. Bu, top-
lumda görülen bir olgudur. Engelli olan insanlar, zikredilen ge-
rekçelerle öldürülebilir mi? Doğum esnasında veya doğum sonra-
sında oluşan engellileri nasıl öldüremiyorsak, öldürülmesi insan-
lık suçu ise, anne karnındaki insanı da öldüremeyiz. Çünkü anne 
karnındaki insan/cenin de can taşımaktadır. İslâm alimlerine göre 
çocuğun ana rahminde teşekkül ettiği andan itibaren dokunulmaz 
bir yaşama sahip olduğu genellikle kabul edilmiştir. Zira  o canı 



284   | Anne - Baba ve Öğretmenler İçin

veren Allah’tır, Allah’ın verdiği canı ancak Allah alabilir, insanla-
rın bu canı almaya hakları yoktur. Bu nedenledir ki; hak veya batıl 
bütün dinler cana kıymaya, dolayısıyla her hangi bir şekilde çocu-
ğu aldırmaya karşı çıkmış, çocuk düşürmeyi yasaklamıştır (Har-
man, 1993). Anne rahminde çocuğu geliştiren ve ona şekil veren 
Allah’tır. Özürlü doğacak denildiği halde, çocuğun sağlıklı olarak 
doğabildiği bilinen bir gerçektir. Özürlü doğacak olsa bile bir cana 
kıymaya dinimiz izin vermez. Her hangi bir gerekçe ile çocuğunu 
aldıranlar vicdan azabı çekmektedirler. Buna meydan vermemek 
gerekir. Sağlıklı çocuklar dünyaya getirmek için gereken özen gös-
terilmeli her aile bakabileceği kadar çocuk yapmalı istem dışı ha-
mileliğe imkân verilmemelidir. Hamile olmadan önce sağlıklı ço-
cukların dünyaya gelmesini sağlayacak tıbbi tedbirler alınmalı ge-
rekli tedavi ve tahliller yaptırılmalıdır. Hamile olduktan sonra ise, 
anne karnında canlılık özelliği taşıyan çocuk dünyaya getirilmeli, 
herhangi bir şekilde ceninin hayatına son verilmemelidir. Çünkü 
bu dinen caiz değildir (Çeker, 1993). Zira toplumda kimi insanlar 
çok zeki, kimileri normal zekâ seviyesinde, kimileri de zekâ özür-
lüdür. Kimileri bedenen sağlıklı, kimileri de engelli veya uzun süre 
bakım ve tedavi gerektirecek şekilde hastalıklıdır. İnsanlık tarihi 
boyunca hep böyle olmuştur, şimdi de böyledir. Dolayısıyla var-
lıklar içinde en üstün yere sahip olan insan; cenin iken de, çocuk, 
genç ve yaşlı engelli iken de saygındır, her türlü eziyet ve tehditten 
korunmuştur. Bu nedenle İslam’a göre insanın bedenine işkence, 
eziyet ederek, şiddet içeren davranışlarda bulunarak  zarar vermek 
yasaklandığı gibi, ölüsüne de saygı gösterilmesi gerektiği, cenazeyi 
yıkama ve defin işlemlerinde hırpalamadan, zarar vermeden  dav-
ranılması tavsiye edilmiştir. Çünkü İslâma göre insanın dirisi de 
ölüsü de muhteremdir. Bu itibarla bir çocuk engelli olarak dünya-
ya gelecekse bile Hanefi mezhebinde başta anne sağlığı açısından 
ciddi bir tehlike olmak üzere  geçerli bir sebep  olduğunda ruh üf-
lenmeden önceki süreçte çocuk düşürmenin caiz olabileceği şek-
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lindeki görüş dışında onun hayatına son verilmesi İslâm alimle-
rince cinayet olarak değerlendirilmiştir (Çeker1993).

2. İslâm kültüründe engelli çocuk, anne babasının hatasının, 
günahının bedelini ödeyen bir birey değil; anne babasının gü-
zel davranışlar sergilemesi açısından sınanmasına vesile olan 
bireydir.

Anne karnında canlılık kazanan bir çocuk engelli olsa da onun 
hayat hakkını ortadan kaldırmayı uygun görmeyen İslâm kültürü 
aynı zamanda engelli çocuğu anne babasının bir hatasının ya da 
günahının sonucu cezalandırılmış bir kişi olarak da değerlendi-
rilmesini doğru bulmaz. Her ne kadar geçmişte olduğu gibi günü-
müzde de toplumda engelli çocuk dünyaya geldiğinde ya da daha 
sonra çocuk iken engelli olduğunda, bu durumu anne babasının 
hata ve günahının sonucu olarak değerlendirme söz konusudur. 
Çocukluk döneminde sonradan görme engelli olan Gültekin Yaz-
gan bu durumu hayatını anlattığı eserinde şu sözleriyle dile ge-
tirmektedir. “Bilindiği gibi özürlü çocuğun, günahkâr anne babaya 
Tanrı tarafından verilmiş bir ceza olduğuna inanan kişiler az değil-
dir. Şunun, bunun, “Kimbilir babası veya anası ne yaptı da çocuk-
ları böyle oldu” dediğini bile işitmişsinizdir. İşte özürlü çocuğun an-
nesi, babası, çevrede kendileri hakkında böyle düşünüleceğini cid-
diye alırlarsa hem suçluluk, hem de utanç duygusuna kapılabilir-
ler; bu duygunun sonucu olarak özürlü çocuğu toplumdan kaçırır-
casına eve kapatabilirler. Anneler, babalar ve özürlünün çevresin-
de bulunan herkes, bu yanlışları yapmaktan kaçınmalıdır”  (Yaz-
gan 2002; 40-41).

Aynı şekilde 41 yaşındaki öğretilebilir zihinsel engelli çocuğa 
sahip olan bir annenin şu sözleri  de çocuğunun durumunu ceza-
landırma olarak gördüğünü göstermektedir.

“Ben bir yanlış yaptım da, Allah’ım onun için beni mi cezalandır-
dı diye soruyorum kendime”
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25 yaşındaki eğitilebilir zihinsel engelli çocuğu olan anne de;
“Allah’ım niye bunu bana verdin, ben sana ne kötülük yaptım. 

Beni cezalandırıyor musun? Gene de senden gelen her şeye razıyım”  
sözleri ile çocuğunun engelliliği sebebiyle cezalandırıldığını dü-
şünmekte; bir yandan da durumuna rıza gösterme eğiliminde ol-
duğunu dile getirerek karmaşık duygular içinde olduğunu anlat-
maktadır.

30 yaşındaki spastik çocuğu olan bir anne de çocuğunun duru-
munu günah olabilecek bir davranışın nedeni olarak görme eğili-
minde olduğunu şu ifadelerle dile getirmiştir. 

“Komşumun biri bana Kandil gecesinde eşimle birlikte olup ol-
madığımı, bu yüzden çocuğumun engelli olabileceğini söyledi. Bu 
benim kafama takılıyor. Gerçekten böyle bir şey  var mı? Mübarek 
gecelerde cinsel ilişkide bulunmak günah mı?” (Kula, 2007).

Engelli çocuğun anne babasının bir hata ya da günahının so-
nucunda ceza olarak onlara verildiği şeklindeki değerlendirmenin 
İslâm inancıyla çelişen bir bakış açısı olduğu söylenebilir. Çünkü 
Kur’an-ı Kerimde “hiçbir günahkâr kimse bir başkasının günahını 
üstlenmez”,  (Kur’an ,5/105; 6/31, 164;10/108; 16/25; 17/15; 34/50; 
35/18; 39/ 7; 53/38)  “herkes kendi yaptığının karşılığını alacaktır” 
(Kur’an, 15/ 93; 99/ 7-8) ayetleri göz önüne alındığında, bir kimse-
nin bir başkasının hata ve günahını üstlenmeyeceği ve  hataya teş-
vik etmediği sürece (Kur’an, 16/ 25)  ondan sorumlu olmayaca-
ğı anlaşılmaktadır. Bu nedenle engelli çoçuk, anne babasının hata 
ya da günahının bedelini ödeyen birey olarak değerlendirilemez. 
Engelli çocuk ya da bireyin durumu,  insanın hayatında var olage-
len deprem, sel, volkanik patlamalar gibi bazı doğal afetlere ma-
ruz kalma ile ölüm, kronik hastalık, engellilik gibi birtakım sıkıntı 
ve zorluklara neden olabilecek hayatın trajik olgularına ilişkin di-
nin sunduğu bilgilerle bir açıklama bulabilir. Çünkü din,  insana 
varoluş içinde kendini bir yere yerleştirmeye imkân veren başvuru 
çerçeveleri hazırlar, din, insana hayatın gayesi, ıstırap ve ölüm gibi 
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hayatın kabul edilmesi çok zor olan yönleri, engellenme ve mağ-
dur olmanın özel şekilleri karşısında nasıl davranılacağı vb. konu-
larla ile ilgili önemli bilgiler, açıklamalar sunar, bu açıdan  din, re-
aliteyi yorumlayarak bir fonksiyonu da yerine getirir. Böylece din, 
ızdırap ve ölüm gibi hayatın kabul edilmesi çok zor olan yönlerine 
ilişkin bir takım cevaplar sunarak (Hökelekli, 2000) bireyin kar-
şılaştığı durumu yorumlamasında müracaat kaynağını oluşturur. 

 Zira dini inançlar, en azından sorunlarının üzerine gitmenin 
en büyük engeli olan belirsizlikleri ve kuşkuları ortadan kaldırır. 
Kısaca dini inançlar insanlara hayatın sorunlarının çözümlenebi-
leceğini anlatır. Çünkü anlama, bilgi sahibi olma ve farkındalık in-
sanda bir şeyler yapılabileceği duygusunu uyandırır (Küçükcan ve 
Köse, 2000). Bu itibarla engelli çocuğa sahip aileler de çocukları-
nın “neden engelli olduğunu” anlamaya çalışırken dine ve mane-
vi değerlere başvurarak “neden” sorusunun cevabını bulmaya ça-
lışırlar. Kula (2007) tarafından yapılan bir araştırmada   anne ba-
baların çocuğunun engellilik durumunu Allah’ın takdiri ve bir im-
tihanı olarak değerlendirdikleri gözlenmiş ve yaşadıkları durumu 
bu şekilde açıklamışlardır. 

“Allah insanları değişik yollarla sınav yapıyor. Engelli çocuk sa-
hibi insanları  da bu yolla sınıyor. Önemli olan bu sınavdan başarı-
lı bir şekilde çıkmak.” (28 yaşında eğitilebilir ve öğretilebilir zihin-
sel engelli çocuğu olan lise mezunu baba)

 “İlk olarak çevremdeki normal çocuklara baktıkça, “Allah’ım 
neden benim çocuğum?” diye düşündüm. Sonra demek ki Rabbim 
bana bunu layık görmüş beni böyle imtihan ediyor.” (43 yaşında eği-
tilebilir ve öğretilebilir zihinsel engelli çocuğu olan İlkokul mezu-
nu anne)

“Allah’tan gelen olduğu ve belki de bu dünyada bu bizim sınavı-
mızdır diye düşündük”. (38 yaşında eğitilebilir zihinsel engelli ço-
cuğu olan ilkokul mezunu anne)
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Engelli çocuğa sahip ailelerden bazılarının da çocuklarının en-
gellilik durumunu anlamaya ve anlamlandırmaya çalışırken İslâm 
dininde hayatının bir sınanma yeri olduğu (Kur’an, 18/7) ve insa-
nın başına gelenler sebebiyle  ve yaşanan zorlukları, sıkıntıları aş-
mada da daha güzel davranıp davranmama ile (Kur’an, 67/ 2) sı-
nandığı yaklaşımını referans aldıkları görülmektedir. İslâma göre 
bütün hayat bir imtihandır. İnsanın bu dünyada sahip olduğu ve 
mahrum kaldığı her şey, başına gelen iyi ve kötü her olay, imti-
hanın bir parçasıdır. İnsanın varoluş amacına yönelik bir sınan-
ma gerçekleşmektedir. Bu nedenle engellilik, hayatın tanınması, 
keşfedilmesi ve bilinmeyen birçok şeyin öğrenilmesi için bir fırsat 
olabilir. Zira insanın yaşadığı her olay, onun hayatına değer kat-
mak, yaşamını zenginleştirmek, tecrübesini artırmak, insani özel-
liklerini geliştirmek ve manevi açıdan ilerlemesini sağlamak ama-
cını taşımaktadır. Engelli çocuk sahibi olmak da, sağlıklı çocuk sa-
hibi olmak da beraberinde belirli sorumlulukları getiren imtihan 
süreçleri olarak görülmelidir (Kula, 2006).  Dolayısıyla İslâm kül-
türünde yaşanan bir çok sıkıntı ve zorluk gibi engelli çocuğa sa-
hip olma da anne baba için bir sınanma olarak değerlendirilmek-
tedir. Bu sınanma içersinde öncelikle olarak yaşanan durumu dini 
inanç sayesinde  daha çabuk kabullenme ve engelli çocuğa kar-
şı bakım, tedavi, eğitim gibi bazı sorumluluk ve görevlerinin ol-
duğunu fark etme ve bunları imkânları ölçüsünde en iyi bir şekil-
de yerine getirmenin yer aldığı söylenebilir (Kula, 2007).  Çünkü 
Kur’an’da, Allah’ın, hayatı ve ölümü insanlar içersinde kimin daha 
güzel davranacağını sınamak  üzere var ettiği  (Kur’an 67/2) belir-
tilerek hayatın bir imtihan yeri olduğu vurgulanmıştır. Bu neden-
le İslâm kültüründe dini sorumluğun başlangıcı olan ergenlik dö-
neminden itibaren bireyin yaşadığı şeylerden dolayı imtihan oldu-
ğu anlayışı ona kazandırılmaya çalışılmaktadır. Dolayısıyla İslâm 
inancı içersinde engelli çocuğa sahip olan anne baba çocuğuna na-
sıl davranacağı ile ve bu durumu kabullenip kabullenmeme açısın-
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dan sınandığı gibi ergenlik dönemindeki birey de yaşadığı engel-
lilik sebebiyle imtihan olmaktadır. Çünkü herhangi bir sebeple er-
genlik döneminde engelli olan veya ergenlik dönemine ulaşan en-
gelli birey, yaşadığı zorluklar ve sıkıntılar karşısında ortaya koydu-
ğu davranışlarla dini açıdan sorumlu olacaktır. Bu nedenle gencin 
engellilik karşısında ortaya koyacağı tutum ve davranışlar onun bu 
süreci kabullenmesi veya isyan, öfke, kızgınlık davranışları sergi-
lemesine neden olabilecektir. Nitekim yapılan bir araştırmada en-
gellilik durumunu Allah’ın bir imtihanı olarak değerlendirerek 
engelliliğini böyle anlamlandıran gençlerin kabullenme sürecine 
daha kolay ulaştıkları gözlenmiştir (Kula 2009).  Bu konuda bazı 
gençler duygu ve düşüncelerini şu sözlerle ifade etmişlerdir. 

“Geçirdiğim iş kazası sebebiyle sağ elimin üç parmağı kopmuştu. 
Kendi kendime “neden bu başıma geldi” diye sordum. Bazen kendi-
mi suçluyordum. Okuduğum dini kitaplarda yaşadıklarımızın bir 
imtihan olduğundan bahsediliyordu. Ben de yaşadığım bu durumu 
Allah’ın bana bir imtihan için verdiğini düşündüğümde rahatlıyor-
dum. Bu konuda bilgilendikçe elimdeki parmaklarımın yokluğunu 
daha rahat kabullendim ve şimdi elimi daha iyi kullanıyorum”. (24 
yaşında lise mezunu bedensel engelli erkek)

“ Çocukken yaşadığım bir kaza sonucu bir gözümü kaybetmişim. 
Büyüdükçe “neden böyle oldum, neden ben” diye sormaya başladım. 
Anne babama sorduğumda bu bir imtihan, Allah kullarını imtihan 
eder diyorlardı ve Peygamberimizin ve bazı peygamberlerin yaşa-
dıkları sıkıntılardan bahsederek onların da imtihan olduğunu söy-
lüyorlardı. Bunları düşündükçe rahatlıyordum.” (19 yaşında ortao-
kul mezunu erkek) 

3. İslâm kültüründe engelli çocuk, kendisinden utanç du-
yulacak bir kişi değil;  sevgi ve merhametle yaklaşılarak insani 
özellikleri gelişen ve geliştirilecek olan  bir bireydir.

İslâm kültüründe yer alan insanın yaşadığı birtakım zorluk ve 
sıkıntılarla imtihan olduğu inancı, engelli çocuğa sahip anne baba 
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ile engelli olan genç ya da yetişkinin  engellilik durumunu imti-
han olarak değerlendirmelerine, yaşadıklarını böyle anlamlandır-
malarına yardımcı olmakla birlikte toplumdaki bazı olumsuz tu-
tum ve davranışlar da engellilik durumundan utanç duymaya se-
bep olabilmekte, engelli çocuk ya da yetişkin  sosyal hayatın  dışı-
na itilebilmektedir.

Engelli çocuğa sahip anne babaların yaşadığı önemli sıkıntıların-
dan ve karşılaştıkları zorluklardan biri de aile bireyleri, yakın akra-
ba ve çevrenin olumsuz tutum ve davranışlarıdır. Aşağıdaki örnekler 
bu noktada anne babaların yaşadıklarını ortaya koymaktadır.

“Nerelere baş vuralım, nerelerden yardım alırız?” diye araştır-
maya başladık. Bize doğumevinin önerisi, genetik yönden gelişmiş 
bir üniversite hastanesi oldu. Eşe dosta sorarak genetik konusunda 
dünya çapında bir doktor olduğu söylenen  ve bize yararı olacağı 
düşünülen bir bayan doktora gittik. Aman Tanrım!... gitmez olay-
dım. Kapıdan girer girmez, henüz eşikte iken “Neden geldiniz?” diye 
bir soru ile karşılaştık. İki gözü iki çeşme ben, “Çocuğun kromozom 
fazlası varmış” deme gafletinde bulundum. O kültürlü, bilgisi dünya 
ölçüsündeki doktor şekil değiştirdi ve avazı çıktığı kadar bağırarak 
“Boşa doğurmuşsun, bu çocuğun kalbi de hasta, bu çocuk yaşamaz, 
ölür. Neden doğurdun? Hiç mi doktora gitmedin?” gibi abuk, sabuk 
önyargılı birtakım cümleler söylemeye başladı. Zaten şaşkın ve üz-
gün olan ben yıkılmıştım. Artık duymuyor, düşünmüyor, sadece ağ-
lıyordum.” (Akkök 1997, 51).

“Bir iki yıl çok sarsıldım. Ailemin fazla yardımcı olmayışı, eşimin 
çocuğa ve bana karşı duyarsızlığı üzüntülü günler geçirmeme neden 
oldu” (Akkök 1997 s.53).

 “Öncelikle toplumumuzda hor görüldüğümüze ve aşağılandığı-
mıza şahit oldum ama, imkânlarım ölçüsünde toplumun bana ve 
çocuğuma bunu yapmasına izin vermemeye çalıştım” (43 yaşında 
eğitilebilir ve öğretilebilir zihinsel engelli çocuğu olan ilkokul me-
zunu anne)
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“Sokakta arkadaşları tarafından alaya alındığını gördüm ve çok 
üzüldüm. Onların anne babalarının bundan haberi yok mu aca-
ba? Çocuğumu aralarına alıp oynatsalar iyi olmaz mı?” (28 yaşın-
da eğitilebilir ve öğretilebilir zihinsel engeli olan ortaokul mezunu 
anne) (Kula, 2007).

”Çocuğumun özürlü olduğunu öğrendiğimde kendimi çok değer-
siz hissettim. Eşim çocuğumuzun bu durumundan son derece uta-
nıyor, fakat bunu mümkün olduğu kadar göstermemeye çalışıyordu. 
Bense duyduğum suçluluktan ötürü acıma duygusu ile beraber aşırı 
koruyucu ve kollayıcı davranıyordum”… (Uluata 2001; 8-9).

Engelli çocuğa sahip ailelerin belirttiği bu örneklerde de gö-
rüldüğü gibi aile başta yakınlarından olmak üzere çevreden ge-
len bazı olumsuz tutum ve davranışlar sebebiyle çocuğundan uta-
nan, çocuğunu dışarıya çıkarmak istemeyen bir duruma gelebil-
mektedir. Engelli çocuğa sahip ailelerin yaşadığı bu sorunun ge-
nelde toplumun yeterince engelli bireyleri tanımamaları ve engel-
lilik konusunda sağlıklı ve yeterli bilgi sahibi olamamalarından 
kaynaklandığı gözlenmektedir. Dolayısıyla engelli çocuk ve aile-
si yaşanan bazı olumsuz tutum ve davranışlar sebebiyle birtakım 
sıkıntılarla karşılaşmakta ve engelliliği  utanç duyulacak, saklana-
cak  bir durum olarak algılayabilmektedirler. Halbuki İslâm inan-
cına göre yetime, yoksula, hastaya, mazluma, engelliye sevgi, şef-
kat ve merhametle yaklaşılması tavsiye edilmektedir (Bkz; Kur’an, 
2/83, 220; 4/36; 93/9-10).

Toplumumuzda bazı yerlerde zihinsel engelli ile alay etme, en-
gelli çocuğu doğuran anneyi suçlama gibi yerleşmiş olan yanlış 
birtakım davranışlar ile birlikte, engellilik konusundaki yetersiz 
ve yanlış bilgiler sebebiyle engelli çocuğa karşı tutum ve davranış-
lar İslâm kültüründe yer alan  anlayışla çelişebilmektedir. Bunun 
için toplumda zaman zaman engelli çocuğa yönelik ortaya konan 
olumsuz bazı davranışları değiştirecek ve engelli çocuktan utanç 
duymamayı sağlayacak anlayışı topluma kazandırmak için, önce-
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likle engellilik konusunda doğru ve sağlıklı bir bilgilendirmeyi ar-
tırmak ve İslâmın genelde insana  özelde de bakım tedavi ve özel 
eğitim gerektiren birey konumundaki  engelli çocuğa karşı sev-
gi ve şefkatle  yaklaşmayı tavsiye eden anlayışı üzerinde durmak 
son derece önemlidir. Çünkü sevgi ve merhamet, varlığın varo-
luşunu anlamlı kılan, onun özelliklerini geliştiren, yaratıcı tara-
fından değerli olduğunu hissettiren önemli duygulardır (Öztürk 
1991). Bundan dolayıdır ki toplumumuzda gönüllerde taht kur-
muş olan Yunus Emre, İslâm inancından aldığı ilhamla sevginin 
anlam ve önemini, “Yaratılanı severiz Yaratandan ötürü”, “sevelim, 
sevilelim” sözleri ile vurgulamıştır. Dolayısıyla İslâm kültüründe 
yer alan sevgi ve merhamet anlayışı engelli çocuğa yaklaşımın da 
temelini oluşturmaktadır. 

Engelli çocuk, kendisinden utanılacak, ya da  toplumdan uzak 
tutulacak bir birey değil, aksine  yaratandan ötürü sevgi ve mer-
hametle bakım tedavisi yapılarak, eğitim ve iş imkânları sağla-
narak hayata kazandırılacak, yaşamı kolaylaştırılacak bir birey-
dir. Çünkü sevgi ve merhamet, varolan canlının hayatını değer-
li ve anlamlı hâle getirmeye yardımcı olan, onun kendini geliştir-
mesine katkı sağlayan özellikleri bünyesinde barındırır. Zira sev-
gi, insanın büyümesi, yetişmesi, bireysel ve sosyal açıdan gelişme-
si, hayata sağlam bir şekilde intibakı için gereklidir. Sefkat ve mer-
hametin meydana gelebilmesi için de sevginin olması şarttır. Bu 
sebeple insanın, her şeyden önce sevgi ve şefkate ihtiyacı vardır. 
Dolayısıyla sevgi ve merhametle insan gelişir, geliştirir ve yaratıcı-
nın varlığa yansıttığı sevgi ve rahmet nazarı yaratılana yöneltilerek 
O’nun emri yerine getirilir. Zira İslâm Peygamberi Hz. Muham-
med, özellikle çocukları sevmeyi, Allah’ın rahmetinin en büyük 
hediyesi olarak tanıtırdı. O, zaman zaman sırtına küçük çocukları 
bindirir ve Medine sokaklarında dolaştırırdı (Öztürk, 1990). Nite-
kim bir gün torunları Hz. Hasan ile Hz. Hüseyin’i severken bir be-
devi yanına gelmiş ve “Benim on tane çocuğum olduğu halde hiç 
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birisini kucağıma alıp öpmedim” deyince Peygamberimiz, “ Mer-
hamet etmeyene merhamet edilmez” (Buhari, Edeb 18) buyurarak 
sevgi ve merhametin  Yaratan ve yaratılan arasında önemli bağ ol-
duğuna dikkat çekmiştir. Onun içindir ki, İslâm inancında engelli 
çocuk, sevgi ve merhametle hayatını sürdürecek, özelliklerini ge-
liştirecek, toplum içinde kendini ifade ederek yerini alacak bir bi-
rey olarak görülür.   

4. İslâm kültüründe engelli çocuk, sosyal hayattan kopuk, te-
mel haklardan mahrum olan bir birey değil, bakım ve tedavisi 
yapılması, eğitilmesi, iş imkanı sağlanması gereken  anne baba-
ya ve topluma emanet edilmiş bir bireydir.

Engelli çocuk kendisinden utanç duyulduğu veya çevresinde-
kileri rahatsız edeceği endişesine sahip olunduğunda ve sosyalleş-
mesinin nasıl sağlanacağı tam olarak bilinemediğinde, genelde ha-
yatının büyük bir bölümünü evde geçirmektedir. Özellikle zihinsel 
engelli çocuklardan bazıları, aileleri tarafından etrafa zarar verme-
sin diye ya da ondan utanıldığından eve hapsedilmektedir. Zaman 
zaman basında özellikle zihinsel engelli çocukların eve hapsedildi-
ğine ilişkin haberlere rastlanmaktadır. Örneğin Adana’da her gün 
üzerlerinden kapıyı kilitleyerek işe gitmek zorunda olan annele-
ri tarafından eve hapsedilen üç zihinsel engelli kızın camları kırıp 
bağırmaları üzerine polis tarafından dışarıya çıkarılması olayı, ya-
şanan örneklerden biridir. Çocuklarını eve kilitleyerek işe gitmek 
zorunda olan anne ise  maddi imkanı iyi olan eşinin engelli çocuk-
ları dünyaya geldikten sonra kendisini suçladığını ve aşağıladığı-
nı dile getirerek ondan boşandığını, kendilerine de yardım etme-
diğini, onlara bakmak için eve kilitleyerek işe gitmekten başka ça-
resinin olmadığını belirtmiştir (Tüm gazeteler, 2009). Çocukları-
na bakmak için çalışmak üzere işe gitmek zorunda kalan ve engel-
li çocuklarıyla ilgilenecek kimsesi olmadığı için onları eve kilitle-
mek durumunda olan anne örneği yanında, evden kaçmasın diye 
üvey annesi tarafından zincirlenerek eve hapsedilen engelli (Ha-
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berler 2010) ile babası vefat ettiği, annesi de trafik kazasında ayak-
larını kaybettiği için dayısı tarafından  evin bodrumuna zincirle-
nen zihinsel engelli (İnternet Haber 2008) örnekleri engelli birey-
lerin toplumumuzdaki dramını göstermektedir. 

Çaresizlikten veya çevrelerine zarar vermemesi, evden kaçma-
ması için eve hapsedilen engelli birey ya da çocuğun da  insan ola-
rak diğer çocuklar gibi sokağa çıkmaya, arkadaş edinmeye, oyna-
maya ve çocukluğunu yaşamaya hakkı vardır. Çünkü engelli olma-
sına rağmen o da bir çocuktur. Onun da temel ihtiyaçlarını kar-
şılamak ve sosyal hayata katılarak toplumsallaşmasını sağlamak 
anne babanın ve toplumun en temel görevlerinden biridir. Çün-
kü onlar bize emanettir. Toplumda hayatını sürdüren diğer birey-
ler gibi onların da yaşama, bakım ve tedavi edilme, eğitilme, yapa-
bilecekleri bir işte çalışma, sokakta, çarşıda pazarda dolaşma, iba-
det etme hakları vardır. Bu nedenle başta anne baba olmak üzere, 
toplumun engelli çocuk ve ergenin sosyal hayatta yer almasını sağ-
layacak şekilde fiziki ve sosyal çevre oluşturma sorumluluğu bu-
lunmaktadır.  Zira İslâm Peygamberi Hz. Muhammed, “Hepiniz 
bir sürünün çobanı gibisiniz, maiyetinizdekilerden  sorumlusu-
nuz, çoban sürüsünü koruduğu gibi siz de evlerinizde ve emrini-
zin altındakileri  korumalısınız.” (Buhari Vesa’ya 9) buyurmuştur. 
Bu hadisten de anlaşılacağı gibi  çocuklar, anne babaya Allah’ın 
verdiği bir emanettir. Bu bakış çerçevesinde İslâma göre çocuk-
ların da anne babaları üzerinde kendilerine güzel bir ismin veril-
mesi, iyi bir eğitim sunulması, bakım ve ihtiyaçlarını giderilmesi 
gibi bazı haklarının olduğu belirtilmiştir (Hökelekli,1993).  Çün-
kü emanet bilinci, anne babaya ve topluma, çocuğun yaratıcı ta-
rafından sunulan bir lütuf olduğu ve onun yaratılıştan kazandığı 
temel haklara da saygı gösterilmesi, bu konuda  titiz davranılma-
sı gerektiği anlayışını kazandırır. Dolayısıyla engelli çocuğa sahip 
olan anne-baba çocuklarının kendilerine bir emanet olduğu bilin-
ciyle onların ihtiyaçlarını daha rahat karşılayabilecek, yaşadıkları 
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bazı zorluklara da daha rahat göğüs gerebilecektir. Nitekim Kula 
(2007) tarafından yapılan bir araştırmada anne babalar, bu nokta-
da “emanet duygusu”na vurgu yapmışlar yaşadıkları zorlukları aş-
mada ve durumu kabullenmede bunun rolüne şu ifadeleri ile dik-
kat çekmişlerdir.

“Bunu kendime fazla dert etmedim. Çünkü Hazreti Allah’tan 
geldiğini, O’nun böyle dilediğini ve bu çocuğu bana emanet olarak, 
bir hediye olarak verdiğine inancım sonsuz. Elimden geldiğince gü-
zel bakmaya çalışıyorum. (27 yaşında spastik çocuğu olan ilkokul 
mezunu anne) 

Emanet bilincinin kazandırdığı bu anlayışın İslâm kültür tari-
hinde de engelli çocuk ve yetişkinlere yapılan hizmetler ve oluş-
turulan kurumlar açısından da örneklerini görmek mümkündür. 
Zira İslâm dünyasında daha Hz. Peygamber zamanından itiba-
ren dezavantajlılar, ikinci sınıf insan gibi algılanmamış; toplum-
da iş yapabilecek durumda olanlar, devlet işleriyle eğitim sektö-
ründe istihdam edilmişlerdir. Daha sonra kurulan İslâm devlet-
leri de özürlülere olumlu yaklaşmışlar, iş yapamayacak durumda 
olanlar tedavi edilerek topluma kazandırılmaya çalışılmıştır.ı Sel-
çuklu ve Osmanlı döneminde dezavantajlılar arasında sayılan akıl 
hastalarını topluma kazandırmak için İslâmiyetin kabulünden he-
men sonra bimarhaneler yapılmış; çağına göre oldukça modern 
usullerle buralarda zihinsel özürlüleri tedavi etme yönüne gidil-
miştir. Ayrıca Osmanlı Devleti’nde engellilerin sıkıntıya düşme-
meleri için pozitif ayrımcılığa gidilmiş, toplumda onurlu bireyler 
olarak yaşamaları sağlanmıştır. Örneğin,s ağır derecede zihinsel 
engelli olmamakla birlikte muhakemede zorluk çekenlere devlet iş 
bulmuş, mağdur etmek isteyenlere karşı onları korumuş ve işleri-
ne devam etmeleri sağlanmıştır. II. Bayezid dönemine ait bir kay-
da göre, Semendire Kalesi’nde hisar eri iken işine son verilen Ah-
med, merkezden gönderilen bir hükümle aynı yerde görevlendi-
rilmiş; adı geçenle ilgili olarak yetkililere padişah, evâhir-i Zilka-
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de 906/20 Haziran 1501’de “biraz dîvâne olup mahall-i merhamet 
olduğu sebebden… kadir olduğu hizmeti itdüresiz, kadir olmadı-
ğı hizmeti teklîf itmeyesiz” uyarısında bulunmuştur (906 Tarihli 
Ahkâm Defteri, 25; Aktaran Küçükdağ, 2010). Aynı şekilde öksüz 
kalan bir çocuğun vasiliğini yapacak akrabası bulunmazsa onun 
malını muhafaza ile eğitiminden, oturduğu mahalle komşularının 
tamamı sorumlu tutulurdu.. Bu durumda çocukla ilgili işlerin dü-
zenli yürütülmesi için mahalle halkından birisi vasi olarak görev-
lendirilirdi (Küçükdağ, 2010). Ayrıca Abbasi halifesi Mem’un dev-
rinde devlet bütçesinden “Engellilere bağış/yardım” fonu isimli bir 
ödenek kalemi ayrılarak engelliler maddi yönden desteklenmiştir 
(Özafşar, 2003).

 Kurumsal olarak ta; darülaceze, kadın-erkek, yoksul, sakat 
ve kimsesiz çocukları korumak için Sultan II. Abdulhamid  dö-
neminde yaptırılarak hizmete giren acizler, yani düşkünler yurdu 
olarak hizmet veren önemli kuruluşlardan biridir. Bu kurum için-
de eğitim, bakım, tedavi gibi birtakım hizmetler yanında  Darüla-
ceze kuruluşundan itibaren atölye çalışmalarına da önem vermiş-
tir. Darülacezede koruma altında olan, çocuk, genç, özürlü ve yaş-
lıların iş yapabilecek durumda olanlarının bir iş sahibi olmaları 
amaçlanmaktadır. Kendi kendine yeterli olmayı ve burada bakılan 
çocukları meslek sahibi edindirme ve diğer sakinlerden çalışabile-
cek durumda olanların bir yandan boş zamanlarını değerlendir-
meleri, diğer yandan gelir sağlamaları amacıyla iş atölyeleri kurul-
muştur. Değişik dönemlerde halıcılık, kunduracılık, marangozluk, 
demircilik, dökümcülük, terzilik, dokumacılık, fotoğrafçılık, avi-
ze yapımı, kakmacılık, çiçek imalatı gibi çalışmalar yapılarak gelir 
sağlanmış ve rehabilitasyon çalışmaları yürütülmüştür (Çavuşoğ-
lu; Çetinkaya, 2009).

Engelli bireyin anne baba ve topluma Allah’ın bir emaneti ol-
duğu anlayışı onların eğitimi noktasında da birtakım kurumla-
rın oluşturulmasını sağlamıştır. Örneğin, Osmanlı’larda ilk işitme 
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engelliler okulu Osmanlı döneminde II. Abdülhamit tarafından 
1902 yılında kurulan Yıldız Sağırlar Okuludur. Bu okulda, günü-
müz Türk İşaret Dili’nin muhtemel alt yapısını oluşturan Osman-
lı İşaret Dili, öğretmenler tarafından okullarda sözel dille beraber 
kullanılıyordu. Günümüzde de işitme engelliler, görme engelliler 
ve zihinsel engelliler okulları açılarak engellilerin eğitimine önem 
verilmekte; ayrıca üniversitelerde özel eğitim bölümlerinde engel-
lilere yönelik eğitim verecek eğiticiler yetiştirilmektedir. İllerde de 
engellilere yönelik özel rehabilitasyon merkezleri açılmak suretiy-
le engelli çocukların topluma kazandırılmaları evden dışarıya çık-
maları amaçlanmış olup, bu kurumlara ve engelli çocuğun ailesi-
ne de devlet desteği sağlanarak engelli çocukların eğitimine özel 
önem verilmeye başlanmıştır.(Okur, 2001)

5. İslâm kültüründe engelli çocuk, anne babasına eziyet  ol-
sun diye verilmiş bir birey değil; temel ihtiyaçları karşılanarak 
anne babasının  sevap kazanmasına vesile olan bir kişidir.

Engelli çocuğu olan aileye çocuklarının bakım ve hizmetle-
rinde süreklilik kazandıracak ve yaşadıkları sıkıntıları aşmaları-
na yardımcı olacak, onları motive edecek manevi destek, yaptıkla-
rının manevi bir değerinin olduğu anlayışıdır. Zira “bakıma muh-
taçların duasını almanın teşvik edildiği, çünkü onların duasının 
kabul edilen dualardan olduğu” (İbn-i Mace Cenaiz 1) müjdesi 
ve bakıma muhtaç kişileri memnun etmenin ve ihtiyaçlarını gi-
dermenin sadaka hükmüne geçtiği inancı, anne babanın çocuk-
larının bakım ve hizmetlerindeki isteğini arttırıcı ve onları mo-
tive edici manevi bir destektir. Dolayısıyla engelli çocuğunun ba-
kım ve tedavisini yapan, onunla ilgilenen anne- baba, İslâm inan-
cına göre yaptıklarından dolayı sevap kazanacağı düşüncesiyle en-
gellilikten kaynaklanan bazı sıkıntı ve zorlukları da “eziyet” olarak 
görmez. Aynı zamanda engelli çocuğunu, bakım ve tedavisini yap-
tığı ve onu  yetiştirdiği için  sevap kazanmasına vesile olan bir bi-
rey olarak değerlendirir. 
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6. İslâm kültüründe engelli ergen, fiziki görünüşüyle değer-
lendirilen bir kişi değil; düşünceleri, davranışları ile değerli gö-
rülecek olan bireydir.

Ergenlik, bireyin çocukluktan yetişkinliğe geçişini sağlayan 
bazı özelliklerinden dolayı diğer gelişim dönemlerinden farklı 
bir dönemdir. Çünkü genç, biyo-psiko-sosyal yönden bir değişi-
me uğramaktadır. Biyolojik olarak vücut organlarında bir gelişme 
gözlenirken; ruhî yönden tam olarak nasıl davranması gerektiği-
ni bilememenin sonucu bir davranış karmaşıklığı yaşamakta, sos-
yal açıdan da, aileden çevreye yönelmiş bir sosyalleşme süreci içe-
risine girmektedir. Farklı bir dönem olan ergenlikte, çocukluk dö-
neminin sona ermesiyle başlayan buluğ dönemi, ergenlik dönemi 
içinde yer alan bireyin cinsel olgunluğa eriştiği ve hızlı bir şekil-
de bedensel büyümenin başladığı bir dönemdir. Buluğ döneminde 
başlayan fiziksel değişme ve gelişme, ergenlik döneminde de de-
vam ederek  ergenliğin son döneminde yavaş yavaş durur. Ergen-
likteki fiziksel gelişme olayı, ergenin bütün dikkatini kendi üzerin-
de toplamasına neden olur ve onu ilgilendiren en önemli konu, fi-
ziki yapısıyla ilgili başkalarının yaptığı değerlendirmelerdir.

Ergen fiziki görünümüne ilişkin değerlendirme ve yargılara 
karşı aşırı duyarlıdır. Başkaları bu konuda fikirlerini açıkça be-
lirtmeseler bile o, onların bakışlarından, hareketlerinden anlam-
lar çıkarmaya çalışır. Böylece fiziki yapısındaki değişmelerle ilgi-
li başkalarının değerlendirmeleri, kimliğini oluşturmada önemli 
bir etken durumuna gelir. (Kula, 2001) Ergenin bedeninde mey-
dana gelen değişimleri ile ilgili bu yaklaşımı engelli ergen için de 
büyük ölçüde geçerlidir. Çünkü Kula (2000) tarafından yapılan bir 
araştırmada görünümünden memnun olmadığını söyleyen genç-
lerin oranının % 53 olması engelli ergenlerin de bu konuda has-
sas olduklarını ve görünümleri ile ilgili bazı sıkıntılarının olduğu-
nu göstermektedir. Dolayısıyla engelli ergen için sorun olan fizi-
ki görünümü aslında İslâm kültüründe sorun olarak görülmemesi 
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gerektiğini ve engellinin fiziki görünümünden ziyade davranışla-
rının, yaptığı iyi güzel etkinliklerinin önemli olduğunu ona kazan-
dırmaktadır. Çünkü İslâma göre, Allah’ın insanı değerlendirirken 
ölçü olarak “Allah katında en üstün olanınız, en duyarlı olanınız-
dır” (Kur’an, 49/12), anlamındaki ayet ile  “Allah sizin dış görüşü-
şünüze ve servetlerinize bakmaz, kalplerinize ve davranışlarınıza 
bakar” anlamındaki hadiste yer alan esasları dikkate aldığı belirtil-
mektedir. Bu nedenle İslâm kültüründe engelli ergen, fiziki görü-
nümünden ziyade davranışları ve faydalı etkinlikleri ile değerlen-
dirilen bir bireydir.

7. İslâm kültüründe engelli ergen, dini sosyalleşmeden uzak 
olan bir kişi değil; dönemin özelliği gereği birtakım dini yüküm-
leri olan ve bunları yerine getirerek dini  hayata katılan bir birey-
dir.

İslâm dini, engelli ergen ve yetişkinler için genellikle onların 
ibadetlerden uzaklaşmalarına ve sosyal hayattan tecrit edilmeleri-
ne yol açacak muafiyetler getirmek yerine, gerek ibadetleri, gerek-
se hukuki işlemleri kendi konumlarına göre zorlanmadan yapma-
larını sağlayacak bir kısım kolaylık ve ruhsatlar getirmiştir. İslâm 
fıkhında özürlülük, ortaya çıkardığı engeller ölçüsünde kişinin so-
rumluluklarını sınırlandıran bir hal olarak değerlendirilmiştir. Di-
nimizde buluğ çağına gelmiş ve aklî melekeleri tam olan her insan, 
dinin emir ve yasaklarını yerine getirmekle mükelleftir. 

Başkasının yardımı olmadan gündelik hayatını yürütemeye-
cek derecede zihinsel özürlü olan veya akıl hastalığı, bunama gibi 
sonradan meydana gelen rahatsızlıklar sebebiyle akli melekelerini 
kullanamaz hale gelen insanlar, namaz, oruç, hac gibi bedeni iba-
detlerle sorumlu değildir. 

Bedensel engelliler, mali ibadetler konusunda sağlıklı insanlar-
la aynı hükümlere tâbidir. Buna göre mesela görme, işitme ya da 
ortopedik engelli herhangi birisi, zekât vermeyi gerektirecek ölçü-
de bir maddi birikime sahipse sağlıklı insanlar gibi zekâtını ve fit-
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resini vermekle, kurbanını kesmekle yükümlüdür. Bedeni ibadet-
ler konusunda ise, her özürlü, sahip olduğu özrün ortaya çıkardı-
ğı fiziksel engel ölçüsünde ibadetlerden muaf sayılır. Bu konuda 
İlmihal kitaplarında engelli genç ya da yetişkinin bedensel enge-
linin derecesine göre ibadetleri yerine getirmede ne tür muafiyet-
lere ve sorumluluklara sahip olduğuna ilişkin bilgiler yer almak-
tadır (Bkz, Döndüren 2003; Küçüker 2006; Özbuğdaycı, 2010). 
İslâm kültüründe engelli ergenin engellilik durumuna göre bazı 
dini mükellefiyetleri yerine getirme imkanı yanında dini sosyal-
leşmesi de sağlanmıştır. Örneğin, boyunun kısalığı ve ayakları-
nın ince, çelimsizliği sebebiyle bedensel engelli olan Abdullah b. 
Mes’ud’a, Hz. Muhammed tarafından Kur’an öğretimi görevi veril-
miş,  Hz. Ömer ve Osman dönemlerinde de bazı devlet görevlerin-
de yer almıştır (Seyyar, 2007). Aynı şekilde Kur’an‘da Abese süre-
sine konu olan görme engelli Abdullah İbn-i Mektum’a, Peygam-
berimiz tarafından  imamlık ve müezzinlik görevi verilmiş, Medi-
ne dışına çıktığında kendisinin yerine yönetici olarak, 13 defa da 
vekil  tayin etmiştir (Sancaklı, 2006). Dolayısıyla İslâm kültüründe 
engelli bireyler, değişik görev ve hizmetlerle toplumun içinde yer 
alan bireyler olmuştur.
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