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Engelli bireyler her toplumda en fazla marjinalleştirilen kesimler 
arasında kalmaya devam etmektedir. Uluslararası insan hakları yaklaşımı 
dünyanın her yerinde yaşamları değiştirdiyse de, engelli bireylere aynı yararı 
sağlayamamıştır. Engelli bireyler, vatandaşları oldukları ülkelerin insan 
hakları ve iktisadi durumlarından bağımsız olarak, genellikle insan haklarına 
en son saygı gösterilen gruplar arasında olmuştur. Kendi kendilerine yet-
ebilmelerine olanak verecek fırsatlardan mahrum edilen engelli bireylerin 
büyük bir bölümü başkalarının lütfuna ya da hayrına başvurmak durumun-
da kalmıştır. Geçtiğimiz senelerde dünya çapında 650 milyon insanın insan 
haklarından mahrum edilmelerine devam edilmesinin artık kabul edilebilir bir 
durum olmadığına ilişkin olarak giderek artan bir farkındalık yaşanmıştır. 
Vakit, harekete geçme vaktidir.

Engellilerin Haklarına İlişkin Uluslararası Sözleşme Uluslararası Sözleşme 
uluslararası camianın engelli bireylerin uzun zamandır maruz kaldıkları 
ayrımcılık, dışlanma ve kişiliksizleştirme tarihine karşı verdiği bir yanıttır. 
Sözleşme, birçok açıdan tarihi ve çığır açıcıdır. Yirmi birinci yüzyılda en hızlı 
müzakere edilen ilk insan hakları sözleşmesi olan Sözleşme, sivil toplumun, 
hükümetlerin, insan hakları ulusal kurumlarının ve uluslararası kuruluşların 
katılımını içeren üç yıllık bir müzakerenin sonucudur. Sözleşme’nin Aralık 
2006 tarihinde Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nda kabul edilmesinin 
ardından rekor sayıda ülke, engelli bireylerin haklarına saygı göstereceklerine 
dair taahhütlerini Sözleşme’yi ve imzaya açıldığı Mart 2007 tarihinde İhtiyari 
Protokol’ü imzalayarak göstermiştir.

Sözleşme dünyanın en büyük azınlığının herkesle aynı haklardan ve 
fırsatlardan yararlanmalarını sağlamakta ve adalete erişim, toplumsal ve si-
yasal yaşama katılım, eğitim, istihdam, işkence, sömürü ve şiddete maruz 
bırakılmama ve seyahat özgürlüğü gibi engelli bireylerin ayrımcılığa uğradığı 
birçok alanı kapsamaktadır. İhtiyari Protokol çerçevesinde, Protokol’e taraf 
devletlerde haklarının ihlal edildiğini iddia eden ve iç hukuk yollarını tüketen 
bireyler bağımsız bir uluslararası organa başvurabilmektedir.

Sözleşme uzun yıllar boyunca beklenmiştir; zira 1981 yılındaki Uluslararası 
Dünya Engelli Bireyler Yılının engelli bireyleri etkileyen meselelere küresel bir 
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dikkati çekmesinin üzerinden yirmi beş yıldan fazla bir süre geçmiştir. Bu 
zaman diliminde birçok toplum, engelli bireyleri hayır ve merhamet nesneleri 
olarak değerlendirme noktasından, toplumun kendisinin engeli koyan bir 
yapı olduğunu kabul etme noktasına gelmiştir. Sözleşme işte bu tutumsal 
değişimi somutlaştırmakta ve engellililik halinin algılanışını değiştirmede ve 
toplumların tüm bireylerin kendi tam kapasitelerine ulaşmaları fırsatına sahip 
olmasını tanımasında başlıca adımlardan birisi olmuştur.

Bu el kitabı Birleşmiş Milletler Ekonomik ve Sosyal İlişkiler Dairesi, 
Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiserliği Ofisi ve Parlamenter-
ler Arası Birlik’in işbirliğinin ürünüdür. Kitabın hazırlanması esnasında çoğu 
engelli olan parlamenterler, akademisyenler ve alanda çalışan kişilerden 
oluşan yayın kurulunun görüşlerinden faydalanılmıştır.

Parlamentolar ve parlamenterlerin insan haklarının teşvik edilmesi ve 
korunmasında anahtar bir rolü bulunmaktadır. İşte bu el kitabı parlamenter-
lere ve diğer kişi ve kurumlara, engelli bireylerin dışlanmadan eşitliğe geçe-
bilmelerini sağlamada Sözleşme’nin hayata geçirilmesine yönelik olarak gös-
terecekleri çabalarda yardımcı olmayı amaçlamaktadır. Kitap Sözleşme ve 
hükümlerine dair bilincin artırılmasını, engellilik konularına dair hak temelli 
anlayışın teşvik edilmesini ve parlamenterlerin Sözleşme’nin fiili olarak hay-
ata geçirilmesi için ihtiyaç duyulan mekanizmaları ve çerçeveyi anlamalarını 
sağlamayı hedeflemektedir. Farklı örneklere ve kavrayışlara yer verilen bu 
el kitabının, parlamenterlere dünyanın her bölgesindeki engelli bireylerin 
haklarını teşvik etmeleri ve korumalarında faydalı bir araç olmasını ümit edi-
yoruz. 

Sha Zukang
Genel Sekreter 
Yardımcısı 
Ekonomik ve 
Sosyal İlişkiler 
Dairesi

Louise Arbour
Birleşmiş Milletler 
İnsan Hakları 
Yüksek Komiseri

Anders B. Johnson
Genel Sekreter 
Parlamentolar 
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BİRİNCİ BÖLÜM 

Genel Bir Bakış
Engelli bireylerin haklarının hayata geçirilmesi: 
Tedbirlerin alınmasını gerekli kılan sebepler

Dünyada 650 milyonun üzerinde engelli birey yaşamaktadır. Bu ra-
kama engelli bireylerin aileleri de dahil edildiğinde ortaya çıkan sarsıcı 
gerçek ise dünya çapında her gün 2 milyar insanın engellilikle yaşadığı-
dır. Dünyanın bütün bölgelerinde ve ülkelerinde engelli bireyler çoğun-
lukla toplumun sınırlarında yaşamakta ve en temel yaşam deneyimlerin-
den yoksun bırakılmaktadır. Engelli bireyler okula gitme, iş bulma, kendi 
evlerine çıkma, aile kurup çocuk yetiştirme, sosyal hayattan yararlanma 
ve oy kullanma gibi konularda birçok kısıtla karşılaşmaktadır. Dahası, 
mağazalar, kamusal tesisler ve alanlar, ulaşım ve hatta bilgi engelli birey-
lerin erişimlerinin dışında bırakılmaktadır.

Engelli bireyler dünyanın en büyük ve en dezavantajlı azınlığını oluş-
tururlar. Bu konudaki istatistikler de oldukça can yakıcıdır. Dünyadaki 
en yoksul nüfusun yüzde 20’sini engellilerin oluşturduğu; gelişmekte 
olan ülkelerde yaşayan engelli çocukların yüzde 98’inin okula gideme-
diği; dünyada sokakta yaşayan çocukların yüzde 30’unun engelli ço-
cuklardan oluştuğu; engelli yetişkinler arasında okuma yazma oranının 
yüzde 3’lere kadar düştüğü ve hatta bazı ülkelerde bu oranın engelli 
kadınlarda yüzde 1’e kadar indiği tahmin edilmektedir.

Yoksul insanların yaşamlarının herhangi bir döneminde sonradan 
engelli olma ihtimali istatistiksel olarak anlamlı ölçüde yüksektir; ancak 
engelli bireyler sıklıkla ayrımcılığa ve ötekileştirmeye maruz kaldıkların-
dan, engelliliğin kendisi de yoksulluğa neden olabilmektedir. Engellilik, 
birçok yerde okuma-yazma bilmeme, yetersiz beslenme, temiz su kay-
naklarına erişim güçlüğü, hastalıklara karşı düşük bağışıklama oranları 
ve tehlikeli ve sağlıksız çalışma koşullarıyla başat bir biçimde ilişkilidir.

Dünya nüfusu arttıkça engelli bireylerin sayısı da artmaktadır. Geliş-
mekte olan ülkelerde hamilelik ve doğum sırasındaki yetersiz sağlık hiz-
metleri, bulaşıcı hastalıkların yaygınlığı, doğal afetler, silahlı çatışmalar, 
kara mayınları ve hafif ateşli silahların giderek artan kullanımı gibi un-
surlar büyük ölçekte yaralanmalar, vücut bütünlüğünde kayıp ve engelli 
olmanın yanı sıra kalıcı travmalara da neden olmaktadır. Tek başına tra-
fik kazaları bile her yıl milyonlarca genç insanın yaralanmasına ve engelli 
hale gelmesine sebep olmaktadır. Gelişmiş ülkelerde ise İkinci Dünya 
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Savaşı sonrasında doğanlar artık daha uzun yaşamakta ve bu nüfusun büyük 
bir bölümü yaşamlarının ilerleyen yıllarında er ya da geç bir şekilde herhangi 
bir engellilik durumuyla tanışacaktır.

Engelli bireylerin yoksullukla yaşama ihtimalinin daha yüksek olduğu ger-
çeği çoğunlukla bu bireylerin haklarını görmezden gelen, dışlayan, ulaşılabi-
lir/erişilebilir olmayan ya da engellilerin ülkenin ekonomik ve sosyal hayatına 
katılımlarını desteklemeyen hükümet ve kalkınma politikaları ile programları-
nın bu bireyleri yok saymasından ve dışlamasından kaynaklanmaktadır.

Öte yandan, engelli bireylerin temel haklarını korumayı ve geliştirmeyi 
amaçlayan kapsamlı bir yasal çerçevenin oluşturulduğu bazı gelişmiş ve ge-

lişmekte olan ülkelerde ise engelli bi-
reyler öğrenci, çalışan, aile bireyi ve 
vatandaş olarak tatmin edici ve ba-
ğımsız bir yaşam sürdürebilmekte-
dir. Böyle bir yaşamın varlığı engelli 
bireylerin topluma tam katılımına 
ket vuran fiziksel ve kültürel engelle-
rin ortadan kaldırılmasıyla mümkün 
olmuştur.

İşte bu gelişmeler ışığında ulus-
lararası toplum her engelli bireyin 
onurunu ve değerini teyit etmek ve 
devletlere engelli bireylerin büyük 
bir bölümünün maruz kaldığı ada-
letsizliği, ayrımcılığı ve hak ihlalleri-
ni sonlandıracak etkili bir yasal araç 
sağlamak için bir araya gelmiştir. Bu 
aracın adı ise Engellilerin Haklarına 
İlişkin Sözleşme’dir. 

Sözleşme’nin odağı

“Engelli bireyler” kavramı çeşitli olumsuz tutum ya da fiziksel engeller 
nedeniyle topluma tam olarak katılmalarını engelleyebilecek uzun dönemli 
fiziksel, ruhsal, zihinsel veya duyusal rahatsızlıkları bulunan kişileri kapsa-
maktadır. Ancak böyle bir tanım Sözleşme gereğince koruma talep edebilecek 
kişileri bütünüyle kapsayan bir tanım olmadığı gibi, kısa dönemli engellilikleri 
bulunan ya da geçmişte engelli olan kişiler de dahil olmak üzere ulusal yasa-
larda yer alan daha geniş kapsamlı kategorileri de dışlamamaktadır.

Belli bir toplumda ya da mekanda engelli olarak kabul edilen bir kişi, bir 
başka toplumda ya da yerde böyle görülmeyebilir. Dünyanın pek çok bölge-
sinde belli durumlara ya da farklılıklara sahip kişilere yönelik derin ve kök-

“Toplumumuzda engelli olmak 
bir hayırseverlik konusu gibi 
görülüyor. Bir hayata, bir işe 
sahip olabilecek ve bağımsız 
yaşayabilecek bir birey olarak 
görülmüyorsunuz. Aslında 
bu tür bir bakış açısı sahip 
olduğumuz insan haklarına 
tamamıyla aykırı. Bu yüzden 
yaşadığımız ülkelerde 
çok ciddi bilinçlendirme 
çalışmaları yürütmemiz 
gerekiyor.”
Maria Veronica Reina, Hareket Kısıtlılığı 
Araştırmacısı (Arjantin)
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leşmiş olumsuz kalıp yargılar ve önyargılar bulunmaktadır. Söz konusu bu 
tavırlar kimin engelli olarak görüleceğini belirlemekte ve engelli insanlara 
yönelik olumsuz bakışı da pekiştirmektedir. Engelli bireylerden söz edilir-

ken kullanılan dil de bu olumsuz nitelikte-
ki kalıp yargıların türetilmesinde ve sürdü-
rülmesinde önemli bir rol oynamaktadır. 
“Sakat” ya da “geri zekalı” gibi terimler 
açıkça onur kırıcıdır. “Tekerlekli sandalye-
ye mahkum” gibi diğer terimler de kişiden 
ziyade engelliliğe vurgu yapmaktadır. Top-
lumlar, tarihsel olarak engelli bireylerin ken-
dilerini tanımladıkları kavramları kullanma-
mış ya da bu bireyleri rahatsızlık duyacakları 
kavramlar kullanarak kendilerini tanımla-
maya zorlamıştır.

Sözleşme’yi kaleme alanlar engelliliğin, 
bir takım rahatsızlıklar neticesiyle bireye 
yapışıp kalan bir şey olarak görülmesinden 
ziyade, kişiyle çevresi arasındaki karşılıklı etkileşimlerin bir sonucu olarak 
görülmesi gerektiği konusunda açık bir şekilde hemfikirdir. Sözleşme, engel-

İstatistikleri dikkate alın

 � Dünya nüfusunun yaklaşık yüzde 10’u- yani dünyanın en büyük azınlığı- 
yaşamlarını herhangi bir engelle sürdürüyor. Söz konusu rakam, nüfus 
artışları, tıptaki ilerlemeler ve yaşlanma süreci nedeniyle de giderek ar-
tıyor. (Dünya Sağlık Örgütü)

 � Dünyadaki en yoksul insanların yüzde 20’sinin engelli olduğu ve kendi 
toplulukları içinde en dezavantajlı konumda bulundukları tahmin edili-
yor. (Dünya Bankası)

 � İktisadi İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı’na (OECD) üye ülkeler arasında 
eğitime katılma oranının daha düşük olduğu gruplarda, engellilik oran-
ları istatistiksel olarak kayda değer bir biçimde yüksek durumda. Daha 
yüksek eğitim düzeyine ulaşan kişilerde engellilik oranı ortalama olarak 
yüzde 11 iken, bu oran daha düşük eğitim düzeyindeki bireyler için yüzde 
19 civarındadır. (OECD)

 � Beş yaş altı çocuk ölüm oranlarının genel olarak yüzde 20 seviyesinin 
altına düştüğü ülkelerde engelli çocuk ölüm oranları yüzde 80’lere kadar 
ulaşabilmektedir. Öyle ki, bazı hallerde engelli çocuklar sanki “tırpanla-
nıp atılıyor” gibidir. (Birleşik Krallık Uluslararası Kalkınma Dairesi)

“Aileler genellik-
le benim gibi engelli 
doğan insanlardan 
pek az şey bekler. Bu 
sayede beklentiler de 
düşük tutulur. Sonuçta, 
toplumdaki fiziksel ve 
sosyal engeller toplu-
ma erişimimize mani 
olabiliyor.”
Linda Mastandrea, Paralimpik Sporcu ve 
Engelli Avukatı (ABD)
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liliğin sürekli olarak evrilen bir kavram olduğunu ve mevzuatın da toplumdaki 
olumlu değişimleri yansıtacak bir biçimde uyarlanabileceğini kabul etmekte-
dir

Neden bir Sözleşmeye ihtiyaç duyuldu?

Engelli bireyler halen hak “sahipleri” olarak tanınmaktan ziyade, sosyal 
yardım ya da tıbbi tedavi “nesneleri” olarak görülmektedirler. Engelli birey-
lere özel evrensel bir insan hakları belgesi geliştirme kararı, engelli bireylerin 
her ne kadar tüm insan haklarına teorik olarak sahip bireyler olsalar da, pra-
tikte başka bireyler için verili kabul edilen en temel hak ve özgürlüklerden 
hala mahrum edilmeleri gerçeğinden hareketle ortaya çıkmıştır. Sözleşme, 
temel olarak, engelli bireylerin diğer herkes gibi aynı insan haklarından ya-
rarlanmalarına ve diğer herkesle aynı fırsatlara sahip bir şekilde topluma kıy-
metli katkılar yapabilecek eşit yurttaşlar olarak hayatlarını sürdürebilmelerini 
olanak sağlamaktadır.

Birleşmiş Milletler Genel Kurulu tarafından 13 Aralık 2006 tarihinde ka-
bul edilen Engellilerin Haklarına İlişkin Sözleşme ve Ek Protokol’ü temel 
uluslararası insan hakları belgelerine en son eklenen belgedir (bkz. İkinci Bö-
lüm). İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi’nin kabul edildiği 1948 yılından 
beri hükümetler, Birleşmiş Milletler himayesinde, bütün insanlığın yararlana-
cağı medeni, kültürel, ekonomik, siyasi ve sosyal hakları tanımlayan bir dizi 
uluslararası sözleşmeyi müzakere etmiş ve üzerlerinde anlaşmaya varmıştır. 
Bu sözleşmeler, anılan bu hakların korunması ve teşvik edilmesindeki temel 
ilkeleri ve yasal hükümleri ortaya koymaktadır.

Engellilik kişide değil, toplumda yer eder

Tekerli sandalye kullanan bir kişi, koşullarından ötürü değil de, ulaşılabilir 
olmayan toplu taşıma araçları ya da işyerindeki merdivenler gibi hareketi 
kısıtlayan çevresel engeller nedeniyle iş bulmakta güçlük çekebilmektedir.

Zihinsel engelli bir çocuk ise, öğretmenlerinin ona yönelik tutumundan, ih-
tiyaçlarına uygun olmayan müfredattan ve eğitim gereçlerinden, katı okul 
idare birimlerinden ve farklı seviyelerde öğrenme kapasiteleri bulunan öğ-
rencilere uyum sağlayamayan ebeveynler yüzünden okulda zorluklar yaşa-
yabilmektedir

Çok ileri derecede miyop (uzağı görememe) olan bir kişi, düzeltici lenslere 
erişebileceği bir toplumda yaşıyor olsaydı, muhtemelen engelli olarak görül-
meyebilirdi. Ancak böyle bir erişimin olmadığı bir toplumda yaşayan aynı kişi, 
özellikle de çobanlık, biçki-dikiş ya da çiftçilik gibi kendisinden beklenen işleri 
yapamadığı takdirde engelli olarak adlandırabiliyor.
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Sözleşme’de yer alan haklar

Sözleşme, halihazırda mevcut olan uluslararası insan hakları sözleşmeleri-
ni tamamlayıcı niteliktedir. Bir diğer ifadeyle, Sözleşme, engelli bireylere yö-
nelik olarak yeni insan hakları tanımlamaktan ziyade; devletlerin tüm engelli 
bireylerin mevcut insan haklarının tamamından eşit olarak yararlanmalarını 
ve buna saygı gösterilmesini sağlamadaki yükümlülüklerini ve yasal ödevlerini 
açıklığa kavuşturmaktadır. Sözleşme, ayrıca, engelli bireylerin haklarından 
yararlanabilmelerinin sağlanması ve sıklıkla ihlal edilen haklarının korunaca-
ğı alanların güçlendirilmesi amacıyla gerçekleştirilmesi gereken değişiklikleri 
de tanımlamaktadır. Belirtilen bu hususlara ek olarak, herkesin yararlanması 
gereken ve somut bir eylem çerçevesine temel teşkil edecek asgari evrensel 
standartları tesis etmektedir.

Devletler, Sözleşme’yi hayata geçirecek ve engelli bireylerin yaşamlarını 
etkileyebilecek her türlü mevzuat ve politikaların geliştirilmesi ve uygulanma-
sında, Sözleşme’de yer alan şartlar uyarınca, engelli bireylere temsilci örgüt-
leri aracılığıyla danışma yükümlülüğü altındadır.

Engellilik ve kalkınma arasındaki ilişki

Sözleşme’nin onaylanmasını müteakiben, Sözleşme tarafından tesis edilen 
yükümlülükler Taraf Devletlerin iç hukuk belgelerine, kalkınma programları-
na, bütçe tahsisatlarına ve ilgili diğer politikalarına yansıtılmalıdır. Sözleşme, 
Taraf Devletlerin engelli bireylerin kalkınmanın her alanına dahil olmalarını 
desteklemek için atmaları gereken somut ve pragmatik adımları da vurgula-
maktadır (bkz. Beşinci Bölüm).

Sözleşme, bu hususların yanısıra, yerel düzeyde uygulama çabalarını des-
tekleyecek uluslararası kalkınma işbirliğinin de önemini kabul etmektedir. 

Engeli bireyler sıklıkla aşağıda yer alan temel 
haklardan mahrum edilmektedir:

 � Eğitim alma

 � Hareket özgürlüğü

 � Toplumda bağımsız bir bi-
çimde yaşama

 � Yüksek vasıflı oldukları hal-
lerde bile iş bulma 

 � Bilgiye erişim

 � Uygun ve yeterli sağlık hiz-
metleri alma

 � Oy kullanma da dahil olmak 
üzere siyasal haklardan ya-
rarlanma

 � Kendi kararlarını verebilme
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Eylül 2000 tarihinde düzenlenen Birleşmiş Milletler 
Binyıl Zirvesi’nde Devlet Başkanları ve Hükümetler 
aşağıda yer alan hedefleri gerçekleştirmek için 
çalışacakları hususunda uzlaştılar:

HEDEF 1: Aşırı yoksulluk ve açlığın ortadan kal-
dırılması

Yoksulluğun nedenlerinden biri olarak 
engellilik: Engellilik nedenlerinin yan-
sından fazlası önlenebilir nedenlerdir ve 
doğrudan yoksullukla ilişkilidir. Özellikle 
de yanlış beslenme, gebelik sırasında ye-
tersiz beslenme ve bulaşıcı hastalıklar-
dan kaynaklanan engellilik bu nedenler 
arasında yer almaktadır. 

Yoksulluğa yol açan risk faktörlerinden 
biri olarak engellilik: Engelli bireylerin 
yüzde 85’inden fazlası yoksullukla yaşa-
maktadır. 

HEDEF 2: Herkes için evrensel temel eğitimin 
sağlanması

Gelişmekte olan ülkelerde engelli çocuk-
ların yüzde 98’nin okula gidemedikleri 
tahmin edilmektedir. 

HEDEF 3: Toplumsal cinsiyet eşitliğini teşvik 
edilmesi ve kadınların güçlendirilmesi

Engelli kadınların toplumda iki kere mar-
jinalleştirildikleri pek çok kimsenin kabul 
ettiği bir gerçektir. Engelli kadınlar hem 
cinsiyetleri nedeniyle hem de engelli 
olmaları dolayısıyla çeşitli faaliyetlerin 
dışında bırakılmaktadır. 

Engelli kadınların fiziksel ve cinsel tacize 
uğrama ihtimalleri, herhangi bir engeli 
bulunmayan kadınlarla kıyaslandığında, 
iki ya da üç kat daha fazladır.

HEDEF 4: Çocuk ölümlerinin azaltılması

Herhangi bir engeli bulunmayan çocuk-
larda ölüm oranlarının yüzde 20’nin al-
tında seyrettiği bazı ülkelerde bile, bu 
oran engelli çocuklar için yüzde 80’lere 
kadar ulaşabilmektedir. 

HEDEF 5: Anne sağlığının iyileştirilmesi

Dünyada her sene 20 milyon kadar ka-
dın, gebelik ya da doğum sırasında ya-
şanan komplikasyonlardan ötürü engelli 
olmaktadır. 

Gelişmekte olan ülkelerde doğum öncesi 
yaşanan normal dışı olaylar çocuklardaki 
engelliliğin başlıca sebeplerinden biridir 
ki bu engellilikler çoğunlukla önlenebi-
lirdir. 

HEDEF 6: HIV/AIDS, sıtma ve diğer hastalıklarla 
mücadele

Engelli bireyler HIV/AIDS’e karşı çok 
daha savunmasızdır ve önleme ve teda-
viye ilişkin bilgiye ve gerekli hizmetlere 
erişimleri genel olarak bulunmamaktadır. 

Her on çocuktan birinde sıtma nedeniyle 
öğrenme güçlükleri, koordinasyon kaybı 
ve epilepsi dahil olmak üzere nörolojik 
bir rahatsızlık bulunmaktadır. 

HEDEF 7: Çevresel sürdürebilirliğin sağlanması

Yetersiz çevre kalitesi hastalıkların ve 
engelliliğin başlıca nedenleri arasında 
yer almaktadır. 

Trahoma, önlenebilir körlüğün esas se-
bebidir ve temiz suya erişimin sağlan-
masıyla engellenebilir. 

HEDEF 8: Kalkınma için küresel bir ortaklığın 
kurulması

Engelli bireylerin büyük bir bölümünün 
yeni teknolojiye, özellikle de enformas-
yon ve iletişim teknolojilerine, erişimleri 
bulunmamaktadır. İnternet sayfalarının 
büyük bir bölümü bu grup için erişilebilir 
değildir ve söz konusu erişimi kolaylaştı-
rıp destekleyecek teknolojiler de olduk-
ça pahalıdır. 
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Nitekim Sözleşme bu alandaki odağı ilk kez rehabilitasyon gibi engelli bi-
reylere yönelik özel programların geliştirilmesi noktasından, uluslararası iş-
birliğiyle desteklenenler de dahil olmak üzere tüm kalkınma programlarının 
engelli bireyleri kapsayıcı ve bu bireyler için erişilebilir kılınması noktasına 
kaydırmaktadır. Dahası, engelli örgütleri her türlü kalkınma programlarının 
oluşturulmasına katılabilmelidir.

Engelli bireylerin küresel kalkınma hamlelerine dahil edilmeleri, özellikle 
de Binyıl Kalkınma Hedefleri bağlamında, oldukça açık bir biçimde ortaya 
konulmuştur. 2015 yılına kadar yoksulluk ve açlığın yarı yarıya indirilmesini 
öngören Birinci Binyıl Kalkınma Hedefine engelli bireylerin katılımları ol-
maksızın ulaşılması mümkün değildir (bkz. Altıncı Sayfadaki Kutucuk). Ben-
zer bir biçimde, gelişmekte olan ülkelerdeki engelli çocukların yüzde 98’inin 
okula gidemediği göz önünde bulundurulduğunda, her çocuk için ücretsiz 
ve evrensel eğitim hakkı olarak ifade edilen İkinci Binyıl Kalkınma Hedefi de 
gerçekleştirilemeyecektir. 

Parlamenterler için Kontrol Listesi

Neden engelli haklarıyla ilgilenmeliyim?
Her bir bireyin insan olmaktan kaynaklanan onuru ve değeri bulundu-
ğundan, engelli bireylerin insan hakları, tıpkı diğer herkesin insan hakları 
gibi, teşvik edilmelidir. 

Birçok ülkede engelli bireyler okula gitme, iş bulma, oy kullanma ve sağ-
lık hizmetlerine erişimde zorluklarla karşılaşmaktadır. 

Engelli bireylerin insan haklarından tam anlamıyla yararlanabilmelerinin 
yegâne yolu, bu hakların iç hukukta güvence altına alınması, bakanlık-
ların tamamının mevzuatta ortaya konan ilkeleri tutarlı, eşgüdümlü ve 
sürekli olarak desteklemeleri ve adli makamların bu haklara saygı göste-
rilmesini sağlamalarından geçmektedir.  

Engelli bireyleri toplumda marjinalleştirmek ve bu bireylerin bağımlı kal-
malarını sağlamak, hem aileleri hem de toplumun geneli için maliyetli 
olacaktır. Engelli bireylerin bağımsız olarak yaşamaları ve topluma kat-
kıda bulunmaları için güçlendirilmeleri hem sosyal hem de ekonomik ola-
rak yararlı olacaktır. 

Herkes hayatının herhangi bir döneminde hastalık, kaza ya da ilerleyen 
yaş nedeniyle engelli olabilir. 

Engelli bireyler de herkes gibi seçmen, vergi mükellefi ve yurttaştır. Do-
layısıyla sizin desteğinizi bekleme hakları vardır.
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İKİNCİ BÖLÜM

Ayrıntılarıyla Sözleşme 
Engellilerin Haklarına İlişkin Sözleşme engellilik konusunu ele alan 

ilk insan hakları belgesi olmamakla birlikte, öncellerinden farklı olarak, 
engelli bireylere daha önce benzeri olmayan bir düzeyde koruma sağla-
maktadır. Sözleşme, engelli bireylerin yararlanmaları gereken hakların 
yanısıra devletlerin ve diğer aktörlerin söz konusu haklara saygı göste-
rilmesini sağlamadaki yükümlülüklerini de ayrıntılarıyla ele almaktadır.

Yeni bir sözleşmeyle sonuçlanan tarihsel süreç

Birlemiş Milletler, Sözleşme’nin müzakere edilmesi ve akabinde ka-
bul edilmesinden önce insan hakları ve engelliliğe ilişkin konuları birçok 
kez ele almıştır. BM Genel Kurulu, 1982 yılında kalkınmışlık düzeyleri 
ne olursa olsun dünyanın her ülkesinde engelli bireylerin sosyal hayata 
ve kalkınmaya tam ve eşit katılımlarını teşvik eden Özürlüler için Dünya 
Eylem Programı’nı kabul etmiştir.1 Genel Kurul, ayrıca, 1983 ve 1992 
yılları arasındaki on yıllık dönemi “Birleşmiş Milletler Özürlüler On 
Yılı” olarak ilan etmiş ve üye devletleri bu süreçte Özürlüler için Dünya 
Eylem Programı’nı uygulamaları için desteklemiştir.2 

1987 yılında Stockholm’de düzenlenen Özürlüler için Dünya Ey-
lem Programı’nın uygulanmasına dair ilk esaslı ve uluslararası nitelik-
teki gözden geçirme toplantısına katılan katılımcılar engelli bireylerin 
insan haklarını göz önüne alan bir sözleşmenin geliştirilmesini tavsiye 
etmiştir. Ancak söz konusu dönemde, İtalya ve İsveç Hükümetlerinin ve 
Sosyal Kalkınma Komisyonu Özürlüler Özel Raportörü’nün teklifleri 
ve sivil toplumun güçlü lobi çalışmalarının da aralarında bulunduğu bir 
dizi girişime rağmen bu öneri yeni bir sözleşmenin müzakere edilmesine 
giden süreci başlatmak için yeterli desteği alamamıştır.

Genel Kurul 1991 senesinde Ruh Sağlığı (RS) İlkeleri olarak da bi-
linen Ruh Sağlığı Problemleri Yaşayan Bireylerin Korunması ve Ruh 
Sağlığı Hizmetlerinin İyileştirilmesine İlişkin İlkeler’i kabul etmiştir. RS 
İlkeleri, standartları ve usule ilişkin güvenceleri belirlemenin yanı sıra 

1 Dünya Eylem Planı’nda belirlenen hedefler için bkz: 37/52 sayılı ve 3 Aralık 1982 tarihli Genel 
Kurul Kararı
2 37/53 sayılı ve 3 Aralık 1982 tarihli Genel Kurul Kararı

2
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fiziksel kısıtlamaların veya iradi olmayan kapatılma/yalıtılmanın uygunsuz ya 
da amaç dışı kullanımı, kısırlaştırma, ruh sağlığı problemleri için psikoşirurji 
ve diğer dahili ve geri dönüşü olmayan müdahalelerin uygulanması gibi ruh 
sağlığı merkezlerinde gerçekleşebilecek ağır insan hakları ihlallerine karşı ko-
ruma sağlamaktadır. Söz konusu ilkeler bütünü her ne kadar kabul edildiği 
zamanın şartlarına göre yenilikçi olsa da, bugünlerde RS İlkeleri’nin değeri 
ihtilaflıdır 

1993 yılına gelindiğinde ise, Genel Kurul “Özürlüler İçin Fırsat Eşitliği 
Konusunda Standart Kuralları” ya da diğer adıyla “Standart Kurallar”ı kabul 
etmiştir. Standart Kurallar “engelli kız ve erkek çocukların ve engelli erkek ve 
kadınların, içlerinde yaşadıkları toplumların birer ferdi olarak, tıpkı diğerleri 
gibi aynı haklardan ve yükümlülüklerden yararlanmalarını” sağlamayı amaç-
lamakta ve devletlere engelli bireylerin topluma eşit katılımları önündeki en-
gelleri kaldırma ödevi vermektedir. Standart Kurallar, insan hakları ve engel-
lilik konusunda devletlerin atacağı adımlara dair bir kılavuz teşkil eden temel 
bir Birleşmiş Milletler belgesi haline gelmiş ve devletlerin halihazırda mevcut 
olan insan hakları belgelerinden doğan yükümlülüklerinin tanımlanmasında 
önemli bir başvuru kaynağı olmuştur. Birçok ülke de kendi iç hukuklarını 
Standart Kurallar’a dayandırmıştır. Ancak, bir Özel Raportör’ün Standart 
Kuralların ulusal düzeyde uygulanmasını izleme görevi bulunsa da, Standart 
Kuralların hukuken bir bağlayıcılığı yoktur ve engelli haklarını yeni Sözleşme 

Sözleşmeyi önceleyen temel belgeler

Evrensel Haklar Bildirgesi

 � İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi

 � Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Haklara İlişkin Uluslararası Sözleşme 

 � Medeni ve Siyasi Haklara İlişkin Uluslararası Sözleşme 

İnsan Hakları ve Engelliliğe İlişkin Diğer BM ve ILO Belgeleri

 � Zihinsel Engelli Bireylerin Haklarına İlişkin BM Bildirgesi (1971)

 � Özürlülerin Haklarına İlişkin BM Bildirgesi (1975)

 � Özürlüler için Dünya Eylem Programı (1982)

 � Özürlüler Alanında İnsan Kaynağının Geliştirilmesi Eylem Planına 
İlişkin Talin Kılavuzları (1990)

 � Ruh Sağlığı Problemleri Yaşayan Bireylerin Korunması ve Ruh Sağ-
lığı Hizmetlerinin İyileştirilmesine İlişkin İlkeler (1991)

 � Özürlüler İçin Fırsat Eşitliği Konusunda Standart Kurallar (1993)
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kadar kapsamlı bir biçimde koruyamamaktadır.

Uluslar arası insan hakları belgeleri engelliler de dahil olmak üzere tüm 
insanların haklarını teşvik eder ve korur.

İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi, Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Hak-
lara İlişkin Uluslararası Sözleşme ve Medeni ve Siyasi Haklara İlişkin Ulus-
lararası Sözleşme “Uluslararası İnsan Hakları Yasası” olarak bilinen haklar 
manzumesini oluştururlar. Bu üç belge herkes için devredilemez nitelikte olan 
medeni, kültürel, ekonomik, siyasi ve sosyal hakları tanımakta; dolayısıyla da 
açıkça telaffuz etmese bile engelli bireylerin haklarını da tanımakta ve koru-
maktadır.

Çocuk Hakları Sözleşmesi ise çocuklara yönelik engelliliğe dayalı ayrımcı-
lığı açıkça yasaklayan ilk insan hakları sözleşmesidir. Söz konusu Sözleşme, 
aynı zamanda, engelli çocukların eksiksiz bir yaşama sahip olma ve bu amacın 
gerçekleştirilmesi için özel bakım ve desteğe erişim hakkını da tanımlamak-
tadır.

Yeni sözleşmenin kabul edilmesinden önceki insan hakları sözleşmeleri 
engelli bireylerin haklarının korunmasını kapsamlı bir biçimde ele almamış ve 
engelli bireyler de bu sözleşmelerin hükümleri gereğince kurulan çeşitli koru-
ma mekanizmalarını tam olarak kullanamamışlardır. Dolayısıyla, sözleşme-
nin kabul edilmesi ve yeni bir insan hakları koruma ve izleme mekanizmasının 
kurulması, engelli bireylerin haklarının korunmasını kayda değer bir şekilde 
ilerletecektir.

Yeni Sözleşmeyle sonuçlanan süreç

Aralık 2001- Meksika hükümeti, BM Genel Kurulu’na, engelli bireylerin hakları-
nın ve onurlarının korunması ve desteklenmesi için kapsayıcı ve bütünleyici 
bir uluslararası sözleşmeye ilişkin önerilerin ele alınması amacıyla geçici bir 
komite kurulması teklifini sundu.

Ağustos 2002- Geçici Komite muhtemel bir sözleşmenin ve sivil toplumun katı-
lımındaki usullerin arka planının tartışıldığı birinci oturumunu gerçekleştirdi.

25 Ağustos 2006- Geçici Komite’nin sekizinci oturumunda taslak sözleşme ve 
ayrı bir ek protokole ilişkin müzakereler sonuçlandırıldı ve geçici metin tek-
nik gözden geçirilmeye sevk edilmek üzere kabul edildi.

13 Aralık 2006- Engellilerin Haklarına İlişkin Sözleşme ve Ek Protokol Birleşmiş 
Milletler Genel Kurulu’nda oy birliğiyle kabul edildi.

30 Mart 2007- Sözleşme ve Ek Protokol Birleşmiş Milletler’in New York şehrin-
de bulunan Genel Merkezi’nde imzaya açıldı.
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Kısa bir bakışla Sözleşme
Sözleşme’nin amacı 

Engellilerin Haklarına İlişkin Sözleşme’nin Birinci Maddesi Sözleşme’nin 
amacını “bütün engelli kişilerin insan hakları ve temel özgürlüklerinden tam 
ve eşit olarak yararlanmalarını teşvik etmek, korumak ve sağlamak ve bu ki-
şilerin doğuştan gelen onuruna saygı gösterilmesini teşvik etmek” olarak ta-
nımlamaktadır.

Sözleşme’nin kapsamı

Sözleşme, engelli bireyle-
rin ekonomik, sosyal, siyasal, 
yasal ve kültürel yaşamdaki 
haklarını teşvik etmekte ve 
korumaktadır. Her türlü ba-
kım ve tedavi merkezlerinde, 
bağımsız olarak toplumda, 
idari işlerin yürütülmesinde, 
mahkemeler ve polisçe yü-
rütülen muamelelerde, eği-
timde, sağlık hizmetlerinde, 
çalışma ve aile hayatında, 
kültürel ve sportif faaliyetler-
de ve siyasal ve sosyal hayata 
katılımda ayrımcılık gözet-
meyen bir muameleyi ve ada-
lete erişimde eşitlik ilkesini 
öngören Sözleşme, tüm en-
gelli bireylerin kanun önünde 
eşit olduğunun tanınmasını 
da güvence altına almaktadır. 

Sözleşme, ayrıca, işkence, sömürü, şiddet ve istismarı da yasaklayarak engelli 
bireylerin yaşam, özgürlük ve güvenlik haklarının yanı sıra seyahat ve ifade 
özgürlüğü ile gizliliğe saygı gösterilmesi haklarını da korumaktadır.

“Engellilik” Tanımı

Sözleşme “engellilik” kavramını açıkça tanımlamamaktadır. Nitekim 
Sözleşme’nin Giriş kısmında da engelliliğin gelişen bir kavram olduğu kabul 
edilmiştir (bkz. Giriş (e) bendi). Sözleşme, bu hususun yanı sıra, “engelli 
bireyler” kavramına ilişkin olarak da bir tanım içermemekte ve söz konusu 
kavramın çeşitli olumsuz tavırlar ya da fiziksel engeller nedeniyle topluma 
tam olarak katılımlarını engelleyebilecek uzun dönemli fiziksel, ruhsal, zihin-
sel veya duyusal bozuklukları bulunan kişileri kapsadığı belirtilmektedir (bkz. 
Madde 1).

“Bizler şimdi engelli insanların 
korunmasına kapsamlı bir yasal 
dayanak teşkil edecek Engelliler 
Kanunu’nu kabul etmekteyiz. 
Bu kanuna ilaveten engelli 
bireylerin eğitim kapasitelerinin 
geliştirilmesi amacıyla bir dizi 
program ve girişimi de yürürlüğe 
koyacağız. Çünkü bizler biliyoruz 
ki, engelli bireylerin yaşamlarının 
sürdürülebilir bir şekilde 
dönüştürülmesi ancak eğitim 
yoluyla mümkün olacaktır. Ayrıca, 
Sözleşmeyi onaylayan ilk devlet 
olmaktan ötürü de büyük bir onur 
duyuyoruz.”
Senatör Floyd Emerson Morris, İş ve Sosyal Hizmetlerden 
Sorumlu Devlet Bakanı (Jamaika) 
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Engelliliğin gelişen bir kavram olarak tanınması esasında toplumun ve 
toplumdaki görüşlerin durağan olamayacağı gerçeğinin kabulüne dayan-
maktadır. Bu olgudan hareketle “engellilik” kavramına dair kesin ve esneklik 
içermeyen bir tanım yapılmamış; farklı sosyo-ekonomik koşullara ve zamana 
göre değişime ve uyarlanmaya açık dinamik bir yaklaşım benimsenmiştir.

Sözleşme’nin “engellilik” kavramına ilişkin benimsediği bu yaklaşım, aynı 
zamanda, engelli bireylerin haklarından yararlanmaları konusunda toplumda 
varolan olumsuz tutum ve çevresel engellerin önemli etkisini de vurgulamak-
tadır. Başka bir deyişle ifade etmek gerekirse, tekerlekli sandalye kullanan bir 
kişi toplu taşıma araçlarına binmekte ya da iş bulmakta güçlük çektiğinde, 
söz konusu bu sorunlar kişinin kendi durumundan ziyade, ulaşılabilir olma-
yan otobüsler ya da işyerindeki merdivenler gibi erişime mani olan çevresel 
engellerden kaynaklanmaktadır.

Benzer bir biçimde, bir çocuk, öğretmenlerinin ona yönelik tutumundan, 
katı okul idare birimlerinden ve farklı seviyelerde öğrenme kapasiteleri bulu-
nan öğrencilere uyum sağlayamayan ebeveynler yüzünden okulda zorluklar 
yaşayabilmektedir. Dolayısıyla, engelli bireylerin topluma tam manasıyla ka-
tılabilmelerini zorlaştıran bu tutumların ve çevresel faktörlerin değiştirilmesi 
hayati bir önem taşımaktadır.

Özetle belirtmek gerekirse, Sözleşme kimin engelli bir birey olduğunu ta-
nımlamaktan ziyade, kimlerin engelli olarak görülebileceğine işaret etmek-
tedir. Sözleşme’de yer alan engelli bireyler kavramı uzun dönemli fiziksel, 
ruhsal, zihinsel veya duyusal bozuklukları bulunan kişileri “kapsamakta”; 
Sözleşme, en asgari düzeyde bile, bu bireylere koruma sağlamaktadır. Böyle 
bir yaklaşımdan çıkartılabilecek sonuç ise, devletlerin koruma kapsamına ala-
cağı kişiler kategorisini, örneğin kısa süreli engelli olan kişileri de içerecek bir 
biçimde, genişletebileceğidir.

Sözleşme’de yer alan haklar ve ilkeler

Genel ilkeler

Aşağıda yer alan sekiz genel ilke, devletlere ve ilgili diğer aktörlere 
Sözleşme’nin yorumlanmasında ve uygulanmasında kılavuzluk etmektedir. 

 � Kendi seçimlerini yapma özgürlükleri ve bağımsızlıklarını da 
kapsayacak şekilde kişilerin insanlık onuru ve bireysel özerkliklerine 
saygı gösterilmesi;

 � Ayrımcılık yapılmaması;
 � Engellilerin topluma tam ve etkin katılımlarının sağlanması;
 � İnsani çeşitlilik ve insanlık çerçevesinde engelli kişilerin farklılığına 

saygı gösterilmesi ve kabul edilmeleri;
 � Fırsat eşitliği;
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 � Erişebilirlik/ulaşılabilirlik;
 � Kadın ve erkek eşitliği ve
 � Engelli çocukların gelişme kapasitelerine ve kendi kimliklerini 

koruyabilme hakkına saygı duyulması.

Haklar

Sözleşme’de yer alan medeni, kültürel, ekonomik, siyasi ve sosyal haklar 
esasen herkes için geçerli olan haklar olsa da, Sözleşme, devletlerin engelli 
bireylerin bahsi geçen bu haklardan diğerleriyle eşit bir şekilde yararlanma-

Ayrımcılık yapmama ve eşitlik
Ayrımcılık yapmama insan hakları hukukunun temel ilkesi olup, diğer tüm insan 
hakları sözleşmelerinde de yer almaktadır. 

Sözleşme, engelliliğe dayalı ayrımcılığı şöyle tanımlar: “Engelliliğe dayalı ayrım-
cılık, siyasi, ekonomik, sosyal, kültürel, medeni veya başka herhangi bir alanda 
bütün insan haklarından ve temel özgürlüklerden başka kişilerle eşit olarak ya-
rarlanılması veya kullanılması ve bu hak ve özgürlüklerin tanınmasını engel-
lemeyi veya etkisiz kılmayı amaçlayan veya böyle bir etki yaratan engelliliğe 
dayalı ayrım, dışlama veya kısıtlama anlamını taşır. Makul düzenleme sağlan-
masının reddedilmesi de dahil olmak üzere her türlü ayrımcılığı kapsar.”

Devletler, ayrımcılığı hem mevzuatlarında (örn. yasaların ayrımcılık içeren hü-
kümlerinde) hem de pratikte (örn. işyerlerinde yaşanan ayrımcılık vakalarında) 
durdurmalıdır. Bununla birlikte, engelli olan ve olmayan bireylerin eşit fırsatlara 
sahip olmalarını sağlayacak bir düzenleme söz konusu ise, devletler engelli bi-
reyler lehine pozitif ayrımcılığa gidebilirler 

“Makul düzenleme” kavramı engelli bireylerin başka kişilerle eşit bir şekilde tüm 
insan hakları ve temel özgürlüklerden yararlanmalarını sağlamak için belirli bir 
durumda gerekli olması halinde orantısız veya gereksiz bir yük oluşturmayan 
gerekli ve uygun değişiklikler ve ayarlamalar anlamını taşımaktadır (bkz. Madde 
2). Engelli bir birey, bu ilke çerçevesinde, devletin ve özel sektörün de araların-
da olduğu diğer aktörlerin, ihtiyaç duyulan imkânları sağlamak için ağır bir yük 
oluşturmayacak adımları atmaları yükümlülüğü bulunduğunu öne sürebilir  

Örneğin çalışanlardan biri işyeri içinde ya da dışında tekerlikli sandalye kullan-
masını gerektirecek fiziksel bir engelliğe yol açan bir kaza geçirirse, işveren 
rampalar, tekerlikli sandalyeye uygun tuvaletler ve engel bulunmayan geçiş 
yerlerini sağlamak ve çalışanın aktif bir şekilde işine devam etmesini mümkün 
kılacak değişiklikleri gerçekleştirmek gibi bir sorumluluğu bulunmaktadır. Bu 
imkânların sağlanmaması halinde, çalışan ilgili yargısal ya da yarı-yargısal or-
ganlara ayrımcılık yapıldığı iddiasıyla başvurabilir. 

Bununla birlikte, işverenin sağlaması gereken imkânlar da sınırsız değildir; yani 
sağlanacak bu imkânlar “makul” olmalıdır. Bu sayede çalışma mekânının oran-
tısız derecede pahalı olacak bir şekilde yeniden düzenlenmesi, özellikle işletme 
küçükse ya da çalışma birimleri kolaylıkla değiştirilemeyecek durumdaysa, zo-
runlu olmayabilir. 
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larını sağlamaları için atması gereken adımlara odaklanmaktadır. Sözleşme, 
aynı zamanda, kadınların ve çocukların özel ihtiyaçları ile bilgi toplama, far-
kındalık artırma ve uluslararası işbirliği gibi devletin müdahil olması lazım 
gelen alanları da ele almaktadır. Sözleşme metninde açıkça zikredilen haklar 
ise aşağıda yer almaktadır: 

 � Ayrımcılık yapılmaksızın yasalar önünde eşitlik 
 � Yaşam, kişi hürriyeti ve güvenliği hakkı
 � Yasa önünde eşit tanınma ve eşit hukuki ehliyete sahip olma
 � İşkenceye maruz kalmama 
 � Sömürü, şiddet ve istismara maruz kalmama
 � Bedensel ve ruhsal bütünlüğe saygı hakkı
 � Seyahat özgürlüğü ve uyrukluk 
 � Toplum içinde yaşama hakkı

Kadın-erkek eşitliği

Engelli kadınlara yönelik ayrımcılık cinsiyet temelli ve engelliliğe dayalı olmak 
üzere en az iki farklı düzeyde yaşanabilmektedir. Kadın-erkek eşitliği ilkesi, 
devletlerin bu eşitliği teşvik etmelerini ve sözleşme hükümlerini uygularken 
ayrımcılıkla mücadele etmelerini gerektirir. Sözleşme’nin 6. maddesi engelli 
kadın ve kız çocuklarının cinsiyet, engellilik ve diğer temellere dayalı çoklu 
biçimlerde ayrımcılığa maruz kaldığını kabul etmektedir. Kadın-erkek eşitliği, 
Birleşmiş Milletler’in dahil olduğu insan hakları çalışmalarında yol gösterici 
bir ilke değil, aynı zamanda, başlı başına ve özünde bir haktır.

Katılım: bir ilke ve bir hak

Katılım ve içerme ilkesi engelli bireylerin toplumun geneline ve kendilerine 
etkileyen karar mekanizmalarına katılımlarını sağlamayı ve bu bireylerin 
hem kendi hayatlarında hem de toplum içinde aktif olmalarını teşvik etmeyi 
amaçlar. İçerme kavramı iki taraflı bir süreci gerektirdiğinden, herhangi bir 
engeli bulunmayan kişilerin de engelli bireylerin katılımına açık olmalarını 
gerektirir. 

Sözleşme genel seçimlerde oy kullanma gibi siyasal hayata ve kültürel, spor-
tif ve diğer dinlenme ve eğlence faaliyetlerine katılım gibi kültürel hayata 
katılma hakkını da açıkça tanımaktadır. Ancak katılım hakkının hayata geçiri-
lebilmesi, pek tabii, devletin belli başlı tedbirler almasını gerektirir. Örneğin, 
görme engelli bir kişi Braille (kabartma) formatında bir pusulaya ve oy verme 
kabininde kendisine destek olabilecek bir başka kişiye gereksinim duyabilir. 
Benzer bir biçimde, oy kullanma yerlerinde erişimi kolaylaştıran rampaların 
bulunmaması ya da bu yerlerin meskenlere çok uzak olması gibi hususlar da 
tekerlekli sandalye kullanan bir kişinin oy kullanmasını zorlaştırarak siyasal 
hayata katılma hakkına engel olabilir.
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 � Düşünce ve ifade özgürlüğü
 � Özel hayata saygı 
 � Hane ve aile hayatına saygı
 � Eğitim hakkı
 � Sağlık hakkı
 � Çalışma hakkı
 � Yeterli yaşam standardına sahip olma hakkı 
 � Siyasal ve toplumsal yaşama katılma hakkı
 � Kültürel hayata katılma hakkı

Sözleşme engelli kişilerin bir bölümünün yalnızca engelli olmalarından 
ötürü değil; cinsiyetleri, etnik kimlikleri ya da benzeri nedenlerden dolayı 
da ayrımcılığa maruz kaldığını dikkate almaktadır. Bu noktadan hareketle, 
Sözleşme, engelli kadınlar ve engelli çocuklara ilişkin olarak özel hükümler 
içermektedir.

Sözleşme, ayrıca, devletin müdahil olması gereken başlıca alanları da orta-
ya koymaktadır. Zira bir hakkın tesis edilmesi o hakkın gerçekleştirilmesi ile 
aynı anlama gelmemektedir. Sözleşme, tam da bu nedenle, Taraf Devletlere 
engelli bireylerin mevcut haklardan diğer kişilerle eşit temelde ve tam anla-
mıyla yararlanabilmelerini mümkün kılacak uygun ortamı sağlama yükümlü-
lüğü de getirmiştir. Söz konusu hükümler ise aşağıda yer almaktadır: 

 � Farkındalık artırma - Engelli olan ve olmayan kişilerin haklarını ve 
sorumluluklarını anlamalarını sağlamak için;

 � Ulaşılabilirlik/erişilebilirlik - Mevcut tüm haklardan yararlanabilin-
mesi ve toplumda bağımsız olarak yaşanabilmesi için;

Ulaşılabilirlik/Erişilebilirlik

Ulaşılabilirlik/erişilebilirlik ilkesi, engelli bireylerin haklarından yararlanma-
larına mani olan engellerin ortadan kaldırılmasını amaçlamaktadır. Bu ilke 
yalnızca fiziksel mekanlara değil; aynı zamanda internet, iletişim, ekonomik 
ve sosyal hayat dahil olmak üzere bilgiye ve teknolojilere erişim konuları-
nı da kapsamaktadır. Rampaların yapılması, yeterli büyüklükte ve engeller 
teşkil etmeyen koridorların ve kapıların olması, Braille (kabartma) alfabesi 
ile yazılmış ya da kolay okunabilir bilgilerin bulunması, işaret dili tercüman-
larının olması ve uygun ve gerekli yardım ve desteğin sağlanması gibi hu-
suslar, engelli bir bireyin herhangi bir işyerine, eğlence mekanına, oy kul-
lanma merkezlerine, taşımacılık hizmetlerine, mahkemelere ve benzeri diğer 
yerlere erişimini güvence altına alacaktır. Bilgiye erişimin bulunmaması ya 
da serbestçe hareket edebilme imkânının olmaması, engelli bireylerin diğer 
haklarını kullanmalarını da kısıtlayacaktır.
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 � İnsani acil durumlar ve tehlikeli durumlar - Devletlerin korumanın 
sağlanabilmesi için özel olarak müdahil olmalarını gerektiren bir en-
gellilik sebebidir;

 � Adalete erişim - Engelli bireylerin haklarını talep edebilmelerinde asli 
unsurlardan biridir;

 � Kişisel hareketlilik - Engelli bireylerin bağımsızlığının desteklenmesi 
için;

 � Habilitasyon ve rehabilitasyon - Doğuştan ve sonradan engelli olan 
bireylerin azami bağımsızlığa ve yapabilirliğe ulaşabilmelerini ve bunu 
sürdürebilmelerini mümkün kılmak için; 

 � İstatistik ve veri toplama - Engelli bireylerin haklarının korunması ve 
teşvik edilmesinde tasarlanacak ve uygulanacak politikalara dayanak 
teşkil etmesi için. 

Uluslararası işbirliği

Engelli bireylerin insan haklarından tam anlamıyla yararlanabilmelerini 
sağlamada uluslararası işbirliğinin son derece önemli olduğu fikri yaygın bir 
biçimde kabul görmektedir. Sözleşme böyle bir ilişkinin olduğunu açıkça ka-
bul etmekte ve Taraf Devletlere diğer devletlerle ve/veya ilgili uluslararası 
ve bölgesel kuruluşlar ve sivil toplumla aşağıda yer alan konularda işbirliği 
yapmaları yükümlülüğünü getirmektedir:

 � Bilgi, deneyim, eğitim programları ve iyi örneklerin değişimi ve pay-
laşılması yolu dahil olmak üzere kapasite oluşturulması;

 � Araştırma programları ve bilimsel bilgiye erişimin kolaylaştırılması ve 

 � Erişilebilir ve yardımcı teknolojilerin kullanımının kolaylaştırılması 
dahil olmak üzere teknik ve ekonomik yardım. 

Sözleşme, uluslararası işbirliğine ilişkin olarak ayrı bir maddeye yer vere-
rek uluslararası kalkınma programları da dahil olmak üzere bu tür çabaların 
tamamının engelli bireyler için erişebilir ve kapsayıcı olması gerekliliğini vur-
gulamaktadır. Birçok ülkede engelli bireylerin toplumun diğer kesimlerine göre 
daha yüksek bir oranda yoksullukla yaşadığı göz önünde bulundurulduğunda, 
engelli bireylerin kalkınma programlarının planlanmasına ve uygulanmasına 
dahil edilmemesi, toplumda var olan eşitsizlikleri ve ayrımcılığı şiddetlendir-
mekten başka bir şey yapmayacaktır. 

Sözleşme, engelli bireylerin haklarının teşvik edilmesi için uluslararası işbir-
liğinin geliştirilmesinde yalnızca devletlerin değil; aynı zamanda engelli bireyleri 
temsil eden örgütler de dahil olmak üzere sivil toplumun; Birleşmiş Milletlerin 
uzman kurumları, Dünya Bankası ve diğer kalkınma bankaları da dahil olmak 
üzere uluslararası ve bölgesel kuruluşların ve Avrupa Komisyonu ve Afrika Bir-
liği de dahil olmak üzere bölgesel kuruluşların rolleri olduğunu teyit etmektedir. 
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Taraf Devletlerin Sözleşme çerçevesindeki 
yükümlülükleri

Sözleşme’nin 4. maddesinde de tasdik edildiği üzere, Sözleşme’yi onayla-
yan bir devlet, engelliliğe dayalı herhangi bir türde ayrımcılık olmadan engelli 
bireylerin tamamı için tüm insan hakları ve temel özgürlüklerin tam anlamıyla 
gerçekleştirilmesini sağlamayı ve teşvik etmeyi taahhüt etmektedir. Aşağıda 
yer alan kutucukta devletlerin bu yükümlülüğü yerine getirmek için gerçek-
leştirmeleri gereken somut eylemlere yer verilmektedir.

Her devlet mevcut kaynaklarını mümkün olan en yüksek mertebede kul-
lanarak ekonomik, sosyal ve kültürel hakların hayata geçirilmesi için aşamalı 
olarak tedbirler almakla yükümlüdür. “Aşamalı bir biçimde yerine getirmek” 
olarak da bilinen bu yükümlülük, sosyal güvenlik ya da sağlık hizmetleri sis-
temlerinin oluşturulması ya da iyileştirilmesi gibi konular dahil olmak üzere 
hakların bir bölümünün tam anlamıyla hayata geçirilmesinin zaman alabile-
ceğini teslim etmektedir.  

Taraf Devletlerce alınacak tedbirler
 � Engelli bireylerin insan haklarının teşvik edilmesi için yasal ve idari ted-

birlerin kabul edilmesi,

 � Ayrımcılığı ortadan kaldıracak yasal ve ilgili diğer tedbirlerin kabul edil-
mesi,

 � Engelli bireylerin haklarının tüm politika ve programlarda korunması ve 
teşvik edilmesi,

 � Engelli bireylerin haklarını ihlal eden her türlü uygulamaya son verilmesi,

 � Kamu sektörünün engelli bireylerin haklarına saygı göstermesinin sağ-
lanması,

 � Özel kişi ve kurumların engelli bireylerin haklarına saygı göstermelerinin 
sağlanması,

 � Engelli bireyler için ulaşılabilir mallar, hizmetler ve teknolojiler için araş-
tırma ve geliştirme faaliyetlerinin yürütülmesi ve diğer aktörlerin de bu 
tür faaliyetleri yürütmeleri için teşvik edilmesi,

 � Engelli bireylere yardımcı teknolojiler hakkında erişilebilir bilginin sağ-
lanması,

 � Engelli bireylerle birlikte çalışan profesyonellere ve personele 
Sözleşme’de yer alan haklara ilişkin eğitimler verilmesi,

 � Mevzuatın ve politikaların geliştirilmesi ve uygulanmasında ve engelli 
bireyleri ilgilendiren karar alma mekanizmalarında, engelli bireylere da-
nışılması ve engelli bireylerin söz konusu faaliyetlere dahil olmalarının 
sağlanması.
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Aşamalı bir biçimde yerine getirme yükümlülüğü, özellikle gelişmekte olan 
ülkelere Sözleşme’nin hedeflerinin gerçekleştirilmesi için belli bir derecede 
esneklik sağlıyor olsa da, bu esneklik Taraf Devletlerin söz konusu hakları 
koruma yükümlülüğünden kaçınmasına sebep verecek şekilde yorumlana-
maz. Bu minvalde, herhangi bir devlet engelli bir kişiyi zorla tahliye edemez, 
sosyal güvenlik korumasından keyfi olarak mahrum bırakamaz ya da asgari 
bir ücret politikası geliştirmekten ve bu politikaya saygı göstermekten imtina 
edemez. 

Son olarak, ekonomik, sosyal ve kültürel hakların aksine, medeni ve 
siyasi haklar, aşamalı bir biçimde yerine getirilecek yükümlülükler arasında 
yer almaz. Bir başka ifadeyle, devletlerin medeni ve siyasal hakları doğrudan 
doğruya koruması ve geliştirmesi gerekir. 

Saygı gösterme, koruma ve yerine getirmeye ilişkin 
yükümlülükler

Sözleşme Taraf Devletlere dolaylı olarak üç ayrı ödev yüklemektedir. 

Saygı gösterme yükümlülüğü- Taraf Devletler engelli bireylerin hakla-
rından yararlanmalarına müdahalede bulunmaktan kaçınmalıdır. Örneğin, 

devletler rızaları olmaksızın engelli 
bireyler üzerinde tıbbi deneyler uy-
gulayamaz ya da bir kişiyi engelli 
olmasından ötürü okuldan dışlaya-
maz. 

Koruma yükümlülüğü- Taraf 
Devletler hakların üçüncü kişi ve 
kurumlarca ihlal edilmesini önle-
mekle yükümlüdür. Örneğin, dev-
letler özel sektördeki işverenleri, en-
gelli bireylere makul düzenlemelerin 
sağlanması dahil olmak üzere adil 
ve tatmin edici koşullar sağlamakla 
yükümlü kılabilir. Devletler, ayrıca, 
engelli bireylerin kötü muamele ya 
da istismardan korunmaları konu-

sunda da özen göstermekle yükümlüdür.

Yerine getirme yükümlülüğü- Taraf Devletler hakların tam olarak yerine ge-
tirilmesi için uygun yasal, idari, mali, adli ve diğer tedbirleri almalıdır (bkz. Bir 
önceki sayfada yer alan kutucuk).

Bu yükümlülüklerin pratikte ne şekilde yerine getirebileceğine ilişkin örnekle-
re bir sonraki sayfadaki kutucukta yer verilmektedir. 

“Engelli bir kadın olarak, tıpkı 
gelişmekte olan ülkelerdeki 
diğer kadınlar gibi, engelli 
olduğumuz, kadın olduğumuz 
ve yoksul olduğumuz için 
üç kere ayrımcılığa maruz 
kalıyoruz. Bu Sözleşme 
bizlerin de tıpkı diğer 
insanlar gibi haklarımızdan 
faydalanmamızı sağlaması 
açısından oldukça yararlı 
olacak.”

Venus Ilagan, Uluslararası Engelliler Birliği (Filipinler)
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Sözleşme ve diğer insan hakları sözleşmelerinin 
karşılaştırılması

Sözleşme diğer uluslararası insan hakları sözleşmelerini tamamlayıcı bir ni-
teliktedir. Sözleşme, engelli bireyler için yeni insan hakları tanımaktan ziyade, 
devletlerin engelli bireylerin mevcut haklardan eşit bir biçimde yararlanmalarına 
saygı gösterme ve bu saygıyı sağlama hususlarındaki yükümlülüklerine açıklık 
getirmektedir. İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi, Ekonomik, Sosyal ve Kül-
türel Haklar Uluslararası Sözleşmesi ve Medeni ve Siyasal Haklar Uluslararası 
Sözleşmesi’nin ardından kabul edilen uluslararası insan hakları belgeleri, söz ko-
nusu haklara belli durumlarda saygı gösterilmesini güvence altına almak için dev-
letlerin atmaları gereken adımları açıklamaktadır. Örneğin, özel olarak çocukları 
ya da göçmen işçileri ve ailelerini koruyan sözleşmeler olduğu gibi, işkenceyi ya-
saklayan veya cinsiyet ya da “ırk” temeline dayalı ayrımcılığa karşı koruma sağ-
layan sözleşmeler de vardır. İşte bu yeni sözleşmede, devletlerin engelli bireylerin 
insan haklarına saygı gösterilmesini güvence altına almak için atmaları gereken 
adımlara odaklanmaktadır.  

Yukarıda yer alan kutucuk, yeni Sözleşme’nin mevcut bir hakkı engelli birey-
ler özelinde ele alarak nasıl genişlettiğini ve ayrıntılandırdığını Medeni ve Siyasal 
Haklar Uluslararası Sözleşmesi’nde yer alan kanun önünde eşitlik ilkesi örneği 
ile açıklamaktadır. Kanun önünde eşit tanınma hakkının kendisi esasen temel 
bir hak olmakla birlikte, diğer haklardan tam olarak yararlanılmasının da bir ön 
koşuludur. Nitekim kişiler bahsi edilen bu hak sayesinde mahkemeler vasıtasıy-
la korunabilmekte (bir hukuk yoluna başvurma hakkı), sözleşme yapabilmekte 
(diğerlerinin yanı sıra çalışma hakkı), mülk edinebilmekte ve satabilmekte (kendi 
başına ya da müşterek olarak mülkiyet sahibi olma hakkı) ve evlenebilmektedir 
(evlenme ve aile kurma hakkı). 

Engelli bireyler çoğu zaman kanun önünde eşit tanınma hakkından, salt en-
gelli olmalarından ötürü, mahrum bırakılabilmektedir. Engelli bireylerin bir kısmı 
doğumdan sonra nüfusa kayıt edilmezken, bir kısmının da hukuki ehliyetleri hak-
larını istismar eden vasilere tamamıyla ve herhangi bir lüzum bulunmaksızın dev-
redilmektedir. Sözleşme, bu gibi durumların düzeltilebilmesi için kanun önünde 
eşit tanınma hakkının neleri içerdiğini ve devletlerin bu hakkın ihlal edilmemesini 
sağlamak için atmaları gereken adımları açıkça tanımlamaktadır. 
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Saygı gösterme, koruma ve yerine getirmeye dair 
yükümlülükler nasıl hayata geçirilebilir?

İşkence görmeme hakkı

Saygı gösterme: Devlet, kendi kontrolündeki cezaevlerindeki engelli bir bireye iş-
kence ve diğer zalimane, insanlık dışı ve onur kırıcı muamele yapmayacaktır. 

Koruma: Devlet, özel olarak işletilen cezaevlerinde veya psikiyatrik kurumlarda 
engelli bireylere işkence ve benzeri muamelelerin yapılmamasını sağlayacaktır. 

Yerine getirme: Devlet, engelli bireylerin haklarına saygı duyulması için cezaevi 
gözetim personeline ve sağlık görevlilerine yeterli eğitim ve bilgi vermelidir. 

Sağlık Hakkı

Saygı gösterme: Yetkili makamlar, engelli bir bireyi özgür rızası alınmaksızın tıbbi 
deneylere tabi tutmayacaktır. 

Koruma: Devlet, özel sağlık hizmeti verenlerin herhangi bir kişiye engelliliğe da-
yalı ayrımcılık yapmamasını veya sağlık hizmetlerinden mahrum bırakmamasını 
sağlayacaktır. 

Yerine getirme: Devlet, engelli bireylere yönelik olarak sağlanan kaliteli ve erişile-
bilir sağlık hizmetlerinin mevcudiyetini artıracaktır. 

İfade Özgürlüğü

Saygı gösterme: Devlet, engelli bir bireyi görüşlerini özgürce açıklamaktan men 
etmeyecek ya da bilgiden mahrum etmeyecektir. 

Koruma: Devlet, özel kişi ve kuruluşların engelli bir bireyi görüşlerini özgürce 
açıklamaktan men etmemesini sağlayacaktır.

Yerine getirme: Devlet, resmi temaslarda, işaret dilinin, yalın bir anlatımın, Braille 
(kabartma) alfabesinin ve beden dilinin ve alternatif iletişim biçimlerinin kulla-
nımını kolaylaştıracaktır. 

Eğitim Hakkı

Saygı gösterme: Okullardaki yetkili makamlar, engelli bir öğrenciyi engelli olması 
nedeniyle dışlamamalıdır. 

Koruma: Devlet, özel okulların eğitim programlarında engelli bireylere ayrımcılık 
yapılmamasını sağlayacaktır. 

Yerine getirme: Devlet, ücretsiz orta öğretimin engelli bireyler dahil olmak üzere 
tedrici bir şekilde herkes için ulaşılabilir olmasını sağlayacaktır. 

Çalışma Hakkı

Saygı gösterme: Devlet, engelli bireylerin sendika kurma hakkına saygı göstere-
cektir. 

Koruma: Devlet, özel sektörün engelli bireylerin çalışma hakkına saygı gösterme-
sini sağlayacaktır.

Yerine getirme: Devlet, mevcut kaynakları çerçevesinde engelli bireylere mesleki 
eğitim verecektir.
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Engelli bireyler çoğu zaman kanun önünde eşit tanınma hakkından, salt 
engelli olmalarından ötürü, mahrum bırakılabilmektedir. Engelli bireylerin 
bir kısmı doğumdan sonra nüfusa kayıt edilmezken, bir kısmının da hukuki 
ehliyetleri haklarını istismar eden vasilere tamamıyla ve herhangi bir lüzum 
bulunmaksızın devredilmektedir. Sözleşme, bu gibi durumların düzeltilebil-
mesi için kanun önünde eşit tanınma hakkının neleri içerdiğini ve devletlerin 
bu hakkın ihlal edilmemesini sağlamak için atmaları gereken adımları açıkça 
tanımlamaktadır. 

Ayrıntılarıyla kanun önünde eşit tanınma ilkesi

Medeni ve Siyasi Haklar Uluslararası Sözleşmesi (Madde 16)

Herkes, her yerde, kanun önünde kişi olarak tanınma hakkına sahip olmalıdır.

Engellilerin Haklarına İlişkin Uluslararası Sözleşme (Madde 12)

1. Taraf Devletler, engelli kişilerin her yerde kanun önünde kişi olarak 
tanınma hakkına sahip olduğunu yeniden teyit etmektedir. 

2. Taraf Devletler, engelli kişilerin, yaşamın her alanında diğer kişilerle 
eşit olarak hukuki ehliyete sahip olduklarını kabul etmektedir. 

3. Taraf Devletler, engelli kişilerin kendi hukuki ehliyetlerini kullanırken 
ihtiyaç duyabilecekleri desteği alabilmeleri için gerekli önlemleri alacaktır. 

4. Taraf Devletler, hukuki ehliyetin kullanılması ile ilgili olan bütün ön-
lemlerin, uluslararası insan hakları hukukuna uygun olarak istismarın önlenme-
si için uygun ve etkin mekanizmaları içermesini sağlayacaktır. Bu mekanizma-
lar, hukuki ehliyetin kullanılması ile ilgili önlemlerin, kişinin hakları, iradesi ve 
tercihlerine saygı göstermesini, herhangi bir çıkar çatışması ve gereksiz etki-
den ari olmasını, kişinin koşullarına uygun ve orantılı olmasını, mümkün olan 
en kısa sürede uygulanmalarını ve yetkili, bağımsız ve tarafsız bir makam veya 
adli organ tarafından düzenli olarak gözden geçirilmelerini sağlayacaktır. Bu 
mekanizmalar, bu önlemlerin kişinin hakları ve menfaatlerini etkileme derecesi 
ile orantılı olacaktır.

5. Bu madde hükümlerine tabi olarak Taraf Devletler, engelli kişilerin 
mülk sahibi olma veya miras edinme, kendi mali işlerini denetleme ve banka 
kredileri, ipotekler ve başka biçimdeki finansal kredilerden eşit şekilde yarar-
lanma konusunda eşit haklara sahip olmalarını sağlamak için gerekli ve etkin 
tüm önlemleri alacak ve engelli kişilerin mülklerinin keyfi bir şekilde ellerinden 
alınmamasını sağlayacaktır.
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Parlamenterler için Kontrol Listesi

Sözleşme’nin temel ilkelerine dair 
farkındalığı nasıl artırabilirim?
Sözleşme’de yer alan konuları Parlamento’da dile getirebi-
lirsiniz. 

Taslak mevzuatın Sözleşme’ye uyumunu değerlendirebilirsiniz.

Engelli bireyleri temsil eden örgütler ve insan hakları kuruluşları da-
hil olmak üzere sivil toplum örgütleriyle ilişki kurabilirsiniz. 

Sözleşme’yi seçmenlerinizle gerçekleştireceğiniz görüşmelerinizde, se-
çim bölgenizde bulunan okullara yapacağınız ziyaretlerde, parti toplan-
tılarında ve benzeri yerlerde anlatabilirsiniz. 

Sözleşme’yi Dünya Engelliler Günü (3 Aralık) başta olmak üzere kamuya 
yönelik yaptığınız konuşmalarda anlatabilirsiniz.

Diğer parlamenterle birlikte Sözleşme’yi ele almaya yönelik toplantılar 
düzenleyebilirsiniz. 

Sözleşme’yi anlatacağınız televizyon ve radyo röportajları gerçekleşti-
rebilirsiniz. 

Gazetelere, dergilere, bültenlere ve diğer yayınlara Sözleşme konulu 
makaleler yazabilirsiniz.

Sözleşme’nin resmi dil(ler)e çevrilmesini ve yaygın bir biçimde dağıtıl-
masını talep edebilirsiniz. 

Sözleşme’nin mevcut tüm yazı biçimlerine dönüştürülmesini talep ede-
bilirsiniz. 

Parlamentonun, engelli üyeleri ve personeli konusunda Sözleşme’ye ria-
yet etmesini sağlayabilirsiniz. 

Sözleşme’nin izlenmesinde de bir rolü olacak insan hakları ve engelli-
lik konusunda bir meclis komisyonu kurulmasını önerebilir ve meclisteki 
diğer komite ve komisyonların engellilik konusunu ele almalarını sağla-
yabilirsiniz.

Parlamentonun her bir üyesinde Sözleşme’nin ve Ek Protokolü’nün birer 
kopyasının bulunmasını sağlayabilirsiniz.

Seçim bölgeniz başta olmak üzere siyasi faaliyetlerinizde Sözleşme’yi ve 
Ek Protokolü’nü tanıtabilirsiniz.

Engelli bireylerin hakları konulu meclis görüşmeleri düzenleyebilirsiniz.

Engelli bireyler de herkes gibi seçmen, vergi mükellefi ve yurttaştır. Do-
layısıyla sizin desteğinizi bekleme hakları vardır.
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Sözleşme’nin ve İhtiyari Protokol’ün 
izlenmesi 

Hukuken bağlayıcılığı bulunan tüm uluslararası insan hakları söz-
leşmelerinde izlemeye ilişkin bir bileşen bulunur ve Sözleşme bu açıdan 
herhangi bir istisna teşkil etmez. Sözleşme’de izlemeye ilişkin olarak yer 
verilen düzenlemeler tıpkı diğer insan hakları sözleşmelerinde bulunan 
izleme mekanizmaları gibi Sözleşme’nin hükümlerinin etkili bir biçimde 
yerine getirilmesini sağlamak için devletlerle yapıcı bir diyalog kurulma-
sını teşvik eder. İzleme, aynı zamanda, kişilerin şikâyette bulunma ve 
bir hukuk yoluna başvurma hakkını beraberinde getirir. İzleme meka-
nizmaları, anılan bu hususlara ek olarak, hesap verebilirliği geliştirir ve 
uzun dönemde tarafların taahhütlerini ve yükümlülüklerini yerine getir-
me kapasitelerini güçlendirir.

Sözleşme’de yer alan izleme mekanizması

Sözleşme hem ulusal hem de uluslararası düzeyde bir izleme öngör-
mektedir. 

Ulusal düzeyde, taraf devletler Sözleşme’nin uygulanması ile ilgili 
konularda bir ya da daha fazla sorumlu belirlemelidir. Taraf Devletler, 
ayrıca, uygulamanın kolaylaştırılması amacıyla hükümet içinde bir eş-
güdüm mekanizmasının oluşturulmasını veya belirlenmesini de dikkate 
almalıdır. Benzer bir biçimde, Taraf Devletler Sözleşme’nin teşvik edil-
mesi, korunması ve uygulanmasının izlenmesi amacıyla insan hakları 
ulusal kurumu gibi bağımsız bir kurumu muhafaza etmeli, güçlendir-
meli ya da oluşturmalıdır (Ulusal düzeyde izlemeye ilişkin daha ayrıntılı 
açıklamalara 7. bölümde yer verilecektir).

Uluslararası düzeyde ise Sözleşme, Engelli Hakları Komitesi adı 
verilen bağımsız bir uzmanlar komitesinin oluşturulması yoluyla izle-
meyi gerçekleştirmektedir.

Komite Taraf Devletlerin sunduğu periyodik raporları inceler, bu 
raporlar doğrultusunda ilgili Taraf Devletlerle birlikte çalışır ve sonra-
sında da Taraf Devletlere nihai gözlemlerini ve tavsiyelerini iletir.

Sözleşme’nin İhtiyari Protokolü ise, herhangi bir Taraf Devlet ta-
rafından onaylandığı takdirde, Komite’nin ilave iki izleme usulünü de 
yüklenmesine olanak verir. Bunlardan ilki, Komite’nin devletin Sözleş-
me çerçevesinde haklarını ihlal ettiği gerekçesiyle kişilerce yapılan baş-

3
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vuruları (şikâyetleri) aldığı “bireysel başvuru prosedürü”; ikincisi ise Komi-
tenin Sözleşme’nin ağır veya sistematik ihlallerini araştırdığı ve ilgili Taraf 
Devletin rızası ile araştırmayı derinleştirme amacıyla misyon ziyaretleri ger-
çekleştirdiği “araştırma prosedürü”dür. 

Sözleşme, ayrıca, Sözleşme’nin uygulanmasını değerlendirecek Taraf 
Devletler Konferansı’nın da kurulmasını öngörmektedir.

Engelli Hakları Komitesi

Sözleşme’nin yürürlüğe girmesini müteakiben Engelli Hakları Komite-
si’nin kurulması öngörülmüştür. Komite, devletler tarafından sunulan pe-
riyodik raporları incelemekte, bireysel başvuruları ele almakta, araştırmalar 
yürütmekte ve genel gözlemler ve tavsiyeleri belirlemektedir. 

Sözleşme’nin yürürlüğe girdiği tarihte 12 bağımsız uzmandan oluşan Ko-
mitenin üye sayısı, Sözleşme’nin altmış ülke tarafından onaylanmasının ar-
dından 18’e çıkacaktır. Profesyonel yeterliliklerine göre görev yapacak Komi-
te üyelerini ise Taraf Devletler Konferansı seçmektedir. Üyeler, insan hakları 
ve engelli haklarında yeterlilikleri temelinde ve hakkaniyete uygun bir coğrafi 
temsil, çeşitli biçimlerdeki uygarlıkların ve hukuk sistemlerinin temsil edilme-
si, toplumsal cinsiyet eşitliği ve engelli uzmanların katılımı gibi unsurlar göz 
önünde bulundurularak seçilmektedir. 

Devletler, Komite’ye aday gösterecekleri kişilerin seçimini engelli bireylere 
ve onları temsil eden örgütlere danışarak ve bu grubun müdahil olmalarını 
sağlayarak gerçekleştirmelidir. 

Periyodik raporlar

Sözleşme’ye taraf olan her devlet Sözleşme’nin uygulanmasına yönelik 
olarak alınan tedbirlere ilişkin kapsamlı bir ön rapor sunacaktır. Bu rapor, 
Sözleşme’nin bahse konu olan ülkede yürürlüğe girmesinden sonra iki sene 
içinde sunulmalıdır. Ön rapor;

 � Sözleşme’nin uygulanmasına yönelik anayasal, yasal ve idari çerçeveyi 
tanıtmalı;

 � Sözleşme’de yer alan her bir hükmün gerçekleştirilmesine yönelik 
olarak uygulanan politika ve programlara yer vermeli ve

 � Sözleşme’nin onaylanmasının ve uygulanmasının bir sonucu olarak 
engelli bireylerin haklarının hayata geçirilmesinde ne tür bir gelişme 
yaşandığını ortaya koymalıdır.  

Sözleşme’ye taraf olan her devlet daha sonra en az dört yılda bir ya da 
Komite talep ettiğinde raporlar sunacaktır. Bu raporlar;

 � Komite tarafından önceki raporlara ilişkin olarak yapılmış nihai göz-
lemlerde yer verilen kaygıları ve ilgili diğer meseleleri ele almalı;
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 � Rapora konu olan süre içerisinde engelli bireylerin haklarının hayata 
geçirilmesinde kaydedilen gelişmeleri belirtmeli ve

 � Rapora konu olan süre içerisinde hükümetin ve diğer aktörlerin 
Sözleşme’yi uygulamaları esnasında karşılaşmış olabileceği engellere 
işaret etmelidir. 

Komite, raporların içeriğine ilişkin olarak kurallar belirleyebilir. İlk rapor 
kapsamlı olmalıdır; bir başka deyişle, Sözleşme’de yer alan hükümlerin tama-
mının nasıl uygulandığını ayrıntılı bir biçimde açıklamalıdır. Sonraki raporlar 
ise daha önce sağlanan bilgilerin tekrarlanmasını gerektirmez. Taraf Devletler 
raporlarını açık, şeffaf, engelli bireylere ve bu bireyleri temsil eden örgütlere 
danışıldığı ve bu grubun müdahil olmasının sağlandığı bir süreçle hazırlama-
lıdır. 

Periyodik raporların hazırlanması;

 � Hükümetleri insan hakları ve engellilik konusundaki ulusal mevzu-
atlarını, politikalarını ve programlarını kapsamlı bir biçimde gözden 
geçirmeleri için teşvik etmekte;

 � Her devletin engelli bireylerin haklarının hayata geçirilmesini düzenli 
olarak izlemelerini sağlamakta;

 � Hükümetleri kendi performanslarını değerlendirebilecekleri öncelik-
leri ve göstergeleri belirlemeleri için teşvik etmekte;

 � Hükümetlere sonraki raporları için karşılaştırma imkânları veren öl-
çütler sağlamakta;

 � Hükümetin performansının kamunun geneli tarafından tartışılması ve 
denetlenmesi için fırsat sunmakta ve 

 � Uygulamada gözden kaçabilecek zorlukları işaret etmektedir.

Periyodik raporların amacı

Periyodik raporlar devletlerin Sözleşme çerçevesindeki yükümlüklerini 
yerine getirmelerini teşvik etmenin ve hükümetin, insan hakları ulusal kurum-
larının ve sivil toplumun ülkedeki engelli bireylerin insan haklarına gösterilen 
saygının düzeyini değerlendirmelerinin önünü açmaktadır. Komiteye sunulan 
periyodik raporlar;

 � Hükümetlerin, insan hakları ulusal kurumlarının ve sivil toplum ör-
gütlerinin Sözleşme’de yer alan amaçları ve hakları daha iyi kavraya-
cakları bir vasıta sunabilmekte;

 � Sözleşme’ye ve ülkedeki engelli bireylerin durumlarına dair farkında-
lığı artırmakta;
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 � Hükümetlerin Sözleşme’nin nasıl daha iyi uygulanabileceğine ilişkin 
bağımsız ve uluslararası bir komitenin uzmanlığından yararlanmasına 
olanak sağlamakta;

 � Ülkedeki iyi örneklere ve deneyimlere işaret etmekte;

 � Komiteye sunulan tüm periyodik raporlar ve Komitenin nihai gözlem-
leri kamuya açık belgeler olduğundan, hükümetlere diğer devletlerin 
iyi uygulamaları ve deneyimlerinden faydalanma olanağı sağlamakta;

 � Hükümetlere, insan hakları ulusal kurumlarına ve sivil toplumda mev-
zuat, politikalar ve programlar dahil olmak üzere gelecekte atılacak 
adımlara dair yetkin bir rehber sunmakta ve

Çocuk Hakları Komitesi ve engelli çocukların hakları
Çocuk Hakları Komitesi, insan hakları ve engellilik alanında Birleşmiş Milletler 
bünyesinde yer alan insan hakları sözleşmesi organları içinde en aktif olarak 
faaliyet gösteren organdır. Komite, devletlerden sistematik bir biçimde ülke-
lerindeki engelli çocukların haklarının hayata geçirilmesine dair bilgi talep et-
mektedir. Komite, Eylül 2006 tarihinde, engelli çocukların Çocuk Haklarına Dair 
Sözleşme’de yer alan haklarından tam anlamıyla yararlanmalarında ciddi güç-
lükler çektiğini belirtmiş ve bu haklardan etkili bir biçimde yararlanılmasının 
önündeki temel güçlüğün engelli olmaktan kaynaklanmadığını; aksine, engelli 
çocukların her gün karşı karşıya kaldığı sosyal, kültürel, tutumsal ve fiziksel 
bariyerlerin bir sonucu olduğunu vurgulamıştır. Komite, devletlere doğum kay-
dı, aile çevresine ilişkin bilgiye erişim, alternatif bakım, temel sağlık ve refah, 
eğitim ve dinlenme, çocuk adaleti ve sömürü ve istismarın engellenmesi gibi 
konularda rehberler ve ilkeler de sunmuştur.

Raporların Parlamenter Denetimi: Güney Afrika Deneyimi
Sözleşme’de öngörülen Komite ve raporlama mekanizmaları Kadınlara 

Yönelik Her Türlü Ayrımcılığın Ortadan Kaldırılması Sözleşmesi’nde (CEDAW) 
yer alan yapıya benzemektedir. Parlamenterler bu raporları çeşitli biçimlerde 
denetleyebilmektedir. Örneğin, Güney Afrika’da CEDAW Komitesi’ne devlet ta-
rafından sunulan raporların tamamının (aslında bu uygulama diğer tüm izleme 
organlarına sunulan raporlar için de geçerlidir) Parlamento’da görüşülmesi 
şartı vardır. Parlamento, aynı zamanda, bu raporların sivil toplum aktörlerinin 
görüşleri de dahil olmak üzere geniş bir çerçeveyi kapsamasını sağlamakla so-
rumludur. Bu amaçlara yönelik olarak Parlamento’da görüşmeler ve kamuya 
açık oturumlar düzenlenmekte, bakanlar bu toplantılara davet edilmekte ve 
belgeler talep edilmektedir. Benzer bir biçimde, bu oturumlar için çeşitli birim-
lerden ve yurttaş gruplarından da raporlar istenmektedir. Güney Afrika’daki 
parlamento üyeleri CEDAW Komitesi görüşmelerine katılan ulusal delagasyon 
içinde yer almakta; böylelikle, Komite’nin müteakip tavsiyelerine ilişkin olarak 
daha derinlikli bir kavrayışa sahip olmaktadır. Parlamento, aynı zamanda bu 
tavsiyelerin ulusal düzeyde hayata geçirilmesini sağlamada da önemli bir rol 
oynamaktadır.1

_________________________
1. 21. Yüzyılda Parlamento ve Demokrasi: İyi Örneklere Dair Bir Kılavuz (Cenevre, Parlamentola-

rarası Birlik, 2006) adlı yayından alınmıştır.
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 � Birleşmiş Milletler aracılığıyla gerçekleştirecek olanlar başta olmak 
üzere uluslararası işbirliğine hangi alanlarda ihtiyaç duyulduğunu be-
lirtmektedir. 

Periyodik raporların takibi

Komite, sunulan raporu değerlendirdikten ve nihai gözlemleri ile tavsiye-
lerini belirledikten sonra, bulgularını teknik destek bağlamında gerçekleşti-
rilecek bir takibin yapılması için Birleşmiş Milletlerin uzmanlaşmış kuruluş-
larına, fonlarına ve programlarına iletebilir. Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim 
ve Kültür Örgütü (UNESCO), Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO), Dünya 
Sağlık Örgütü (WHO), Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) ve 
Birleşmiş Milletler Çocuk Fonu (UNICEF) gibi Birleşmiş Milletler bünye-
sinde çalışan organlar ile Dünya Bankası gibi birçok kuruluşun yetki alanları 
engelli haklarıyla ilgili faaliyetleri de kapsamaktadır. Söz konusu kurumların 
ve diğer kuruluşların dahil edilmesiyle devletler ve Komite periyodik raporla-
rın engelli bireylerin haklarının hayata geçirilmesini sürdürülebilir bir şekilde 
geliştirmesini sağlayabilir. 

Taraf Devletler Konferansı

Sözleşme’yi onaylayan devletler Sözleşme’nin uygulanmasıyla ilgili her 
türlü konuyu görüşmek üzere bir Taraf Devletler Konferansı’nda düzenli 
olarak bir araya gelecektir. Taraf Devletler Konferansı’nın ilki Sözleşme’nin 
yürürlüğe girmesini müteakiben altı ay içinde yapılır. Sözleşme, Konferans’ın 
usulleri ya da ayrıntılarına ilişkin herhangi bir kural belirlememiştir.

Engellilerin haklarının izlenilmesi ile ilgili diğer mekanizmalar

Engelli bireylerin haklarını koruyan insan hakları sözleşmelerinin tama-
mının, bu sözleşmeler çerçevesinde kurulan bağımsız uzmanlar komiteleri 
vasıtasıyla, yetki alanlarına giren her türlü konuda engelli bireylerin haklarını 
izleme rolü de bulunur. Örneğin, İnsan Hakları Komitesi’nin Medeni ve Si-
yasi Haklara İlişkin Uluslararası Sözleşme’ye taraf olan devletlerdeki engelli 
bireylerin medeni ve siyasal haklarını izleme yetkisi bulunmaktadır. Benzer 
bir biçimde, Çocuk Hakları Komitesi’nin de engelli çocukların haklarının ha-
yata geçirilmesini izleme yetkisi vardır. 
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Parlamenterler için Kontrol Listesi

Periyodik raporlamanın daha etkili 
yapılmasını nasıl sağlayabilirim?
Parlamenterlerin hükümetin Sözleşme çerçevesindeki rapor sunma so-
rumluluğuna riayet etmelerini sağlamada önemli bir rolü bulunmakta-
dır. Siz de bu amaçla:

Hükümetin ön ve müteakip raporları zamanında hazırlamasını 
sağlayabilirsiniz.

Raporların, engelli bireylerin oturumlar ya da benzeri diğer danış-
ma mekanizmaları vasıtasıyla tam katılımlarının sağlanarak yazılması 
yönünde ısrarlı çabalarda bulunabilirsiniz.

Raporların sunulmasının gecikmesi halinde hükümetten bu gecikmenin 
nedenlerine ilişkin açıklama talep edebilir ve gerektiği takdirde, hüküme-
te rapor sunma yükümlülüğünü yerine getirmesini hatırlatan parlamen-
ter usulleri kullanabilirsiniz.

Raporların hazırlanmasına, ilgili parlamenter komisyona üye olmak gibi 
çeşitli yollarla aktif olarak katılabilirsiniz.

Raporların, engelli bireylerin hakları lehine parlamento tarafından alınan 
her türlü tedbiri içermesini sağlayabilirsiniz.

Komite’nin nihai gözlemlerinin geniş biçimde yaygınlaştırılmasını sağla-
mak için ısrarlı çabalarda bulunabilirsiniz.

İlgili bakanlıkları, Komite’nin nihai gözlemlerini uygulamaları için teşvik 
edebilirsiniz.

Sözleşme’nin uygulanmasındaki belli başlı engellerin takip edilmesi için 
ilgili bakanlara Parlamento’nda sorular yöneltebilirsiniz.

Komite’nin nihai gözlemlerinde yer alan konuları meclis içinde ve dışında 
düzenleyeceğiniz oturum veya tartışmalarla yaygınlaştırabilirsiniz. 



ÜÇÜNCÜ BÖLÜM: SÖZLEŞME’NİN VE İHTİYARİ PROTOKOL’ÜN İZLENMESİ 31

Sözleşmeye Ek İhtiyari Protokol

İhtiyari Protokol, söz konusu Sözleşme’nin kapsamadığı veya yeterince 
kapsayamadığı konuları ele alan ve bu Sözleşmeye bağlı hukuki belgedir. Pro-
tokol, her zaman olmasa da, genellikle yalnızca ana sözleşmeye taraf devlet-
lerin onaylarına ya da katılımlarına açıktır. “İhtiyari” kavramından kastedilen 
durum ise devletlerin ana sözleşmeye taraf olsalar bile protokollere taraf olma 
zorunlulukları bulunmamasıdır.  

Engellilerin Haklarına İlişkin Sözleşme’nin İhtiyari Protokolü, 
Sözleşme’nin uygulanmasını güçlendirecek iki usul getirmektedir. Bu usuller 
bireysel başvuru prosedürü ve araştırma prosedürüdür.

Bireysel başvuru prosedürü

Bireysel başvuru prosedürü, 
İhtiyari Protokol’e taraf olan bir 
devletteki kişilerin ya da grupların 
devletin Sözleşme kapsamında-
ki yükümlülüklerinden herhangi 
birini ihlal ettiğinde Engelli Hak-
ları Komitesi’ne şikâyette bulun-
malarına olanak vermektedir. Bu 
tür şikâyetler “başvuru” olarak 
adlandırılır. Komite başvuruyu 
aldıktan sonra incelemesini ya-
par, varsa konuya ilişkin görüş-
lerini ve tavsiyelerini belirler ve 
ilgili devlete iletir. Bu görüşler ve 
tavsiyeler Komite’nin Birleşmiş 
Milletler Genel Kurulu’na sundu-
ğu ve kamuya açık olan raporla-
rında da yer alır. Bireysel başvuru 
prosedürü genellikle yazılı olarak 
gerçekleştirilir. Bunun anlamı söz 
konusu bu prosedürler esnasında 
şikâyetçinin kendisinin ya da hak-
kında şikâyette bulunulan devletin 
Komite’nin huzuruna çıkmak gibi 
bir durumu olmaması ve bütün 
iletişimler ve usullerin yazılı olarak 
gerçekleştirilmesidir. 

Komite’ye yapılan tüm başvu-
rular kabul edilmeyebilir. Eğer 

 “İhtiyari bir protokol, 
kuşkusuz ki, sözleşme 
organlarınca halihazırda 
yürütülen izleme sistemini 
güçlendirecektir. Daha da 
önemlisi, devletlerin mağdur 
olmuş kişilere etkili hukuk 
yolları ve giderimler sağlarken 
neleri yerine getirmesi 
gerektiğini- ve gerekmediğini- 
açıklığa kavuşturacaktır. 
İhtiyari protokolün, 
nihayetinde gereksiz 
derecede kalıplaştırılmış hak 
kategorilerini ayrıştırmada ve 
medeni, kültürel, ekonomik, 
siyasal ve sosyal hakları bir 
bütün olarak görmemizde bir 
adım teşkil edilmesini ümit 
ediyorum.”

Louise Arbour, Birlemiş Milletler İnsan Hakları Yüksek 
Komiseri 
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 � Başvuruda bulunan kişinin adı belirtilmemişse;

 � Başvuru, Sözleşme hükümlerini istismar ediyor ya da bu hükümlerle 
çelişiyorsa;

 � Aynı başvuru Komite tarafından halihazırda incelenmişse;

 � Aynı başvuru bir başka uluslararası soruşturma prosedürü çerçevesin-
de incelenmiş ya da incelenmekteyse;

 � Bütün iç hukuk yolları tüketilmemişse;

 � Başvuru mesnetsiz ya da yetersiz bir şekilde temellendirilmişse;

 � Başvurunun konusunu oluşturan olaylar Taraf Devlet için protoko-
lün yürürlüğe girdiği tarihten önce meydana gelmiş ve sona ermişse, 
Komite yapılan başvuru hakkında kabul edilemezlik kararı verebilir. 

Bireysel başvuru süreci
Bireysel başvuru süreci aşağıdaki aşamalardan oluşmaktadır: 

 � Komite şikâyeti alır.

 � Şikâyetin kabul edilebilirliğini değerlendirir. Bazı hallerde şikâyete 
ilişkin olarak kabul edilebilirlik kararını ve esastan incelemeyi aynı 
zamanda gerçekleştirebilir. Bir başka deyişle, şikâyetin kabul edil-
mesine dair kararı (kabul edilebilirlik) ve devletin yükümlülüklerini 
ihlal edip etmediğine ilişkin değerlendirmesini (esastan inceleme) 
aynı anda verebilir. 

 � Şikâyet, gizlilik ilkesine riayet edilerek devlete iletilir. 

 � Devlet, altı ay içinde konuya ilişkin yazılı açıklamalarını ya da beyan-
larını sunar ve halihazırda sağlandıysa, atılan tazmin edici ve benzeri 
diğer adımları belirtir. 

 � Şikâyetçiye devletin gözlemlerine ilişkin yorumda bulunma fırsatı 
sağlanır.

 � Komite, şikâyetçinin korunması için devletin ihtiyati tedbirler alma-
sını talep edebilir. 

 � Şikâyet, Komite tarafından kapalı bir oturumda görüşülür.

 � Komite, varsa, öneri ve tavsiyelerini devlete ve şikâyetçiye iletir ve 
çoğu zaman devletlerden aldıkları tedbirlerin sonuçlarına ilişkin bilgi 
sunmalarını talep eder. 

 � Komite, öneri ve tavsiyelerini raporunda yayınlar. 

Bireysel başvuru prosedürlerini yürüten diğer komiteler de, giderek artan bir 
biçimde, bulundukları öneri ve tavsiyelere ilişkin olarak ne türlü işlemler ya-
pıldığına dair bir bilginin devletler tarafından kendilerine bildirilmesini talep 
etmektedir.
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Araştırma Prosedürü

Komite, Sözleşme’ye taraf olan bir devletin Sözleşme’nin hükümlerini 
ağır veya sistematik bir şekilde ihlal ettiğini gösteren güvenilir bilgiler alması 
halinde, söz konusu Taraf Devletin bu bilgilerin incelenmesi için gözlemlerini 
sunmak suretiyle işbirliği yapmasını isteyebilir. Komite, Taraf Devletin sun-
duğu gözlemleri ve ilgili diğer güvenilir bilgileri inceledikten sonra bir ya da 
daha fazla üyesini bir araştırma yapmak ve acil olarak bir rapor hazırlamak-
la görevlendirebilir. Bu araştırma, gerektiği takdirde ve ilgili Taraf Devletin 
rızası ile, söz konusu ülkeye yapılacak bir ziyareti de içerebilir. Komite, bu 
araştırmanın bulgularını incelemesinin ardından, bu bulguları ve görüşlerini 
ilgili Taraf Devlete, yanıt ve gözlemlerini altı ay içinde Komiteye sunması 
şartıyla, iletir. Araştırmalar gizli ve söz konusu Taraf Devlet ile tam işbirliği 
ile gerçekleştirilmelidir. 

Söz konusu Taraf Devlet kendi gözlemlerini iletebileceği altı aylık sürenin 
ardından Komite, ilgili Taraf Devletten araştırma ile ilgili olarak yapılan işlere 
dair ayrıntılı bir bilgiyi kendisine sunmasını isteyebilir. Komite, tüm bu süreç-
leri müteakiben Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’na sunacağı raporunda özet 

İnsan Hakları Komitesi engelli bireylerden gelen 
bireysel başvuruları ele almaktadır

Medeni ve Siyasi Haklara İlişkin Uluslararası Sözleşme’ye uyumu izlemekle gö-
revli olan İnsan Hakları Komitesi, daha önce engelli bireylerin hakları ile ilgili 
bireysel başvuruları ele almıştır. 

Komite, 1995 tarihli Jamaika’ya karşı Hamilton davasında, idam hücresinde tu-
tulan engelli bir mahkuma yapılan muameleyi ve mahkumun hücrede tutulma 
koşullarını görüşmüştür. Söz konusu davadaki başvurucu, her iki bacağı felçli 
ve yatağına geçme konusunda ciddi zorluklar yaşayan bir kişidir. Komite, ha-
pishane yetkililerinin başvurucunun engelli olma durumunu dikkate almayıp, bu 
durumla ilgili uygun düzenlemeleri yapmamış olmasını, başvurucunun insanca 
ve kişinin doğuştan sahip olduğu onura saygı gösterilerek davranılma hakkını 
ve dolayısıyla da Sözleşme’nin 10(1). maddesini ihlal ettiğine karar vermiştir. 

1994 tarihli Jamaika’ya karşı Clement Francis davasında ise Komite devletin 
idam cezasına çarptırılan bir mahkumun kötüleşen ruh sağlığını tedavi etme-
mesini ve psikiyatrik rahatsızlığının iyileştirilmesi için gerekli adımları atmama-
sını mağdurun Sözleşme’nin 7. ve 10(1). maddeleri çerçevesindeki haklarının 
ihlali olduğu sonucuna varmıştır.   

İltica başvurusunun değerlendirildiği süreçte Avustralya makamları tara-
fından alıkonulan İranlı bir sığınmacının durumunun ele alındığı 1999 tarihli 
Avustralya’ya karşı C. davasında ise Komite, başvurucunun ruh sağlığının kötü-
leşmesine rağmen alıkonulmaya devam edilmesinin, Sözleşme’nin 7. maddesi-
nin (işkence ve zalimane, gayri-insani ve aşağılayıcı muamele) ihlali olduğuna 
karar vermiştir. İnsan Hakları Komitesi, ayrıca, başvurucunun muhtemelen et-
kili bir tedavi alamayacağı İran İslam Cumhuriyeti’ne sınırdışı edilmesinin de 7. 
maddenin ihlali anlamına geleceğini belirtmiştir.
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bulgularını yayınlar. Söz konusu Taraf Devletin rızası ile araştırmaya ilişkin 
hazırlanan raporun tamamı da yayınlanabilir. 

İhtiyari Protokol’ü onaylayan bir devlet araştırma prosedürünün “dışında 
kalmayı” tercih edebilir. Bir başka ifadeyle, herhangi bir devlet Protokol’ü 
imzaladığı, onayladığı ya da Protokol’e katıldığı tarihte, Komite’nin araştır-
ma yürütme yetkisini tanımadığını beyan edebilir. Bununla birlikte, bir dev-
let araştırma prosedürünün “dışında kaldığını” beyan etmiş olsa bile, İhtiyari 
Protokol’e taraf olan bütün devletler bireysel başvuru prosedürünü tanımakla 
yükümlüdür.  

Uluslararası insan hakları sözleşmelerinin büyük bir bölümü ihtiyari baş-
vuru prosedürlerini içermektedir. Benzer bir biçimde, bazıları araştırma pro-
sedürlerine yer vermektedir. Aşağıda yer alan uluslararası belgeler bireysel 
başvuru prosedürlerini içermektedir:

 � Medeni ve Siyasal Haklar Uluslararası Sözleşmesi’nin İhtiyari Pro-
tokolü

 � Her Türlü Irk Ayrımcılığının Ortadan Kaldırılmasına İlişkin Ulusla-
rarası Sözleşme

 � İşkence ve Diğer Zalimane, İnsanlık Dışı veya Onur Kırıcı Muamele 
veya Cezalandırmaya Karşı Sözleşme ve İhtiyari Protokolü

 � Kadınlara Karşı Her Türlü Ayrımcılığın Ortadan Kaldırılması Söz-
leşmesi

 � Bütün Göçmen İşçilerin ve Aile Üyelerinin Korunmasına Dair Ulus-
lararası Sözleşme

 � Herkesin Zorla Kaybedilmeye Karşı Korunmasına Dair Uluslararası 
Sözleşme (henüz yürürlükte değil).

 � Aşağıda yer alan uluslararası sözleşmeler ise araştırma prosedürlerine 
yer vermektedir:

 � İşkence ve Diğer Zalimane, İnsanlık Dışı veya Onur Kırıcı Muamele 
veya Cezalandırmaya Karşı Sözleşme 

 � Kadınlara Karşı Her Türlü Ayrımcılığın Ortadan Kaldırılması Söz-
leşmesi

 � Herkesin Zorla Kaybedilmeye Karşı Korunmasına Dair Uluslararası 
Sözleşme (henüz yürürlükte değil).
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Yukarıda anılan sözleşmelerin tamamı bu sözleşmelere ilişkin prosedürle-
ri onaylayan devletlerde yaşayan engelli bireylerin yapacağı başvurulara açık 
olsa da, hiçbirinde doğrudan engelli bireyleri ele alan bir usul bulunmamak-
tadır. Benzer bir biçimde sözleşmeler çerçevesinde kurulmuş komitelerin ta-
mamında insan hakları uzmanları yer alsa da, insan hakları ve engelli olmaya 
ilişkin bir deneyim sahibi olma zorunluluğu yoktur. İşte Engellilerin Hakla-
rına İlişkin Sözleşme’nin İhtiyari Protokolü, yukarıda belirtilen nedenlerden 
ötürü, özel olarak engelli bireylerin haklarının korunmasına yönelik prose-
dürler sağlamaktadır.

İhtiyari Protokol’e Taraf Olunması

İhtiyari Protokol, devletleri Sözleşme’yi etkili bir biçimde uygulamaları, 
yerel düzeyde daha fazla hukuk yolu sağlamaları ve ayrımcı yasalar ile uy-
gulamaları ortadan kaldırmaları yönünde teşvik etmekte ve taraf devletleri 
Sözleşme çerçevesindeki yükümlülüklerinden mesul tutacak ilave güvenceleri 
sağlayan ek bir taahhüt anlamına gelir. 

Hızlı bir bakışla bireysel başvuru ve soruşturma 
prosedürleri

Bireysel başvuru prosedürü

 � Devletin engelli bireylerin hak-
larını ihlal ettiği ve iç hukuk 
yollarından bir çözüm elde edi-
lemediği durumlarda, bireysel 
vakalar için özgül tazmin sağ-
lanması fırsatını yaratır;

 � Ulusal düzeyde adalete erişe-
meyen engelli bireyler için ulus-
lararası düzeyde bir başvuru 
imkânı sunar;

 � Komite’nin, farklı ulusal düzey-
lerde daha etkin giderimlerin 
sağlanması gerekliliğini vurgu-
lamasına olanak verir;

 � Engelli bireylerin haklarının 
daha iyi desteklenip korunabil-
mesine ilişkin olarak Komite’nin 
yeni bir içtihat geliştirebilmesini 
sağlar ve

 � Devletlere, Sözleşme çerçeve-
sindeki yükümlülüklerinin neleri 
içerdiğini tespit etmelerinde ve 
bu yükümlülükleri yerine getir-
melerinde yardımcı olur.

Soruşturma prosedürü 

 � Komite’nin engelli bireylerin 
haklarının sistematik ve yaygın 
bir biçimde ihlal edilmesini ele 
almasını sağlar;

 � Komite’ye engelli bireylere yö-
nelik olarak gerçekleştirilen ay-
rımcılığın yapısal nedenleriyle 
mücadelede alınacak tedbirleri 
tavsiye etmesine olanak verir;

 � Komite’ye engelli bireylerin hak-
larına daha fazla saygı gösteril-
mesi için geniş kapsamlı tavsiye-
lerde bulunma fırsatı sunar ve

 � Komite’nin engelli bireylerin 
haklarının tam olarak kullanılma-
sının önündeki bariyerlerin orta-
dan kaldırılmasında devletlerle 
birlikte çalışmasına imkân verir.
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İhtiyari Protokol devletlerin;
 � Engelli bireylere yönelik halihazırdaki koruma mekanizmalarını iyi-

leştirmekte;
 � Mevcut koruma mekanizmalarını artırmakta;
 � Engelli bireylerin haklarını korunması ve teşvik edilmesi için atması 

gereken adımlara ilişkin kavrayışını pekiştirmekte;
 � Komitenin herhangi bir ihlal bulmadığı hallerde devletin tedbirlerinin 

yerinde olduğunu ortaya koymakta; 
 � Ayrımcı yasalar, politikalar ve uygulamaları değiştirmesini teşvik et-

mekte ve
 � Engelli bireylerle ilgili insan hakları standartlarına dair toplum gene-

linde farkındalığı artırmada kullanabileceği bir vasıta teşkil etmekte-
dir. 

İhtiyari Protokol’ün imzalanmasına ve onaylanmasına ya da İhtiyari 
Protokol’e katılınmasına dair usuller Sözleşme’de öngörülen usulle aynı ol-
masına rağmen, İhtiyari Protokol, Sözleşme’de yer alan 20 onay gerektiren 
katılım hükmünün aksine, yalnızca 10 devletin onaylaması veya katılması ile 
yürürlüğe girmektedir. El kitabının dördüncü bölümü Sözleşme’nin imzalan-
ması ve onaylanması ya da Sözleşme’ye katılınmasına dair usulleri ayrıntılı 
olarak ele almaktadır. 

Sözleşme’yi destekleyen Birleşmiş Milletler 
Sekretaryası

Engelli Hakları Komitesi, İsviçre’nin Cenevre kentinde bulunan Birleşmiş 
Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiserliği Ofisi tarafından desteklenmekte-
dir. Taraf Devletler Konferansı ise New York’ta bulunan Ekonomik ve Sosyal 
İlişkiler Birimi’nce desteklenir. 

İletişim Bilgileri için sonraki sayfaya bakınız.
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Parlamenterler için Kontrol Listesi

İhtiyari Protokol’e ilişkin farkındalığı 
nasıl arttırabilirim?
Hükümetin Protokol’e taraf olma niyetinin olup olmadığını araştırabilir 
ve böyle bir niyet yoksa, neden olmadığını sorabilirsiniz.

Parlamentoda hükümetin İhtiyari Protokol’le ilişkili olarak ne tür 
faaliyetlerde bulunacağına dair sorular yöneltebilirsiniz. 

Konuya ilişkin kanun tasarıları sunabilirsiniz.

İhtiyari Protokol ile ilgili olarak Parlamentoda tartışmaların yapılmasını 
teşvik edebilirsiniz.

Televizyon, radyo, basın ve kamuya açık toplantılar gibi vasıtalarla ger-
çekleştirilecek sistemli bir kampanya ile kamusal tartışmaların başlama-
sını sağlayabilirsiniz.

İhtiyari Protokol’ün resmi dil(ler)e çevrilmesini ve yaygın bir biçimde da-
ğıtımını sağlayabilirsiniz. 

İhtiyari Protokol ve Protokol’ün öngördüğü prosedürlere ilişkin basit bir 
bilginin yerel dillere çevrilmesini ve herkes için erişebilir formatlarda bu-
lunmasını sağlayabilirsiniz.

Parlamenterler, hükümet yetkilileri ve sivil topluma yönelik olarak İhti-
yari Protokol konusunda çalıştaylar ve bilgilendirme seminerleri düzen-
leyebilir ve bu faaliyetlere katkıda bulunabilirsiniz. 

Engelli bireyleri temsil eden örgütler ve insan hakları kuruluşları ile te-
maslarda bulunup, ilişkiler kurabilirsiniz. 

3 Aralık Dünya Engelliler Günü’nü İhtiyari Protokol’ün imzalanmasını ve 
onaylanmasını teşvik edici bir fırsat olarak kullanabilirsiniz. 

Hakları ihlal edilen engelli bireyleri İhtiyari Protokol’ü kullanmaları için 
teşvik edebilirsiniz.
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Sözleşme’ye ve İhtiyari Protokol’e 
taraf olma süreci

Uluslararası bir sözleşmenin ulusal mevzuata dahil edilmesi ülkeler-
deki parlamenter sistemlere ve usullere göre değişiklik gösterir. Ancak 
devletler her türlü durumda Sözleşme’ye ve İhtiyari Protokol’e taraf ol-
mak için bir dizi adımlar atmak durumundadır. Bu süreçler uluslararası 
hukukta standart haline gelmiş olan uygulamalardır. 

Sözleşme’ye Katılma Süreci
Sözleşme’nin imzalanması

Bir devlet Sözleşme’ye ve İhtiyari Protokol’e ya söz konusu belgeleri 
imzalayıp onaylamak suretiyle ya da bu belgelere katılımda bulunma 
yoluyla taraf olur. Bölgesel bir bütünleşme örgütü ise Sözleşme’ye ve 
İhtiyari Protokol’e ya söz konusu belgeleri imzalayıp katılma arzusunu 
resmi olarak teyit etmek suretiyle ya da katılımda bulunma yoluyla ta-
raf olabilir. İhtiyari Protokol’ü imzalamanın ve onaylamanın ön koşulu 
Sözleşme’nin imzalanmış ve onaylanmış olmasıdır.

Bir sözleşmeye taraf olma sürecindeki ilk adım o sözleşmeyi imza-
lamaktır. Devletler ve Avrupa Birliği gibi bölgesel bütünleşme örgütleri 
Sözleşme’yi imzalayabilirler. Sözleşme’yi imzalayan ve imzacı sıfatı-
nı alan herhangi bir devlet ya da bölgesel bütünleşme örgütü İhtiyari 
Protokol’ü de imzalayabilir. Ancak bir ülke Sözleşme’ye ya da İhtiyari 
Protokol’e katılmışsa önceden imza koyma şartı aranmaz. 

Bir devlet Sözleşme’yi ve İhtiyari Protokol’ü her zaman imzalayabi-
lir. İmza süreci Birleşmiş Milletler’in New York’ta bulunan Genel Mer-
kezi’ndeki Hukuki İşler Dairesi tarafından tertip edilir. Bazı sözleşmele-
rin imza dönemi için bir zaman kısıtı bulunsa da, söz konusu Sözleşme 
ve İhtiyari Protokol’ü her zaman imzaya açıktır. 

Sözleşme’yi imzalamanın anlamı
Sözleşme ve İhtiyari Protokol basit bir imza usulü öngörür. 

Sözleşme’nin imzalanması ile imzacı devlete ya da bölgesel bütünleşme 
örgütü açısından yasal bir yükümlülük doğmamaktadır. Ancak, devletler 
ya da bölgesel bütünleşme örgütleri Sözleşme’yi ya da İhtiyari Protokol’ü 
imzalayarak sözleşmeyi gelecekte onaylayacaklarına dair adımlar atacak-
ları niyetini göstermektedir. Sözleşme’nin imzalanması, imza ve onay ya 
da imza ve muvafakat verilmesi arasındaki sürede Sözleşme’nin hedefini 
ve amacını ilga edebilecek fiillerden kaçınma yükümlülüğünü de doğur-
maktadır.

4
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Muvafakat beyanı

Bir devlet, Sözleşme’ye ya da İhtiyari Protokol’e taraf olabilmek için söz 
konusu belgelerde yer alan yasal hak ve yükümlülükleri üstlenme arzusunu 
somut bir fiille ortaya koymalıdır. Başka bir ifadeyle belirtmek gerekirse, bir 
devlet Sözleşme ve İhtiyari Protokol’e bağlı kalacağına dair bir muvafakat 
beyanında bulunmalıdır.

Devletler, Sözleşme ve İhtiyari Protokol hükümleri çerçevesinde çeşitli 
yollarla muvafakat beyanında bulunabilirler. Söz konusu bu yollar aşağıdaki 
gibidir:

 � Onaylama (devletler)

 � Katılım (devletler ve bölgesel bütünleşme örgütleri)

 � Resmi teyit (bölgesel bütünleşme örgütleri)

Sözleşme ve İhtiyari Protokol’e ilişkin olarak yapılacak muvafakat beyanı, 
devletlerin bu belgelerde yer alan yükümlülükleri üstlenme niyetlerini ortaya 
koyan bir fiil anlamına gelmektedir.

Onaylama süreci

 � Uluslararası düzeyde onay
Hem Sözleşme ve hem de İhtiyari Protokol imzacı devletlere onay 
konusunda niyet beyanında bulunma olanağı verir. Devletler ulusla-
rarası düzeydeki onayın ardından Sözleşme ile hukuken bağlı duru-
ma gelir.

Sözleşme ya da İhtiyari Protokol’ü kim imzalayabilir?
Devlet Başkanları, Başbakanlar veya Dışişleri Bakanları Sözleşme’yi ve/veya İh-
tiyari Protokol’ü herhangi bir yetkilendirme olmaksızın imzalayabilirler. 

Sözleşme’nin yukarıda anılan kişiler dışında başka temsilciler tarafından imza-
lanacak olması durumunda, temsilcilerin yukarıda anılan kişilerce Sözleşme’yi 
ve/veya İhtiyari Protokol’ü imzalama konusunda açıkça tam olarak yetkilendi-
rilmesi gerekmektedir. 

Sözleşme’yi ve/veya İhtiyari Protokol’ü bir temsilci aracılığıyla imzalamaya ni-
yetlenen devletler ya da bölgesel bütünleşme örgütlerinin, tam yetkilerin veril-
diğini belirtilen belgenin kopyalarını aşağıda yer alan adrese önceden iletmeleri 
beklenir:

Treaty Section

Office of Legal Affairs

United Nations Headquarters 

New York, New York

United States of America

Tel: + 1 212 963 50 47

Fax: + 1 212 963 36 93

E-mail: treaty@un.org 
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 � Ulusal düzeyde onay
Bir sözleşmenin uluslararası düzeyde onaylanması o sözleşmenin ulu-
sal düzeyde onaylanmasıyla karıştırılmamalıdır. Bir devlet sözleşmeye 
ilişkin olarak uluslararası düzeyde muvafakat beyanında bulunmadan 
önce sözleşmeyi kendi anayasal ya da yasal hükümleri uyarınca ulusal 
düzeyde onaylaması gerekebilir. Örneğin, bir devletin Anayasası, o 
devletin sözleşmeye ilişkin olarak uluslararası düzeyde muvafakat be-
yanında bulunduğunu gösterecek herhangi bir fiile kalkışmadan önce 
parlamentonun Sözleşme’nin şartlarını değerlendirmesi ve karar ver-
mesi koşulunu getirmiş olabilir. Bununla birlikte, tek başına ulusal 
düzeyde gerçekleştirilen bir onay, söz konusu devletin uluslararası 
düzeyde sözleşmenin hukuken bağlayıcılığını kabul etme niyetini te-
sis etmede yeterli olmayacaktır. İşte ulusal prosedürlerden bağımsız 
olarak uluslararası düzeyde bir onayın verilmesi bu nedenden ötürü 
hala gereklidir.

Bölgesel bütünleşme örgütlerinin onaylama süreci

Sözleşme ve İhtiyari Protokol, Avrupa Birliği gibi bölgesel bütünleşme ör-
gütüne, söz konusu belgeleri imzalayıp “resmi teyit” vererek muvafakat be-
yanında bulunma olanağı verir. Resmi teyit pratikte onaylama ile aynı sonucu 
doğurur. Dolayısıyla, bölgesel bir bütünleşme örgütü, resmi teyidin verilme-
sini müteakiben Sözleşme ve/veya İhtiyari Protokol ile hukuken bağlı duruma 
gelir. 

Katılım

Bir devlet ya da bölgesel bir bütünleşme örgütü, Birlemiş Milletler Genel 
Sekreteri’ne katılım belgesini emanet etmek suretiyle de Sözleşme’ye veya 
İhtiyari Protokol’e ilişkin olarak muvafakat beyanında bulunabilir. 

Katılım, hukuki sonuçları bakımından onaylama ile aynı etkiye sahiptir; 
ancak uluslararası hukuk uyarınca bağlayıcı yasal yükümlülüklerin oluşması 
için öncelikle imzalama aşamasını da gerektiren onaylamanın aksine, katılım 
yalnızca katılım belgesinin emanet edilmesinden ibaret olan tek bir adımla 
gerçekleşir. 

Onaylama, resmi teyit veya katılım belgeleri

Bir devlet Sözleşme’yi ya da İhtiyari Protokol’ü onaylamak ya da bu bel-
gelere katılmak istediğinde veya bölgesel bir bütünleşme örgütü Sözleşme’ye 
ya da İhtiyari Protokol’e ilişkin olarak resmi bir teyitte bulunmak ya da bu 
belgelere katılmak istediğinde, bahsi geçen bu belgelere ilişkin olarak Devlet 
Başkanı, Başbakan ya da Dışişleri Bakanı tarafından imzalanmış onay, resmi 
teyit veya katılım belgesini tanzim ve tevdi etmelidir.
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Bu tür belgelere ilişkin sabit bir form bulunmasa da, belgeler aşağıdaki 
öğeleri içermelidir:

 � Sözleşme’nin ve/veya İhtiyari Protokol’ün başlığı, tarihi ve nihayet-
lendirildiği yer;

 � Sözleşme’yi imzalayan kişinin adı soyadı ve unvanı;

 � Hükümetin, devleti namına, Sözleşme ve/veya İhtiyari Protokol ile 
bağlı bulunacağını ve söz konusu belgelerde yer alan hükümlere hüs-
nüniyetle uyacağını ve üstleneceğini herhangi bir muğlâklığa yer bı-
rakmayacak bir şekilde ifade ettiği bir niyet beyanı ve

 � Devlet Başkanı, Başbakan veya Dışişleri Bakanı veya böyle sıfata sahip 
ya da bahsi geçen kişilerce tam olarak yetkilendirilmiş bir başka kişi-
nin imzası (resmi mühür yeterli değildir). 

Onay, resmi teyit veya katılım belgesi, ancak ve ancak, ilgili devletin ya da 
bölgesel bütünleşme örgütünün bu belgeyi Birleşmiş Milletler’in New York’da 
bulunan Genel Merkezi’ndeki Birleşmiş Milletlerin Genel Sekreteri’ne ema-
net etmesiyle yürürlüğe girer. 

Devletler ya da bölgesel bütünleşme örgütleri bu tür belgeleri, ilgili süreç-
lerin ivedilikle yürütülmesini sağlamak için, Birleşmiş Milletler Sözleşmeler 
Bölümü’ne teslim etmelidir (Sözleşme Bölümü’nün iletişim bilgileri için lüt-
fen yukarıdaki satırlara bakınız). Devletler ya da bölgesel bütünleşme örgüt-
leri, mümkün olduğu takdirde, diğer dillerde teslim edilen belgelerin İngilizce 
ve/veya Fransızca dillerinde yapılmış nezaket çevirilerini de sunmalıdır. Bu 
çeviriler söz konusu belgelerin gecikmeye mahal verilmeksizin işleme konul-
malarını sağlamaktadır. 

Onaylama sürecinde Parlamentonun rolü

Parlamentolar onaylama sürecinde anahtar bir role sahiptir. Her ne ka-
dar yürütmenin temsilcisi konumunda olan Devlet Başkanı, Başbakan ya da              

İmza, onay, resmi teyit ve katılım arasındaki farklar
İmza, bir devletin Sözleşme ve/veya İhtiyari Protokol ile bilahare bağlı olacağı 
niyetini ortaya koymak için atacağı adımları belirten bir usuldür. Sözleşme’nin 
imzalanması, imza ve muvafakat verilmesi arasındaki süre içinde Sözleşme’nin 
hedefini ve amacını ilga edebilecek fiillerden kaçınma yükümlülüğünü de do-
ğurur.

Onay, bir devleti çeşitli çekince, yorum ve beyanlar çerçevesinde Sözleşme’yi 
ve/veya İhtiyari Protokol’ü uygulaması yönünde hukuken bağlayan bir usuldür.

Resmi teyit, bölgesel bir bütünleşme örgütünü Sözleşme’yi ve/veya İhtiyari 
Protokol’ü uygulaması yönünde hukuken bağlamaktadır.

Katılım ise, bir devleti ya da bölgesel bir bütünleşme örgütünü Sözleşme’yi ve/
veya İhtiyari Protokol’ü uygulamaları yönünde hukuken bağlamaktadır.
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Dışişleri Bakanı sözleşmeleri imzalayıp onaylasa da, birçok ülkede onaylama-
ya ilişkin nihai karar yetkisi onaylama sürecini tasdik edecek parlamentoya 
verilmiştir. Bu durum özellikle kıta Avrupası hukuk sistemine sahip ülkelerde 
geçerlidir. Ancak Anglo-Sakson hukuk geleneğinin uygulandığı birçok ülkede 
sözleşme yapma yetkisi genellikle yürütmeye verilmiştir ve parlamentoların 
onaylama sürecindeki rolleri daha kısıtlıdır. Uluslararası sözleşmelerin sayı-
larının giderek artması ve daha geniş konuları kapsaması iç hukuk ve iç poli-
tikada oldukça somut sonuçlar doğurduğundan, dünyanın tüm ülkelerindeki 
parlamentolar yürütmenin sözleşme yapabilme imtiyazı ile daha fazla alaka-
dar olmaktadır. Parlamentoların bu bağlamda atabileceği muhtemel adımlara 
ilişkin kontrol listesine bu bölümün sonunda yer verilmiştir. 

Parlamentonun onaylama sürecindeki rolü 
Parlamentoların onaylama sürecindeki rolleri ülkeden ülkeye değişiklik göster-
mektedir. Avustralya’da Parlamento hükümetin bir sözleşmeyi onaylamak için 
atacağı adımları gözden geçirmektedir. Bu uygulama çerçevesinde herhangi 
bir sözleşmeye ilişkin olarak atılacak her türlü adım, en az 15 gün öncesinden 
Parlamento’da görüşülmektedir. Söz konusu görüşmeler esnasında bahse 
konu olan sözleşmenin metni, hükümetin sözleşmeyi onaylamayı neden uygun 
bulduğunu açıklayan ulusal bir menfaat tahlili belgesi ile birlikte tartışılır. Ulusal 
menfaat tahlil belgesi aşağıda yer alan hususlar konusunda bilgileri içerir:

 � Sözleşme’nin ekonomik, çevresel, sosyal ve kültürel etkileri,

 � Sözleşme çerçevesinde doğacak yükümlülükleri,

 � Sözleşme’nin ulusal düzeyde nasıl uygulanacağına dair bilgileri,

 � Sözleşme’yi uygulamanın ve şartlarına uymanın getireceği finansal 
maliyetleri ve

 � Eyaletler, endüstriyel gruplar, toplumsal gruplar ve ilgili diğer pay-
daşlarla yapılan görüşmeleri.

“Sözleşmeler Komitesi” olarak adlandırılan bir komite, yukarıda sıralanan bil-
gileri içeren ulusal menfaat tahlili belgesini ve ilgili diğer materyalleri incele-
dikten sonra hazırladığı raporunu ulusal basında ve kendi internet sayfasında 
yayınlamakta ve sözleşmeye ilişkin olarak atılacak adımlara dair bir ilgisi olan 
herkesi yorum ve eleştiride bulunmaya davet etmektedir. Komite, düzenli 
olarak kamuya açık oturumlar düzenlemekte ve Avustralya’nın bahse konu 
olan sözleşmeyi onaylayıp onaylamamasına dair tavsiyesini içeren raporunu 
Parlamento’ya sunmaktadır.

Hükümet, Sözleşmeler Komitesi’nin aksi yöndeki tavsiyesine rağmen herhangi 
bir sözleşmeyi onaylamaya karar verebilir ya da bu durumun tersi de gerçek-
leşebilir. Ancak tüm bu sürecin kendisi, hükümetin uluslararası sözleşmeleri 
onaylamayı ele alırken kamu ve parlamenter denetimin sağlanması için oldukça 
önemli bir vasıta sunmaktadır.
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 Sözleşme’nin ve İhtiyari Protokol’ün yürürlüğe girmesi

Sözleşme ve İhtiyari Protokol yürürlüğe girdiği andan itibaren taraf dev-
letler için hukuken bağlayıcı olurlar. 

Sözleşme ve İhtiyari Protokol’ün, yürürlüğe girmesi farklı süreçleri ge-
rektiği için her iki aracın da farklı tarihlerde yürürlüğe girmesi mümkündür:

 � Sözleşme yirminci onay veya katılım belgesinin sunulmasından,

 � İhtiyari Protokol ise onuncu katılım veya onay belgesinin sunulmasın-
dan sonraki otuzuncu günde yürürlüğe girmiştir. 

Sözleşme ve İhtiyari Protokol’ün, uluslararası, ulusal ve bölgesel düzeyde 
yürürlüğe girmesini müteakiben, Sözleşme, bu belgeleri onaylayan her devlet 
veya bölgesel bütünleşme örgütü için onay belgesinin sunulmasından sonraki 
otuzuncu günde yürürlüğe girer. 

Onay sürecine ilişkin daha ayrıntılı bir bilgi için Hukuki İşler Dairesi’nin 
http://untreaty.un.org adresini ziyaret edebilirsiniz. 

Sözleşme ve İhtiyari Protokol’e İlişkin Çekinceler

İlgili devlet ya da bölgesel bütünleşme örgütleri açısından, Sözleşme hü-
kümlerinden herhangi birinin doğuracağı hukuki neticeyi kapsam dışında bı-
rakmayı ya da tadil etmeyi amaçlayan beyana “çekince” denir. Bu tür beyanlar 
“çekince”, “beyan”, “mutabakat”, “yorum beyanı” ya da “yorum bildirimi” 
olarak da adlandırılabilmektedir. Ancak ne şekilde ifade edilmiş ya da nasıl 
bir isimle telaffuz edilmiş olurlarsa olsunlar, bir sözleşme hükmünün doğura-
cağı hukuki neticeyi kapsam dışında bırakan ya da tadil eden her türlü beyan, 
esasen, çekince anlamına gelir. Çekince, aksi takdirde Sözleşme veya İhtiyari 
Protokol’e katılmaya isteksiz ya da katılamayacak bir devletin ya da bölgesel 
bütünleşme örgütünün bahsi geçen belgelere katılmalarını sağlamaktadır. 

Devletler ya da bölgesel bütünleşme örgütleri imza, onay, resmi teyit ya da 
katılımın ardından çekincelerini belirtebilirler. Eğer çekince imza sürecinde 
konulmuşsa yalnızca izhari bir nitelikte olacaktır. Dolayısıyla söz konusu çe-
kince, ilgili devlet bağlı bulunacağına ilişkin beyanını yaptığı sırada yazılı bir 
biçimde resmi olarak teyit edilmelidir. 

Devletler ya da bölgesel bütünleşme örgütleri onay, resmi teyit ya da katı-
lım sürecini müteakiben de çekince koyabilmektedirler. 

Bir devlet ya da bölgesel bir bütünleşme örgütü koyacağı çekinceyi oluş-
turduğunda, normal olarak, söz konusu çekinceye onay, resmi teyit ya da 
katılım belgesinde yer vermeli ya da Devlet Başkanı, Başbakan veya Dışişleri 
Bakanı veya bahsi geçen kişilerce bu amaçla tam olarak yetkilendirilmiş bir 
başka kişi tarafından imzalanıp ilgili belgenin ekine eklenmelidir. 
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Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri çekinceyi aldığında diğer devletleri 
formülasyonun yapıldığı tarihte ve çoğunlukla e-posta aracılığıyla bilgilendi-
rir. Çekincenin onay, resmi teyit ya da katılım belgesinin emanet edilmesinin 
ardından alındığı ve aşağıda belirtilen resmi şartları karşıladığı hallerde ise, 
Genel Sekreter çekinceyi ilgili tüm devletlerin dikkatine sunar. 

Çekincelerde değişiklik yapılması ya da kaldırılması

Mevcut bir çekincede değişiklikler yapılabilir. Bu tür bir değişiklik mevcut 
bir çekincenin kısmi olarak geri alınması aracılığıyla yapılabileceği gibi, belli 
başlı hükümlerin hukuki etkilerine ilişkin yeni muafiyetleri ya da değişiklikleri 

de içerebilir. Yeni bir muafiyet talebinin ya da değişikliğin yapılması esasen 
yeni bir çekince konulması ile benzerlik gösterir. Birleşmiş Milletler Genel 
Sekreteri bu değişiklikleri diğer devletlere iletir ve devletlere itirazlarını ilet-
meleri için on iki aylık bir süre verir. Herhangi bir  itirazın iletilmemesi halin-
de Genel Sekreter kendisine emanet edilen değişikliği kabul eder. İtirazın söz 
konusu olduğu halde ise değişiklik düşer. 

Bir devlet ya da bölgesel bir bütünleşme örgütü Sözleşme’ye ya da İhtiyari 
Protokol’e ilişkin koyduğu herhangi bir çekinceyi arzu ettiği zaman kaldıra-
bilir. Çekincenin kaldırılması yazılı olarak gerçekleştirilmelidir ve bu yöndeki 
beyan Devlet Başkanı, Başbakan veya Dışişleri Bakanı ya da böyle sıfata sahip 
veya bahsi geçen kişilerce tam olarak yetkilendirilmiş bir başka kişi tarafından 
imzalanmalıdır. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri çekincenin kaldırılmasına 
ilişkin bildirimi ilgili tüm devletlerin dikkatine sunar. 

Çekince konulamayan haller 
Hem Sözleşme hem de İhtiyari Protokol çekince koyma hakkını tanımakta; an-
cak Sözleşme’nin veya İhtiyari Protokol’ün amacı ve hedefi ile bağdaşmayan 
çekincelerin konulmasına müsaade edilmemektedir. 

Çekincelere itiraz edilmesi

İlgili diğer devletler, bir devletin koyduğu çekincenin kendilerine iletilmesinden 
sonraki 12 aylık süre zarfında konulan çekinceye dair itirazda bulunabilir. Bu 
süre, çekinceye ilişkin olarak sunulan bildirimin iletildiği tarihten itibaren ya 
da çekinceyi koyan devletin veya bölgesel bütünleşme örgütünün sözleşme ile 
bağlı bulunacağına ilişkin muvafakat beyanını açıklamasından sonra başlamak-
tadır.

12 aylık sürenin bitiminin ardından Genel Sekreter’e iletilen itiraz ise, Genel Sek-
reter tarafından bir “bildirim” olarak diğer devletlere iletilmektedir. 
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Sözleşme ve İhtiyari Protokol’e İlişkin Beyanlar

Sözleşme ve İhtiyari Protokol’e ilişkin beyan türleri

Devletler Sözleşme çerçevesinde ancak yorum beyanında bulunabilirler-
ken; İhtiyari Protokol çerçevesinde ise yorum beyanı ya da ihtiyari beyanlarda 
bulunulabilmektedir.

 � Yorum Beyanları
Bir devlet ya da bölgesel bir bütünleşme örgütü, herhangi bir sözleş-
mede yer alan bir hükmün içerdiği konuyu ya da o hükmün yorumunu 
nasıl kavradığına dair bir bildirimde bulunabilir.
Bu tür bildirimlere “beyan” ya da “yorum beyanı” adı verilmektedir. 
Bu beyanlar, çekincelerin aksine, sözleşmenin hukuki etkisini kapsam 
dışında bırakma ya da bu etkiyi tadil etme amacını gütmemektedir. 
Beyanda bulunulmasındaki amaç, sözleşmenin herhangi bir hükmü-
nün ya da sözleşmenin tamamının anlamını açıklığa kavuşturmaktır.

 � İhtiyari beyanlar
İhtiyari Protokol, ilave bir beyan türüne de olanak tanımaktadır. İh-
tiyari Protokol, kişilerin Sözleşme’nin ihlal edildiği iddiasıyla Engelli 
Hakları Komitesi’ne dilekçe sunmalarına olanak veren bireysel başvu-
ru prosedürü ve Komite’nin Sözleşme’de yer alan hakların herhangi 
bir Taraf Devlet tarafından ağır ya da sistematik bir şekilde ihlal edildi-
ğine ilişkin güvenilir bir bilgi aldığı takdirde soruşturma yapabilmesini 
sağlayan soruşturma prosedürü olmak üzere iki farklı prosedür tesis 
etmektedir. İhtiyari Protokol’ü onaylayan devletler ve bölgesel bütün-
leşme örgütleri imza, onay ya da katılım esnasında Komite’nin soruş-
turma prosedürleri ile ilgili yetkisini tanımadıklarını beyan edebilirler.  

Sözleşmeye ilişkin beyanda bulunmak

Beyanlar genellikle imza sırasında ya da onay, resmi teyit veya katılım bel-
gesinin emanet edilmesi esnasında yapılmaktadır. 

Yorum beyanlarının çekincelere benzer bir hukuki etkisi bulunmadığın-
dan, ilgili devletçe yapıldığı sarih olduğu sürece, resmi bir makamın imzasının 
bulunması gerekmez. Ancak yine de beyanın Devlet Başkanı, Başbakan veya 
Dışişleri Bakanı ya da böyle sıfata sahip veya bahsi geçen kişilerce tam olarak 
yetkilendirilmiş bir başka kişi tarafından imzalanmış olması tercih edilir.

İhtiyari beyanlar, bu tür bir beyanda bulunan devletin ya da bölgesel bü-
tünleşme örgütünün hukuki yükümlülüklerini etkileyeceğinden Devlet Baş-
kanı, Başbakan veya Dışişleri Bakanı ya da böyle sıfata sahip veya bahsi geçen 
kişilerce tam olarak yetkilendirilmiş bir başka kişi tarafından imzalanmalıdır. 

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri beyanı almasını müteakiben beyan 
metnini e-posta yolu da dahil olmak üzere çeşitli yollarla ilgili tüm devletlere 
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iletir ve devletlerin beyana ilişkin kendi görüşlerini oluşturmalarına olanak 
tanır.

Çekince niteliği taşıyan ve Sözleşme ya da İhtiyari Protokol’ün hedef ve 
amacıyla bağdaşmayan bir beyan kabul edilmez. Bu tür bir durumun gerçek-
leşmesi halinde, herhangi bir devlet Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri’ne iti-
razını iletebilir. Genel Sekreter aldığı itirazı diğer devletlerin bilgisine sunar. 
Beyanlara karşı yapılan itirazlar genellikle beyanın sadece bir yorum beyanı 
mı yoksa sözleşmenin hukuki etkilerini değiştirebilecek bir çekince mi ol-
duğuna ilişkindir. İtirazda bulunan devlet bazen beyanda bulunan devletten 
niyetini “açıklığa kavuşturmasını” talep edebilir. Böyle bir durumda, beyanda 
bulunan devlet beyanda bulunmak yerine bir çekince koyduğunu kabul ederse 
çekincesini geri alabilir ya da yaptığı bildirimin yalnızca beyan olduğunu teyit 
edebilir. 

Beyanlara ilişkin olarak, tıpkı çekincelerde olduğu gibi, beyanlarda deği-
şiklikler yapma ya da beyanları geri alma mümkündür. 

Sözleşme’nin Taraf Olmayanlar Açısından Etkisi

İdeal olarak, devletler kendi topraklarındaki engelli bireylerin haklarının op-
timal bir şekilde korunmasını sağlamak için Sözleşme’yi ve İhtiyari Protokol’ü 
onaylamalıdır. Ancak Sözleşme’nin hükümleri Sözleşme’ye ya da İhtiyari 
Protokol’e taraf olunmadığı hallerde bile bir etki yaratabilir. Sözleşme’nin Bir-
leşmiş Milletler Genel Kurulu’nda oylamaya sunulmadan kabul edilmiş olması, 
uluslararası camianın engelli bireylerin haklarının teşvik edilmesi ve korun-
ması ihtiyacını kabul ettiğini işaret etmektedir. Dolayısıyla Sözleşme, asgari 
düzeyde, ahlaki bir otorite olma özelliğini taşımakta ve hatta yeterli siyasal 
iradenin bulunmadığı bir zamanda reformların yapılmasını tetikleme kapasite-
si bulunmaktadır. Hükümet yasal bir reform yapmaya karar verdiğinde, par-
lamenterler Sözleşme’yi ulusal mevzuatın ve politikaların gözden geçirilebile-
ceği uluslararası olarak tanınmış bir standart olarak kullanabilirler. Sözleşme, 
aynı zamanda, yeni bir mevzuatın hazırlanmasında izlenecek bir model olarak 
kullanılabilir. Devletler, her halükarda, diğer uluslararası insan hakları sözleş-
meleri ve genel evrensel hukuk çerçevesinde engelli bireylerin hakları da dahil 
olmak üzere insan haklarını teşvik etme ve koruma yükümlülüğü altındadır. 
Örneğin, tüm devletlerin en az bir temel insan hakları sözleşmesini onaylamış 
olmaları, o devletlerin tamamının engelli bireylere yönelik olanlar dahil olmak 
üzere ayrımcılığı yasaklamış oldukları anlamına gelir. Benzer bir biçimde, dev-
letlerin teamül haline gelmiş uluslararası insan hakları hukukuna ve işkence 
yasağı gibi uluslararası hukukun yükümlülük azaltılmasının mümkün olmadığı 
amir normlarına saygı gösterme yükümlülüğü de bulunmaktadır. 

Not: Bu bölümün içeriği Birleşmiş Milletlerin Hukuk İşleri Bürosu’nun 
yayımladığı “Sözleşme El Kitabı”nın 3. bölümünden uyarlanmıştır. Bu yayına 
aşağıdaki adresten erişilebilir:

http://untreaty.un.org/English/TreatyHandbook/hbframeset.htm
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Parlamenterler için Kontrol Listesi

Hükümetin Sözleşme’yi ve İhtiyari 
Protokol’ü imzalayıp onaylamasını 
ya da bu belgelere katılmasını nasıl 
sağlayabilirim?
Hükümetin Sözleşme’yi ve İhtiyari Protokol’ü imzalayıp onaylama gibi bir niyeti olup 

olmadığına dair bilgi talep edebilirsiniz. 

Böyle bir niyetin olmadığı hallerde, bunun nedenlerinin tespit edilmesi ve her-

hangi bir gecikme olmaksızın imza ve onay sürecinin başlatılması konusunda 

hükümetin teşvik edilmesi için parlamenter usulleri kullanabilirsiniz. Örne-

ğin hükümetin Sözleşme’yi onaylanma niyetinin olup olmadığını veya ne-

den bu yönde adım atmadığını belirlemek amacıyla sözlü ya da yazılı soru 

önergesi verebilirsiniz. 

Konuya ilişkin olarak kanun teklifinde bulunma hakkınızı kullanmayı değerlendire-

bilirsiniz. 

Parlamentoda konuya ilişkin görüşmelerin yapılmasını teşvik edebilirsiniz.

Toplumsal bilinçlendirme kampanyaları yoluyla kamusal tartışmaların gerçekleşme-

sine vesile olabilir ve Sözleşme’nin ve İhtiyari Protokol’ün gecikmeksizin onaylan-

ması için gerekli bilgileri yaygınlaştırabilirsiniz. 

Eğer imza süreci halihazırda devam ediyorsa, hükümetin Sözleşme’ye veya İhtiya-

ri Protokol’e bir çekince koyma niyeti olup olmadığına dair bilgi talep edebilirsiniz. 

Böyle bir niyetin olması halinde ise, konulacak çekincelerin gerekli olup olmadığını 

ve Sözleşme veya İhtiyari Protokol’ün hedef ve amacıyla uyuşup uyuşmadığını tes-

pit edebilirsiniz. Eğer çekincelerin herhangi bir zeminden yoksun olduğu sonucuna 

vardıysanız, hükümetin pozisyonunu değiştirmesi için harekete geçebilirsiniz.

Eğer onaylama süreci gerçekleştiyse, hükümetinizce konulmuş bir çekincenin yürür-

lükte ve gerekli olup olmadığını tespit edebilirsiniz. Aksi yönde bir kanaatiniz oluşur-

sa, bu çekincelerin kaldırılması için harekete geçebilirsiniz. 

Devlet memurları ve yetkilileri ile genel olarak kamunun, Sözleşme’nin ve İhtiyari 

Protokol’ün onayladığının ya da bu belgelere katılma yoluyla taraf olunduğunun bi-

lincinde olmalarını sağlayabilirsiniz.

Eğer ülkeniz Sözleşme’yi onaylamış ya da katılmış, ancak İhtiyari Protokol’ü hala 

onaylamamışsa; bunun sebebini tespit edebilir ve İhtiyari Protokol’ün onaylanması-

nın önündeki engellerin kaldırılmasını ve İhtiyari Protokol’ün gecikmeksizin onaylan-

masını sağlamak amacıyla harekete geçebilirsiniz.
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Ulusal Mevzuat ve Sözleşme
Uluslararası bir sözleşmeye taraf olan bir devletin, iç hukukunda yer 

alan kanun ve uygulamaların, Sözleşme’de yer alan hükümlerle uyum-
lu olmasını sağlaması uluslararası hukukun temel ilkelerinden biridir. 
Sözleşmeler, alınması gereken tedbirlere ilişkin olarak bazen genel bir 
kılavuz sunabilmekte; bazen de belli başlı şartları içerebilmektedir. En-
gellilerin Haklarına İlişkin Uluslararası Sözleşme bu iki usulü de içe-
rir. Dolayısıyla Sözleşme’nin yürütme tarafından alınmasını öngördüğü 
tedbirlerin gerçekten de alınmasının sağlanmasında parlamentonun ol-
dukça önemli bir rolü bulunmaktadır.   

Sözleşme’de yer alan hükümlerin birçoğu devletin taraf olduğu diğer 
insan hakları sözleşmelerinde yer alan hükümlerle hem kullanılan ifa-
de tarzı hem de özü bakımından benzerlikler taşımaktadır. Engellilerin 
Haklarına İlişkin Uluslararası Sözleşme’nin uygulanması için atılması 
gereken adımlar tespit edilirken, bahsi geçen sözleşmelerin nasıl uygu-
lamaya konulduklarının incelenmesi yararlı olabilir.  

Sözleşme’nin iç hukuka aktarılması

İmza ve onayın anlamı

Bu el kitabındaki dördüncü bölümde Sözleşme ve İhtiyari Protokol’ün 
imzalanma ve onay süreci ile bu süreçlerin anlamları ayrıntılarıyla ele 
alınmıştı. Sözleşme’nin uygulanmasına yönelik yasal tedbirler incelenir-
ken aşağıda belirtilen hususlar göz önünde bulundurulmalıdır:

 � Sözleşme’yi ya da İhtiyari Protokol’ü imzalamak ve bu belge-
lerden herhangi birini onaylamak arasında herhangi bir zaman 
sınırı konulmamıştır.

 � Sözleşme’yi ya da İhtiyari Protokol’ü imzalamak, söz konusu 
belgelerin hedefini ve amacını ilga edebilecek herhangi bir fiil-
den kaçınma yükümlülüğü doğurmaktadır.

 � Sözleşme’yi ya da İhtiyari Protokol’ü onaylamak, asgari düzey-
de, bu belgelerle bağlı olma ve öngörülen yükümlülükleri hüsnü-
niyetle yerine getirme anlamına gelmektedir.

Sözleşme’de yer alan temel yükümlülüklerden birisi de iç hukukun 
Sözleşme’de yer verilen haklardan yararlanılmasını güvence altına al-
masıdır. Dolayısıyla, parlamento üyeleri Sözleşme tarafından güvence 
altına alınan haklara iç hukukta da yer verilmesi için en uygun yöntemi 
değerlendirmelidir. Seçilecek yöntem ise, tabiatıyla, ülkelerin anayasal 
ve yasal sistemlerine göre değişiklik gösterebilir.

5
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 � Bazı ülkelerde, Sözleşme, uluslararası düzeyde gerçekleştirilen onayın hemen 
ardından otomatik olarak iç 
hukukun bir parçası haline 
gelir. Bir başka deyişle Söz-
leşme, ulusal mahkemelerde 
ve diğer uygulama organla-
rında doğrudan uygulanabilir 
bir nitelik kazanır. 

 � Bazı ülkelerde ise, yasama or-
ganının ulusal düzeyde ona-
yın verilmesini sağlayacak bir 
karar alması gerekebilir. Bu 
karar Sözleşme’nin iç hukuka 
yansıtılmasını sağlar. Ancak, 
parlamentolar Sözleşme’yi 
onaylamış olsalar bile (ulusal 
düzeyde onay) Sözleşme’de 
yer alan birçok hüküm yü-
rürlüğe girmeden önce yasal 
düzenlemelerin yapılmasını 
gerektirebilir. Böyle bir du-
rum, esasen, Sözleşme’nin 
tanımladığı yükümlülüklerin 
muayyenlik derecesiyle ilinti-
lidir. Bir başka ifadeyle belirt-
mek gerekirse, herhangi bir 
yükümlülük ne kadar özgül ve sarih olursa, uygulamaya yönelik yasal düzen-
lemelere de o denli az ihtiyaç duyulacaktır. 

“Uganda 30 Mart’ta 
Sözleşme’ye imzacı olan 
82 devletten biri olmuştur 
ve onaylamaya ilişkin 
süreçte devam etmektedir. 
Sözleşme’nin hayata 
geçirilmesi yalnızca insanlık 
onuru, ayrımcılık yapılmaması, 
tam katılım, saygı 
gösterilmesi, eşitlik ve erişim 
ilkelerini barındıran bir insan 
hakları modeline doğru önemli 
bir paradigma değişimini ifade 
etmekle kalmayacak; aynı 
zamanda da engelli bireylerin 
haklarının ve toplumda yer 
almalarının geliştirilmesini 
sağlayacaktır.”

James Mwandha, eski Milletvekili (Uganda)

Yeni ve gözden geçirilmiş kanunların Sözleşme ile 
uyumunu sağlamak için atılacak adımlar

Hükümetler mevzuatlarını kapsamlı bir biçimde gözden geçirirken, eşitlik ko-
misyonu, insan hakları ulusal kurumu ya da engelliler komisyonu gibi yeni ku-
rulmuş veya halihazırda mevcut olan organlardan yararlanabilirler. Bu süreç;

 � Hükümet kuruluşları ve bakanlıklar, sivil toplum, engelli bireyler ve 
bu bireyleri temsil eden örgütlerin temsilcilerini içermeli;

 � Gözden geçirme faaliyetinin tamamlanması ve bu faaliyetin izlenme-
si için bir zaman planı ortaya koymalı ve

 � Süreci denetleyecek ve sunulan her türlü kanun ve mevzuat teklifi-
nin Anayasa ile uygunluğunu sistematik olarak tetkik edecek parla-
menter bir komisyonun kurulmasını öngörmelidir.
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 � Son olarak, Anglo-Sakson hukuk geleneğinin olduğu ülkeler dahil olmak 
üzere bazı hallerde, yalnızca iç hukuka doğrudan doğruya yansıtılmış sözleş-
me hükümleri uygulanabilir haklar ve ödevler doğurur.

Anayasal, yasal ve düzenleyici tedbirler yoluyla iç hukuka 
aktarma

Sözleşme’nin gerekliliklerine hâlihazırda tam anlamıyla uyumlu 
olan yasaların bulunduğu nadir ülke örnekleri haricinde, Taraf Dev-
letler Sözleşme’nin fiiliyata geçmesi için genellikle yasalarında değişik-
likler yapmak ya da yeni yasaları kabul etmek durumundadır. 

Engelli bireylerin eşitliğini sağlamada anayasal 
güvenceler

1982 tarihli Kanada Temel Hak ve Özgürlükler Şartı’nın 15. kısmına göre “herkes ka-
nun önünde eşittir ve ırk, ulusal veya etnik köken, renk, din, cinsiyet, yaş ya da 
zihinsel veya fiziksel engelliliğe dayalı ayrımcılığa karşı kanun tarafından eşit 
şekilde korunma ve kanundan eşit biçimde yararlanma hakkına sahiptir.”  

Çin Halk Cumhuriyeti Anayasası’nın 3. maddesi uyarınca “engelli bireyler siyasal, 
kültürel, sosyal ve aile yaşamı bakımından diğer yurttaşlarla aynı haklara sa-
hiptir” ve “engelli bireylerin ayrımcılığa maruz bırakılması, onurlarının kırılması 
veya taciz edilmeleri yasaktır.” 

Almanya Federal Cumhuriyeti Kuruluş Kanunu’nun 3. maddesi herkesin kanun 
önünde eşit olacağını ve hiç kimsenin engelli olmasından ötürü ayrımcılığa ma-
ruz bırakılamayacağını öngörmektedir. 

1997 tarihli (Değiştirilmiş) Fiji Anayasası’nın 38. kısmı uyarınca “hiç kimse en-
gellilik dahil olmak üzere sahip olduğu ya da sahip olduğu varsayılan özellikleri 
ya da koşulları temelinde meşru ve adil bir gerekçe olmaksızın doğrudan veya 
dolaylı olarak ayrımcılığa maruz bırakılamaz.” 

1995 tarihli Uganda Anayasası engelli bireyler de dahil olmak üzere toplumun 
farklı gruplarının katılımıyla hazırlanmıştır. Söz konusu katılım ilkesi, engel-
li haklarını güvence altına alan ve teşvik eden bir dizi anayasal hükümlere de 
yansıtılmıştır.  

Uganda Anayasası’nın 21. maddesine göre “hiç kimseye cinsiyeti, ırkı, rengi, et-
nik kökeni, kabilesi, soyu, inancı ya da dini, sosyal veya ekonomik konumu, si-
yasi görüşü ve engellilik nedeniyle ayrımcılık yapılamaz.” Bu hususun yanı sıra 
Anayasa’nın 32. maddesi de, devletin “toplumsal cinsiyeti, yaşı, engelli olma 
durumu ya da tarihsel, geleneksel veya örfi olarak yaratılmış her türlü neden 
temelinde marjinal kılınmış grupların dezavantajlı konumlarını gidermek ama-
cıyla pozitif tedbirler” alacağını belirtmektedir.  

Güney Afrika Anayasası’nın 9. maddesinde “eşitlik ilkesinin gerçekleştirilmesi 
amacıyla, meşru ve adil gerekçeler olmaksızın ayrımcılığa uğramış kişi ya da 
kişi gruplarının korunması veya durumlarının iyileştirilmesi için her türlü yasal 
ve diğer tedbirlerin alınabileceği” öngörülmektedir. 
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Bu bağlamda ideal olanı, engelli bireylerin haklarına ilişkin olarak kap-
sayıcı ve doğrudan bir yasal beyanın olması ve bu güvencelerin hayata geçi-
rilmesini sağlayacak ayrıntılı bir mevzuatın bulunmasıdır. Engelli bireylerin 
haklarının tanınması ve korunması hususlarının ülkenin en yüksek düzeydeki 
yasasında- yani Anayasa’sında- yahut diğer kanunlarda yer alması da olduk-
ça önemlidir. Bu tür bir güvence, mümkün olan en yüksek yasal koruma ve 
tanımanın mevcudiyetini sağlayacaktır. Bu yönde atılacak adımlar, engellilik 
temelinde yapılan ayrımcılığı yasaklanan ayrımcılık biçimleri arasında saymak 
yoluyla uygulanabileceği gibi; engelli bireylerin haklarını Anayasa’da genel bir 
eşitlik ilkesinin bir parçası olarak veya bu bireylerin haklarına ilişkin ayrı hü-
kümlere yer verip açıkça korunmasını sağlamak suretiyle de gerçekleştirile-
bilir.   

Ayrımcılıkla ilgili mevzuatta farklı yaklaşımlar
Dünyada en az 40 ülke engelli bireylerin haklarına yönelik yasaları kabul et-
miş durumdadır. Bu yasaların bir bölümü temel bir amaç olarak ayrımcılığı 
yasaklarken; bir kısmı da engelli bireylerin refahlarının ve sosyal desteğe 
erişimlerinin sağlanmasında devletin ve toplumun pozitif ödevlerini ele al-
maktadır. Birçok ülkede her iki türden de yasalar bulunmaktadır.

 � ABD Engelli Kişiler Kanun, engelli bireylere istihdamda, kamu hizmetleri ve 
taşımacılığında ve kamuya ait barınma tesislerinde ayrımcılık yapılma-
sını yasaklamaktadır. Söz konusu Kanun istihdam bağlamında, herhan-
gi bir engelliliği bulunan ve makul düzenleme olmaksızın veya işverene 
gereksiz bir yük oluşturmayan makul düzenleme bulunduğu takdirde 
üstlenilen ya da üstlenilmesi arzu edilen bir istihdam pozisyonun ge-
rektirdiği işlevleri yerine getirebilen vasıflı kişilere yönelik ayrımcılık 
yapılmasını yasaklamaktadır.1   

 � Hindistan’daki 1995 tarihli Engelliler (Eşit Fırsatların, Hakların ve Tam Katılımın 
Korunması) Kanunu ise daha geniş bir yaklaşımı benimsemektedir. Kanun 
hem bir dizi alanda ayrımcı olmayan bir dilin kullanılmasını öngörmekte 
hem de kota sistemine dayanan pozitif bir ayrımcılık uygulamasını des-
teklemektedir. Mevcut uygulama çerçevesinde kamu ve özel sektörde 
yer alan kişi ve kuruluşlar, eğitim ve istihdam programlarında engel-
li bireylere belli bir sayıda yer ayırmaktadırlar. Kanun, ayrıca, engelli 
bireylerin istihdamını destekleyen ve tercih eden kuruluşlara da vergi 
indirimleri, sübvansiyon ve hibe sağlamak suretiyle teşvikler öngör-
mektedir. 2   

 � Kosta Rika ise 1996 yılında 7600 sayılı Engelli Bireyler için Eşitlik Kanunu’nu 
kabul etmiştir. Söz konusu Kanun, engelli haklarının geliştirilmesi ve 
eğitim, sağlık ve çalışma gibi başlıca alanlarda eşitlik ilkesinin güvence 
altına alınması konularında devletin yükümlülüklerini açık bir biçimde 
ortaya koymaktadır. 

_________________________
1 http://www.un.org/esa/socdev/enable/discom102.htm#19#19 adresindeki DESA derlemesinden 
alınmıştır. 
2 http://www.un.org/esa/socdev/enable/discom102.htm#19#19 adresindeki DESA derlemesinden 
alınmıştır.
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Dahası, parlamento Sözleşme’nin tamamını iç hukuka aktarabilir. Bu du-
rumda, Sözleşme hükümlerinin ulusal mahkemelerde doğrudan uygulanabilir 
olduğunu belirtilen açık bir ifadeye ilgili hukukta yer verilmesi faydalı olacak-
tır. Ancak Sözleşme’nin tamamının iç hukuka aktarıldığı hallerde bile, böyle 
bir durum Sözleşme hükümlerinin tam anlamıyla hayata geçirilmesinde tek 
başına yeterli olmayacaktır. İstihdamda ayrımcılığı yasaklayan kanunlar gibi 
çeşitli alanları ayrıntılı bir biçimde kapsayan bir uygulama mevzuatına hala 
ihtiyaç duyulacaktır.

Bu hususlara ek olarak, yasama organının engelli bireylerin belirli hak-
lardan eşit olarak yararlanmalarını sağlayacak kuralları ve standartları ay-
rıntılarıyla belirlemesi ve ortaya koyması her zaman mümkün ya da uygun 
olmayabilir. Devlet, binalara ve ulaşım sistemlerine ya da bilgi ve iletişim tek-
nolojilerine fiziksel erişim (Sözleşme’nin 4. maddesi) gibi alanlarda “uygun 
tedbirler” alınmasını öngören birçok Sözleşme hükmüne uymak için yasal 
düzenlemelere ilaveten politika geliştirebilir ve düzenleyici tedbirler alabilir ve 
gerekli girişimlerde bulunabilir. 

Parlamenterlerin bu ayrıntılı düzenlemeleri parlamentodan geçirebilme-
leri, mümkün olmasa da, bu alanlarda standartların belirlenmesine olanak 
veren bir mevzuatın kabul edilmesini ve söz konusu standartların yasama or-
ganına bilgi sağlamak ve/veya onay almak amacıyla sunulmasını talep etme-
leri uygun olacaktır. 

Eşitlik ve ayrımcılık yasağına ilişkin mevzuat biçimleri

Engelliliğe dayalı her türlü ayrımcılığın yasaklanması ve engelli bireyle-
re eşit ve etkili koruma sağlanması yükümlülüğü (Sözleşme’nin 5. maddesi) 
hem söz konusu yasağa iç hukukta- ve tercihen Anayasa’da- yer verilmesi-
ni, hem de tüm kamusal ve özel alanlardaki ayrımcılığa ilişkin ayrıntılı yasal 
düzenlemelerin yapılmasını gerektirir. Bu tür hükümlerin tam olarak hangi 
biçimlerde olacağı Taraf Devletin mevcut yasalarına ve hukuk sistemine bağlı 
olarak değişebilir.   

Bazı ülkelerde çoklu ayrımcılık biçimlerini kapsayan genel ve kapsamlı 
ayrımcılık karşıtı yasalar mevcutken; bazılarında cinsiyet, yaş ya da medeni 
hal gibi temellere dayalı farklı ayrımcılık türlerini ele alan veya istihdam gibi 
belli başlı alanlarda yaşanabilecek ayrımcılığı kapsayan tekil yasalar bulun-
maktadır. 

Bu bağlamdaki seçeneklerden biri, engelliliğe dayalı ayrımcılığı genel ola-
rak yasaklayan, ama aynı zamanda kamusal ve özel hayattaki belli başlı alan-
lara ilişkin olarak ayrıntılı düzenlemelere yer veren engelliliğe dayalı ayrımcı-
lığı yasaklayan bir yasanın çıkarılmasıdır.

Diğer bir seçenek ise, bazı devletler tarafından hâlihazırda kabul edilmiş 
kadın-erkek eşitliği, yasalarına benzer bir engelli eşitliği yasasının kabul edil-
mesidir. Bu tür yasalar yalnızca ayrımcılığı yasaklamakla sınırlı olmamakta; 
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aynı zamanda engelli bireylere ilişkin konuları geniş bir çerçevede ele almak-
tadır. Örneğin Hindistan’da 1995 yılında kabul edilen Engelliler (Eşit Fırsat-
ların, Hakların ve Tam Katılımın Korunması) Kanunu, engelliliğe dair çeşitli 
konuları ele alan, bu konulara yönelik olarak ulusal ve eyaletler düzeyinde bir 
dizi kurumu ihdas eden, engelliliğin önlenmesini ve erken tespitini içeren, 
pozitif ayrımcılık, sosyal güvenlik, erişilebilir ulaşım ve binalar dahil olmak 
üzere istihdamda ve eğitimde eşitliğe yer veren, engelli bireyleri temsil eden 
kuruluşların tanınmasını içeren ve engellilik ve diğer meselelere ilişkin araştır-
malar yapılmasını öngören geniş bir politika çerçevesi belirlemektedir.  

Parlamento Sözleşme’nin iç hukuka aktarılmasını 
nasıl sağlayabilir?

 �  Engelli kadın, erkek ve çocukların medeni, kültürel, ekonomik, siyasal 
ve sosyal haklarını ülkenin en üst düzeydeki yasasında (Anayasa ya da 
Kurucu Yasa) tanıyarak; 

 ͑  Anayasa’daki veya Kurucu Yasa’daki mevcut hükümlerin ve engelli 
bireylere sağlanan korumanın gözden geçirilmesi;

 ͑  Genel bir eşitlik güvencesine yer verilmesi;

 ͑  Engellilik temelinde yapılan ayrımcılığın yasaklanması;

 ͑  Engelli bireylerin haklarına ilişkin özel hükümlere yer verilmesi;

 ͑  Engelli bireylere atıfta bulunulan dilin gözden geçirilip düzeltilmesi.

 �  Sözleşme’nin içeriğinin ve hatta Sözleşme metninin tamamının dahil 
edildiği ve mahkemeler önünde uygulanabilir olmasının sağlandığı bir 
yasayı kabul ederek;

 �  Uygulamaya yönelik ilave bir mevzuatı kabul ederek. Yürürlükte olan 
mevzuatın niteliğine bağlı olarak, aşağıda yer alan hususlarda yeni dü-
zenlemelere yer verilmesi ya da mevcut düzenlemelerin değiştirilmesi 
gerekebilir: 

 ͑ Engelliliğe dayanılarak yapılan ayrımcılığın kamusal ve özel alanlar-
da yasaklanmasını da içeren kapsayıcı ve genel bir ayrımcılık karşıtı 
yasa;

 ͑ İş, eğitim, adalete erişim gibi farklı alanlarda engelliliğe dayanılarak 
yapılan ayrımcılığı da yasaklayacak şekilde ayrımcılık karşıtı yasa-
lar;

 ͑ Engelliliğe dayanılarak yapılan ayrımcılığı yasaklayan ve engelliliğe 
dair hususları geniş bir çerçevede ele alan engelli bireylerin eşitliği 
yasası.

 �  Engelli bireylere ve/veya engelli bireyleri temsil eden örgütlere yasala-
rın hazırlanması sürecinde danışılmasını sağlayacak bir mekanizmanın 
olması;

 �  Mevcut ve yeni kabul edilecek tüm yasalarda engelli bireylere atıfta 
bulunulurken kullanılan dilin gözden geçirilip düzeltilmesi. 
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Geniş kapsamlı bir engelli eşitliği yasası bile engelli bireylerin eşitliği ile 
ilgili konuların bir kısmını ele alamayabilir. Sosyal güvenlik ve sosyal destek, 
çalışan tazminatı, ulaşım ve taşımacılık standartları, binalardaki standartlar 
ve ilgili diğer konular gibi çok daha ayrıntılı bir odağın olması gerekliliği göz 
önünde bulundurulduğunda, bu tür konuların diğer yasalarda da ele alınması 
daha uygun olacaktır. 

Halihazırda diğer ayrımcılık biçimlerini yasaklayan bir mevzuat varsa, söz 
konusu mevzuatın engelliliğe dayalı ayrımcılığı yasaklanan ayrımcılık temel-
lerinden biri olarak dahil edecek biçimde değiştirilmesi de uygun olacaktır. 
En azından Sözleşme’nin“engellilik” kavramından neyi kastettiği ve “engelli-
liğe dayalı ayrımcılık” tanımı ayrımcılık karşıtı genel bir yasaya tam anlamıyla 
yansıtılmalıdır. Mevcut mevzuatın Sözleşme’nin kapsadığı alanlardan yalnız-
ca bir bölümünü ele aldığı hallerde ise, engelliliğe dayalı ayrımcılığa karşı 
her alanda koruma sağlanmasını güvence altına almak için yeni yasal dü-
zenlemelere ihtiyaç olacaktır. Kabul edilecek bu yeni yasal çerçevede mevcut 
kurumlara, engelli bireylerin bu kurumlara üye olmaları ya da üyeler olarak 
dahil olmaları ve söz konusu kurumlara engellilik ile ilgili konularda yeterli 
uzmanlığının bulunması koşuluyla, yeni yasayı izleme ve uygulama görevinin 
tevdi edilmesi de uygun olabilir. 

Yasal tedbirlerin içeriği

Önemli Unsurlar

İster tek bir yasa şeklinde, isterse de birden fazla yasa biçiminde şekillen-
dirilsin, mevzuatın uygulanmasında gerekli olan bir dizi önemli unsur bulun-
maktadır. Mevzuat;

 � Sözleşme’yi, Sözleşme’nin “engellilik” kavramını gelişen ve evrilen 
bir kavram olarak tanıdığını ve “engelliliğe dayalı ayrımcılık”, “makul 
düzenleme” ve Sözleşme’de yer alan diğer önemli tanımları açıkça 
zikretmeli;

 �   Sözleşme’nin kapsadığı tüm alanlarda engelliliğe dayalı ayrımcılığı 
yasaklamalı;

 �   Farklı düzeylerdeki hükümet ve hükümet dışı aktörler dahil olmak 
üzere görev sahiplerini tanımlamalı;

 �   Kişi ve grupların

 ͑ Engelliliğe dayalı ayrımcılıkla ilgili iddialarını dillendirmesi,

 ͑ Bu iddialarının araştırılması ve

 ͑ Uygun dava yollarına erişimin olması gibi hakları sağlamalı;

 �   Bağımsız kuruluşların
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 ͑ Sistematik nitelikteki ayrımcılık iddialarını ve bireysel başvuruları 
ele alma,

 ͑ Bu iddiaları araştırma ve raporlama ve

 ͑ Sistematik dava yollarının araştırılması ile yasal ve diğer yollar ara-
cılığıyla değişimi sağlamalarına imkân verilmelidir.  

Uygulamaya yönelik mevzuatın Sözleşme ile ilişkilendirilmesi

Yasaların Sözleşme’nin lafzı ve ruhu uyarınca yorumlanacağının açıkça 
belirtilmesi için, uygulamaya yönelik mevzuatın Sözleşme’nin şartlarını ya da 
bu şartlara yapılan atıfları içermesi gerekmektedir. 

Sözleşme, engelliliğin kişi ve çevresi arasındaki karşılıklı etkileşimin sonu-
cunda ortaya çıktığı ve birtakım bozukluklar sonucu bireylerde yer eden bir 
durum olmadığı anlayışı temeline dayanır. Bu tür bir kavrayış Sözleşme’nin 
uygulanmasını sağlayacak mevzuat açısından, özellikle de engelli bireylerin 
haklarının tam anlamıyla hayata geçirilmesinin önündeki engellerin tespit 
edilmesi ve uygun hukuk yollarının belirlenmesi bakımından önemli sonuçlar 
doğurmaktadır. Parlamenterler engelliliğin doğası ve biçimleri ile katılımın 
önündeki sosyal bariyerlerin nasıl ortadan kaldırılabileceğine ilişkin kavra-
yışlarını güncellemek için engelli bireyler ve bu bireyleri temsil eden örgütler 
dahil olmak üzere engellilik konusundaki uzmanlara da danışabilirler. 

Mevzuatta ele alınacak engellilik biçimleri

Sözleşme, mevzuatta ele alınacak engellilik biçimlerine ilişkin olarak ay-
rıntılı ve ucu kapalı bir liste sunmamakta; bir diğer ifadeyle, yalnızca asgariyi 
ortaya koymaktadır. Sözleşme, engelli bireyleri “çeşitli engellerle karşılıklı 
etkileşimleri nedeniyle başkaları ile eşit olarak topluma tam ve etkin olarak 
katılmalarını engelleyebilecek uzun dönemli fiziksel, ruhsal, zihinsel veya du-
yusal bozuklukları bulunan kişileri” içerecek biçimde tanımlamaktadır.

Bu tanım, Sözleşme çerçevesinde koruma sağlanan engellilik kategorileri-
ni başı sonu olan bir liste olarak sunan bir tanım değildir. Engelliliğin sosyal 
bağlamı göz önünde bulundurulduğunda, kısa dönemli engellilik durumu gibi 
diğer kategoriler de Sözleşme kapsamına, ve tabii ki taraf devletlerin mevzu-
atlarına, dahil edilebilir. Sözleşme’nin 4(4). maddesi, Sözleşme’nin engelli 
bireylerin haklarının korunmasına dair iç hukukta sağlanacak daha yüksek 
standartlara halel getirmeyeceğini ya da bu standartların yerini alma niyetinde 
olmadığını vurguladığından, devletler her zaman daha geniş bir tanımı kabul 
edebilirler. Yani, herhangi bir devletin kendi tanımını Sözleşme’nin 2. madde-
sinde zikredilen kategorilerle sınırlandırması gerekmemektedir.  
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Mevzuatın temel bir unsuru olarak “makul düzenleme” 
kavramı

Sözleşme, kişiye “makul düzenleme” sağlanmamasının engelliliğe dayalı 
ayrımcılık anlamına geleceğini belirtmektedir. Dolayısıyla, ayrımcılığa ilişkin 
her türlü yasal tanım, makul düzenleme sağlanmasının reddedilmesini bir ay-
rımcılık fiili olarak tanımlamalı ve Sözleşme’nin ikinci maddesinde yer alan 
“makul düzenleme” tanımına atıfta bulunmalıdır. 

“Makul düzenleme” kavramı, makul değişiklikleri, uyumlaştırmaları ya da 
tedbirleri sağlamak veya etkili ve uygun değişiklikleri gerçekleştirme ödevi 
anlamına da gelmektedir. Bir kişiye “makul düzenleme” sağlanması deyi-
minden kastedilen şey, engelli bireylerin diğerleriyle eşit bir şekilde mevcut 
hizmetlerden yararlanmasına ve herhangi bir faaliyete katılmasına mani olan 
engellerin kaldırılması amacıyla engelli kişi için örneğin çalışma ortamında, 
eğitim kurumunda, sağlık hizmeti verilen bir merkezde ya da ulaşım hizme-
tinde yapılacak uyumlaştırmalardır. İstihdam konusunda bu kavram fiziki 
tesislerde yapılacak değişiklikleri, ekipmanların edinilmesi ya da değiştirilme-
sini, okuyucu veya tercüman ya da uygun eğitim veya denetimin sağlanması-
nı, test veya değerlendirme prosedürlerinin oluşturulmasını, standart çalışma 
saatlerinin yeniden düzenlenmesini ya da bir pozisyon için belirlenen bazı 
vazifelerin bir başka kişiye verilmesini içerebilir.  

Ayrımcılık davalarında ispat yükümlülüğünün yer 
değiştirmesi
Avrupa hukuku çerçevesinde, engellilik temelinde yapılan ayrımcılıkla ilgili olanlar 
da dahil olmak üzere ayrımcılık davalarındaki ispat yükümlülüğü kuralı husu-
sunda özel düzenlemelerin yapılması uygun görülmüştür. Örneğin, İstihdamda 
ve İşte Eşit Muamele konusunda Genel Çerçeve Saptayan 27 Kasım 2000 tarih 
ve 2000/78 EC sayılı Konsey Talimatı’nın 10. Maddesinde bu husus aşağıdaki biçim-
de düzenlenmiştir:

“İspat yükümlülüğü

1. Üye ülkeler, kendilerine eşit muamele ilkesinin uygulanmamasından do-
layı haksızlığa uğradıklarını kabul eden kişilerin mahkemeye veya benzer 
yetkili bir makama, doğrudan veya dolaylı ayrımcılığın varlığına işaret eden 
olayları sunabilmelerini sağlayacak önlemleri alacaklardır. Bu konuda eşit 
muamele ilkesine aykırı davranılmadığını kanıtlamak karşı tarafa ait olacak-
tır. 

2. Yukarıdaki 1.paragrafın hükmü, üye ülkelerin kanıtlama yükümlülüğü ile 
ilgili olarak iddia edenler için daha lehte kurallar kabul etmelerini engelle-
mez.”
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“Makul düzenleme” kavramına ilişkin ülke 
uygulamaları
1990 tarihli ABD Engelliler Kanunu, 42 USC §12112

a) Genel Kural

Bu yasa tarafından kapsanan hiçbir kişi ya da kuruluş, vasıflı bir engelli bireyi 
engelli olmasından ötürü işe başvuru usulleri, işe alım, terfi, ilişiğin kesilmesi, 
çalışan tazminatı, meslek eğitimi ve istihdam edilmesinden kaynaklanan diğer 
şart, koşul ve imtiyazlarla ilgili olarak ayrımcılığa maruz bırakamaz.

b) Tanımlar

Bu kısmın (a) bendinde kullanılan “ayrımcılık gözetme” kavramı (…)

(5) (A) İşbu yasa tarafından kapsanan kişi ya da kurumun, bilinen fiziksel 
veya zihinsel kısıtları olan ve iş başvurusunda bulunan veya çalışan konu-
munda olan vasıflı bir engelli bireye, sağlanması gereken imkânı kendi işle-
yişi üzerinde gereksiz bir yük oluşturduğu ispat etmeksizin makul düzenle-
me sağlamamasını ve 

(B) iş başvurusunda bulunan veya çalışan konumunda olan vasıflı bir engelli 
bireyin istihdam fırsatlarından mahrum bırakılmasını içerir. 

İspanya’da 2003 tarihli Eşit Fırsatlar, Ayrımcılık Gözetilmemesi ve Engelli Bireyler için 
Evrensel Ulaşılabilirlik/Erişilebilirlik Yasası da makul düzenleme (“ajuste razonable”) 
kavramını içermektedir. Yasada yer alan tanım uyarınca bu kavram “engelli bir 
bireyin diğer yurttaşlarla eşit koşullarda ulaşılabilirliğini veya katılımını sağla-
mak üzere fiziksel, sosyal ve tutumsal çevreyi engelli bireylerin özel ihtiyaçla-
rına uygun hale getirecek orantısız bir yük oluşturmayan etkili ve pratik tedbir-
ler” anlamına gelmektedir (madde 7(c)).

1995 tarihli Birleşik Krallık Engelliğe Dayalı Ayrımcılık Gözetilmemesi Yasası, işveren-
lerin “uyumlaştırmaları yapma” ödevini düzenlemektedir (6. Kısım 1. Bölüm). 
Söz konusu ödev, “engelli bir bireyin engelli olmayan bir bireye kıyasla ciddi bir 
biçimde dezavantajlı konumda olmasına sebep verecek her türlü düzenleme” 
ile “işyerinin her türlü fiziki özelliğini” kapsamaktadır. İşveren, bu gibi hallerde 
“yapacağı düzenlemelerin ve işyerinin fiziki özelliklerinin yukarıda anılan deza-
vantajlı etkiyi yaratmaması için mevcut durum çerçevesinde makul olan adım-
ları atmakla” yükümlüdür. Yasanın 6. kısmının üçüncü bölümü de işverenin bu 
ödevini yerine getirmesi için atması gerekebilecek adımları açıklamaktadır. 
Buna göre işveren:İşyerlerinde uyumlaştırılmaları gerçekleştirmek,

 �  Engelliliği bulunan bir bireyin görevlerinin bir kısmını bir diğer kişiye 
vermek,

 �  Engelliliği bulunan bir bireyi halihazırda açık bulunan bir kadroya ge-
çirmek,

 �  Engelliği bulunan bir bireyin çalışma saatlerinde değişiklikler yapmak,

 �  Engelliliği bulunan bir bireyi işyerindeki bir başka yerde görevlendir-
mek,

 �  Engelli bir bireyin rehabilitasyon, değerlendirme ya da tedavi hizmet-
lerini alabilmesi için çalışma saatleri içerisinde izinli olmasına müsaade 
etmek,

 �  Eğitim fırsatları vermek ve/veya verilmesini sağlamak,
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Bazı ülkelerdeki kanunlar engelli farkındalığı olan temin ve tedarik stra-
tejilerinin bulunmasını da öngörebilmektedir. Bu tür düzenlemeler, kamu 
kurumlarının herkes için ulaşılabilir/erişilebilir nitelikte olan ya da kapsayıcı 
tasarım ilkesine dayanan ekipmanı tercih etmesini veya hizmet sağlayıcılarına 
iş gücünün belli bir yüzdesini engelli bireylerin istihdamına açmaları koşulu-
nu koyabilmektedir.  

Engelli bireylerin belirli ihtiyaçlarının sağlanması Sözleşme çerçevesinde 
öngörülmüş olsa da, bunun makul imkânlar çerçevesinde sağlanması belirtil-
miştir. Eğer sağlanması gereken imkân, bu imkânı sağlaması beklenen kişi ya 
da kuruma orantısız veya gereksiz bir yük oluşturuyorsa, bu imkânın sağlan-
maması ayrımcılık teşkil etmeyecektir. Bazı ülkelerdeki yasalar talep edilen 
bir imkânın orantısız bir yük oluşturup oluşturmayacağının değerlendirilme-
sinde hesaba katılacak unsurları da ortaya koymaktadır. Gereken değişiklik-
lerin yapılabilirliği, maliyeti, kurumun yapısı, büyüklüğü ve kaynakları, diğer 
maddi destek imkânlarının varlığı, iş sağlığı ve güvenliğine olacak etkileri ve 
gerçekleştirilecek değişikliklerin kurumun faaliyetleri üzerinde etkisi bu fak-
törlerden bazılarıdır. 

 �  Ekipman edinmek ya da mevcut ekipmanda değişiklikler yapmak,

 �  Yönerge veya talimatnamelerde değişiklikler yapmak,

 �  Test ve değerlendirme için belirlenen usullerde değişiklikler yapmak,

 �  Okuyucu ya da tercüman sağlamak ve

 �  Süpervizör sağlamakla yükümlü olabilir. 

Filipinler’de yürürlükte olan Engelli Bireylerin Magna Carta’sı uyarınca istihdam 
ve çalışma bağlamında makul düzenleme sağlanması kavramı (1) halihazır-
da çalışanlar tarafından kullanılan tesislerin engelli bireyler tarafından da                         
ulaşılabilir/erişilebilir ve kullanılabilir kılınması için iyileştirilmesini ve (2)  ça-
lışma takviminde değişikliklerin yapılmasını, açık kadrolara atamaların gözden 
geçirilmesini; donanım veya ekipman edinilmesini ya da mevcut donanım ve 
ekipmanda değişiklikler yapılmasını; sınav, eğitim materyalleri veya şirket po-
litika, kural ve yönergelerinde uygun düzenlemelerin ya da değişikliklerin ya-
pılmasını ve destekleyici yardımların, hizmetlerin ve benzeri diğer imkânların 
sağlanmasını içermektedir (4. Kısım h fıkrası).

Kamu hizmetleri ve kamuya açık yerler konusunda ise

“yasa tarafından kapsanan kişi ya da kurumun politikalarında, uygulamada ya 
da usullerinde, herhangi bir mal, hizmet, tesis, imtiyaz, avantaj ya da mekanın 
mahiyetini esastan değiştireceğini ispat etmeksizin, engelli bireylerin bu malla-
ra, hizmetlere, tesislere, imtiyazlara, avantajlara ya da mekanlara erişimlerini 
sağlayacak makul düzenlemeleri gerçekleştirmemesi” ayrımcılık olarak tanım-
lanmaktadır (madde 36 (2)).
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Engelli farkındalığı olan tedarik stratejileri- ABD 
Örneği
Bazı ülkelerdeki mevzuat hükümetin kamuya ekipman ve teknoloji alımında 
erişilebilirlik ve evrensel ve kapsayıcı tasarım standartlarına uyanları tercih et-
mesini zorunlu kılmaktadır. Örneğin 1973 tarihli ABD Rehabilitasyon Yasası’nın 
508 bölümünün U.S.C. § 794 (d) fıkrasında aşağıda yer verilen düzenleme bu-
lunmaktadır:

§ 794D. ELEKTRONİK VE BİLGİ TEKNOLOJİLERİ 

(a) Federal Birim ve Kuruluşlar için Şartlar 

(1) Erişilebilirlik

(A) Elektronik ve bilgi teknolojilerinde geliştirme, tedarik, bakım ve kullanım 

Amerika Birleşik Devletleri Posta Hizmetleri dahil olmak tüm Federal birim ve 
kuruluşlar, kendileri için gereksiz bir yük oluşturmayan tüm hallerde, seçilen 
teknolojinin türü ve biçimi ne olursa olsun elektronik ve bilgi teknolojisi geliştir-
me, tedarik, bakım ve kullanım faaliyetlerinin –

(i) Federal birimlerde istihdam edilen engelli çalışanların engelli olmayan 
diğer çalışanlar gibi bilgi ve verilere erişmelerine ve bunları kullanmalarına 
olanak vermesini ve

(ii) Federal bir birim ya da kuruluştan bilgi ya da hizmet almak isteyen en-
gelli bireylerin engelli olmayan diğer bireyler gibi bilgi ve verilere erişimleri-
ne ve bunları kullanmalarına olanak vermesini sağlamalıdır.

(B) Alternatif araçlar

Erişim Kurulu tarafından 2. fıkra uyarınca yayınlanan standartları karşılayan 
elektronik ve bilgi teknolojisi geliştirme, tedarik, bakım ve kullanım faaliyetle-
rinin gereksiz bir yük oluşturduğu hallerde ise, federal birim ya da kuruluşlar 
1. fıkraca kapsanan engelli bireylere bilgi ve veri sağlamak ve bu bireylerin söz 
konusu bilgi ve verileri kullanmalarına olanak vermek için alternatif araç ve 
yollar sağlayacaktır.
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Orantısız veya gereksiz yük kavramı
Makul düzenleme (“ajuste razonable”) kavramını içeren 2003 tarihli İspanya 
Eşit Fırsatlar, Ayrımcılık Yapmama ve Engelli Bireylere Evrensel Erişim Yasası “orantısız 
yük” (“carga desproporcionada”) terimini kullanmaktadır. Yasanın 7. madde-
si uyarınca “bir yükün orantılı olup olmadığı tespit edilirken alınacak tedbirin 
maliyeti, böyle bir tedbirin alınmamasının engelli bireyler üzerinde yaratacağı 
ayrımcı etkiler, tedbiri uygulayacak kişi, kurum ya da kuruluşun yapısı ve özel-
likleri ve resmi mali destek ve diğer türlü yardım alabilme imkânı göz önünde 
bulundurulmalıdır.” 

Birleşik Krallık Engelli Bireylere Ayrımcılık Gözetilmemesi Yasası uyarınca bir işveren 
a) yasanın 6 kısmında yer alan ödevini [makul düzenleme sağlama] yerine ge-
tirmez ve b) söz konusu yükümlülüğe uymayışını gerekçelendiremezse engelli 
bir bireye ayrımcılık yaptığı addedilir. Yasanın altıncı kısmının dördüncü fıkrası 
da işverenin söz konusu makul düzenlemeleri gerçekleştirme ödevine riayet 
etmesi için atacağı adımların makul olup olmadığının tespit edilmesindeki temel 
unsurları sıralamaktadır. Bu unsular ise:

“(a) Atılacak adımın ayrımcı bir etkinin ortaya çıkmasına ne derecede mani 
olacağı;

(b) İşveren için ne ölçüde yapılabilir olduğu;

(c) İşveren üzerindeki mali ve benzeri maliyetleri ve iş faaliyetini ne ölçüde 
kesintiye uğratacağı;

(d) İşverenin sahip olduğu mali ve diğer kaynakların büyüklüğü;

(e) Bu tür bir adımı atarken işverenin yararlanabileceği mali ve benzeri di-
ğer yardımların mevcut olup olmamasıdır.”

1992 tarihli Avustralya Engelli Bireylere Ayrımcılık Gözetilmemesi Yasası uyarınca 
işverenler, eğitim makamları ve diğer kişi ve kuruluşlar gereksiz ya da makul 
olmayan bir zorluk olmadığı takdirde “makul düzenleme” sağlama yükümlülü-
ğü altındadır. Yasanın 11. Kısmı “gereksiz zorluğun ne olduğunu tespit edilirken 
ilgili her türlü durumun göz önünde bulundurulacağını” belirtmektedir. Söz ko-
nusu unsurlar ise:

 � İlgili kişi için ortaya çıkabilecek yararın ve görülecek hasarın niteliği;

 � Kişi üzerinde engelliliğin etkisi;

 � Mali koşullar ve gereksiz ya da makul olmayan bir zorluk olduğu id-
diasında bulunan kişi tarafından yapılması gereken harcamanın tah-
mini miktarı ve

 � Hizmet sunumu ya da tesislerin erişebilir olmasını ilgilendiren du-
rumlarda ise, 64. kısım uyarınca komisyona verilen eylem planıdır. 

İşverene doğacak maliyet konusunda ise, Avustralya İnsan Hakları ve Eşit Hak-
lar Komisyonu değerlendirmenin “basitçe doğrudan veya görünen ya da brüt 
maliyet üzerinden değil, işveren için toplamda ortaya çıkacak öngörülebilir ya 
da makul olarak tahmin edilebilir net maliyet (ya da yarar) üzerinden” yapıl-
ması gerektiğini belirtmektedir. Böyle bir değerlendirme aşağıdaki hususların 
dikkate alınmasını gerektirebilir: 
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 � Doğrudan maliyetler;

 � Yapılacak düzenleme ya da ilgili kişinin istihdamı ile ilgili olarak mah-
sup edilebilecek vergi, ödenek ya da diğer mali yararların olup olma-
ması;

 � İlgili pozisyonun verimliliği, diğer çalışanlar ve kurumla ilgili olanlar 
da dahil olmak üzere dolaylı masraflar ve/veya yararlar;

 � Satışlarda, gelirde ya da müşteri hizmetlerinin etkinliğinde gerçekle-
şebilecek artış ya da düşüşler;

 � Yapılacak düzenlemenin, benzer bir durumda olan ancak engelli ol-
mayan bir çalışana sağlanacak ekipmanın ya da tesisatın ortalama 
maliyetine ne ölçüde ek bir maliyet getireceği; 

 � Yapılacak düzenlemenin her koşulda diğer yasa, standart ya da an-
laşmalar uyarınca yapılması gerekip gerekmediği ve

 � Düzenlemeyi talep eden kişinin vasıfları, becerileri, eğitimi ve dene-
yimi. 

Düzenlemenin yapılmasından ötürü doğacak finansal maliyetler ve yararlar ile 
engelli bir bireye eşit fırsat, muamele ya da katılım sağlanmasının doğuracağı 
yararlara ilaveten, aşağıda yer alan hususlar da göz önünde bulundurulabilir:

 � Yapılacak düzenlemenin diğer çalışanlar ya da potansiyel çalışanlar, 
müşteriler ya da düzenlemeden etkilenmesi muhtemel diğer kişilere 
olabilecek yararı veya zararı;

 � Yapılacak düzenlemenin çalışan sayısı, işin mekansal örgütlenme-
si, yapılacak işin niteliği, ilgili müşteri istemleri, işgücü planlaması 
ihtiyaçları, düzenlemenin gerçekleştirilmesi esnasında üretimdeki 
“aksama süresi” ya da kesinti ve kurumun etkinliğini, verimliliğini, 
başarısını ve rekabetini etkileyecek diğer unsurlar dahil olmak üzere 
kurumda yapılan işin örgütlenmesine getireceği yarar ya da zarar;

 � Yapılacak düzenlemenin diğer çalışanlar üzerinde makul olmayan 
istemlere sebep verip vermeyeceği;

 � Yapılacak düzenlemenin, söz konusu düzenleme gerçekleştirilirken 
herhangi bir kişinin sağlığı ya da güvenliği üzerindeki olası yararı ya 
da zararı ve bunların niteliği;

 � Yapılacak düzenleme sonucu ortaya çıkabilecek olası çevresel yarar 
ya da zararın ve bunların niteliği ve

 � Yapılacak düzenlemenin ilgili diğer yasa, standart veya anlaşmaların 
uygulanabilir hükümlerine uyumuna yardımcı olup olmadığı ya da bu 
hükümlerle çatışıp çatışmadığı ve düzenlemenin yapılmasıyla ortaya 
çıkabilecek diğer olası yarar ya da zarar ve bunların niteliği. 
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Özel tedbirler

Mevzuat yalnızca ayrımcılığı yasaklamakla sınırlı kalmamalı; devlet ve özel 
aktörlerin pozitif tedbirler almalarını da öngörebilmelidir. Sözleşme’nin 5(4). 
maddesi herkes için eşitliğin sağlanabilmesi için, belirli kişilere ya da belli 
engellilik biçimlerine yönelik özel tedbirlerin alınmasının gerekli olabileceğini 
kabul etmektedir. Bu tedbirler iki şekilde olabilir:  

 � Sürekli/kalıcı tedbirler 
Bu özel tedbirler sürekliliği ve muhtemelen de kalıcılığı olan tedbirler-
dir. Örneğin, engelli bireylerin diğer herkes kadar hareket imkânına 
sahip olmasını sağlamak için hükümetler engelli bireylere taksi kulla-
nabilmeleri için bir yol desteği sağlayabilirler.

 � Geçici tedbirler
Bu tedbirler engelli bireylerin geçmişte yaşadıkları dezavantajları gi-
dermek için tasarlanan ancak yalnızca belli bir süre için geçerli olması 
öngörülen tedbirlerdir. Örneğin, hükümet engelli bireylerin istihda-
mında hedefler ya da kotalar koyabilir ve bu hedeflerin başarılmasının 
ardından kotaların kaldırılması öngörülebilir.

Sözleşme, hem sürekli hem de geçici nitelikteki tedbirlere imkân vermekte 
ve bu uygulamalar Sözleşme tarafından tanımlandığı üzere ayrımcılık teşkil 
etmemektedir. Esasen, her iki nitelikteki tedbirde eşitliğin sağlanması için ge-
rekli olabileceğinden, Taraf Devletin sosyal hayatın farklı alanlarında bir dizi 
özel tedbir alması yükümlülüğünü de doğurabilir.   

Bazen belli bir grubun üyelerinin yaşadığı tarihsel ve süregelen dezavan-
tajları gidermek amacıyla alınan bu tür özel tedbirlere, o gruba ait olmayan 
kişilerce bu tedbirlerin ayrımcı olduğu gerekçesiyle dava açıldığı olmuştur. 
Mevcut bulunan ya da kabul edilecek olan anayasal veya yasal eşitlik güven-
celerinin, Sözleşme’de zikredilen özel tedbirlerin iç hukuka uygun olduğunu 
ve dolayısıyla, engelli olmayan ancak özel tedbirlerin kapsamı dışında bırakıl-
malarının eşit hakların bir ihlali olduğunu iddia eden kişiler tarafından diğer 
eşitlik güvenceleri gösterilerek yapılabilecek başvurulara konu olmayacakları-
nı parlamentolar açıkça belirtilmelidir. 

Parlamentoların, aynı zamanda, özel tedbirlerin gerekliliği ve bu tedbir-
lerin toplumun tamamına olan faydaları konusunda toplumsal bilincin ar-
tırılması konusunda özel bir rolü bulunmaktadır. İç hukukta yapılacak dü-
zenlemeler, ayrıca, hükümet birimlerinin ve hatta özel kuruluşların engelli 
bireylerin haklarını teşvik etmede attıkları adımlara ilişkin olarak yıllık rapor-
lama yapmalarını da öngörebilir. Raporlama koşulu engelli bireylerin hakları-
nın fiiliyatta da güvence altına alınmasını sağlamak için atılan adımları, engelli 
çalışan oranını artırmadaki ya da özel ihtiyaçları olabilecek engelli müşterilere 
sunulan hizmetlerin geliştirilmesindeki başarıları ve ilgili diğer bir dizi konuyu 
kapsayabilir. 
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Devlet makamları,  özel kişi ve kuruluşlarca yapılan ayrımcılık
Engelli bireylerin kamu ve özel sektörce yapılacak ayrımcılığa karşı korun-

maları Sözleşme’nin ana unsurlarından biridir. Dolayısıyla, ayrımcılık karşıtı 
bir yasa ya da ayrımcılığı yasaklayan ve eşit muameleyi öngören diğer yasal 
tedbirler, özel kişi, organ ve kuruluşların yanı sıra kamu görevlileri ve ku-
ruluşlarına yönelik olarak da uygulanabilmelidir. Sözleşme, aynı zamanda, 
devletleri özel sektörü düzenlemekle yükümlü kılmıştır.

Yasal reform yapılacak  başlıca alanlar
Sözleşme yasal güvence veya korumanın şart olduğu bir dizi alanı belirt-

mektedir. Sözleşme’nin 12(1). maddesi engelli bireylerin yasa önünde kişi 
olarak tanınma hakkını yeniden teyit etmekte ve 12(2). maddesi de engelli 
bireylerin diğer bireyler gibi hukuki ehliyetlerini kullanma haklarını kabul et-
mektedir. Bu hususlara ilaveten, 12(3). madde hukuki ehliyetin kullanılma-
sında ihtiyaç duyulabilecek desteğin sağlanması için gerekli tedbirlerin alın-
masını vurgulamakta ve madde 12(4) de bu hakkın istismar edilmemesi için 
gerekli ve uygun güvencelerin tesis edilmesini öngörmektedir. 

Engelli bireylerin hukuki ehliyete sahip olduğunun reddedilmesi bu bi-
reylerin haklarının ağır ihlaline yol açtığından, yapılacak herhangi bir hukuki 

Taraf Devletlerin özel sektörü düzenleme 
yükümlülüğü

 � Taraf Devletler, herhangi bir kişi, kuruluş veya özel işletme tarafın-
dan engellilik temelinde uygulanan ayrımcılığa son verilmesi için ge-
rekli bütün önlemleri almayı taahhüt eder (Madde 4 (1) (e)).

 � Taraf Devletler, bütün medya organlarının engelli kişileri Sözleşme-
nin amacı ile uyumlu bir şekilde tasvir etmelerini teşvik etmeyi taah-
hüt eder (Madde 8 (2) (c)).

 � Taraf Devletler, ayrıca, kamuya açık olan ve hizmet  sağlayan tesisle-
re sahip özel kuruluşların, engelli kişilerin erişimine ilişkin bütün hu-
susları dikkate almalarının sağlanması için gerekli önlemleri almayı 
taahhüt eder (Madde 9 (2) (b)).

 � Taraf Devletler, sağlık mesleği mensuplarından, eğitim ve kamu ve 
özel sağlık hizmetlerine ilişkin mesleki standartların yayınlanması 
yoluyla başka hususlar yanı sıra engelli kişilerin insan hakları, onur, 
özerklik ve gereksinimleri konusundaki bilinç düzeylerini yükselte-
rek serbest ve bilinçli muvafakate dayalı olarak temin edilenler dahil 
olmak üzere engelli kişilere başkaları ile aynı kalitede sağlık hizmeti 
vermelerini ister (Madde 25 (d)).

 � Taraf Devletler, istihdam sırasında sakatlananlar da dahil olmak üze-
re herkesin çalışma hakkının gerçekleşmesini korumak ve teşvik et-
mek amacıyla mevzuat da dahil olmak üzere gerekli adımları atacak 
ve pozitif eylem programları, teşvikler ve diğer tedbirleri içerebile-
cek uygun politikalar ve önlemler yoluyla engelli kişilerin özel sektör-
de istihdam edilmesini teşvik edecektir. (Madde 27 (1) (h)).



BEŞİNCİ BÖLÜM: ULUSAL MEVZUAT VE SÖZLEŞME 65

reform bu konuyu öncelikli olarak ele almalıdır. Parlamentolar, mevcut yasayı 
engelli bireylerin hukuki ehliyetleri üzerinde herhangi bir kısıtlama getirip ge-
tirmediğini ve yasanın hükümleri ile uygulamasının Sözleşme ile uyumlu olup 
olmadığını belirlemek için gözden geçirmelidir. Parlamentolar, aynı zaman-
da, engelli bireylerin hukuki ehliyetlerine saygı gösteren resmi güvencelere 
karşın, fiiliyatta da bu durumun gerçekleşip gerçekleşmediği konusunu da 
ele almalıdır. Sözleşme, devletlerin, hukuki ehliyetlerini kullanmada desteğe 
ihtiyaç duyabilecek engelli bireyler için uygun tedbirleri almalarını öngörür. 

Sözleşme, ayrıca, engelli bireylerin haklarının yadsındığı ve yadsınmaya 
devam edildiği alanlarda da bir dizi güvenceye yer vermektedir. Kişi hürri-
yeti ve güvenliği (madde 14) ile işkence görmeme ve hane içinde ve dışında 
istismar, şiddet ve tacize maruz kalmama haklarını da içermektedir. Devlet, 
engelli bireylerin, özellikle de zihinsel engellilerin, özgürlüklerinden mahrum 
bırakılması gibi konulardaki yasalarını ve bu yasaların uygulanmasını dik-
katlice gözden geçirmelidir. Örneğin, devletler Sözleşme’nin zorunlu olarak 
bakım ve tedavi merkezlerine yerleştirilme yerine toplumda bağımsız olarak 
yaşamaya ilişkin vurgusunu not etmelidir. Devletler, aynı zamanda, zorunlu 
ya da zorla tıbbi müdahale ile ilgili güvenceleri gözden geçirmenin yanı sıra, 
bu bağlamdaki mevzuatın uygulanmasını izleyecek, istismar vakalarını araş-
tıracak ve gerektiğinde cezalandırıcı müeyyideler uygulayacak yasaların ve 
usullerin olmasını da sağlamalıdır (Madde 16 (4)).

Dava Yolu

Hong Kong’da 1995 tarihinde kabul edilen Engellilere Yönelik Ayrımcılık Yapılma-
masına İlişkin Kanun’un hükümleri uyarınca engellilik temelinde yapıldığı iddia 
edilen ayrımcılık davaları çok sayıda telafi edici karar verme yetkisi bulunan 
Çin Halk Cumhuriyeti Hong Kong Özel İdari Bölgesi Bölge Mahkemesi’nde görü-
lür. Söz konusu yasanın 72. kısmında yer alan bu yetkilerden biri de aşağıda 
yer almaktadır. Buna göre Mahkeme,

“(a) davalı kişi veya kuruluşun bu Kanun çerçevesinde hukuka aykırı ola-
rak kabul edilen bir harekette bulunduğunu ya da fiil işlediğini beyan 
edebilir  ve davalının söz konusu hareketi ya da fiili bir kez daha tek-
rarlamamasına ya da bu hareket veya fiilde ısrar etmemesine karar 
verebilir;

(b) Davalı kişi ya da kuruluşun davacının gördüğü zarar ya da kaybı telafi 
etmesi için makul tedbirler almasına karar verebilir;

(c) Davalı kişi ya da kuruluşun davacıyı yeniden istihdam etmesine karar 
verebilir;

(d) Davalı kişi ya da kuruluşun davacıyı terfi ettirmesine hükmedebilir; 

(e) Davalı kişi ya da kuruluşun, söz konusu hareket ya da fiil nedeniyle 
davacının gördüğü zararı ya da kaybı tazmin etmesine karar vere-
bilir;

(f) Davalı kişi da kuruluşun davacıya cezai tazminat ödemesine hükme-
debilir ve

(g) Yasaya aykırı olarak yapılan her türlü kontrat ya da anlaşmanın baş-
langıcından ya da belirlenen bir tarihten itibaren kısmen veya tama-
men hükümsüz ilan edilmesine karar verebilir.”
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Fikri mülkiyet kanunları ve kitaplara, filmlere ve diğer medya-
ya erişimin sağlanması

Taraf Devletler, engelli bireylerin kültürel materyallere erişimine mani 
olunmamasını sağlamak için fikir ve sanat eserleri kanunlarını gözden geçir-
melidir. Bazı ülkeler bu amaçla Dünya Telif Hakları Örgütü ve Dünya Tica-
ret Örgütü ile yapılan anlaşmalar gibi uluslararası sözleşmelere bağlı kalacak 
şekilde yasalar çıkarmıştır.  

Ulusal İşaret dil(ler)inin tanınmasına ilişkin mevzuat

Sözleşme Taraf Devletlere işaret dillerinin kullanımını tanıma ve teşvik 
etme yükümlülüğü getirmektedir. Bu yükümlülük, uygulamaya ilişkin mev-

Ulusal işaret dillerini tanıyan ülkeler

Uganda Anayasası işaret dilini tanımakta ve devletin bu dilin gelişiminin teşvik 
edilmesindeki ödevini özel olarak belirtmektedir. Anayasa’nın 24. Maddesi 
uyarınca 

“devlet işitme engelliler için işaret dilinin gelişimini teşvik eder.” 

Finlandiya Anayasası’nın (1995) kişinin kendi dili ve kültürü hakkını tanıyan 17. 
Kısmına göre

“işaret dilini kullanan bireylerle, engellilik nedeniyle tercüman ya da çe-
viri yardımına ihtiyaç duyan kişilerin hakları bir yasa tarafından güvence 
altına alınır.”

1999 tarihli Venezuela Bolivar Cumhuriyeti Anayasası’nın 101. Maddesine göre

 “devlet kültürel bilginin yayınlanmasını, bu bilgiye erişimin sağlanmasını 
ve dolaşımını güvence altına alır. Görüntülü medya işitme sorunları olan 
kişiler için altyazı ve Venezuela işaret dilinde tercüme sağlar. İşbu yü-
kümlülüklerin şartları ve usulleri bir yasa tarafından belirlenir.” 

Ağustos 1999 tarihinde Tayland Kraliyet Hükümeti adına Eğitim Bakanı ta-
rafından imzalanan kararla Tayland İşaret Dili “Tayland’daki işitme engellilerin 
ulusal dili” olarak tanınmıştır. 

Yeni Zelanda İşaret Dili Yasası 2006 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Yasa işitme 
engeli bulunan Yeni Zelandalıların ilk ya da tercih ettikleri dil olan Yeni Ze-
landa İşaret Dili’ni (YZİD) resmi olarak tanımlamaktadır. Söz konusu yasa 
uyarınca işitme engelli bireylerin kullandıkları dil, Yeni Zelanda dilinin değerli 
bir parçası olarak tanınmış ve dolayısıyla da işaret diline Yeni Zelanda’da 
konuşulan diğer dillerle eşit bir statü sağlanmıştır. Yasaya göre hukuki mu-
ameleler içine giren her insan söz konusu muameleler sırasında işaret dilini 
kullanabilmektedir. Yasa, aynı zamanda, işitme engelli bireylere kullandıkları 
dili etkileyecek olan meselelerde (örneğin YZİD’in kullanımının teşvik edil-
mesinde) danışılmasını; YZİD’nin devletin sunduğu hizmetlerin tanıtımında 
ve halka sağlanan diğer bilgilendirmelerde kullanılmasını ve işitme engelli 
bireylerin devletin sunduğu hizmetlere erişimlerinin YZİD kullanımı da dahil 
olmak üzere uygun vasıtalarla sağlanmasını öngörmektedir. 

Yukarıda anılan hususlara ilaveten, yasa hükümet birimlerinin makul olan 
her durumda işitme engelli bireylerle gerçekleştirecekleri iletişimde belli 
başlı ilkelere riayet etmelerini öngörmektedir (madde 9).
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zuatın da çıkarılmasını gerekli kılacaktır. 

İç hukuktaki şikâyet usulleri

Mevzuat hukuksuz bir biçimde ayrımcılığa maruz kalan bir bireyin etkili 
bir hukuk yoluna başvurabilmesini ve mağduriyetin tazmin edilmesini güven-
ce altına almalıdır. Hukuk yolları ve tazminler, tazminat ya da masrafların 
karşılanmasını, eski haline getirilmeyi öngören bir kararın çıkarılmasını, ay-
rımcı fiillere son verilmesini ve gelecekte bu fiillerin meydana gelmesinin ön-
lenmesini buyuran bir kararın alınmasını, bireyin hakları konusunda makul 
düzenleme sunulmasını, özür dilenmesini, pozitif eylemler ve diğer tedbirler 
dahil olmak üzere geniş kapsamlı ve tazmine yönelik tedbirlerin alınmasının 
hükmedilmesini içerebilir. 

Bazı ülkelerdeki ayrımcılık karşıtı yasalar çerçevesinde, şikâyette bulunan 
kişi ayrımcılığın gerçekleşmiş olabileceğine dair olguları ortaya koyduğu an-
dan itibaren, söz konusu şikâyetteki ispat yükü,  şikâyet edilen muamelenin 
yasaklanmış ayrımcılık temellerine dayanmadığını veya dayanıyorsa bile mü-
saade edilen istisnalara dayanılarak yapıldığını kanıtlama ödevi davalınındır. 
Ayrımcılık davalarında şikâyette bulunan kimselerin çoğu zaman şikâyet et-
tikleri ayrımcılığa dair doğrudan kanıt göstermekte çektikleri güçlükler göz 
önünde bulundurulduğunda, bu hususun ilgili usul kanunun ele alması gere-
ken önemli bir boyutu olduğu ortaya çıkacaktır (bkz. Ayrımcılık mevzuatına 
ilişkin çeşitli yaklaşımları ele alan önceki sayfadaki kutucuk). 

Uygulamanın desteklenmesinde usule ilişkin tedbirler

Bu el kitabının önceki bölümlerinde Sözleşme’nin onaylanmasına zemin 
hazırlama sürecinde parlamenterlerin oynayabilecekleri role yer verilmişti. 
Bir devletin Sözleşme’yi onaylamasının veya Sözleşme’ye katılmasının ardın-
dan, önemli yükümlülükler doğmakta ve yasamanın da söz konusu bu yü-
kümlülüklerin yerine getirilmesini sağlamada önemli bir rolü bulunmaktadır. 
Sözleşme’nin imzalanıp onaylanmasının ardından parlamentoların atacağı ilk 
adımlara aşağıda değinilmektedir. 

Kapsamlı bir gözden geçirme

Sözleşme’nin 4(1) (b) maddesi Taraf Devletlere “engelli kişilere karşı 
ayrımcılık oluşturan mevcut yasalar, yönetmelikler, örf ve adetler ve uygu-
lamalarda değişiklik yapılması veya yürürlükten kaldırılması için mevzuat da-
hil olmak üzere bütün gerekli önlemleri alma” yükümlülüğü getirmektedir. 
Dolayısıyla, bir devletin Sözleşme’ye taraf olmasının hemen ardından- terci-
hen de Sözleşme’yi imzalamasını müteakiben- atacağı en önemli adımlardan 
biri, mevcut mevzuatın Sözleşme ile ne derece uyumlu olup olmadığını tespit 
edecek kapsamlı bir gözden geçirmeyi gerçekleştirmesidir. Devlet, aynı za-
manda, Sözleşme’nin yürürlüğe girmesi ve uygulamaya yansıması için ger-
çekleştirilmesi gereken yasal tedbirleri ve politikaları belirlemelidir. Bu amaç 
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doğrultusunda, mevzuatın gözden geçirilmesi ve yapılacak reformlara ilişkin 
olarak ayrıntılı bir çalışma programı geliştirilmelidir. 

Bu türden kapsamlı bir gözden geçirme faaliyeti, özellikle de, devletin 
Sözleşme hükümleri çerçevesinde Sözleşme’ye taraf olmasından sonraki iki 
yıl içinde sunacağı ön raporu hazırlamada yararlı olacaktır. Ön rapor, engelli 
bireylerin haklarının hayata geçirilmesi, reform yapılacak öncelikli alanların 
belirlenmesi ve mevcut durumun iyileştirilmesi için hazırlanacak programın 
ayrıntılı, planlı ve izlemeye dayalı olması için önemli bir referans noktası teşkil 
edecektir.  

Böyle bir gözden geçirme pek çok farklı şekilde gerçekleştirilebilir. Bu 

Mevzuatta ele alınması gereken önemli konular

 � Her türlü mevzuat aşağıda belirtilen anlayış temelinde düzenlenmelidir:

 ͑ Engellilik kişiyle çevresi arasındaki karşılıklı etkileşimlerin bir sonu-
cudur ve

 ͑ Engelli bireyler diğerleriyle eşit bir düzeyde medeni, kültürel, ekono-
mik, siyasal ve sosyal haklara sahiptir. 

 � Makul düzenleme sağlanmasının reddedilmesi de dahil olmak üzere özel 
ve kamu sektörün engellilik temelinde ayrımcılık yapması yasaktır. 

 � Engelli bireyler, aşağıdakiler başta olmak üzere, toplumun her düzeyin-
de yer almalı ve katılım gösterebilmelidir:

 ͑ Siyasal yaşam (Sözleşme’nin ve engelli bireyleri etkileyecek diğer 
politika ve yasaların uygulanmasında engelli bireylere danışılması, 
seçim kanunlarının yeniden düzenlenmesi vs.);

 ͑ Kültürel yaşam, eğlence, dinlenme, spor;

 ͑ Eğitim.

 � Fiziksel çevre, ulaşım, teknolojiler, bilgi ve iletişim, kamu tesisleri ve hiz-
metleri ulaşılabilir/erişilebilir olmalıdır. 

 � Eşitliğin fiili olarak gerçekleştirilmesi ya da hızlandırılması için geçici ya 
da kalıcı nitelikte özel tedbirler alınmalıdır. 

 � Kişi ve grupların engellilik temelinde yapılan ayrımcılığa karşı olarak me-
deni, cezai ve idari eylemlerde bulunma hakkı ve uygun ve yeterli hukuk 
yolları sağlanmalıdır. 

 � Engelliliğe ilişkin yapılacak her türlü tanım Sözleşme’nin 2. maddesiyle 
uyumlu olmalıdır. 

 � Engelli bireylerin kanun önünde eşit olma hakkı ve destekleyici tedbirler 
ve ilgili diğer güvenceler dahil olmak üzere hukuki ehliyetlerinin tanın-
ması sağlanmalıdır. 

 � Engelli bireylerin adalete erişimleri için hukuki muamelelerin tüm aşa-
malarında gerekli usul düzenlemeleri gerçekleştirilmelidir. 

 � Sözleşme’nin uygulanmasını izleyecek ulusal bir mekanizma tesis edil-
melidir. 
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amaç doğrultusunda, gözden geçirme faaliyetini yürütecek ve hükümete 
rapor sunacak özelleşmiş ve bağımsız bir kurum kurulabileceği gibi; eşitlik 
komisyonu, insan hakları ulusal 
kurumu veya engellilere ilişkin 
komisyon gibi mevcut bulunan 
organlara da bu görev verilebilir. 
Parlamentonun kendisi de süreci 
denetlemek amacıyla bir komite 
kurabilir veya bu denetim görevi-
ni tevdi edeceği kendi içindeki bir 
organ belirleyebilir. 

Sözleşme’nin çerçevesi, engelli 
bireylerin insan haklarından han-
gi düzeyde yararlandığının tespit 
edilmesinde kullanılacak standart 
olarak kabul edilmeli ve engelli 
bireyler de bu sürece revizyondan 
sorumlu olan yapıya üye olarak 
hem de revizyon sürecine katkı-
da bulunarak dahil edilmelidirler. 
Gözden geçirme tek seferle sınırlı 
tutulan faaliyet olmamalıdır. Bu 
işten sorumlu olan yapıya sürekli 
bir denetim yapma görevi verile-
bilir veya üç ile beş yıl gibi makul bir süre sonrasında yapının tavsiyelerinin 
uygulanmasına ilişkin bağımsız bir gözden geçirmenin yapılması sağlanabilir.

Tüm yasaların Sözleşme ile uyumlu olmasını sağlamak

Yeni yasa ve düzenlemelerin Sözleşme ile uyumlu olması ve Sözleşme’nin 
amaçlarını geliştirmeyi sağlaması, mevcut kanunların gözden geçirilmesi 
kadar önem arz etmektedir. Sözleşme, devletlere bütün politika ve prog-
ramlarında engelli kişilerin haklarını göz önünde bulundurma yükümlülüğü 
getirmektedir (Madde 4 (1) (c)). Dolayısıyla hükümet yetkilileri politika ve 
mevzuat çalışmalarını yürütürlerken teklif ve önerilerinin Sözleşme ile uyum-
lu olmasını sağlamalıdır.

Yasamanın yeni çıkarılan mevzuatın ayrıntılı bir biçimde tetkik edilmesin-
de çok önemli bir rolü bulunmaktadır. Parlamentolar mevzuatın Sözleşme ile 
uyumunun inceleneceği bir yasama sürecinin olmasını mutlaka sağlamalıdır. 
Bu ödev, yasamanın önüne gelen teklif ve önerileri gözden geçirecek ve ken-
di üyelerinden oluşturulacak bir komitenin kurulması yolunu ya da bu so-
rumluluğun mevzuatın insan hakları ilkeleriyle uyumunu incelemekle görevli 
mevcut komite veya komitelere verilmesini içerebilir. Engelli bireylerin ve ör-
gütlerinin bu sürece dahil edilmeleri esası bu noktada vurgulanması gereken 

“Güney Afrika engelli olma, 
öz-temsil ve politika reformu 
alanlarında bir hayli yol 
kat etmiştir. Sözleşme, 
siyasal iklimde değişiklerin 
olduğu zamanlarda da 
ülkenin engelli bireyleri 
ve ailelerini korumasını ve 
onlara yönelik sorumluluk 
duymasını pekiştirmenin yanı 
sıra, engelli bireylerin diğer 
tüm engelli olmayan dostları 
gibi birinci sınıf yurttaşlar 
olarak muamele görmelerini 
sağlayacaktır.”

Hendrietta Bogopane Zulu, Milletvekili 
(Güney Afrika)
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bir ilkedir. Parlamentoların, engelli bireylerin bu gibi süreçlerden ve yasama 
taslaklarından haberdar olmalarını sağlayacak ve bu grupların mevzuata dair 
görüşlerini sunmalarını kolaylaştıracak bir takım özel tedbirleri almaları ge-
rekebilir.

Bazı parlamentolar, hükümetin yürütme kanadına mevzuatın ilgili ulusla-
rarası standartlarla uyumlu olduğuna ilişkin bir beyanda bulunması veya par-
lamentoya yasama taslağı sunulduğunda ilgili taslağın belli bir gruba etkileri 
konusunda bir değerlendirme sunması şartını koyabilmektedir. Bu bağlamda 
engelli gruplara ilişkin bir etki değerlendirmesi beyanı, ister tek başına isterse 
de genel bir insan hakları etki değerlendirmesi çerçevesinde sunulsun, hükü-
metin dikkatinin bu konuya odaklanmasına yardımcı olacaktır. 

Engelli bireylerin yasama sürecine katılımlarının sağlanması

Engelli bireyler, nasıl Sözleşme’nin kaleme alınması sürecine aktif olarak 
katıldılarsa, kendilerini etkileyen her türlü mevzuatın hazırlanmasına ve diğer 
karar verme süreçlerine de aktif olarak katılabilmelidir. Engelli bireyler, ay-
rıca, yasaların uygulanmasına ilişkin gözlem ve danışmanlıklarını sunmaları 
için de teşvik edilmelidir. Tüm görüşlerin ele alınmasını sağlamak için yeterli 
bir ön bildirim ve tanıtımın ardından kamuya açık oturumların düzenlenme-
si, ilgili parlamenter komitelere yazılı görüşlerin iletilmesi için çağrıda bulu-
nulması ve parlamentonun internet sayfaları ve diğer medya araçları yoluyla 
alınan görüş ve önerilerin kamunun geneliyle paylaşılması dahil olmak üzere 
çeşitli yollar bulunmaktadır. 1 

Parlamento, engelli bireylerin yasama süreçlerine, özellikle de engelli ol-
mayla ilgili olanlara, tam katılımının sağlanması için kanunların, tutanakların 
ve diğer belgelerin büyük baskılı, Braille (kabartma) alfabesiyle ve yalın bir 
dille yazılmış formatlarda da bulunmasını sağlamalıdır. Parlamentonun fiziki 
yapıları ve oturumların düzenlenebileceği mekanlar gibi diğer mekanlar da 
engelli bireylerin erişimine olanak verecek şekilde olmalıdır. 

İl ve eyalet düzeyindeki parlamentoların katılımı

Medeni ve Siyasal Haklar Uluslararası Sözleşmesi ile Ekonomik, Sos-
yal ve Kültürel Haklar Uluslararası Sözleşmesi’nde kullanılan dili yansıtan 
Sözleşme’nin dördüncü maddesinin beşinci fıkrası, Sözleşme hükümlerinin 
“herhangi bir sınırlama ve istisna olmadan federal yapıya sahip devletlerin 
bütün bölümlerini” kapsadığını ifade etmektedir. Federal yapıya sahip bazı 
devletlerde, Sözleşme’nin belli hükümlerini uygulama sorumluluğu ve yetki-
si esas olarak eyaletlerde ya da kurucu birimlerde olabilmektedir. Böyle bir 
yetkinin uygulanamaması, devletin bir bütün olarak uluslararası yükümlü-
lüklerini ihlal etmesine neden olabilir. Bu bağlamda, merkezi hükümetin söz 
konusu alanda resmi bir yetkisi bulunmadığı gibi bir savunmanın yapılması 

1 Parlamenter sürece yurttaş katılımın daha ayrıntılı bir tartışması için bkz: “Yirmi Birinci Yüzyılda Parla-
mento ve Demokrasi: İyi Örnekler için Bir Kılavuz”, Cenevre, Parlamentolar Arası Birlik, 2006, sf. 79-87. 
3 Parlamenter sürece yurttaş katılımın daha ayrıntılı bir tartışması için bkz: “Yirmi Birinci Yüzyılda Parla-
mento ve Demokrasi: İyi Örnekler için Bir Kılavuz”, Cenevre, Parlamentolar Arası Birlik, 2006, sf. 79-87.

3
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mümkün değildir. İl veya eyalet düzeyindeki yasa koyucuların kendi yetki 
alanları çerçevesinde kendi yasalarını ve diğer girişimleri uygulama yetkisi 
bulunabileceğinden, söz konusu bu fıkra Sözleşme’nin hükümlerinin fiiliyata 
geçirilmesinde birtakım fırsatlar sunmakta ve merkezi hükümet tarafından 
alınan tedbirlere ilaveler getirilmesine olanak sağlamaktadır. 

Parlamenterler için Kontrol Listesi

Sözleşme’nin iç hukuka aktarılmasına
nasıl yardımcı olabilirim?
Ülkedeki en üst düzeydeki yasanın (Anayasa ya da Kurucu Yasa) engelli birey-

lerin medeni, kültürel, ekonomik, siyasi ve sosyal haklarını korumasını ve 

tanımasını sağlayabilirsiniz. 

Mevcut mevzuatın Sözleşme ile uyumunun gözden geçirilmesini sağlaya-

bilirsiniz. 

Sözleşme tarafından ele alınan tüm alanların hem yürürlükteki mevzuata hem de 

yeni yapılacak yasalara dahil edilmesini sağlayabilirsiniz. 

Engelli bireylere ve temsilci örgütlerine yasa hazırlama ve yapım süreçlerinde danı-

şılmasını sağlayabilirsiniz. 

Kabul edilecek mevzuatın Sözleşme ile uyumlu olmasını sağlayacak parlamento dü-

zeyinde kurum ve mekanizmaların olmasını sağlayabilirsiniz. 

Engelli bireylerin haklarının hayata geçirilmesiyle ilgili çeşitli sektörlere ulusal bütçe-

den yeterli kaynak tahsis edilmesini sağlayabilirsiniz. 

Parlamento çalışma yöntemlerini kullanabilirsiniz:

 ͑ Yazılı ve sözlü sorular;

 ͑ Kanun tasarıları;

 ͑ Meclis tartışmaları.

Engelli bireylerin hakları konusunda bilinçlendirme çalışmaları gerçekleştirebilirsi-

niz. Bunun için,

 ͑  Siyasi partinizdeki tartışmalar;

 ͑ Lobi yapma kapasitenizi güçlendirecek diğer parlamenterlerle ortaklıklar;

 ͑ Engelli bireyleri temsil eden kuruluşlarla ortalıklar ve

 ͑ Kamuya yönelik bilgilendirme kampanyaları düzenleyebilirsiniz. 
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ALTINCI BÖLÜM

Maddelerden pratiğe Sözleşme’nin 
uygulanması

Mevzuat, tek başına engelli bireylerin insan haklarından yararlan-
malarını sağlamakta yeterli olamaz. Devletler, Sözleşme hükümlerinin 
engelli bireylerin hayatlarında gerçek bir etki yaratacak şekilde fiiliyata 
dönüşmesi için etkili politika ve programlar geliştirmelidir. 

Tıpkı diğer bireyler için geçerli olduğu üzere, engelli bireyle-
rin de bir haktan mahrum bırakılmaları yaşamları boyunca diğer 
hak ve fırsatlardan mahrum bırakılmalarına neden olabilir. Aşağı-
da bu hususu örneklemek için Sözleşme’de yer alan beş madde ay-
rıntılarıyla incelenecek ve habilitasyon ve rehabilitasyon (madde 26),                                                                       
ulaşılabilirlik/erişilebilirlik (madde 9), eğitim (madde 24), istihdam 
(madde 27) ve hukuki ehliyet (madde 12) arasındaki ilişki oldukça açık 
bir biçimde ortaya konulacaktır. Ancak böyle bir çözümlemenin amacı 
bu beş maddenin Sözleşme’nin diğer hükümlerine kıyasla öncelikli ola-
rak ele alınması gerektiğini ifade etmek değildir. Aksine, haklar birbi-
riyle ilişkili olduğundan, devletler Sözleşme’nin ayrı ayrı hükümlerini eş 
zamanlı olarak uygulamaya gayret etmelidir. 

Habilitasyon ve rehabilitasyon

Görme engelli doğan bir çocuk toplumun aktif bir üyesi olarak yaşa-
mayı nasıl öğrenir? Bir kaza sonucu ağır omurilik yaralanması geçiren 
ve yürüme yetisini yitiren genç bir erkek yeni koşullarına nasıl ayak uy-
durur? Ayaklarını kara mayınları yüzünden kaybetmiş bir anne çalışma-
ya ve ailesini idame ettirmeye nasıl devam edebilir?

Habilitasyon ve rehabilitasyon (madde 26) engelli bireylerin bağım-
sız bir yaşam sürdürülebilmelerini (madde 19), toplumda kişisel hareket 
imkânına sahip olmalarını (madde 20) ve tam kapasitelerine ulaşabil-
melerini sağlamada atılacak en önemli ilk adımları oluşturur. Engelli bi-
reyler, söz konusu bu süreçler esnasında bir iş bulup kazanç elde etmek, 
kararlar verebilmek, topluma katkıda bulunmak ve Sözleşme’de ayrıntılı 
bir biçimde yer verilen diğer tüm haklardan yararlanabilmek için bece-
riler kazanmakta ve bu becerileri geliştirmektedir.  

Habilitasyon, bir kişinin toplumda faaliyette bulunmasına olanak ve-
recek becerileri öğrenmesini kapsar. Bu tür programlar genellikle engel-
li olarak doğan çocukları hedef almaktadır. Rehabilitasyon ise kapasite 

6
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ve becerilerin yeniden tesis edilmesi anlamına gelir ve genellikle bir yetişkinin 
sonradan engelli olması durumunda topluma yeniden uyum sağlaması ile ilgili 
kullanılır.   

Habilitasyon ve rehabilitasyon ekseriyetle kişinin ihtiyaçlarına göre şekil-
lendirilmiş, sınırlandırılmış bir zaman dilimini kapsayan süreçlerdir. Her iki 
kavram uzmanların desteği ve mümkün olduğu ölçüde aile üyeleri ile yakın 
arkadaşların da eşgüdümlü olarak katılımıyla gerçekleştirilecek olan hedef-
lerin belirlenmesini içerir. Habilitasyon ve rehabilitasyon tıbbi, psikolojik, 
sosyal ve mesleki desteği de içerebilir. Engelli bireylerin, bu tür girişimlerin 
yarattığı faydalar olmaksızın, ulaşılabilirlik/erişilebilirlik, eğitim ve istihdama 
dair haklarından muhtemelen yararlanmaları mümkün olmayacaktır. 

Ulaşılabilirlik/erişilebilirlik 

Her toplumda çıkması mümkün olmayan merdivenlerden okuması 
imkânsız işaret levhalarına dek uzanan ve engelli bireylerin tam anlamıyla 
hayatlarını sürdürmelerine mani olan sayısız güçlük bulunmaktadır. Ulaşıla-
bilirlik/erişilebilirlik (madde 9) engelli bireyler dahil olmak üzere toplumun 
bütün üyelerinin tesislere ve hizmetlere eşit erişiminin sağlanmasını kapsar. 
Bu kavram Sözleşme’ye rehberlik eden ilkelerden biridir (madde 4) ve her 

Toplum temelli rehabilitasyon

Toplum temelli rehabilitasyon (TTR) dünyada doksandan fazla ülkede uygu-
lanan ve yoksulluğun azaltılması, fırsatların eşit kılınması ve engelli bireyle-
rin topluma dahil olmalarını amaçlayan genel toplum gelişimi stratejisinin 
parçası olan bir yaklaşımdır. Toplumlar çoğu zaman farklı sosyo-ekonomik 
durumlara sahip yapılar olduğundan, dünya genelinde tek bir TTR modelinin 
olması doğal olarak mümkün değildir. Dolayısıyla bu yaklaşım sağlık hizmet-
lerine, öğrenime ve mesleki eğitime erişimin yanı sıra gelir yaratıcı projeler, 
toplumsal katılım ve içermeyi de barındıran esnek, dinamik ve uyarlanabilir 
bir stratejidir. 

TTR yaklaşımı topluluklarla birlikte ve bu toplulukların içinde çalışır ve en-
gelli bireyler, aileler, örgütler, gruplar ve kalkınma sektöründe çalışan ilgi-
li hükümet ve hükümet dışı kuruluşların (STK) çabalarının ortaklaştırılması 
yoluyla uygulanır. Bu yaklaşım engelli bireylerin toplumun diğer bireyleriyle 
aynı hak ve fırsatlara sahip olmalarını sağlayan toplumsal bir eylem olduğu 
için giderek artan bir biçimde toplumsal gelişim projelerinin esas parçası ola-
rak kabul görmeye başlamıştır. 

Engellilik ve kalkınma konusunda önemli deneyimleri bulunan Dünya Sağlık 
Örgütü (WHO), Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO), Birleşmiş Milletler Eğitim, 
Kültür ve Bilim Örgütü (UNESCO) ve uluslararası STK’lar ve engelli bireyleri 
temsil eden örgütler, TTR yaklaşımının engelli bireylerin haklarının hayata 
geçirilmesi ve bu bireylerin devredilemez onurlarına saygı gösterilmesini 
sağlamada nasıl bir katkı yapabileceğine ilişkin kılavuz ilkeleri de geliştir-
mektedir.
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türlü uygulama alanıyla sıkı bir ilişki içindedir. Her ne kadar Sözleşme’de 
ulaşılabilirliğe/erişilebilirliğe ilişkin olarak yer alan hükümlerin kısa sürede 
uygulanmaları maliyet açısından yüksek olsa da, oldukça kısa sürelerde etki-
sini gösterecek düşük maliyetli ve düşük teknoloji gerektiren bir dizi çözüm 
de mevcuttur. 

Örneğin bilgiye erişimin sağlanması görece daha masrafsızdır ve fiyat 
etiketlerinin okunması, bir toplantıya katılmak için toplantının düzenlenece-
ği salona girilmesi, otobüslerin saat çizelgelerinin anlaşılması ya da internet 
sayfalarında dolaşılması gibi alanlarda engelli bireylerin hayatını çok büyük 
ölçüde geliştirebilmektedir. Televizyon temel bir bilgi kaynağı ve kültürel ve 
sportif faaliyetlere erişimde bir araç olarak kabul görmektedir. Parlamenterler 
medya endüstrisi ile işbirliği yaparak televizyonların işitme engelli bireyler ve 
yaşlılar için de erişilebilir kılınması amacıyla yazıların görüntüye yerleştiril-
mesi veya altyazı kullanılması için çalışabilirler. Bu tür tedbirler halihazırda 

dünyada otuzdan fazla ülkede uygulanmaktadır. 

Benzer bir biçimde, internet eğitime, istihdam fırsatlarına, haberlere, sağ-
lık-bakım bilgisine erişimde önemli bir araç olmasının yanı sıra sivil ve sosyal 
hayata katılım ve çevre oluşturmada bir kanal görevi görmektedir. İnternete 
erişimleri olmayan bireyler topluma dahil olmaktan belli bir ölçüde mahrum 
edilmektedir. Dolayısıyla internet sayfalarının erişebilirlik ilkelerine göre ta-
sarlanıp geliştirilmesi kullanıcıların tamamının internet aracılığıyla sunulan 
bilgiye eşit şekilde erişimlerini sağlayacaktır. Günümüzde bazı ülkelerde, en 
azından, hükümet kuruluşlarına ait sayfalara engelli bireylerin erişimlerini 
sağlama koşulu getirilse de, dünyadaki internet sayfalarının çok büyük bir 

Erişilebilirlik ve İnternet

İnternet herkes için fırsatlar yaratabilse de, bu fırsatların büyük bir bölümü 
engelli bireyler için erişilemez durumdadır. 2006 yılı sonunda yirmi ülkedeki 
100 kadar önde gelen internet sitesi, WWW Konsorsiyum’u (W3C) tarafından 
oluşturulan uluslararası erişilebilirlik rehber ilkeleri çerçevesinde değerlen-
dirilmiştir. Değerlendirmeye alınan internet sayfaları konuları itibariyle seya-
hat, finans, medya, hükümet ve alışveriş sitelerini kapsamaktadır. 

Yapılan araştırma sonucu bu internet sayfalarının büyük bir bölümünün ulus-
lararası erişilebilirlik standartlarını karşılamadıkları; dahası, 100 internet say-
fasından yalnızca 3’ünün asgari erişebilirlik standartlarını yerine getirebildi-
ği ortaya konmuştur. Sitelerin bir bölümünün kolaylıkla engelli bireyleri de 
kapsayacak şekilde değiştirebileceği tespit edilmiş; ancak büyük bir kısmında 
ciddi düzenlemelerin yapılması gerektiği gözlemlenmiştir.

Bilgi teknolojilerinin engelli bireyler için erişilebilir kılınması yalnızca bir in-
san hakları meselesi değil; aynı zamanda iyi işletmecilik için gereklidir. Ya-
pılan çalışmalar erişilebilir internet sayfalarının arama motorlarında daha 
öncelikli sıralamalara sahip olduklarını, bakım ve geliştirme giderlerinin daha 
düşük olduğunu ve internet üzerinden iş yapmayan firmalara çoğunlukla ih-
mal edilmiş bir müşteri tabanı sunduğunu göstermektedir.
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kısmı hala erişilebilir değildir (bkz. Önceki sayfadaki kutu).   

Bilgiye erişim acil du-
rumlarda da oldukça 
önemlidir. Dünyada son 
zamanlarda yaşanan fela-
ketler, engelli bireylerin bu 
afetler sırasında diğerle-
riyle aynı düzeyde yardım 
alamadığını göstermiştir. 
Sözleşme, devletlere acil 
hizmetlere ilişkin tedbir-
ler geliştirme çağrısında 
(madde 9 (1) (b)) bulun-
maktadır. Örneğin cep te-
lefonu ve benzeri medya araçlarıyla mesajlaşma, işitme engelli bireylerle hızlı 

Hayatı ulaşılabilir/erişilebilir kılmak 
Fiziksel çevre
Ulaşılabilir bir fiziksel çevre sadece engelli bireylerin değil, herkesin yara-
rınadır. Sözleşme, okullar, konutlar, sağlık kuruluşları ve işyerleri de dahil 
olmak üzere her türlü açık ve kapalı tesislerdeki engellerin ve güçlüklerin 
ortadan kaldırılması için tedbirlerin alınmasını öngörür (madde 9 (1) (a)). Bu 
tedbirler sadece binaları değil; yürüyüş yolları, yaya kaldırımları ve yaya tra-
fiğinde engel teşkil eden her türlü diğer hususu da kapsamalıdır.  

Yeni yapılan binaların tamamı engelli bireylerin ihtiyaçlarına karşılık verecek 
şekilde tasarlanmalıdır. Dünya Bankası bu tür düzenlemelerin henüz inşaat 
aşamasındayken yapılmasının maliyetinin oldukça düşük olacağını belirt-
mektedir. Benzer bir biçimde, ulaşılabilir bir binanın yapılmasının toplam 
inşaat maliyetlerine yüzde 1’den daha az bir maliyet getireceği de ortaya 
konulmuştur.  

Kamuya açık tesisler ve hizmetler
Sözleşme, hükümetlerden kamuya açık tesislerin ve hizmetlerin ulaşılabilir-
liğini sağlayacak rehber ilkeleri geliştirerek engelli bireylerin topluma tam 
katılımlarını sağlamada örnek olmalarını talep eder (madde 9 (2) (a)). Ulaşı-
labilirlik, hükümet binalarına rampaların yerleştirilmesini, Braille (kabartma) 
alfabesi ile yazılmış yön levhalarını, ulaşılabilir tuvaletleri, işaret dili tercü-
manlarını ya da kamuya ait televizyonlarda yazıların görüntüye yerleştiril-
mesi gibi düzenleme veya değişikliklerin yapılmasını gerektirebilir. Bu bağ-
lamda hazırlanacak rehber ilkeler, engelli bireylere ve/veya engelli bireyleri 
temsil eden örgütlere danışılarak geliştirilmelidir.

Taşıma
Hava yolu, otobüs, tren ve taksi dahil olmak üzere her türlü taşımacılık fa-
aliyeti bağımsız bir yaşam için hayati bir öneme sahiptir. Engelli bireyler, 
özellikle de görme engelliler ve kolaylıkla hareket edemeyen kişiler, birçok 
durumda bu temel hizmetlere erişimden mahrum bırakılmakta ve dolayısıyla 
da okula gitmekten, iş sahibi olmaktan ya da tedavi hizmeti almaktan alıko-
nulmaktadır. 

“Dünyadaki görme engelli bireylerin 
güncel ve etkili bir şekilde 
okuyabilecekleri, anlayabilecekleri 
ve özümseyebilecekleri bir formatta 
bilgiye erişimini sağladığınız zaman 
tüm dünyadaki görme engellilerin 
topluma yapacağı büyük katkıları da 
garantilemiş olursunuz.”

Don Breda,   görme engelli bilgi teknolojileri uzmanı (ABD)
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bir şekilde iletişim kurmada tercih edilen yöntemlerden biri olmuştur. Ancak 
birçok ülkedeki acil hizmetler uyumsuz iletişim protokolleri nedeniyle bu 
yöntemle iletişimi sağlayamamaktadır. 

Benzer bir biçimde, birçok ülkede Braille (kabartma) alfabesi, sese dayalı 
formatlar veya işarete dayalı lisanlar gibi erişilebilir bir formda bilgi sağlama-
ya veya internet sayfalarını erişilebilir kılmaya yönelik yasalar bulunmamak-
tadır. Bu yönde bir mevzuatın bulunduğu hallerde ise, söz konusu hizmetler 
genellikle pratikte bulunmamaktadır. Sözleşme, devletlerden engelli bireylere 
gündelik hayatlarını doğrudan etkileyen bilgiye erişimlerini sağlamak için ye-
terli ve uygun bir mevzuatı ve araçları geliştirmelerini talep etmektedir (Mad-
de 9 (1) (a) ve (2) (g)).

Eğitim

Engelli bireylerin eğitimine ilişkin olarak, özellikle de gelişmekte olan ül-
kelerde, pek çok muhtemel engel bulunmaktadır. Söz konusu engeller ara-
sında:

 �   Yoksulluk

 �   Aşırı kalabalık okullar

 �   Eğitimli öğretmen eksikliği

Parlamenterler için Kontrol Listesi

Toplumu nasıl daha ulaşılabilir
kılabilirim?
Yaşadığınız yerde dolaşabilir ve binalardaki merdivenler, kaldırımlara 
iniş ve çıkış için gerekli düzenlemelerin bulunmaması, Braille (kabart-
ma) alfabesi olmayan işaret levhaları gibi kaç tane engel olduğunu 
gözlemleyebilirsiniz. 

Hükümetin ürettiği materyallerin engelli bireylerin de erişebile-
ceği bir formatta hazırlanıp hazırlanmadığını tespit edebilirsiniz. 

Hükümet tesisleri ve hizmetlerinin ne denli ulaşılabilir/erişilebilir oldu-
ğunu değerlendirebilirsiniz. 

Hükümetin acil durum planlarında engelli bireylere yönelik olarak ihtiya-
ti kaynak tahsis edip etmediğini belirleyebilirsiniz. 

Ulaşılabilirliğin geliştirilmesi için atılacak adımlara ilişkin olarak engelli 
bireylere ve temsilci örgütlerine danışabilirsiniz. 
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 �   Engelli öğrencilere yönelik makul düzenleme ve desteklerin eksikliği

 �   Ulaşılabilir olmayan tesisler

 �   Erişimi mümkün olmayan müfredat

 �   Yetersiz ya da ulaşılabilir olmayan taşımacılık hizmetleri ve

 �   Sosyal damgalama ve okul ortamında farkındalık eksikliği bulun-
maktadır.

Güncel tahminlere göre gelişmekte olan 
ülkelerde engelli çocukların okula kayıt 
oranları yüzde 1 ile yüzde 3’e kadar düş-
mekte; dolayısıyla bu ülkelerdeki engelli 
çocukların yaklaşık olarak yüzde 98’i okula 
gidememekte ve okuma yazma bilmemek-
tedir. Bu denli yüksek bir oranda özürlü 
çocuğun okula gidemediği sürece evrensel 
ilköğretimin gerçekleştirilmesine dair bin-
yıl kalkınma hedefi, ulaşılması mümkün ol-
mayan bir hedef olarak kalacaktır. Bununla 
birlikte araştırmalar ileri derecede engeli 
bulunan çocuklar dahil olmak üzere dü-
zenli eğitime ulaşabilen çocukların okulu 
bitirme, orta ve üst düzey eğitime ve öğre-
time devam etme, iş bulma, iyi düzeyde gelir elde etme ve toplumlarının aktif 
bireyleri olma oranlarının daha yüksek olduğunu göstermektedir. 

Sözleşme hayatın farklı dönemlerindeki eğitimin birçok veçhesini kapsa-
maktadır (madde 24). Öncelik engelli çocukların her seviyede okula gide-

“Özel eğitim desteği 
veren okulda benimle 
aynı yılda eğitim alan 
öğrencilerin hepsinden 
daha yüksek notlar 
aldım. Bu benim daha 
zeki olmamla değil; 
sadece sahip olduğum 
ve sahip kılındığım 
fırsatlarla ilgili bir şey.”

Lucia Bellini,   görme engelli öğrenci 
(Birleşik Krallık)

Eğitim sisteminin ötesinde...
Eğitime erişim sadece eğitim sistemiyle ilgili bir konu değildir. Okulun en-
gelli bir çocuğun kayıt olmasına açık olduğu hallerde bile, ulaşılabilir bir ula-
şım imkanının olmayışı okula gitmeyi zor, hatta imkansız kılabilir. Bazen de 
okulun kendisi ulaşılabilir olmayabilir. Fiziksel altyapının değiştirilmesi göz 
korkutucu bir şey gibi görünse de, illa öyle olması gerekmeyebilir. Zaman 
içerisinde binaları yeniden teçhizatlandırıp dönüştürürken ulaşılabilir tasa-
rımlara da yer verilebilir.

Gelecekte eğitim kurumları dahil olmak üzere tüm binalar için ulaşılabilirlik 
zorunluluğu getirilmelidir. Bu zorunluluk, yalnızca tekerli sandalye kullanı-
cılarının binalara girebilmesini sağlayacak düzenlemeleri değil; aynı zaman-
da Braille (kabartma) alfabesi ile yazılmış yön levhalarını ve zayıf görme 
kabiliyeti olan kişiler için uygun ışıklandırmanın yapılması gibi hususları da 
içermelidir. Ulaşılabilirliği sağlayacak düzenlemelerin henüz inşaat aşama-
sındayken yapılmasının maliyeti oldukça düşük olacaktır. Yapılan çalışmalar, 
bu tür düzenlemelerin toplam inşaat maliyetlerine yüzde 1’den daha az bir 
maliyet getireceğini ortaya koymuştur. 
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bilmelerinin teşvik edilmesidir (madde 24 (2) (a)). Sözleşme’de bu hedefin 
gerçekleştirilmesinde en iyi yolun çocuğun yüksek yararının gözetilmesi ol-
duğu (madde 24 (2) (b)) vurgulanmaktadır. Sözleşme’de ayrıca, çocukken 
fırsat veya erişimin olmamasından ötürü eğitim alamayan ya da yeterli dü-
zeyde eğitim alamamış çok sayıda engelli yetişkinin de eğitim ihtiyaçları ele 
alınmaktadır. Sözleşme, bu hususlara ilaveten, sonradan engelli olup çalışma 
becerilerini destekleyecek ve aralarında mesleki eğitimle üniversite program-
larının bulunduğu bir dizi ileri eğitimi talep eden ya da gerek duyan yetiş-
kinlere yönelik olanlar dahil olmak üzere yaşam boyu öğrenimin önemini de 
(madde 24 (5)) kabul etmektedir. 

Sözleşme tarafından teşvik edilen eğitim yaklaşımı, kapsayıcı eğitimin 
zihinsel engelli çocuklar da dahil olmak üzere herkes için en iyi öğrenme 
ortamının sunulmasının sağlanmasının yanı sıra, engellerin kaldırılmasında 
ve tek tip algıların değiştirilmesinde de yardımcı olduğunu gösteren çalış-
malara dayanmaktadır. Bu yaklaşım engellilikten korkan bir toplum yerine 
onu rahatlıkla kabullenen ve kucaklayan bir toplumun yaratılmasına yardımcı 
olmaktadır. Engelli olan ve olmayan çocuklar aynı okulda bir arada büyüyüp 
yan yana eğitim gördüklerinde, birbirlerini daha iyi anlayacak ve birbirlerine 
daha fazla saygı göstereceklerdir. 

Özel eğitime dayalı bir okul sisteminden kaynaştırma sistemine dayalı eği-
time geçiş dikkatlice planlanmalı ve çocuğun yüksek yararlarını ve ihtiyaç-
larını koruyacak biçimde uygulanmalıdır. Velilerin, toplum önderlerinin ve 
öğretmenlerin desteği bu minvalde bir önkoşul teşkil etmektedir. Genel bir 
eğitim sisteminin kapsayıcı olabilmesi için, o eğitim sisteminin:

 � Engelli bireyler için uygun ekipman ve öğrenim materyali sağlaması,

 � Engelli olanlar da dahil olmak üzere tüm çocukların ve öğrencilerin 
ihtiyaçlarını karşılayan öğretim yöntemlerini ve müfredatı benimseyip, 
çeşitliliğin kabulünü teşvik etmesi,

 � Öğretmenlerin tamamını kaynaştırma sınıfında ders verebilmeleri için 
eğitip, bu eğitimi alan öğretmenlerin birbirlerine destek olmalarını 
teşvik etmesi,

 � Engelli öğrenciler dahil olmak üzere tüm öğrencilerin muhtelif ihti-
yaçlarını mümkün olan en yüksek düzeyde karşılayacak bir dizi des-
teği sağlaması ve

 � Görme, işitme ya da hem görme hem de işitme engelli çocukların 
eğitime erişimlerini ve birbirleriyle iletişimlerini sağlamak için Braille 
(kabartma) alfabesi ve işaret dili öğrenimini kolaylaştırması gerek-
mektedir. 

Kaynaştırma eğitiminin maliyeti

Eğitimde kaynaştırma kavramı sıklıkla çok pahalı, elverişsiz ve sürdürebi-
lirliği olmayan bir terim ya da yalnızca engellilik ile sınırlı bir mesele olarak 
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değerlendirilip yanlış yorumlanmaktadır. Halbuki pozitif tedbirlerin tamamı 
maliyetli değildir. Bazı ülkeler sınırlı kaynaklarıyla kaynaştırmayı teşvik eden 
uygun maliyetli programları halihazırda geliştirmiştir. Devletler kısa, uzun ve 
orta vadede mevcut kaynaklarını kullanmalı, net olarak tanımlanmış hedefleri 
gerçekleştirmeye odaklanmalı ve eğitime ayrılan kaynağın sürdürülebilirliğini 
sağlamalıdır. Kaynaştırma eğitimi için ayrılan kaynaklarda kesintiye gidilmesi 
yalnızca bireyler üzerinde değil, aynı zamanda genel içerme politikası üzerin-
de de oldukça olumsuz etkiler yaratacaktır. 

Kaynaştırma eğitiminin yapılacağı ortamlar ayrıştırılmış sistemlere naza-
ran genellikle daha ucuzdur. Kaldı ki bu bulgu tek ve birleştirilmiş bir eğitim 
sisteminin iki ayrı sistemden daha ucuz olacağı görüşüyle de uyumludur. Tek 
bir sistem yönetim ve idare giderlerini düşürür. Ayrıştırılmış eğitimin yapıl-

Parlamenterler için Kontrol Listesi

Eğitimin daha kapsayıcı olmasına nasıl 
katkıda bulunabilirim?
Kaynaştırma eğitimi yöntemlerinin öğretmen yetiştirme müfredatının 
ayrılmaz bir parçası olmasını yaygınlaştırabilirsiniz.

Engelli bireylerin öğretmen olmalarını teşvik edebilirsiniz.

Kaynaştırma eğitimi yöntemleri eğitiminden geçmiş öğretmenlerin, bu 
bilgileri piramit eğitim teknikleri yoluyla diğer meslektaşlarına aktarma-
larını sağlayabilirsini.

Daha üst sınıflardaki öğrencilerin alt sınıftakilere yardımcı olacağı akran 
eğitimi programlarını teşvik edebilirsiniz. 

Okullar ve veliler arasındaki ortaklığı teşvik edebilirsiniz.

Mevcut toplum temelli rehabilitasyon ağlarını, kaynaştırma eğitimi giri-
şimlerini de kapsayacak bir şekilde genişletilmesi için çaba gösterebilir-
siniz. 

Değerlendirme sisteminde makul düzenlemelere yer verilmesini sağla-
yabilirsiniz.

Mevcut özel amaçlı okulların kaynak merkezlerine dönüştürülmesini 
sağlayabilirsiniz.

Engelli çocukların okula kayıtlarını ve tamamlamalarını izleyecek rapor-
lama mekanizması oluşturabilirsiniz.
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dığı ortamlarda bireyler daha geniş bir coğrafi alana dağıldığından, taşıma 
maliyetleri de tek sistemde daha ucuz olacaktır. Deneyimler zihinsel engelli 
çocuklar dahil olmak üzere özel eğitim ihtiyaçları bulunan çocukların yüzde 
80 ile 90’nının, bu öğrencileri kapsayacak temel desteğin olması halinde, dü-
zenli okul ve sınıflara kolaylıkla entegre olabileceklerini göstermiştir. 

İş ve istihdam

İstihdam (madde 27) sosyal katılımdan ekonomik bağımsızlığa, aile kur-
madan milli ekonomiye katkıda bulunulduğu duygusuna kadar birçok fırsat 
sunmaktadır. Ancak her toplumda engelli bireyler işgücü piyasasına tam an-
lamıyla entegre değildir. Bu bireylerin büyük bir bölümü ya işsiz ya da aktif 
olarak iş aramaktan caydırılmıştır. Çalışmakta olanların büyük bir kısmı ise 
yeteri kadar çalışamamakta, asgari ücretten düşük ücretler almakta ve kapa-
sitelerinin altında çalışmaktadırlar. İktisadi hayata katılımdaki bu eksikliğin 
engelli bireylerin yaşamlarında ciddi etkileri bulunmaktadır; zira bu eksiklik 
engelli bireylerin yeterli yaşam standardına ulaşmalarına (madde 28) ve top-
lumda bağımsız olarak yaşamalarına (madde 19) mani olmaktadır. 

Dünyanın her bölgesinde engelli olan ve olmayan bireylerin çalışma koşul-
ları ve istihdam düzeyleri arasında oldukça büyük bir uçurum bulunmaktadır. 
Engelli bireyler geçimlerini sağlayabilmek için anlamlı bir işten ziyade sıklıkla 
dilenmeye, hayırseverliğe ve yardımlara bağımlı kalmaktadır. 

İşverenler de çoğu zaman engelli bireyleri istihdam etmeye direnmekte 
ya da vazifelerini yerine getiremeyeceklerini ve/veya istihdam edilmelerinin 
oldukça pahalı olacağını düşünerek iş başvurularını da kolayca bir köşeye 
atmaktadır. Bu tür bir tutum korku ve tektipleştirmeye dayanmakta ve ki-
şinin yapabilirliklerinden çok engelliliğine odaklanmaktadır. Ancak ampirik 
kanıtlar engelli bireylerin, engelli olmayan meslektaşlarına nazaran, daha 
yüksek performans dereceleri ile işte kalma oranlarına sahip olduklarını or-
taya koymaktadır. Dahası, engelli bireylerin istihdam edilmelerinin maliyeti 
çoğu zaman oldukça düşüktür; zira bu bireylerin büyük bir bölümü özel bir 
düzenleme ihtiyacı dahi duymamaktadır. Çalışmalar engelli bireyleri istihdam 
edenlerin işgücünde artan moral ve yükselen itibar dahil olmak üzere diğer 
faydalardan da yararlandığını göstermektedir.

Gelişmekte olan ülkelerde engelli çalışanların büyük bir bölümü işçi sağ-
lığı korumasının sınırlı ve işin istikrarsız olduğu kayıtdışı sektörde istihdam 
edilmektedir. Gelişmekte olan ülkelerdeki tüm tarım dışı istihdamın yarısı 
ile üçte biri arasındaki bir oranın kayıtdışı sektörde istihdam edildiği tahmin 
edilmektedir. Afrika kıtasının kuzeyinde kayıtdışı işçi oranı yüzde 48 civarın-
dayken, sahra altı bölgelerde bu oran yüzde 78’lerde seyretmektedir. Tarım 
dışı kendi hesabına çalışanlar kayıtdışı iş gücünün yüzde 60 ile 70’i gibi bir 
bölümünü oluşturmaktadır. Engelli kadınlar, engelli erkeklere nazaran daha 
düşük düzeylerde istihdam edilmekte ve istihdam edildikleri takdirde bile 
daha düşük ücretler almaktadır. 
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Birçok ülkede engelli çalışanların haklarını teşvik edecek ve koruyacak 
bir mevzuat bulunmamaktadır. Böyle bir eksiklik engelli bireylerin işyerin-
de ayrımcılığa uğramalarına yol açmakta ve işgücü piyasasına erişimlerine 
mani olmaktadır. Engelli işçilerin iktisadi hayattaki yoklukları aynı zamanda 

bu kişilerin gençken eğitim ve öğretim fırsatlarından yararlanamamaları ve bu 
fırsatların eksikliği ile de ilişkilidir. 

Sözleşme’nin çalışma ve istihdama ilişkin hükümlerinin uygulanması ça-
lışma yaşına gelmiş yaklaşık 470 milyon engelli kadın ve erkeği doğrudan 
etkileyecektir. Sözleşme, devletlere engelli bireylerin serbestçe seçtikleri ya 
da kabul ettikleri bir işte çalışmak suretiyle geçimlerini kazanmalarını sağla-
yacak yasal hakları sağlamak ve istihdamın tüm biçimlerinde engelliliğe daya-
lı ayrımcılığı yasaklamak gibi (madde 27 (1)) yükümlülükler getirmektedir. 
Sözleşme, bir yandan işgücü piyasalarının engelli bireylere açılmasını teşvik 
ederken, özellikle gelişmekte olan ülkeler için önemli olan kendi hesabına ça-
lışabilmenin de önemini teslim etmektedir (madde 27 (1) (f)). Bu hususlara 
ilaveten, Sözleşme makul düzenleme yapılmasının sağlanmasını (madde 27 

Eğitim ve ulaşıma erişim istihdamı nasıl etkiler?

İstihdam fırsatlarının sağlanması

Engelli bireylerin ulaşım, fiziksel altyapı ve eğitim sistemleri ile ilgili politika 
ve planlamalara dahil edilmemeleri çoğu zaman bu bireylerin istihdamdan da 
dışlanmalarına yol açar. Engelli bireylere yönelik iş imkânlarının bulunduğu 
hallerde bile söz konusu istihdam seçeneğinin değerlendirilmesinin önünde 
engeller olabilir. Örneğin bu kişiler gerekli eğitimi almamış olabilir, uygun 
formatlarda hazırlanmış iş alım ilanlarına erişim sağlanmamış olabilir veya 
evden işe ve işten eve ulaşılabilir bir ulaşım imkânı bulunmayabilir. Tüm bu 
faktörler vasıflı engelli bireyleri iş aramaktan caydırabilir.

Engellilik, bazen kişinin herhangi bir işi alışılagelen veya bilinen bir şekilde 
yapabilme becerisini etkileyebilir. Kişi bazında makul düzenleme sağlama 
yükümlülüğüne Sözleşme’nin iş ve çalışma ile ilgili hükümlerinde yer veril-
miştir.

İstihdam bağlamında makul düzenleme sağlanmasına yönelik hükümler dün-
yanın bazı ülkelerinde kabul edilmiş olsa da, söz konusu bu düzenlemeler as-
lında birçok ülke için yeni olan hükümlerdir. Hem işverenler hem de çalışan-
lar, ne gibi makul düzenleme sağlanacağının tespit edilmesinde rehberliğe ve 
yardıma ihtiyaç duyabilirler. 

İstihdam kotaları gibi pozitif tedbirler eşit fırsatları teşvik etmeyi ve belli baş-
lı grupların maruz kaldığı yapısal dezavantajların üstesinden gelmeyi amaç-
lamaktadır. Bu tür tedbirler, makul düzenleme kavramının aksine, kişilerin 
ihtiyaçlarını karşılama amacını gütmemektedir. Pozitif tedbirler geçicidir ve 
yapısal dezavantajların tazminat veya daha eşit bir sistemin yaratılması yo-
luyla giderilmesinin ardından sonlandırılmaları hedeflenir. 
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(1) (i)) öngörmekte ve işverenlerin engelli bireyleri istihdam etmelerini teş-
vik edecek olumlu tedbirleri içeren eylem planları dahil olmak üzere bir dizi 
politika ve programın uygulanmasını (madde 27 (1) (h)) desteklemektedir.

Her ne kadar işveren denildiğinde akla genellikle özel sektör teşekkülleri 
gelse de, özellikle de gelişmekte olan ülkeler dahil olmak üzere birçok sayı-
da ülkede devlet en çok tercih edilen ve en büyük işveren konumundadır. 
Sözleşme’nin, iş arayan engelli bireylerin daha fazla istihdam edilmeleri için 
hükümetlere uygun ve makul düzenleme sağlanması yükümlülüğünü getir-
mesi nedeniyle, devlet bu alanda özel sektör işverenleri için bir model olma 
vazifesi görebilir. 

Birçok ülkede engelli bireylerin, en azından kamu sektöründeki pozisyon-
larda, istihdam edilmelerine ilişkin bir takım kotalar bulunmaktadır. Bu kota-
lar yüzde 2 ve yüzde 7 gibi oranlarda olsa da, bu kotalara uyum oranı yüzde 
50 ile 70 arasında değişmekte; yani kotaya uyum genellikle düşük düzeyde 
gerçekleşmektedir. Kotalar çoğunlukla orta ve büyük ölçekli işletmelere yö-

nelik olarak düzenlenmekte ve bu kotalara uymayanlara genellikle müeyyi-
deler uygulanmaktadır. Uygulanan bu tür müeyyideler her ne kadar kotalara 
uyum oranlarını artıramamış olsa da, engelli bireylere yönelik istihdam prog-
ramlarına ek kaynak olma gibi bir işlev görmektedirler.

Taraf Devletler sosyal yardım programlarından açık işgücü piyasasına ge-
çen bireylere yönelik olarak uygulanacak köprü programlarından da yararla-
nabilirler.

Sözleşme’nin iş ve istihdama ilişkin hükümleri iş arayan, mesleğinde iler-
leyen ve çalışma sırasında engelli olan ve işine devam etmeyi arzulayanlar 
dahil olmak üzere istihdamın tüm aşamalarındaki engelli bireyleri kapsamak-
tadır. İşgücü ve sendikal hakların kullanımı da (madde 27 (1) (c)) Sözleş-
me tarafından desteklenmektedir. Devletler, ayrıca, engelli kişilerin köle veya 
hizmetkar olarak kullanılmamalarını ve başkaları ile eşit bir şekilde zorla veya 

Büyük şirketler de sosyal içermeyi destekliyor
İş Dünyası ve Engellilik 2003 Avrupa Engelliler Yılı’nda biraraya gelen bir grup 
ticari şirketin kurduğu ve Avrupa bazında faaliyet gösteren bir ağdır. Bu ağ 
engelli bireylerin katılımını ve iş dünyası, politik aktörler ve engelli bireyler 
arasındaki fikir alışverişini teşvik etmeyi amaçlamaktadır. 

İş Dünyası ve Engellilik ağı, engelli bireylerin Avrupa toplumunun her alanı-
na, çalışan, tüketici ve politika üreticisi olarak dahil edilmelerini sağlamayı 
gütmektedir. 

Ağın üyeleri kendi dallarında lider olan firmalardır ve fiziksel erişim, ürünlere 
ve hizmetlere elektronik erişim ve istihdam gibi alanlardaki konulara odak-
lanmaktadır. Adecco, Hewlett-Packard, IBM, Manpower, Microsoft ve Schind-
ler ağın kurucu üyeleri arasındadır. 
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zorunlu çalışmaya karşı korunmalarını sağlamakla (madde 27 (2)) yüküm-
lüdür. 

Uygulamada, devletler engelli bireylerin engelli olmayanlarla birlikte işe 
başvurabilmelerini, ayrımcılıktan korunmalarını, iş yerinde diğer kişilerle 
aynı haklara ve kariyer gelişiminde eşit fırsatlara sahip olmalarını sağmalıdır. 
Hükümetler, işçi ve işveren sendikaları, işverenler ve engelli bireyleri temsil 
eden kişi ve kuruluşlar engelli bireylerin sosyal ve ekonomik entegrasyonunu 
sağlamak için birlikte çalışabilirler. Bu bağlamda tavsiye edilecek adımlar ül-
kedeki iktisadi kalkınmışlığın düzeyine göre çeşitlilik arz edecektir. 

Sözleşme, aynı zamanda, kendi hesabına çalışma ya da mikro girişimcili-
ğin, gelişmekte olan ülkelerdeki çok sayıda engelli birey için öncelikli ve belki 
de tek seçenek olduğunu kabul etmektedir. Sözleşme’ye Taraf Devletler bu 
tür fırsatları teşvik etmekle yükümlüdür.

Hükümetlerin engellilerin istihdamını kayıtlı sektörde teşvik etme ihti-
yaçları bulunmakla birlikte, engellileri mikro kredi ve mikro finans kalkınma 
şemalarına da dâhil etmeleri gerekmektedir. Bu şemalar dünyanın birçok böl-
gesinde başarılı olmakta, ancak, engellilerin potansiyel yararlanıcılar olarak 
dâhil edilmesi ya unutulmakta veya engelliler kasıtlı olarak bu şemalardan 
dışlanmaktadır.

Parlamenterler için Kontrol Listesi

Engelli bireyler için istihdam fırsatlarını 
nasıl geliştirebilirim?

Sosyal güvenlik sisteminin sehven de olsa istihdam üzerinde caydırı-
cı etkiler içerip içermediğini tespit edebilirsiniz. Bazı durumlarda bu 
tür sistemler engelli bireylerin iş aramalarını caydırıcı bir yapıya sahip 
olabilmektedir. 

Mesleki rehabilitasyon ve benzeri diğer kapsayıcı politikaları teşvik ede-
bilirsiniz.

Engelli bireyleri kapsayan politikalara sahip bir iş dünyasının yaratılma-
sı ve hem kamuda hem de özel sektörde bu tür politikaların benimsen-
mesinin teşvik edilmesi için hükümet, işverenler ve çalışanlar arasında 
işbirliğini geliştirebilirsiniz. Birleşik Krallık’ta bulunan Engelliğe İlişkin 
İşveren Forumu gibi yapılar bu tür işbirliği olanakların iyi bir örneğini 
oluşturmaktadır.

Engelli bireylerin kurduğu örgütlerin kapsayıcı ve eşit bir çalışma ortamı 
için yürüttükleri savunuculuk çabalarını destekleyebilirsiniz.
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Hukuki ehliyet ve desteklenmiş karar alma

Karar verme, sözleşme imzalama, oy kullanma, haklarınızı mahkemelerde 
savunabilme ya da uygulanacak tıbbi tedaviyi seçme kapasitenizin yalnızca bir 
engele sahip olmanız nedeniyle sizden alındığını düşünün. Bu durum engelli 
bireylerin büyük bir kısmı için hayatın gerçeği haline gelmiştir ve sonuçları 
çok da ağır olabilmektedir. Kişilerin herhangi bir fiili eylemde hukuki ehli-
yetinin olmaması, yalnızca kanun önünde eşit tanınma hakkının değil; aynı 
zamanda diğer insan haklarını savunma ve koruma kudretinin de ellerinden 

alınması anlamına gelir. Engelli bireyler adına hareket eden vasiler ya da kay-
yımlar bazen temsil ettikleri bireyin yararları doğrultusunda hareket etme-
mekte; daha vahimi, yetkilerinden doğan pozisyonlarını istismar edip başka-
larının haklarını ihlal edebilmektedir.    

Sözleşme’nin 12. maddesi engelli bireylerin diğer bireyler ile eşit bir şekil-
de hukuki ehliyetlerinin olduğunu tanımaktadır. Başka bir deyişle, bir kimse 
yalnızca engelli olması nedeniyle hukuki ehliyetini kaybetmez. (Ancak, bir 
suçtan ötürü hüküm giyilmesi gibi durumlarda olduğu üzere engelli olsun ya 
da olmasın herkesin hukuki ehliyetini kaybedebileceği durumlar söz konusu 
olabilir.)

Uygulamada Desteklenmiş Karar Alma Kavramı
Kanada’daki British Columbia Eyaleti desteklenmiş karar alma kavramını ka-
nunlara, politikalara ve uygulamaya dahil eden öncü yönetimlerden biridir. 
Bu eyalette engelli bir birey arzu ettiği bir destek ağı ile “temsil anlaşması” 
ilişkisine girebilmektedir. Söz konusu anlaşma, doktorlar, finansal kurumlar 
ve hizmet sağlayıcıları dahil olmak üzere diğer kişi ve kurumlara, engelli bire-
yin anlaşmaya girdiği ağı kendisini karar vermede ve belli başlı meselelerde 
temsil etmede yetkili kıldığının bir işaretini teşkil eder. 

Eyaletteki mevzuatın getirdiği esaslı yeniliklerden biri, daha ileri düzeyde en-
gellilikleri bulunan bireylerin kendilerine tayin ettikleri destekçilere yalnızca 
“güvendiklerini” ispatladıkları takdirde herhangi bir destek ağı ile temsil an-
laşması yapabilmesidir. Bu bağlamda kişinin böyle bir sözleşme ilişkisine gi-
rebilmesi için ilgili bilgiyi anlama, sonuçlarını değerlendirme, kendi isteğiyle 
hareket etme ve bir kararı bağımsız bir biçimde iletebilme kapasitesini ispat 
etmiş olması gibi alışılagelmiş kriterler çerçevesindeki hukuki ehliyeti kanıt-
lama gereği bulunmamaktadır.

Birçok kişi ve destek ağı, vasilik ya da diğer türlü vekilliğe dayalı karar ver-
me biçimlerine alternatif olarak temsil anlaşması ilişkisine girmiştir. Toplum 
temelli olarak çalışan Temsil Anlaşmaları Kaynak Merkezi de bilgi ve yayın 
sağlama, atölyeler düzenleme ve tavsiyeler verme suretiyle bu destek ağ-
larının gelişimlerine ve devamlılığına katkıda bulunmaktadır. Merkez, aynı 
zamanda, destek ağlarının kişilerle sözleşme ilişkisine girmeden önce, diğer 
paydaşların da görebilmeleri için anlaşma metinlerini yüklediği kayıt siste-
minin de yönetimini üstlenmiştir. Ayrıntılı bir bilgi için www.rarc.ca adresine 
başvurulabilir.
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Sözleşme engelli bireylerin bir bölümünün bu hakkı kullanmalarında des-
teğe ihtiyaçları olabileceğini kabul etmektedir. Dolayısıyla, devletler bu kim-
seleri desteklemek ve bu desteğin istismar edilmesini önleyecek güvenceleri 
sağlamakla yükümlü kılınmıştır. Destek, güvenilen tek bir kişi tarafından ve-
rilebileceği gibi bir grup birey tarafından da sağlanabilir. Benzer bir biçimde, 
desteğe arada sırada ya da her zaman ihtiyaç duyulabilir. 

Desteklenmiş karar almada karine her zaman o karardan etkilenecek en-
gelli bireyin lehinedir. Kişi karar veren, destekleyen birey(ler) ise gerek oldu-
ğu takdirde konuları açıklayan ve kişinin işaretlerini ve tercihlerini tercüme 
eden konumdadır. Engelli bir bireyin tam desteğe ihtiyaç duyduğu hallerde 
bile, destek sağlayan kişi(ler) bireyin hukuki ehliyetini arzuları doğrultusunda 
olabildiğince fazla kullanabilmesini sağlayabilmelidir. Bu husus desteklenmiş 
karar almanın, kararların temsil edilen kişinin yüksek yararına ya da arzusu-
na göre alınıp alınmadığını ispat etme zorunluluğu olmayan ve mahkemece 
onanmış bir temsil etme yetkisini edinmiş vasi ya da kayyımın rol oynadığı 
ikame edilmiş karar alma ile farkını ortaya koymaktadır. Söz konusu bu me-
kanizmalar ancak bir kişinin hukuki ehliyetini kullanamadığının yetkili ma-
kamlarca belirlenmesi ile uygulanmaya başlayabilir. 12. maddenin dördüncü 
fıkrası da bu tür mekanizmaların istismar edilmemesini için güvencelerin sağ-
lanmasını öngörmektedir. 

Desteklenmiş karar alma çeşitli biçimlerde olabilmektedir. Kişiyi destekle-
yen kimseler söz konusu bireyin niyetlerini diğerlerine iletebileceği gibi mev-
cut seçenekleri yakinen anlamasına da yardımcı olabilir. Bu kişiler, ciddi bir 
engelliliği bulunan bir kimsenin de bir geçmişi, ilgi alanları ve hayatta amaç-
ları olan bir kişi olduğunun ve hukuki ehliyetini kullanabilme kudretine sahip 
olduğunun başkalarınca fark edilmesine yardımcı olabilirler. 

Destek ağlarına ilişkin bir takım iyi modeller bulunsa da, bu tür yapılara 
dair net bir politika çerçevesi genellikle bulunmamakta ve vasilik müessesesi 
kanunlarda ve uygulamada hala baskın olarak uygulana gelmektedir. Bazen, 
özellikle de kişinin güvenebileceği kişi ya da kişilerin tespit edilemediği haller-
de, destek ağlarının oluşturulması güç olabilir. Ayrıca, kurumsal niteliği olan 
yerlerdeki bireylerin, bu tür bir desteğin var olduğu hallerde bile, sıklıkla bu 
destekten yararlanmaları reddedilmektedir. Kapsamlı bir destek ağının ku-
rulması çaba ve maddi yükümlülükler gerektirir; ancak unutulmamalıdır ki 
hâlihazırda mevcut olan vasilik de aynı derecede maliyetli olabilmektedir. Bu 
nedenden ötürü de, desteklenmiş karar alma ek bir masraf olarak değil, var 
olan kaynakların yeniden dağılımı olarak görülmelidir.  
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Parlamenterler için Kontrol Listesi

Engelli bireylerin hukuki ehliyetlerini 
kullanabilmelerini nasıl güvence altına 
alabilirim?
Seçim bölgenizde desteklenmiş karar alma uygulamasının bulu-
nup bulunmadığını öğrenmek için sivil toplum örgütlerine danı-
şabilirsiniz.

Vasilik sistemine ilişkin yasaları inceleyebilir ve mevcut yasa 
ve politikaların desteklenmiş karar almayı destekleyip desteklemediğini 
ve engelli bireylerin hukuki ehliyetlerine saygı gösterip göstermediğini 
değerlendirebilirsiniz.

Mecliste desteklenmiş karar alma uygulamasını dile getirebilir ve bu uy-
gulamayı geliştirecek programları teşvik edebilirsiniz.

Psikiyatrik hizmet veren kuruluşları ziyaret ederek ne tür destek ağları-
nın bulunduğunu inceleyebilirsiniz.

Seçim bölgenizde halka açık toplantılar düzenleyerek, engelli bireylerin 
hukuki kapasite ve destek konusundaki deneyimlerini öğrenebilirsiniz.

Desteklenmiş karar almadaki iyi ülke örneklerini bir araya getirerek, bu 
deneyimleri diğer parlamenterlerle paylaşabilirsiniz.

Hukuki ehliyet ve desteklenmiş karar alma konularının, Sözleşme’ye iliş-
kin sorumluluğu bulunan parlamenter komitelerin gündeminde olmasını 
sağlayabilirsiniz.

Sözleşme ile uyumlu desteklenmiş karar alma uygulaması için ulusal bir 
çerçeve planın geliştirilmesini teklif edebilirsiniz.
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Sözleşme’nin izlenmesi ve 
uygulanmasına yönelik ulusal 
kurumların oluşturulması

Sözleşme’nin uygulanması yalnızca uygun mevzuat ve politikaların 
mevcudiyetini değil; aynı zamanda da maddi kaynakların ve bu kanun 
ve politikaları hem uygulama hem de denetleme kapasitesine sahip ku-
rumların olmasını gerektirmektedir. Sözleşme’nin 33. maddesi tam da 
bu sebeple devletlerin engelli kadınlar, erkekler ve çocukların haklarının 
uygulanmasının ulusal düzeyde güçlendirilmesi ve izlenmesi için belli 
başlı mekanizmalar tesis etmelerini öngörmektedir. Bu bağlamda, Söz-
leşme’nin devletlere getirdiği yükümlülükler aşağıdaki gibidir:

 � Hükümet bünyesinde bir ya da daha fazla odak nokta belirlenme-
si;

 � Çeşitli alanlarda ve farklı düzeylerde ilgili çalışmaların kolaylaştı-
rılması amacıyla hükümet içinde bir eşgüdüm mekanizmasının 
oluşturulmasının veya belirlenmesinin dikkate alınması ve

 � Sözleşme’nin teşvik edilmesi ve uygulanmasının izlenmesi amacıy-
la insan hakları ulusal kurumu gibi bağımsız bir çerçevenin tesis 
edilmesi. 

Sözleşme, sivil toplumun, özellikle de engelli bireylerin ve bu birey-
leri temsil eden örgütlerin, tıpkı Sözleşme’nin uygulanmasına yönelik 
politika, program ve mevzuatın geliştirilmesi ve uygulanması sürecine 
katılmalarını öngördüğü gibi, izleme sürecinin de tüm veçhelerine tam 
olarak katılımlarını öngörür. 

Bu esnada, ulusal düzeydeki mahkemeler ve benzeri yargı organ-
ları da Sözleşme’de yer alan hakların kanunlar çerçevesinde korunma-
sını sağlamada esaslı bir rol oynayacaklardır. 

Odak nokta(lar)

Sözleşme, Taraf Devletlerin uygulamaya ilişkin meselelerle ilgili ola-
rak hükümet bünyesinde bir veya daha fazla odak noktayı belirlemele-
rini ve yine hükümet içinde bir eşgüdüm mekanizmasının kurulması-

7
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nı dikkate almalarını gerektirse de, bu tür teşekküllerin biçimi veya işlevleri 
konusunda herhangi bir kural tayin etmemektedir. Ancak, Özürlüler İçin 
Dünya Eylem Programı ve Özürlüler İçin Fırsat Eşitliği Konusunda Standart 

Kurallar dahil olmak üzere diğer ulusla-
rarası belgeler de benzer teşekküllerin te-
sis edilmeleri çağrısında bulunduğu için, 
birçok ülke bu tür odak nokta(lar)ı veya 
eşgüdüm mekanizma(lar)ını halihazırda 
ya belirlemiş ya da kurmuştur. 

Odak nokta, herhangi bir bakanlığın 
ya da bir bakanlıklar topluluğunun bün-
yesindeki bir bölüm veya kişi olabileceği 
gibi, engelliler komisyonu gibi bir kurum 
veya insan hakları bakanlığı ya da engelli-
lerden sorumlu bakanlık gibi bir bakanlık 
da olabilir veya bu üç unsurun birleşimin-
den meydana gelebilir. Bu gibi organların 
ve mekanizmaların halihazırda mevcut 
olduğu hallerde bile, söz konusu yapılar 
Sözleşme’nin uygulanmasını izlemeleri ve 
yerel, bölgesel ve ulusal/federatif düzey-
deki çeşitli alanlardaki çabaların eşgüdü-

münü sağlamaları amacıyla yeniden gözden geçirilmelidirler. 

Seçilen yapı ne olursa olsun, odak nokta münferit olarak faaliyet gösteren 
bir yapı olmaktan ziyade Sözleşme’nin uygulanmasını koordine etmede öncü 
bir rol üstlenmelidir. Odak nokta yeterli insan ve mali kaynakla donatılmalı; 
yasal, idari veya benzeri hukuki düzenlemelerle kurulmalı; kalıcı olarak gö-
revlendirilmeli ve hükümetin mümkün olan en yüksek düzeydeki biriminde 
tesis edilmiş olmalıdır. 

Eşgüdüm mekanizmaları

Sözleşme, devletleri çeşitli alanlarda ve farklı düzeylerde ilgili çalışmaların 
kolaylaştırılması amacıyla hükümet içinde bir eşgüdüm mekanizmasını oluş-
turmaları için teşvik etmektedir. Devletler bir eşgüdüm mekanizması kurabi-
lecekleri gibi var olan bir eşgüdüm mekanizmasını da gözden geçirebilir. Bu 
tür bir mekanizma:

 � Hükümet içi aktörler arasında bir eşgüdümü olanaklı kılacak uygun 
kurumsal düzenlemelere sahip sürekli bir yapıdan meydana gelmeli;

 �  Yerel, bölgesel ve ulusal/federatif düzeyde eşgüdümü sağlamalı ve

 � Engelli bireylerin, bu bireyleri temsil eden örgütlerin ve sivil toplum 
kuruluşlarının katılımını, sivil toplum aktörlerine yönelik kalıcı bir tar-
tışma forumu ihdas etmek suretiyle sağlamalıdır. 

“ Hiç kuşkusuz ki 
etkili bir uygulama 
Sözleşme’nin 
başarısındaki temel 
hususlardan biri 
olacaktır. Aslında 
Sözleşme’nin kendisi, 
hükümetlerin 
Sözleşme’yi uygularken 
atmaları gereken 
adımlar hususunda 
oldukça açık ve nettir.”

Büyükelçi Dan MacKay,   Özel Amaçlı/Geçici 
Tasarı Komitesi Başkanı (Yeni Zelanda)
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Çeşitli yasal sistemlerde odak noktalar ve eşgüdüm mekanizmaları ya 
hükümet ve insan hakları ulusal kurumları arasında ya da, ve daha sıklıkla, 
hükümet ve bireyler ile bu bireylerin temsilci örgütleri arasında aracı olacak 
şekilde tesis edilmiştir. Engelliliğe ilişkin mevcut eşgüdüm mekanizmaları ço-
ğunlukla çeşitli bakanlıklardan gelen temsilcilerden (çalışma ve sosyal işler 
bakanlığı ya da maliye, sağlık, iskan, eğitim ve çalışma bakanlıkları), bazen 
yerel ve bölgesel makamların temsilcilerinden ve oldukça sık bir biçimde de 
engelli bireylerin örgütlerinden oluşmaktadır. Örneğin, Avustralya Ulusal 
Engelliler Konseyi hükümete engelliliğe ilişkin konularda tavsiyelerde bulun-
makta ve diyalogun teşvik edilmesi ve hak sahiplerinden bilginin birinci elden 
alınması için engelli topluluğuyla istişare toplantıları düzenlemektedir.

Odak noktaların görevleri
 � Devlet/Hükümet başkanına, karar vericilere ve planlamacılara her türlü 

politika, mevzuat, program ve projenin engelli bireylere etkileri husu-
sunda danışmanlık sağlamak;

 � Bakanlıklar ve bağlı birimlerin insan hakları ve engelliliğe ilişkin olarak 
gerçekleştirecekleri faaliyetlerin eşgüdümünü sağlamak;

 � Federal, ulusal, bölgesel, eyalet, il ve yerel düzeydeki hükümetlerin in-
san hakları ve engelliliğe ilişkin olarak gerçekleştirecekleri faaliyetlerin 
eşgüdümünü sağlamak;

 � Strateji ve politikaları engelli bireylerin haklarına saygı göstermelerini 
sağlayacak şekilde gözden geçirmek;

 � İlgili her türlü mevzuatı hazırlamak, gözden geçirmek ya da değiştirmek;

 � Sözleşme ve İhtiyari Protokol’e ilişkin hükümet düzeyinde bilinçlendir-
me çalışmaları yapmak;

 � Sözleşme ve İhtiyari Protokol’ün yerel dillere ve erişilebilir formatlara 
çevrilmesini sağlamak;

 � Sözleşme’nin onaylanması için eylem planı geliştirmek;

 � Sözleşme’nin uygulanması için eylem planı geliştirmek;

 � İnsan hakları ve engelliliğe ilişkin eylem planının uygulanmasını izlemek;

 � Periyodik raporların hazırlanması sürecini koordine etmek;

 � Engelliliğe ilişkin hususlar ve engelli bireylerin hakları konusunda top-
lumda bilinçlendirme çalışmaları gerçekleştirmek;

 � Engelliliğe ilişkin hususlar konusunda hükümetin kapasitesini artırmak;

 � Etkili bir politika programının oluşturulması ve uygulamanın değerlendi-
rilmesi amacıyla bilgi ve istatistik toplanmasını sağlamak ve bu çalışma-
ları koordine etmek;

 � Engelli bireylerin kendilerini etkileyen politika ve yasaların geliştirilmesi 
sürecine katılmalarını sağlamak ve

 � Engelli bireylerin kurum ve kuruluşlar ile sivil toplum örgütlerine katılım-
larını teşvik etmek ve engelli bireyleri kendi kuruluşlarını oluşturmaları 
için teşvik etmek.
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İnsan hakları ulusal kurumları

Sözleşme ve insan hakları ulusal kurumları arasındaki ilişki

Sözleşme, devletlerin Sözleşme’nin teşvik edilmesi (örn. bilinç artırma 
kampanyaları ve halk eğitimi vasıtasıyla), korunması (örn. bireysel şikayet-
lerin incelenmesi ve dava sürecine katılınması yoluyla) ve uygulanmasının 
izlenmesi (örn. mevzuatın gözden geçirilmesi ve yerel düzeyde uygulamanın 
izlenmesi) amacıyla bir veya birden fazla bağımsız mekanizma dahil olmak 
üzere bir çerçeve tesis etmelerini öngörmektedir. Sözleşe “insan hakları ulu-
sal kurumu” kelimesinden ziyade “çerçeve” kavramına atıfta bulunmakta-
dır. Ancak bu tür bir çerçevenin ihdas edilmesi sırasında, devletler Birleşmiş 
Milletler Genel Kurulu’nun 1993 senesinde anlaşmaya vardığı üzere “insan 
haklarının korunması ve teşvik edilmesine ilişkin ulusal kurumların statüsü 
ve görevleri ile ilgili ilkeleri” göz önünde bulundurmalıdır. Bu ilkeler “Paris 
İlkeleri” olarak bilinmektedir. (Bir sonraki sayfaya bakınız). Bu verili bağ çer-
çevesinde, insan hakları ulusal kurumu Sözleşme’nin ulusal düzeyde izlemeye 
ilişkin hükümleriyle uyumlu bağımsız bir “çerçeve” kavramına en çok uygun 
düşecek yapıyı oluşturmaktadır. 

İnsan hakları ulusal kurumlarının türleri

“İnsan hakları ulusal kurumu” kavramı özel bir anlam kazanmıştır. Ge-
nelde insan haklarıyla ilgili çok sayıda ve çeşitte “kurumlar” olsa da ve dini 
kuruluşlar, sendikalar, kitle iletişim araçları, STK’lar, hükümet birimleri, 
mahkemeler ve yasa koyucular bu kurumlar çerçevesinde ele alınabilse de, 

“insan hakları ulusal kurumu” kavramı 
başlıca işlevi insan haklarının teşvik edil-
mesi ve korunması olan bir yapıya işaret 
etmektedir. 

İki kurum hiçbir zaman birbirlerinin 
aynısı olamasa da, hepsi bazı ortak yet-
kiler bakımından benzerdir. Bu kurumlar 
çoğunlukla idari yapılardır. Büyük bir 
bölümünün uyuşmazlıkları çözme gibi 
yarı-yargısal yetkileri bulunmaktadır; an-
cak insan hakları ulusal kurumları birer 
mahkeme olmadıkları gibi yasa koyucu 
organlar da değillerdir. Bu kurumlar, 
kural olarak, ulusal ve/veya uluslararası 
düzeyde insan haklarına ilişkin olarak sü-
rekli ve istişari bir niteliği olan organlardır 
ve/veya görüş ve tavsiyeler vermek sure-
tiyle ya da kişiler veya gruplarca yapılan 
şikâyetleri ele alarak ve çözüme ulaştıra-
rak çalışmaktadırlar. Bazı ülkelerin ana-

“Engelli bireylerin 
haklarının hayata 
geçirilmesi sürekli 
bir meydan okuyuşu 
içeriyor. Sözleşme, 
Avustralya’daki tüm 
engelleri bireylerin 
erişime, hakkaniyete ve 
eşitliğe ulaşabildiği bir 
toplumun yaratılmasında 
ve bu hedefin 
gerçekleştirilmesinde bir 
yol haritası ve mihenk 
taşı olma işlevini 
görüyor.”

Graham Edwards,   Milletvekili (Avustralya)
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yasaları, insan hakları ulusal kurumunun ihdas edilmesini öngörmektedir.

Bu kuruluşlar, daha çok, bir yasa ya da kararname ile kurulmaktadır. Bir-
çok ulusal kurum, hükümetin yönetim kanadına bir şekilde bağlı olsa da, ger-
çek anlamdaki bağımsızlık düzeyleri bu kurumlara üye olma ve bu kurumların 
çalışma biçimleri gibi bir dizi faktöre bağlı olarak değişmektedir. 

Mevcut ulusal kurumların büyük bir bölümü yaygın iki kategoriden- “in-
san hakları komisyonu” ve “ombudsman ofisi”- biri olarak sınıflandırılabil-
mektedir. Daha az yaygın ancak en az bu iki yapı kadar önemli bir diğer biçim 
ise engelli bireyler, etnik ve dilsel azınlıklar, yerli halklar, çocuklar, mülteciler 
ya da kadınlar gibi belli bir grubun haklarını koruyan “özelleşmiş” ulusal ku-
rumlardır. 

Paris İlkeleri

Sözleşme’nin gerekliliklerini yerine getiren bir mekanizmayı belirlerken 
veya tesis ederken, Taraf Devletler insan haklarının korunması ve teşvik edil-
mesine ilişkin ulusal kurumların statüsü ve görevleri ile ilgili ilkelerini göz 
önünde bulundurmalıdır. 1991 yılında Paris’te düzenlenen uluslararası çap-
taki insan hakları ulusal kurumları çalıştayında bu ilkeler kaleme alınmış ve 
daha sonra 1993 yılında Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nca kabul edilmiş-
tir. Bu ilkeler bütünü “Paris İlkeleri” olarak bilinmektedir. 1

İnsan hakları ulusal kurumunun potansiyel görevleri

Paris İlkeleri yukarıdaki kutucukta belirtilen ve bağımsız ve muteber bir 
insan hakları ulusal kurumunun ihdas edilmesini amaçlayan yedi ilkeye ila-
veten bu tür kurumların üstlenmeleri gereken bir dizi sorumluluğu da ta-
nımlamaktadır. İnsan hakları ulusal kurumlarının olabildiğince geniş yetkileri 
olması ve bu yetkilerin ya anayasada ya da yasalarda tanımlanmış olması ge-
rekmektedir. Paris İlkeleri, ayrıca, bu kurumların:

 � Taraf Devletin insan hakları yükümlülüklerini yerine getirmesinin iz-
lenmesi ve (asgari olarak) senelik raporlamada bulunmasını;

 � Hükümete, istek üzerine ya da re’sen, kanuni ve idari hükümler dahil 
olmak üzere insan hakları meseleleri, insan hakları ihlalleri, ülkedeki 
genel insan hakları durumu ve bu durumun geliştirilmesine yönelik 
girişimler üzerine raporlar yazmasını ve tavsiyede bulunmasını;

 � Ulusal mevzuatın ve uygulamaların uluslararası insan hakları stan-
dartlarıyla uyumunu teşvik etmelerini;

 � İnsan hakları sözleşmelerinin onaylanmasını teşvik etmelerini;

 � Taraf Devletlerin Birleşmiş Milletler’in sözleşme organlarına insan 
hakları sözleşmelerinin uygulanmasına dair sunmaları gereken rapor-
lara katkıda bulunmalarını;

1 48/134 sayılı ve 20 Aralık 1993 tarihli Genel Kurul Kararı 
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 � Bölgesel ve Birleşmiş Milletler bünyesinden insan hakları organları 
ile diğer devletlerin insan hakları kurumlarıyla işbirliğinde bulunma-
larını;

 � İnsan hakları eğitimi programlarının hazırlanmasına yardımcı olma-
larını ve

 � İnsan haklarına ve ayrımcılıkla mücadele çabalarına ilişkin kamuda 
bilinçlendirme çalışmaları yapmalarını öngörmektedir. 

 � Ulusal mevzuatın ve uygulamanın izlenmesi
Ulusal kurumların, Paris İlkeleri’nce tavsiye edildiği üzere, ulusal 
mevzuatın insan hakları standartlarıyla uyumunu güvence altına alma 
yetkisinin bulunması oldukça yaygın bir durumdur. Bu vazife mevcut 
yasaların incelenmesi ve yeni yasalar geliştirilirken sürecin izlenmesi 
ve bu sürece ilişkin yorumlarda bulunulması yoluyla gerçekleştirilebi-
lir. Bazı ulusal kurumlar, teklif edilen yasaları incelemek; dolayısıyla 
da gerektiği takdirde teklif edilen yasanın insan hakları yükümlülükle-
ri ile uyumuna dair tefsirde bulunmak amacıyla kaynaklar ayırmıştır. 
Ulusal kurumlar, teklif edilen yasanın insan haklarına yapacağı etkinin 
düzeyine göre de kişi ve kuruluşların, arzu ettikleri takdirde, hükü-
mete söz konusu hususa ilişkin talep ve önerilerini iletebilmeleri için 
kamuda bilinçlendirme çalışmaları yapabilmektedir.

Ulusal kurumların bir diğer önemli rolü ise hükümetin uygulamala-
rının ve politikalarının ilgili içtihatlar, ulusal insan hakları stratejileri 
veya eylem planları ve her türlü usul kuralları dahil olmak üzere engelli 
bireylerin haklarına ilişkin ulusal yasalarla ve uluslararası yükümlü-
lüklerle uyumlu olmasını sağlamaktır.

 � Ülkelerdeki insan hakları koşullarını iyileştirmeye yönelik girişimler
İdeal olan, devletlerin insan hakları belgeleri çerçevesindeki yükümlü-
lüklerinin uygulanmasında benimsenecek stratejileri veya fiilleri orta-
ya koyan ulusal bir insan hakları eylem planı oluşturmasıdır. Devletler 
bu stratejileri veya eylem planlarını oluştururken çoğu zaman insan 
hakları ulusal kurumlarına danışmaktadır. Devletin ulusal insan hak-
ları eylem planından bağımsız olarak, insan hakları ulusal kurumu da 
insan haklarına saygının teşvik edilmesi için kendi planını geliştirebilir. 
Her iki durumda da söz konusu stratejiler geliştirilirken ilgili hükümet 
birimlerine ve sivil topluma danışılmalıdır. Sözleşme, sivil toplumun, 
özellikle de engelli bireyler ve bu bireyleri temsil eden örgütlerin, en-
gelli çocukların ve engelli bireylerin bakımlarını üstlenen kişilerin bu 
sürece dahil edilmeleri gerektiğini vurgulamaktadır.

Ulusal kurumlar belli başlı durumlarda temel bazı haklarla ilgili olarak 
usul kuralları belirleyebilir. Bu usul kuralları, örnek olarak, herhangi 
bir hakkın uygulanması veya bu hakkın uygulanması için atılacak baş-
lıca adımların değerlendirilmesiyle ilgili olabileceği gibi; herhangi bir 
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hükümet biriminin ya da birimlerinin çalışma usulleri veya herhangi 
bir kamu ya da özel faaliyetinin veya faaliyetlerinin doğası veya her-
hangi bir endüstrinin ya da mesleğin yürütme usullerine ilişkin ola-
rak da belirlenebilir. Bu tür usul kuralların düzenleyici doğaları göz 
önünde bulundurulduğunda, bu kurallar bir kanuna dayanarak tesis 
edilmeli ve geniş çaplı bir istişarenin ardından kabul edilmelidir.

 � Kamuya açık soruşturmalar, çalışmalar veya raporlar
Belli başlı bir konuya ilişkin olarak yapılacak kamuya açık soruştur-
malar veya çalışmalar her ne kadar yoğun kaynak gerektiren faaliyet-
ler olsalar da, insan haklarına saygının teşvik edilmesine ve toplumun 
bilinçlendirilmesine katkıda bulunabilir. Bu tür çalışmalar insan hak-
ları ulusal kurumunun münhasıran kendi takdiriyle yürütülmeli yada 
savcılık veya insan haklarından sorumlu bir birimin üstleneceği şekilde 
hükümet tarafından başlatılmalı ya da sistemik bir sorun olduğu kanısı 
uyandıran bir dizi şikayetin ardından gerçekleştirilmelidir. Kurumlar, 
ayrıca, hükümet politikalarının oluşturulmasıyla ya da adli muamele-
lerin uygulanma biçimiyle bağlantılı olarak olgu araştırma ve saptama 

Ayrıntılarıyla Paris İlkeleri

Paris İlkeleri, insan haklarının geliştirilmesi ve korunmasında ulusal kurumla-
rın statüsü ve işlevlerine ilişkin olarak Birleşmiş Milletler Genel Kurulu tara-
fından kabul edilen bir dizi asgari tavsiyeden oluşmaktadır. Engellilerin Hak-
larına İlişkin Sözleşme’nin 33(2) maddesi de Taraf Devletlerin, Sözleşme’nin 
teşvik edilmesini, korunmasını ve uygulanmasının izlenmesini sağlayacak ku-
rumları belirlerken ya da kurarken bu ilkeleri göz önünde bulundurmalarını 
öngörmektedir. Paris İlkeleri uyarınca bu mekanizmalar aşağıda sıralanan 
hususları barındırmalıdır:

 � Hükümetten bağımsız olması ve bu bağımsızlığın bir yasa ya da anayasal 
hükümlerce güvence altına alınmış olması;

 � İşlevler ve üyelik bakımından çoğulcu bir yapıya sahip olması;

 � Mümkün olduğunca geniş bir görev alanına sahip olması (Sözleşme öze-
linde ise, mevcut ve tasarı aşamasında bulunan her türlü yasa ve poli-
tikalarla ilgili olarak tavsiyede bulunabilme gücü de dahil olmak üzere 
çeşitli vasıtalarla Sözleşme’nin tüm veçhelerini toplu bir biçimde teşvik 
edebilecek, koruyacak ve uygulamasını izleyecek bir kapasiteye sahip 
olması);

 � Şikâyetleri alabilme ve yetkili makamlara iletebilme gücü ile desteklen-
miş yeterli ve uygun bir soruşturma yetkisinin bulunması;

 � Düzenli ve etkin bir biçimde çalışması;

 � Yeterli ve uygun düzeyde fonlanması ve bağımsızlığını etkileyebilecek 
mali denetime tabi tutulmaması;

 � Toplumun geneli için erişilebilir olması (Sözleşme özelinde ise, engelli 
kadınlar, çocuklar ve engelli bireyleri temsil eden örgütler de dahil ol-
mak üzere özellikle engelli bireyler için erişebilir olması). 



96 DIŞLANMADAN EŞITLIĞE: ENGELLI BIREYLERIN HAKLARINI HAYATA GEÇIRMEK

misyonları görevlendirmekle de yetkilendirilebilirler. Soruşturma ve 
araştırma yürütme yetkisi, bu işlevin etkili bir biçimde yerine getiril-
mesi için muhakkak bilgi ve kanıt toplama yetkileriyle desteklenmeli-
dir. Soruşturma yetkisi bulunmayan insan hakları ulusal kurumlarının 
ise bilgi toplamak için başka türlü bir yetkiye ihtiyacı olacaktır.

Sözleşme’nin 35. Maddesi, Taraf Devletlerin Engelli Hakları 
Komitesi’ne Sözleşme çerçevesindeki yükümlülüklerini yerine getir-
mek amacıyla aldıkları tedbirlere dair düzenli rapor sunmalarını ön-
görmektedir. Sözleşme’nin 4 (3) maddesi (engelli bireylere danışıl-
ması ve bu bireylerin süreçlere dahil edilmesi) ile 35 (4) maddesi bir 
arada ele alındığında, devletlerin söz konusu raporları engelli çocuklar 
dahil olmak üzere engelli bireyler ve bu bireyleri temsil eden örgüt-
lerle istişarede bulunmak suretiyle hazırlamayı dikkate almaları gibi 
bir sorumluluk ortaya çıkmaktadır. Ulusal kurumlar bu raporların ha-
zırlanmasında rol oynayabilir ve raporlama sürecinde sivil toplum ve 
hükümet arasındaki istişareleri kolaylaştırabilirler.

Ulusal kurumlar, özellikle de tavsiye ve görüşlerinin hükümetin 
hazırladığı raporda yeterince ve uygun bir biçimde dikkate alınmadığı 
hallerde gölge raporlar olarak da bilinen ve hükümetin sunduğu ra-
porlara alternatif olan raporları da sunabilir. Sözleşmeler çerçevesinde 
ihdas edilen izleme organları, raporlama sürecinde giderek artan bir 
şekilde insan hakları ulusal kurumları temsilcilerine doğrudan danış-
maktadır.

 � Uyuşmazlıkların çözümü
Paris İlkeleri’nde yer alan tavsiyelerle de uyumlu olarak, insan hak-
ları ulusal kurumlarının bir başka yaygın işlevi de insan hakkı ihlali 
iddialarının çözüme kavuşturulmasında yardımcı olmaktır. Uyuşmaz-
lıkların çözümünde yardımcı olma yetkisi aynı zamanda bilgi ve kanıt 
toplama yetkileriyle de desteklenmelidir.

 � Eğitim ve toplumun bilinçlendirilmesi
Paris özel olarak insan hakları eğitimi programlarının teşvik edilmesini 
tavsiye etmektedir. Kişilerin yanı sıra özel kuruluşlar, kamu kuruluşla-
rı ve bunlara bağlı kişilerin insan haklarını ve bu haklara saygı göste-
rilmesi ve etkin bir biçimde izlenmesine tekabül eden sorumlulukları 
bilmeleri esastır. Bu tür programların belli grupların ihtiyaçlarına göre 
tasarlanmaları gerekebilir. Örneğin, engelli bireyleri hedef alan prog-
ramlar ilgili materyalleri Braille (kabartma) alfabesi, büyük baskılı ve 
yalın bir dil, yazıların görüntülere yerleştirildiği bir format ya da ben-
zeri elektronik format gibi erişilebilir formatlarda hazırlamalıdır.

İnsan hakları ulusal kurumları ve şikâyet mekanizmaları

Paris İlkeleri insan hakları ulusal kurumlarının soruşturma yürütebilmek 
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için yeterli yetkiye ve şikayetleri alabilme kudretine sahip olmalarını öngör-
mektedir. Sözleşme çerçevesinde tanımlanan izleme görevini üstlenmiş ulu-
sal kurumların, engelli bireylerin ve bu bireyleri temsil eden örgütlerin söz 
konusu sürece erişimlerini sağlamak amacıyla arabuluculuk ve uzlaştırma 
işlevlerini gözden geçirmeleri gerekebilir. Ulusal kurumların bu rolü yerine 
getirmeleri için uygulayabilecekleri çeşitli yöntemler bulunmaktadır:

 � Arabuluculuk ve uzlaştırma
En asgari düzeyde bile birçok insan hakları ulusal kurumunun arabu-
luculuk ve uzlaştırma hizmetleri sunarak hakların hayata geçirilme-
sini sağlamaya yardımcı olma yetkileri bulunmaktadır. Zarar gören 
taraf, sorununu tartışmak amacıyla insan hakları ulusal kurumunda 
arabulucu pozisyonunda olan veya uzlaştırma vazifesi bulunan görevli 
ile doğrudan iletişime geçebilmektedir. Bu görevliler şikayeti kayda 
almak ve çoğu zaman da zarar gören tarafa mevcut seçenekleri açıkla-
yan genel bir tavsiyede bulunmak ve zarar gören tarafın isteğine bağlı 
olarak söz konusu şikayetin uyuşmazlığa konu olan diğer tarafa iletil-
mesi için gerekli işlemleri başlatmakla yetkilendirilirler.

Bu tür bir vazife telefon ya da yüz yüze yapılacak görüşmelerle gerçek-
leştirilebilse de birçok ulusal insan hakları kurumu anonim veya imza bulun-
mayan şikayetleri kabul etmemektedir. Benzer bir biçimde ve daha da yaygın 
olarak, insan hakları ulusal kurumları yazılı başvuru gibi daha resmi bildirim-
lerin yapılmasını talep edebilmektedir. Uyuşmazlığın mahiyetine ve ilk aşa-
mada gerçekleştirilen görüşmelere bağı olarak, tarafların bir araya geleceği 
ve arabulucu veya uzlaştırıcı pozisyonuna sahip görevlinin bahse konu olan 
uyuşmazlığı çözmeye çalışacağı görüşmeler gerçekleştirilebilir.

İnsan hakları ulusal kurumları uyuşmazlıkların hangi yollarla çözüme ka-
vuşturulabildiğini tespit edebilmek amacıyla genellikle arabuluculuk ve uz-
laştırma çabalarının dökümlerini kayıt altında tutmaktadır. Bu tür kayıtlar 
senelik raporlarda yayınlanabilir, özel bir raporda kullanılabilir, sözleşme 
organlarına sunulan gölge raporlara dahil edilebilir ve/veya arabulucu ve uz-
laştırıcı personelin eğitiminde ve tutarlı uygulama ve sonuçların tesis edilme-
sinde kullanılabilir. Kayıtlar güvenli bir ortamda tutulmalı ve geçmişteki faa-
liyetlere ilişkin olarak yapılacak herhangi bir atıf, uyuşmazlığa taraf olanları 
ifşa etmemelidir.

Arabuluculuk ve uzlaştırma diğer şikayet ve çözüm mekanizmaları ile de 
ilişkilendirilebilir; zira böyle bir ilişki sayesinde bu düzeyde çözüme ulaştırı-
lamamış bir şikayet ulusal kurum tarafından bir üst seviyeye taşınabilecektir.

 � İnsan hakları mahkemeleri
Bazı insan hakları ulusal kurumlarının, başarılı bir arabuluculuk veya 
uzlaştırmanın gerçekleşmemesi ya da bir veya daha fazla tarafın mu-
tabık kalınan çözümün şartlarına uymaması halinde adli muameleler 
başlatılması için kendilerinin ya da uyuşmazlığa taraf olanların insan 
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hakları mahkemeleri de dahil olmak üzere bir mahkemeye başvurabi-
lecekleri mekanizmaları bulunmaktadır. Bu tür muameleleri başlata-
bilme yetkisi ve mahkemenin kendisi de yasa koyma yetkisi bulunan 
bir makam tarafından ihdas edilmiş olmalıdır. Ulusal bir insan hakları 
mahkemesi resmi muameleler ile daha az resmi soruşturma ve uzlaş-
ma süreci arasında bir köprü vazifesi görebilmektedir.

 � Adli muamelelere müdahil olunması
İnsan hakları ulusal kurumlarının bir diğer muhtemel rolü de adli sis-
temde yürüyen muamelelere müdahil olmaktır. Örneğin Avustralya’da 
İnsan Hakları ve Eşit Fırsatlar Komisyonu’nun engelliliğe dayalı ay-

Hakların Korunması: Hindistan örneği
Hindistan’ın 29 eyaletten ve altı merkezi olarak yönetilen bölgeden oluşan 
bir ülke olduğu göz önünde bulundurulduğunda, ülkedeki engelli bireylerin 
hakları da dahil olmak üzere hak ve özgürlüklerin korunmasına ilişkin ku-
rumsal çerçeve, kaçınılmaz olarak, biraz karmaşıktır. Engellilik politikalarına 
ilişkin olarak hükümet içindeki esas odak nokta olan Sosyal Adalet ve Güç-
lendirme Bakanlığı, 2006 yılının Şubat ayında Engelli Bireyler Ulusal Progra-
mı’nı (EBUP) nihayetlendirip kabul etmiştir. Bu program çerçevesinde, ulusal 
programda belirtilen hususların uygulanması ile alakalı meselelerde koordi-
nasyonunun sağlanması için ulusal düzeyde Merkezi Koordinasyon Komitesi 
ve eyaletler düzeyinde Eyalet Koordinasyon Komitelerinden oluşan bakan-
lıklar arası bir birim kurulmuştur. Söz konusu komiteler, aralarında Hindistan 
Ulusal Rehabilitasyon Konseyi ve Otistik, Serebral Palsili, Zihinsel Engelli ve 
Çoklu Engelli Bireylerle Yardımlaşma Fonu’nun da bulunduğu çeşitli özelleş-
miş kurum ve aktörler arasındaki eşgüdümün sağlanması görevini üstlen-
miştir.   

Ulusal Programın kabul edildiği tarihten önce de, 1995 tarihli Engelliler (Eşit 
Fırsatlar, Hakların Korunması ve Tam Katılım) Yasası çerçevesinde Engelliler 
Komisyonu kurulmuştu. Hükümet fonlarının kullanımının izlenmesi, eyalet 
komiserlerinin çalışmalarının koordine edilmesi ve engelli bireylere sağla-
nan hak ve hizmetlerin güvence altına alınması gibi sorumlulukları bulunan 
Komisyon, esas olarak yarı-yargısal bir role sahiptir. Komisyon Başkanı bu 
yapı sayesinde hak mağduriyetleri ve yasaların uygulanmaması iddialarını 
içeren şikayetleri soruşturabilmekte, oturumlar düzenleyebilmekte, yeminli 
ifadeler alabilmekte ve kişilere oturumlarda hazır olma çağrısı yapabilmekte; 
ancak bağlayıcı kararlar alamamaktadır. Dolayısıyla komisyonun hem fonları 
denetlemek hem de yasaların uygulanmasını izlemek gibi ikili bir rolü bulun-
maktadır. 

Hindistan’da Hindistan’da ayrıca bireysel başvuruları kabul edebilen, Hindis-
tan Yüksek Mahkemesi’nde (belli koşullar çerçevesinde) davalar açabilen, 
insan hakları ihlalleri iddialarıyla ilgili mahkemelerde süren davalara müdahil 
olabilen, Anayasa dahil olmak üzere insan hakları ile ilgili yasaları gözden ge-
çirebilen, araştırmalar yürüten ve yürütülmesini teşvik eden bir İnsan Hakları 
Ulusal Komisyonu da bulunmaktadır. Komisyon, Engelli Bireyler Ulusal Prog-
ramı’nın geliştirilmesi sürecinde ilgili bakanlıklara tavsiyelerde bulunmuş ve 
hükümete Engellilerin Haklarına İlişkin Sözleşme’nin müzakerelerinde danış-
manlık yapmıştır.
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rımcılıkla ilgili olarak görülen davalarda mahkemelere amicus curae 
(mahkeme dostu) sunarak müdahil olma yetkisi bulunmaktadır. Bu 
yetki Komisyon’a yasanın yorumlanışı ile verili şartlarda nasıl uygu-
lanması gerektiği gibi konularda kendi görüşünü sunabilme imkânı 
vermektedir.

Uygun ve yeterli bir kurumun tesis edilmesi

Sözleşme, Taraf Devletlerin yetki alanlarında halihazırda var olan bir çer-
çevenin, gerekli değişikliklerin ardından, Sözleşme’nin öngördüğü şartları 
yerine getirebilme kapasitesine sahip olabileceğini kabul etmektedir. Bunun-
la birlikte, bazı kurumsal mekanizmaların Sözleşme’nin uygulanmasını izle-
me konusunda yeterli donanıma sahip olmaması halinde ilgili değişikliklerin 
yapılması gerekebilir. Mevcut insan hakları ulusal kurumlarına Sözleşme’yi 
etkin bir biçimde izleyebilmeleri için insan kaynağı ve mali kaynaklar tah-
sis edilmelidir. Hangi tür mekanizma seçilirse seçilsin, bir kurum ya da ku-
rumlar bütününün Sözleşme’de tanımlanan görevi- yani Sözleşme’nin teşvik 
edilmesi, korunması ve uygulanmasının izlenmesi görevini- yerine getirmesi 
gerekmektedir. Kurum aynı zamanda sivil toplumun, özellikle de engelli bi-
reylerin ve bu bireyleri temsil eden örgütlerin, izleme sürecine tam anlamıyla 
katılımlarının sağlanması ilkesine de riayet etmelidir. 

Yeni bir kurumun ihdası mı, yoksa var olan kurumun vazifelendirilmesi 
mi gerekir sorusuna yanıt aranırken, aşağıda yer alan hususlar göz önünde 
bulundurulmalıdır.

 � Mevcut kurum Paris İlkeleri ile uyumlu mu?

Yeni Zelanda: İnsan Hakları (Yeniden İnceleme) 
Mahkemesi
Yeni Zelanda’da 1993 tarihinde kabul edilen İnsan Hakları Yasası çerçevesin-
de, mevcut İnsan Hakları Ulusal Komisyonu bünyesinde İnsan Hakları Taki-
bat Ofisi kurulmuştur. Ofis, bağımsız nitelikteki İnsan Hakları Mahkemesi’nde 
dava açabilme yetkisi olan bir direktör tarafından yönetilmektedir. 

Yeni Zelanda İnsan Hakları (Y eniden İnceleme) Mahkemesi, Adalet Bakanlığı 
tarafından atanmış uzmanlar heyetinden oluşan ve yasayla kurulmuş olan 
bir organdır. Heyetin üyelerinden üçü Mahkeme önüne gelen her türlü da-
vada hazır bulunmakta ve heyetteki toplam üye sayısı da 20’ye kadar çıka-
bilmektedir. Üyeler insan hakları, hukuki, sosyal, kültürel, idari ve ekonomik 
meselelerde bilgileri ya da deneyimleri temelinde atanırlar. Yarı-yargısal bir 
kurum olan Mahkeme’nin önüne gelen davalarda hangi usulleri uygulaya-
cağına ilişkin olarak geniş bir takdir yetkisi bulunur. Mahkeme’nin, ayrıca, 
uzlaşmazlıkları çözme ve tazminata hükmetme gibi yetkileri de vardır. Son 
olarak Mahkeme, önüne gelen meseleleri İnsan Hakları Komisyonu’nun uz-
laştırma birimine yönlendirebileceği gibi, bir giderimin söz konusu olduğu 
hallerde konuyu Yüksek Mahkeme’ye de havale edebilmektedir.
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 � Kurumun Engellilerin Haklarına İlişkin Sözleşme’yi kapsayan bir yet-
kisi var mı?

 � Kurumun Sözleşme konusunda ve/veya genelde insan hakları ve en-
gellilik ile ilgili meselelerde uzmanlığı bulunuyor mu?

 � Kurumda engelli komisyonerler ve personel var mı?
 � Mevcut kurum, diğer vazifelerinin yanı sıra, Sözleşme’nin teşvik edil-

mesi, korunması ve uygulanmasının izlenmesi görevinin yerine getiri-
lebilmesi için yeterli insan kaynağına ve zamana sahip mi?

 � Mevcut kurum engelli bireyler için yeterince ulaşılabilir mi? Ulaşıla-
bilirlik konusunda (binalara, belgelere, teknolojiye vs.) bir politikası 
var mı?

Parlamenter denetim

Sözleşme çerçevesinde kurulan başlıca izleme organlarına ilaveten, 
Parlamento’nun kendisi de, denetim işlevi vasıtasıyla, engelli bireylerin insan 
haklarına saygı gösterilmesini sağlamada önemli bir role sahiptir. Başlıca de-
netim araçlarından örneklere aşağıda yer verilmiştir.2  

Parlamenter komiteler

Yürütmenin sistematik bir biçimde denetimi genellikle parlamenter komi-
teler aracılığıyla yapılmaktadır. Bu komiteler hükümet birimlerinin ve bakan-
lıkların çalışmalarını izlemekte ve bu organların politikaları ve idaresindeki 
önemli hususlarda soruşturmalar yürütmektedir. Etkili bir denetim, komite-
lerin kendi gündemlerini oluşturabilmelerini ve bakanlara ve memurlara yö-
nelik bir ihzar yetkisine sahip olmalarını gerektirmektedir. 

Soruşturma komisyonları

Kamuyu ilgilendiren önemli bir mesele ortaya çıktığında, söz konusu me-
selenin ele alınması için bir soruşturma komisyonunun görevlendirilmesi ol-
dukça uygun bir seçenek olabilir. Böyle bir görevlendirme özellikle de bahse 
konu olan meselenin tek bir parlamenter komitenin kapsamına girmediği ya 
da tek bir hükümet biriminin sorumluluğunda olmadığı hallerde faydalı ola-
caktır. 

Bakanlara doğrudan soru yönetilmesi

Bakanların aynı zamanda yasama organının üyesi olduğu ülkelerde, önemli 
denetim mekanizmalarından biri de parlamentonun bakanlara düzenli olarak 
hem yazılı hem de sözlü sorular sormasıdır. Bu tür doğrudan soruların 
yöneltilmesi hükümetin hesap verebilirliliğinin sürdürülmesine yardımcı 
olacaktır.

2Parlamenter denetime ilişkin daha ayrıntılı bir tartışma için bkz: “Yirmi Birinci Yüzyılda Parlamento ve 
Demokrasi: İyi Örnekler için Bir Kılavuz”, Cenevre, Parlamentolar Arası Birlik, 2006, sf. 127-146.
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İdarenin gerçekleştirdiği atamaların izlenmesi

Bakanların yasama organının üyesi olmadığı ülkelerde denetimin önemli 
veçhelerinden biri de kabine ve üst düzey devlet memurlarının atanmalarının 
onaylanma sürecidir. Bu süreç genellikle atanacak kişinin kamu hizmetine 
uygunluğunun araştırıldığı uzun bir dönemi kapsamaktadır. Ombudsmanlar, 
insan hakları komisyonerleri ve kabine üyelerinin atanmasında parlamento-
nun atanacak kişilerin engellilik konusunda bilgi ve tutumunu tasdik etmesi 
oldukça yerinde olacaktır.

Hükümet dışı kamu kurum ve kuruluşlarının denetimi

Parlamento aynı zamanda hükümetin kamusal işlevlerini devrettiği düzen-
leyici kurumlar ya da ileri hizmet sunan organlar gibi bağımsız kurum ve ku-

İnsan hakları ulusal kurumları ve Sözleşme
İnsan hakları ulusal kurumları Sözleşme ve İhtiyari Protokol’le ilgili müza-
kerelere katılmış ve Sözleşme’nin kabul edilmesinin ardından da sürece 
müdahil olmaya devam etmişlerdir. Ulusal kurumlar, bu rollerinin yanı sıra, 
Sözleşme’nin uygulanması ve uygulanmasının izlenmesini değerlendirmek 
amacıyla ulusal ve uluslararası düzeydeki engelli bireyleri temsil eden ör-
gütlerle uzman toplantıları düzenlemiştir. Sözleşme, İnsan Haklarının Ge-
liştirilmesi ve Korunmasında İnsan Hakları Ulusal Kurumlarının Uluslararası 
Koordinasyon Komitesi’nin (UKK) gündeminde özel bir yer tutmuştur. UKK, 
Mart 2007 tarihinde gerçekleştirdiği toplantıda, Komite’nin insan hakları ve 
engellilik konusunda sorumlu organı ve temsilcisi olan İrlanda İnsan Hakla-
rı Komisyonu, ulusal kurumların engelli bireyler ve bu bireyleri temsil eden 
örgütlerle yakın bir ilişki çerçevesinde çalışmasını ve ilerleyen tarihlerde dü-
zenlenecek toplantılarda Sözleşme’ye ilişkin tartışmaların yapılabilmesi için 
gündem belirlenmesini önermiştir. 

UKK Bürosu, UKK Bürosu, Asya-Pasifik İnsan Hakları Ulusal Kurumları Foru-
mu’nun hazırladığı ve insan hakları ulusal kurumları için engellilik veritabanı 
oluşturulmasını öngören bir tasarıyı destekleme kararı almıştır. Veritabanı 
insan hakları ve engellilik konusunda uluslararası düzeyde karşılaştırılabilir 
nitelikteki bilgilerin toplanması, analiz edilmesi ve işlenmesini kolaylaştırma-
yı amaçlamaktadır. Veritabının diğer amaçları ise:

 � İnsan hakları ulusal kurumlarının engelli bireylerin haklarıyla ilgili konu-
ları ele alma becerilerinin artırılması için yapılacak kurum içi kapasite 
geliştirme çalışmalarından önceliklerin belirlenmesi;

 � Engelli bireylerin maruz kaldığı hak ihlalleriyle ilgili bilincin artırılması ve 
bu ihlallere karşılık olarak pozitif sosyal değişimin teşvik edilmesi;

 � Engelli bireylerin hakları konusunda yapılacak sosyal ve bilimsel araştır-
malara güvenilir veriler sağlanması ve

 � Engelli bireylerin haklarıyla ilgili konuların ele alınmasında uluslararası 
toplum aktörleri arasındaki eşgüdümün geliştirilmesi.
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ruluşları da izlemektedir. Sağlık ve güvenlik sektörlerini düzenleyici organlar, 
hizmet tedarik ajansları, kamu hizmet kuruluşları ve engelli bireylerin hakları 
üzerinde doğrudan etkisi bulunacak diğer kurum ve kuruşlar söz konusu iz-
leme kapsamında olması gereken yapılardır. 

Bütçenin izlenmesi ve mali kontrol

Parlamentonun, hükümetin giderlerini ve mali kaynaklarını kontrol ede-
bilmesi sayesinde, politikalar üzerinde kayda değer bir etkisi bulunmaktadır. 
Parlamenter denetim gerek bütçenin oluşturulmasında gerekse de harcama-
ların yapılması sırasında gerçekleştirilebilir. Parlamento, bu sürecin bir parça-
sı olarak, önerilen bütçenin engelli bireyler gibi farklı sosyal gruplara etkisinin 
tartışılmasını ve izlenmesini sağlayabilir. 

Mahkemeler ve yargının rolü

Taraf Devletlerin sahip oldukları anayasal yapıya bağlı olarak, Engellilerin 
Haklarına İlişkin Sözleşme’nin onaylanması ya Kıta Avrupası hukuk sistem-
lerinde yaygın olan ve uluslararası hukukun kabulünde “monist” yaklaşım 
olarak bilinen Sözleşme’nin içeriğinin otomatik olarak iç hukukun bir par-
çası haline gelip iç mahkemeler önünde uygulanabilir olması sonucunu do-
ğuracak; ya da Anglo-Sakson hukuk geleneğinde yaygın olan, ve “dualist” 
yaklaşım olarak bilinen, Sözleşme’de yer verilen hakların ulusal bir mevzuat 
aracılığıyla iç hukuka dahil edilmesini gerekli kılacaktır.3  Ancak yukarıda anı-
lan ikinci durum söz konusu olduğunda bile, Sözleşme’nin imzalanması ya da 
onaylanması Sözleşme’nin lehte yorumlanması için güçlü bir etki yaratmak-
tadır. Bu etki, yargının iç hukuk ve mevzuatı Sözleşme ile mümkün olan en 
azami tutarlılıkta uygulaması ve yorumlaması ve bir devletin iç hukukunun o 
devletin uluslararası yükümlülükleri ile çelişme arzusunda olmayacağına dair 
yaygın olarak kabul edilen anayasal varsayımın kabulü anlamına gelecektir. 
Devletler, bu hususlara ilaveten, engelli bireylerin haklarının korunmasında 
ve teşvik edilmesinde eşitlik ve ayrımcılık yapmama ilkelerini uygulama yü-
kümlülüklerini de kabul etmektedir. 

Aşağıda yer alan kutucukta içtihatların büyük bir bölümü yüksek tem-
yiz mahkemelerinden alınsa da, insan hakları ulusal kurumlarının şikayetleri 
çözme ve uzlaştırma organlarının bazı kararlarına da yer verilmiştir. Bugüne 
kadar, yargı, ayrımcılık yapmama ilkesinin engelli bireylere yönelik olarak da 
uygulanmasının gelişiminde önemli bir rol oynamıştır. Hakların korunma-
sında yargının bu denli merkezi bir rol oynamasının hem avantajları hem de 
dezavantajları bulunmaktadır. 

3Daha ayrıntılı bir tartışma için, bkz: 4. Bölüm.
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Hakların yargısal olarak korunması 

Ulusal hukuki sistemlerin büyük bir çoğunluğu hakların ve ödevlerin belir-
lenmesinde ve hukuk ilkelerinin tesis edilmesinde resmi ve hiyerarşik nitelikteki 
yargısal süreci kullanmaktadır. Söz konusu bu süreç, mahkemeler ve yasaların 
bileşimi veya emsal doktrininin uygulanması yoluyla hukukun ve hukuk ilke-
lerinin gelişiminin zaman içinde tutarlı olmalarının sağlanmasına da yardım-
cı olmaktadır. Bu tür koruma aynı zamanda çetrefilli olabilen ya da önemli 
politik sonuçlar doğurabilecek meseleleri dikkatli bir biçimde ele almaya ehil 
üst düzey hukuk kişilerinden oluşan yük-
sek mahkemelere “emsal davaların” taşın-
ması avantajını da sağlamaktadır. Bu denli 
yüksek bir düzeyde ele alınan davalar doğal 
olarak yüksek nitelikli hukuki görüşlerin 
sunulmasını ve tarafların temsil edilmesi-
ni teşvik edecektir. “Emsal davaya” ilişkin 
olarak verilecek bir karar sadece uyuşmaz-
lığa taraf olan kişi ya da kurumlara yönelik 
değil; ama aynı zamanda da aynı ya da ben-
zeri durumda olan kişilere yönelik etkiler 
yaratabilmektedir. Örneğin, herhangi bir 
mahkemenin emsal bir davaya ilişkin ola-
rak verdiği bir karar yalnızca uyuşmazlığı o 
mahkemeye taşıyan kişilere tazminat öden-
mesiyle sınırlı kalmayabilir. Verilen bu ka-
rar, aynı zamanda, sistematik politika de-
ğişikliklerinin yapılmasına yol açarak belli 
bir kişi grubunun haklarının hayata geçiril-
mesinde bir iyileşme yaşanması sonucunu 
doğurabilir. Dolayısıyla, hakların korun-
masında yargının rolü fevkalade önemlidir.   

Hakimler oldukça sık olarak medeni, 
kültürel, ekonomik, siyasal ve sosyal hak-
lar bütününden herhangi birini ilgilendi-
ren davaları ele alırlar. Çeşitli hükümetler arası ve hükümet dışı kuruluşlar 
hakların dava edilebilirliğine ilişkin veri tabanlarının oluşturulması çağrısında 
bulunmuştur.4  Bu tür mekanizmalar eğitimlerde ve hakim ve avukatlarda far-
kındalığın artırılmasında faydalı olabilmektedir. Bir sonraki sayfada yer alan 
kutucukta gösterildiği üzere, Sözleşme’nin kabul edilmesinden önce, ya özel-
leşmiş ulusal mevzuatın bir sonucu olarak ya da eşitlik ve ayrımcılık yapma-
ma ilkelerinin uygulanması sayesinde engelli bireylerin hakları ile ilgili ulusal 
düzeydeki içtihatlar ve bu hakların uygulanması gelişmiştir.

4Örnek olarak bkz: “İnsan Hakları Mekanizmalarının Etkili Bir Biçimde İşlemesi: Asya-Pasifik Bölgesinde 
İnsan Haklarının Teşvik Edilmesi ve Korunmasına Yönelik Bölgesel Düzenlemeler” belgesindeki tavsiyeler. 
(E/CN.4/2006/100/Add.1, para. 34 ff.).

“Bugün bulunduğumuz 
noktanın, uzun 
bir dışlanma ve 
yetkinsizleştirilme 
tarihine maruz 
bırakılmış bir topluluğun 
güçlenişine tanıklık 
ettiği gerçeğini 
kabul etmek oldukça 
önemlidir. Engelli 
bireylerinin inisiyatifi 
ve gösterdikleri 
kararlılık, Sözleşme’nin 
içeriğinin ve bu denli 
yaygın bir biçimde kabul 
görmesinin ardındaki 
en büyük itici güç 
olmuştur.”

Louise Arbour,   Birleşmiş Milletler İnsan 
Hakları Yüksek Komiseri 
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Engelli bireylerin hakları: İçtihatlardan örnekler
Engelli bireyler birçok ülkedeki mahkemelerde ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi 
gibi bölgesel insan hakları mahkemelerinde davalar açmıştır. Söz konusu davaları 
görüşen mahkemeler, devletlerin engelli bireylerin haklarını koruma hususunda ne-
leri yapmaları gerektiğini açıklığa kavuşturmuş ve haklarının ihlal edilmesinden dolayı 
mağdur olan bireylere tazminler sağlamıştır. Aşağıda bu alandaki bazı davalardan ör-
neklere yer verilmiştir.

 � Hava yolu taşıma şirketleri müşterilerine sunduğu hizmetlerin bir parçası olarak 
alandaki bilet kontrol kontuarı ve uçağa biniş arasındaki mesafede tekerli sandal-
ye hizmeti sunmalıdır. Bu hizmet için ek bir ücretin talep edilmesi ayrımcılık teşkil 
eder (Ryanair Ross Davası [2004] EWCA Civ 1751).

 � Sağlık hizmetlerinin verildiği kuruluşlarda, doğuştan işitme engelli bir bireye işa-
ret dilinde tercüman hizmeti sağlanmaması ayrımcılık karşıtı mevzuatla çelişir 
(Eldridge British Columbia Davası [1997] 3 SCR 624).

 � Bir üniversite, depresyon geçiren yüksek lisans öğrencisini, depresyonda olduğu 
gerekçesiyle mesai saati dışında bir binaya erişimini reddetmiş ve aynı sınırlama-
yı diğer yüksek lisans öğrencilerine getirmemiştir. Mahkeme, erişim kavramının 
umumun kullanımına genel olarak açık olan hizmetlerden biri olduğunu belirtmiş 
ve öğrencinin ruh sağlığından ötürü bu hizmetten mahrum bırakılmasının ayrım-
cılık olduğuna hükmetmiştir (University of British Columbia Berg Davası [1993] 
2 SCR 353).

 � Kamuya açık bir alanda ve halktan nitelikli katılımcılara açık olarak düzenlenen 
PGA Golf Turnuvası’nın, turnuva kurallarını uzun mesafeleri yürümeyen katılım-
cılara golf arabaları sağlayacak şekilde değiştirmesi gerekmiştir (PGA Tur Martin 
Davası [2001] 204 F 3d 994).

 � Cezaevi yetkililerinin, bir mahkûmun sağlık durumunu göz önünde bulundurma-
yıp, o mahkûma özel düzenlemeleri ve tedaviyi sağlamaması, kişinin mahpusluk 
süresince yaşaması kaçınılmaz olan güçlükten öte ve kabul edilemezdir (Mouissel 
Fransa Davası [2002] EHRR).

 � Güney Afrika Anayasa Mahkemesi, maluliyet tazminatının 40 ay geciktirilmesini, 
kişinin kendini idame ettirme kapasitesi üzerindeki etkisi nedeniyle sosyal güven-
lik ve refah yasasının ihlali olarak nitelemekle kalmayıp; söz konusu gecikmenin 
kişi onurunun da bir ihlali olduğuna hükmetmiştir (Sosyal Güvenlik ve Refah Ba-
kanlığı Nontembiso Davası [Mart 2006] Dava No. 580/04, at 32).

 � Engelli bireylerin tecrit edilmeleri ve ayrı tutulmaları oldukça ağır ve yaygın bir 
ayrımcılık biçimidir. Bu durum özellikle engelli çocukların genel okullardan dışlan-
malarında geçerlidir (Olmstead L C Davası [1999] 527 US 581).

 � Uygun yaşam koşullarından faydalanma hakkı, yalnızca engelli bireylerin tesisle-
re ve hizmetlere erişimlerini değil; aynı zamanda, bu haklarına halel getirebilecek 
kurallardan muaf tutulabilmeleri anlamına da gelmektedir. Bir sitenin engelli bir 
kiracının dairesinde rehber köpek beslemesine izin vermemesi engelliliğe dayalı 
ayrımcılık olarak nitelenmiştir (Holt Cokato Sitesi Davası [1987] 9 CHRR D/4681).

Son olarak, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nde görülen bir davada, makul düzenle-
me sağlanmamasının diğer insan haklarının ihlali anlamına gelebileceğine hükmedil-
miştir. Tekerlekli sandalye kullanmak durumunda olan ve gözaltına alınan başvurucu, 
özel olarak ısıtılmamış bir odada gece boyunca normal vücut ısısını koruyacak hare-
ketleri tek başına yapamayacak durumdadır ve kendisine ısı kaybını önleyici battaniye 
tedariki de yapılmamıştır. Mahkeme, başvurucunun diğer bireylerden farklı bir durum-
da olduğunu kabul ederek, başvurucuya diğer alıkonanlar gibi muamele yapılmasının 
küçültücü muamele yasağının ve beden bütünlüğü hakkının ihlali olduğuna karar ver-
miştir (Price Birleşik Krallık Davası [2002] 34 EHRR 1285).
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Bununla birlikte hakların yargısal olarak korunmasının, doğası gereği, 
bazı kısıtları da bulunmaktadır. Dava süreci özellikle temyiz aşamasında 
uzun zaman almakta ve maliyet artmaktadır. Mahkeme işlemlerinin maliyetli 
olması nedeniyle dava yoluna başvurulması cazip ve erişilebilir değildir. Bu 
durum özellikle sosyal yardıma dayanan ve bahse konu olan meselenin doğası 
gereği devlet destekli hukuki yardım alamayan engelli bireyler için geçerli ola-
bilir. Hukuki muameleler için gereken zaman, haklı taleplerin takip edilme-
sinde caydırıcı bir etki yaratabilir ya da muameleler sürerken durumu daha 
da kötüleştirebilir. Dahası, engelli bireyler için böyle bir durum toplumun ge-
neline katılımdan dışlanmayı devam ettirici bir etki yaratabilir. Bu hususlara 
ek olarak, resmi ve yargısal muamelelerin doğası Sözleşme’de yer alan hak-
larla ilgili uyuşmazlıkların çözümünde uygun bir yol olmayabilir. Benzer bir 
biçimde, bahse konu olan uyuşmazlığın ya da meselenin türüne bağlı olarak, 
arabuluculuk ya da uzlaştırma Sözleşme’ye riayet edilmesinin sağlanmasında 
daha etkili yollar olabilir. Bu bölümde yer verilen çeşitli alternatif uyuşmazlık 
çözümleme mekanizmaları, duruma göre, daha hızlı, daha az maliyetli, daha 
ulaşılabilir ve uygun uyuşmazlık çözümü yolları sunabilir.

Parlamenterler için Kontrol Listesi

Engelli haklarının ulusal kurumlarda 
teşvik edilmesine ve korunmasına 
nasıl katkıda bulunabilirim?
Sözleşme’nin teşvik edilmesi, korunması ve uygulanmasının izlen-
mesinde tercihen insan hakları ulusal kurumu biçiminde olacak 
uygun bir çerçevenin kabul edilmesini sağlayabilirsiniz.

Sözleşme’nin uygulanışını denetlemek için seçilen ya da kuru-
lan ulusal kurumun Paris İlkeleri’ne riayet eden bir yapı olmasını sağla-
yabilirsiniz.    

Sözleşme’nin teşvik edilmesi, korunması ve uygulanmasının izlenmesi 
için seçilen ya da kurulan ulusal kurumun işlevlerini etkin ve etkili bir 
biçimde yerine getirebilmesi için yeterli mali ve insan kaynağına sahip 
olmasını sağlayabilirsiniz.

Devletin taraf olduğu tüm insan hakları sözleşmelerinden doğan yüküm-
lülüklerini yerine getirmesi için atılacak adımları ve belirlenecek strate-
jileri ortaya koyan ulusal bir insan hakları eylem planı hazırlayabilirsiniz.
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Achieving Equal Employment Opportunities for People with Disabiliti-
es through Legislation: Guidelines (Geneva, International Labour Office, 
2004). http://www.ilo.org/public/english/employment/skills/disability/
download/eeofinal.pdf

Assessing the Effectiveness of National Human Rights Institutions (Ge-
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EK 1

ENGELLİLERİN HAKLARINA İLİŞKİN 
SÖZLEŞME
Giriş

İşbu Sözleşme’ye Taraf Olan Devletler, 

(a) Birleşmiş Milletler Şartı’nda ilan edilmiş olan ve insanlık ailesinin 
tüm mensuplarının doğuştan sahip oldukları onuru, değeri, eşit ve 
devredilmez hakları dünyada özgürlüğün, adalet ve barışın temeli 
olarak kabul eden ilkeleri anımsayarak,

(b) Birleşmiş Milletler’in, İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi ve 
Uluslararası İnsan Hakları Sözleşmeleri ile tanınan hak ve özgür-
lüklere herhangi bir ayrımcılığa uğramaksızın herkesin sahip ol-
duğunu kabul ve ilan ettiğini göz önünde bulundurarak, 

(c) Tüm insan haklarının ve temel özgürlüklerin evrensel, bölünmez, 
birbiriyle bağlantılı ve karşılıklı bağımlı olma niteliği ile engelli bi-
reylerin bu haklardan herhangi bir ayrımcılığa uğramaksızın ya-
rarlanmalarının güvence altına alınması gerekliliğini tekrar teyit 
ederek,

(d) Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Haklara İlişkin Uluslarara-
sı Sözleşme’yi, Medeni ve Siyasi Haklara İlişkin Uluslararası 
Sözleşme’yi, Her Türlü Irk Ayrımcılığının Ortadan Kaldırılma-
sına İlişkin Uluslararası Sözleşme’yi, Kadınlara Karşı Her Türlü 
Ayrımcılığın Önlenmesine İlişkin Uluslararası Sözleşme’yi, İşken-
ce ve Diğer İnsanlık Dışı veya Küçültücü Muamele veya Cezaya 
Karşı Sözleşme’yi, Çocuk Hakları Sözleşmesi’ni ve Uluslararası 
Göçmen İşçilerin ve Aile Bireylerinin Korunması Sözleşmesi’ni 
akılda tutarak,

(e) Engelliliğin gelişen bir kavram olduğunu ve engellilik durumu-
nun, sakatlığı olan kişilerin topluma diğer bireyler ile birlikte eşit 
koşullarda tam ve etkin katılımını engelleyen tutumlar ve çevre 
koşullarının etkileşiminden kaynaklandığı gerçeğini kabul ederek,

(f) Engelliler için Dünya Eylem Programı ve Engelliler için Fırsat 
Eşitliğinin Sağlanmasına Yönelik Standart Kurallar’da yer alan 
ilke ve politika önerilerinin engellilere fırsat eşitliği sağlanması-
na yönelik ulusal, bölgesel ve uluslararası düzeyde politikaların, 
planların, programların ve eylemlerin geliştirilmesi, tasarlanması 
ve değerlendirilmesine katkısını göz önünde bulundurarak,
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(g) Engelliliğe ilişkin konuların sürdürülebilir kalkınmayla ilgili stratejilerin 
ayrılmaz bir parçası olarak ele alınmasının önemini vurgulayarak,

(h) Bir kişinin engelli olduğu için ayrımcılığa maruz kalmasının her bireyin 
doğuştan sahip olduğu insanlık onuru ve değerinin de ihlal edilmesi 
anlamına geldiğini de kabul ederek,

(i) Bunun yanısıra engelli bireylerin çeşitliliğini kabul ederek,

(j) Daha yoğun desteğe ihtiyacı olan engelliler dahil olmak üzere, tüm en-
gellilerin insan haklarının güçlendirilmesi ve korunmasının gerektiğini 
kabul ederek,

(k) Çeşitli araç ve yükümlülüklerin varlığına rağmen engelli kişilerin toplu-
ma eşit bireyler olarak katılmaları önündeki manilerin halen varolmaya 
devam ettiği ve dünyanın her yerinde engelli bireylerin insan hakları 
ihlallerine maruz kaldıkları gerçeğinden endişe duyarak

(1) Özellikle gelişmekte olan ülkeler başta olmak üzere tüm ülkelerde en-
gellilerin yaşam koşullarının geliştirilmesinde uluslararası işbirliğinin 
öneminin bilincinde olarak,

(m) Engellilerin toplumun refah ve çeşitliliğine yaptıkları ve yapabilecekleri 
olumlu katkıları ve engellileri insan haklarını ve temel özgürlükleri tam 
kullanmaya ve topluma tam katılmaya teşvik etmenin onların toplumsal 
aidiyetlerine, toplumun insani, sosyal ve ekonomik yönden kalkınması-
na ve yoksulluğun azalmasına katkıda bulunacağını kabul ederek,

(n) Kendi seçimlerini yapma özgürlüğü de dahil olmak üzere engellilerin 
bireysel varlıklarının ve bağımsızlığının önemini kabul ederek,

(o) Engellilerin kendilerini doğrudan ilgilendirenler de dâhil olmak üzere 
politika ve programlarla ilgili karar alma süreçlerine etkin olarak katıla-
bilmeleri gerektiğini dikkate alarak,

(p) Irk, ten rengi, cinsiyet, dil, din, siyasi veya başka fikir, ulusal, etnik veya 
toplumsal köken, mülkiyet, doğum, yaş veya başka bir statü bakımın-
dan birçok nedene dayalı olarak ve bu nedenle daha ağırlaştırılmış bir 
ayrımcılığa maruz kalan engellilerin karşılaştığı zor koşullardan kaygı 
duyarak,

(q) Engelli kadınların ve kızların hem ev içinde hem de ev dışında şiddete 
uğramaya, yaralanmaya veya istismara, ihmale, ihmalkar muameleye, 
kötü muameleye veya istismara karşı daha büyük bir risk altında olduk-
ları gerçeğinin farkında olarak,

(r) Engelli çocukların diğer çocuklarla eşit koşullar altında tüm insan hak-
larından ve temel özgürlüklerden tam olarak yararlanması gereğini ka-
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bul ederek ve bu bağlamda Çocuk Hakları Sözleşmesi’ne Taraf Devlet-
lerin üstlendiği yükümlülükleri yeniden hatırlatarak,

(s) Engellilerin insan temel hak ve özgürlüklerinden tam yararlanmasını 
teşvike yönelik çabalara cinsiyet eşitliği perspektifinin de eklenmesi ge-
rektiğini vurgulayarak,

(t) Engellilerin çoğunluğunun yoksulluk koşullarında yaşadığının altını çi-
zerek ve bu bakımdan, yoksulluğun engelliler üzerindeki olumsuz etki-
sine dikkat çekmenin kritik önemini kabul ederek,

(u) Birleşmiş Milletler Şartı’nda yer alan amaç ve ilkelere saygı üzerine 
kurulu barış ve güvenlik ortamının ve yürürlükteki insan hakları bel-
gelerine riayet edilmesinin özellikle silahlı çatışma ve işgal koşullarında 
engellilerin korunması için vazgeçilmez olduğunu akılda tutarak,

(v) Fiziksel, sosyal, ekonomik ve kültürel çevreye, sağlık ve eğitim hizmet-
lerine, bilgiye ve iletişime erişimin engellilerin tüm insan haklarından ve 
temel özgürlüklerden tam yararlanmasını sağlamadaki önemini kabul 
ederek,

(w) Diğer bireylere ve ait olduğu topluma karşı görevleri bulunan bireyin 
Uluslararası İnsan Hakları Sözleşmesi’nde tanımlanan hakların güçlen-
dirilmesi ve bu haklara riayet edilmesi için çaba gösterme yükümlülüğü 
altında olduğunun farkında olarak,

(x) Ailenin toplumun doğal ve temel birimi olduğu ve toplum ve devlet ta-
rafından korunması gerektiğinin ve engellilerin tüm insan haklarından 
tam ve eşit ölçüde yararlanabilmesinin sağlanabilmesi için engelliler ile 
aile bireylerinin gerekli koruma ve desteği alması gerektiğine inanarak,

(y) Engellilerin haklarını ve onurunu güçlendiren ve koruyan kapsamlı bir 
uluslararası sözleşmenin engellilerin ağır sosyal dezavantajlarının orta-
dan kaldırılmasına ve onların medeni, siyasi, ekonomik, sosyal ve kül-
türel ortamlara eşit fırsatlarla katılımının teşvik edilmesine, hem gelişen 
hem de gelişmekte olan ülkelerde önemli bir katkı sağlayacağına ikna 
olarak, 

Aşağıdaki hükümler üzerinde anlaşmaya varmışlardır:

Madde 1: Amaç 

Bu Sözleşme’nin amacı, engellilerin tüm insan hak ve temel özgürlükle-
rinden tam ve eşit şekilde yararlanmasını teşvik ve temin etmek ve insanlık 
onurlarına saygıyı güçlendirmektir.

Engelli kavramı diğer bireylerle eşit koşullar altında topluma tam ve etkin 
bir şekilde katılımlarının önünde engel teşkil eden uzun süreli fiziksel, zihin-
sel, düşünsel ya da algısal bozukluğu bulunan kişileri içermektedir.
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Madde 2: Tanımlar 

İşbu Sözleşme’nin amaçları açısından;

“İletişim” erişilebilir bilgi ve iletişim teknolojisi dahil dilleri, metin gös-
terimini, Braille alfabesi kullanarak ve dokunarak iletişimi, büyük harflerle 
baskıyı, yazılı, işitsel ve erişilebilir çoklu medyayı, sade dili, işitsel okumayı, 
beden dilini, diğer tür, biçem ve araçlarla gerçekleşen iletişimi içermektedir;

“Dil” sözlü dili, işaret dilini ve sözlü olmayan diğer dilleri kapsamaktadır;

“Engelliliğe dayalı ayrımcılık” siyasi, ekonomik, sosyal, kültürel, medeni 
veya başka herhangi bir alanda insan hak ve temel özgürlüklerinin tam ve 
diğerleri ile eşit koşullar altında kullanılması veya bunlardan yararlanılması 
önünde engelliliğe dayalı olarak gerçekleştirilen her türlü ayrım, dışlama veya 
kısıtlamayı kapsamaktadır. Engelliliğe dayalı ayrımcılık makul düzenlemele-
rin gerçekleştirilmemesi dahil her türlü ayrımcılığı kapsar.

“Makul düzenleme”, engellilerin insan haklarını ve temel özgürlüklerini 
tam ve diğer bireylerle eşit şekilde kullanmasını veya bunlardan yararlanma-
sını sağlamak üzere belirli bir durumda ihtiyaç duyulan, ölçüsüz veya aşırı bir 
yük getirmeyen, gerekli ve uygun değişiklik ve düzenlemeleri ifade eder.

“Evrensel tasarım” ürünlerin, çevrenin, programların ve hizmetlerin özel 
bir ek tasarıma veya düzenlemeye gerek duyulmaksızın, mümkün olduğunca 
herkes tarafından kullanılabilecek şekilde tasarlanmasıdır. “Evrensel tasarım” 
gerek duyulduğu takdirde bazı engelli grupları için ihtiyaç duyulan yardımcı 
cihazların tasarımı zorunluluğunu da dışlamayacaktır.

Madde 3: Genel İlkeler 

İşbu Sözleşme’nin dayandığı ilkeler şunlardır:

(a) Kendi seçimlerini yapma özgürlükleri ve bağımsızlıklarını da kapsa-
yacak şekilde, kişilerin insanlık onuru ve bireysel özerkliklerine saygı 
gösterilmesi;

(b) Ayrımcılık yapılmaması;

(c) Engellilerin topluma tam ve etkin katılımlarının sağlanması;

(d) Farklılıklara saygı gösterilmesi ve engellilerin insan çeşitliliğinin ve in-
sanlığın bir parçası olarak kabul edilmesi;

(e) Fırsat eşitliği;

(f) Erişilebilirlik;

(g) Kadın-erkek eşitliği;
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(h) Engelli çocukların gelişim kapasitesine ve kendi kimliklerini koruyabil-
me haklarına saygı duyulması.

Madde 4: Genel Yükümlülükler 

1. Taraf Devletler engelliliğe dayalı herhangi bir ayrımcılığa izin vermek-
sizin tüm engellilerin insan hak ve temel özgürlüklerinin eksiksiz olarak 
yaşama geçirilmesini sağlamak ve engellilerin hak ve özgürlüklerini 
güçlendirmekle yükümlüdür. Bu amaç doğrultusunda Taraf Devletler;

(a) Bu Sözleşme’de tanınan hakların uygulanması için gerekli tüm yasal, 
idari ve diğer tedbirleri almayı;

(b) Yürürlükte mevcut, engelliler aleyhinde ayrımcılık teşkil eden yasalar, 
düzenlemeler, gelenekler ve uygulamaları değiştirmek veya ortadan 
kaldırmak için gerekli olan, yasama faaliyetleri dahil uygun tüm ted-
birleri almayı;

(c) Tüm politika ve programlarda engellilerin insan haklarının korunmasını 
ve güçlendirilmesini dikkate almayı;

(d) Bu Sözleşme’yle bağdaşmayan eylemler veya uygulamalardan kaçınma-
yı ve kamu kurum ve kuruluşlarının bu Sözleşme’ye uygun davranma-
larını sağlamayı;

(e) Kişiler, örgütler veya özel teşebbüslerin engelliliğe dayalı ayrımcı uygu-
lamalarını engellemek için gerekli tüm uygun tedbirleri almayı;

(f) Standartlar ve rehber ilkelerin geliştirilmesinde Sözleşme’nin ikinci 
maddesinde tanımlandığı gibi evrensel tasarımdan yararlanılması ve 
engellilerin özel ihtiyaçlarını karşılamak üzere evrensel olarak tasarlan-
mış ve mümkün olduğunca az değişikliği ve düşük maliyeti gerektiren 
ürünler, hizmetler, ekipman ve tesislerin araştırılması, geliştirilmesi, te-
mini ve kullanılabilirliğini sağlamayı veya desteklemeyi;

(g) Maliyeti karşılanabilir teknolojilere öncelik vererek bilgi ve iletişim tek-
nolojileri, hareket kolaylaştırıcı araçlar, yardımcı teknolojiler gibi en-
gellilere yönelik yeni teknolojilerin araştırılması, geliştirilmesi, temini ve 
kullanılabilirliğini sağlamayı veya desteklemeyi;

(h) Engellilere yeni teknolojiler dahil hareket kolaylaştırıcı araçlara, yar-
dımcı teknolojilere ve bunların beraberindeki diğer yardımcı ve destek-
leyici hizmetler ile tesislere ilişkin erişim bilgilerinin sağlanmasını,

(i) Engellilerle çalışan meslek sahipleri ve işyeri personelinin bu Sözleşme’de 
tanınan haklara ilişkin eğitiminin geliştirilmesi ve böylece bu haklarla 
güvence altına alınan destek ve hizmetlerin iyileştirilmesini

taahhüt eder.
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2. Taraf Devletler ekonomik, sosyal ve kültürel haklarla ilgili olarak kay-
nakları ölçüsünde azami tedbirleri almayı ve gerektiğinde uluslararası 
işbirliği çerçevesinde engellilerin bu haklardan tam olarak yararlanma-
sını aşamalı olarak sağlamak için işbu Sözleşme’de yer alan ve uluslar 
arası hukuka göre derhal uygulanması gereken yükümlülükleri yerine 
getirmeyi taahhüt eder.

3. Taraf Devletler işbu Sözleşme’nin uygulanmasını sağlayacak yasalar 
ve politikaların geliştirilmesi ve yaşama geçirilmesi ile engellilere ilişkin 
diğer karar alma süreçlerinde engelli çocuklar da dahil olmak üzere 
engellilere onları temsil eden örgütler aracılığıyla sürekli danışacak ve 
etkin bir şekilde bu sürece dahil edeceklerdir.

4. Bu Sözleşme’deki hiçbir hüküm engelli kişilerin haklarının sağlanması 
bakımından daha elverişli nitelikte olan ve Taraf Devlet’in yasalarında 
veya Taraf Devlet’in uymayı taahhüt ettiği uluslar arası hukuk kuralla-
rında mevcut bulunan hükümleri etkilemeyecektir. Taraf Devletler’den 
herhangi birinin hukuka, sözleşmelere, hukuki düzenlemelere, geleneğe 
göre yürürlükte bulunan temel insan haklarından herhangi birini işbu 
Sözleşme’nin bu hakları öngörmediği veya daha dar kapsamlı olarak 
öngördüğü gerekçesiyle kısıtlaması veya kısmen değiştirmesi mümkün 
değildir.

5. Bu Sözleşme’nin hükümleri herhangi bir sınırlama veya istisnaya tabi 
olmaksızın federal devletlerin bütün bölgelerinde uygulanır.

Madde 5: Ayrımcılık Yapılmaması ve Eşitlik 

1. Taraf Devletler herkesin hukuk önünde ve karşısında eşit olduğunu ve 
ayrımcılığa uğramaksızın hukuk tarafından eşit korunma ve hukuktan 
eşit yararlanma hakkına sahip olduğunu kabul eder.

2. Taraf Devletler engelliliğe dayalı her türlü ayrımcılığı yasaklar ve engelli-
lerin herhangi bir nedene dayalı ayrımcılığa karşı eşit ve etkin bir şekilde 
korunmasını güvence altına alır.

3. Taraf Devletler eşitliği sağlamak ve ayrımcılığı ortadan kaldırmak üze-
re engellilere yönelik makul düzenlemelerin yapılması için gerekli tüm 
adımları atar.

4. Engellilerin fiili eşitliğini hızlandırmak veya sağlamak için gerekli özel 
tedbirler işbu Sözleşme amaçları doğrultusunda ayrımcılık olarak nite-
lendirilmez.

Madde 6: Engelli Kadınlar 

1. Taraf Devletler engelli kadınlar ile kız çocuklarının çok yönlü ayrımcılığa 
maruz kalmakta olduğunu kabul eder ve bu bakımdan onların tüm insan 
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hak ve temel özgürlüklerinden tam ve eşit koşullarda yararlanmalarını 
sağlamaya yönelik tedbirleri alır.

2. Taraf Devletler kadınların tam gelişimi, ilerlemesi ve güçlenmesini ve bu 
Sözleşme’de belirtilen insan hak ve temel özgürlüklerini kullanmalarını 
ve bunlardan yararlanmalarını sağlamak için gerekli tüm tedbirleri alır.

Madde 7: Engelli Çocuklar 

1. Taraf Devletler, engelli çocukların diğer çocuklarla eşit bir şekilde tüm 
insan temel hak ve özgürlüklerinden tam olarak yararlanmasını sağlamak 
için gerekli tüm tedbirleri alır.

2. Engelli çocuklarla ilgili tüm eylemlerde çocuğun en çıkarının gözetilme-
sine öncelik verir.

3. Taraf Devletler engelli çocukların kendilerini etkileyen her konuda diğer 
çocuklarla eşit koşullar altında görüşlerini serbestçe ifade etme hakkına 
sahip olmalarını, yaşları ve olgunluk seviyelerine göre görüşlerine önem 
verilmesini ve onlara bu hakkın tanınması için engeline ve yaşına uygun 
destek sunulmasını sağlar.

Madde 8: Bilinçlendirme 

1. Taraf Devletler, aşağıdaki amaçları gerçekleştirmek için acil, etkin ve uy-
gun tedbirleri almayı taahhüt eder:

(a) Aile dahil toplumun her kesiminde engellilere yönelik bilinci arttırmak 
ve engellilerin hakları ve insanlık onurlarına saygı duyulmasını teşvik 
etmek;

(b) Yaşamın her alanında engellilere yönelen klişeler, önyargılar, incitici 
uygulamalar ile cinsiyet ve yaş temelli ayrımcı davranışlarla mücadele 
etmek;

(c) Engelli bireylerin kapasiteleri ve katkılarına ilişkin bilinç yaratmak.

2. Bu amaca yönelik tedbirler aşağıdakileri içermektedir:

(a) Toplumda bilinç yaratmaya yönelik etkin kampanyaların tasarlanma-
sı, başlatılması ve sürdürülmesi:

(i) Engelli bireylerin haklarının kabul edilebilirliği konusunda toplu-
mun eğitimi;

(ii) Engellilere yönelik olumlu yaklaşımların ve toplumsal bilincin ar-
tırılması;

(iii) Engelli bireylerin becerileri, meziyetleri ve yeteneklerinin işyerle-
rine ve iş piyasasına katkısının toplumca tanınmasını teşvik etmek;
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(b) Erken yaştan itibaren tüm çocukların eğitim sisteminin her aşama-
sında engelli bireylerin insan haklarına saygıyla yaklaşmasını teşvik 
etmek;

(c) Tüm kitle iletişim araçlarında engellilerin işbu Sözleşme’nin amacına 
uygun bir yaklaşımla tanımlanmasını cesaretlendirmek;

(d) Engellilere ve haklarına ilişkin bilinci artırıcı eğitim programlarını 
desteklemek.

Madde 9: Erişebilirlik 

1. Taraf Devletler engellilerin bağımsız yaşayabilmelerini ve yaşamın tüm 
alanlarına etkin katılımını sağlamak ve engellilerin diğer bireylerle eşit 
koşullarda fiziki çevreye, ulaşıma, bilgi ve iletişim teknolojileri ve sistem-
leri dahil olacak şekilde bilgi ve iletişim olanaklarına, hem kırsal hem de 
kentsel alanlarda halka açık diğer tesislere ve hizmetlere erişimini sağla-
mak için uygun tedbirleri alacaklardır. Erişim önündeki engellerin tespi-
tini ve ortadan kaldırılmasını da içeren bu tedbirler diğerlerinin yanında, 
aşağıda belirtilenlere de uygulanır:

(a) Binalar, yollar, ulaşım araçları ve okullar, evler, sağlık tesisleri ve iş-
yerleri dahil diğer kapalı ve açık tesisler;

(b) Elektronik hizmetler ve acil hizmetler de dahil olmak üzere bilgi ve 
iletişim araçları ile diğer hizmetler.

2. Taraf Devletler aşağıdakileri gerçekleştirmek için de uygun tedbirleri ala-
caklardır:

(a) Kamuya açık veya kamu hizmetine sunulan tesis ve hizmetlere erişime 
ilişkin asgari standart ve rehber ilkelerin geliştirilmesi, duyurulması 
ve bunlara ilişkin uygulamaların izlenmesi;

(b) Kamuya açık tesisleri işleten veya kamuya hizmet  sunan  özel  giri-
şimlerin  engellilerin ulaşılabilirliğini her açıdan dikkate almalarının 
sağlanması;

(c) İlgili kişilerin engellilerin karşılaştığı ulaşılabilirlik sorunlarıyla ilgili 
olarak eğitilmesi;

(d) Kamuya açık binalar ve diğer tesislerde Braille alfabesi ve anlaşılması 
kolay nitelik taşıyan işaretlemelerin sağlanması;

(e) Kamuya açık binalara ve tesislere erişimi kolaylaştırmak için rehber-
ler, okuyucular ve profesyonel işaret dili tercümanları dahil çeşitli 
canlı yardımların ve araçların sağlanması;
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(f) Engellilerin bilgiye erişimini sağlamak için onlara uygun yollarla yar-
dım ve destek sunulmasının teşvik edilmesi;

(g) Engellilerin İnternet dahil yeni bilgi ve iletişim teknolojilerine ve sis-
temlerine erişiminin teşvik edilmesi;

(h) Erişilebilir bilgi ve iletişim teknolojileri ve sistemlerinin tasarım, geliş-
tirme ve dağıtım çalışmalarının ilk aşamadan başlayarak teşvik edil-
mesi ve böylece bu teknoloji ve sistemlere engelliler tarafından asgari 
maliyetle erişilebilmesinin sağlanması.

Madde 10: Yaşama Hakkı 

Taraf Devletler her insanın yaşama hakkına sahip olduğunu yeniden 
onaylayarak engellilerin bu haktan etkin ve diğer bireylerle eşit koşullar altın-
da yararlanmalarını sağlayacak gerekli tüm tedbirleri alır.

Madde 11: Risk Durumları ve İnsani Bakımdan Acil Durumlar

Taraf Devletler silahlı çatışma halleri, acil insani durumlar ve doğal afetler 
de dahil olmak üzere risk durumlarında engellilerin korunması ve güvenliği-
nin sağlanması için insancıl hukuk ve uluslararası insan hakları hukuku dahil 
uluslararası hukuk çerçevesindeki yükümlülüklerini yerine getirmek için ge-
rekli tüm tedbirleri alır.

Madde 12: Yasa Önünde Eşit Tanınma 

1. Taraf Devletler, engellilerin bulundukları her yerde kişi olarak tanınma 
hakkına sahip olduklarını yeniden onaylar.

2. Taraf Devletler engellilerin tüm yaşam alanlarında diğer bireylerle eşit 
koşullar altında hak ehliyetine sahip olduğunu kabul eder.

3. Taraf Devletler engelli bireylerin hak ehliyetlerini kullanırken gereksinim 
duyabilecekleri desteği alabilmeleri için uygun tedbirleri alır.

4. Taraf Devletler hak ehliyetinin kullanımına ilişkin tüm tedbirlerin ulus-
lararası insan hakları hukukuna uygun olarak istismarı önleyici uygun 
ve etkin bir şekilde güvenceler sağlamasını temin eder. Sözkonusu gü-
venceler hak ehliyetinin kullanımına ilişkin tedbirlerin kişinin haklarına, 
iradesine ve tercihlerine saygılı olmasını, çıkar çatışmasından bağımsız 
olmasını, kişinin iradesine haksız bir müdahalede bulunmamasını, kişinin 
içinde bulunduğu koşullar ile orantılı olmasını ve bu koşulları gözetme-
sini, mümkün olan en kısa süre içinde uygulanmasını, yetkili, bağımsız 
ve tarafsız bir merci veya yargı organı tarafından sürekli olarak gözden 
geçirilmesini sağlamalıdır. Bu güvenceler söz konusu tedbirlerin kişinin 
hak ve çıkarlarını etkilediği derecede ölçülü olmalıdır.
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5. Taraf Devletler işbu Madde çerçevesinde engellilerin mülk edinmek veya 
mirasa hak kazanmak, mali işlerini kontrol etmek ve banka kredileri, ipo-
tekleri ve diğer mali kredilere erişim açısından diğer bireylerle eşit hakla-
ra sahip olmasını sağlamak için uygun ve etkin bir şekilde tüm tedbirleri 
almalı ve engellilerin mülklerinden keyfi olarak mahrum bırakılmamasını 
sağlar.

Madde 13: Adalete Erişim 

1. Taraf Devletler engellilerin diğer bireylerle eşit koşullar altında adalete 
etkin bir şekilde erişimini sağlamalıdır. Bunun için usule ve yaşa uygun 
düzenlemeler yapılmalı ve soruşturma ve diğer hazırlık aşamaları ve ta-
nıklık dahil tüm hukuki işlemlere doğrudan ve dolaylı katılımları kolay-
laştırılmalıdır.

2. Taraf Devletler engellilerin adalete etkin bir şekilde erişimini sağlamak 
için polis ve cezaevi personeli dahil adalet sistemi çalışanlarının gerekli 
eğitimi almalarını sağlamalıdır.

Madde 14: Kişi Özgürlüğü ve Güvenliği 

1. Taraf Devletler engellilerin diğer bireylerle eşit koşullar altında aşağıdaki 
haklardan yararlanmasını sağlar:

(a) Kişi özgürlüğü ve güvenliği hakkından yararlanma;

(b) Özgürlüklerinden hukuka aykırı veya keyfi bir şekilde mahrum bı-
rakılmamaları, özgürlüğün kısıtlandığı hallerin hukuka dayalı olması 
ve engelliliğin, hiçbir koşulda özgürlüğün kısıtlanmasının gerekçesi 
olarak gösterilmemesi.

2. Taraf Devletler engelli kişiler eğer herhangi bir süreç sonunda özgürlük-
lerinden mahrum edildiyse; bunun diğer bireylerle eşit koşullar altında 
yapılmasını; engellilerin uluslararası insan hakları hukukuna uygun ola-
rak güvencelere sahip olmasını ve makul düzenlemeye ilişkin hükümler 
dahil olmak üzere Sözleşme’nin hedefleri ve ilkeleriyle uyumlu muamele 
görmesini sağlar.

Madde 15: İşkence, insanlık Dışı veya Aşağılayıcı Muamele veya Ceza-
ya Maruz Kalmama 

1. Hiç kimse işkence veya zalimane, insanlık dışı veya aşağılayıcı muamele-
ye veya cezaya maruz kalmamalıdır. Özellikle, hiç kimse rızası alınmak-
sızın tıbbi veya bilimsel deneye tabi tutulmamalıdır.

2. Taraf Devletler engellilerin işkence veya zalimane, insanlık dışı veya aşa-
ğılayıcı muameleye veya cezaya karşı diğer bireylerle eşit koşullar altında 
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korunmasını sağlamak için etkin bir şekilde tüm yasal, idari, yargısal ve 
diğer tedbirleri alır.

Madde 16: Sömürü, Şiddet veya İstismara Maruz Kalmama 

1. Taraf Devletler engellilerin ev içinde ve dışında sömürüye uğramasının, 
şiddete ve istismara maruz kalmasının, bu tutumların cinsiyete dayalı hali 
dahil her biçiminden korumak için uygun yasal, idari, sosyal, eğitsel ve 
diğer tüm tedbirleri alır.

2. Taraf Devletler engellilere, ailelerine, onların bakımını sağlayanlara cinsi-
yetlerine ve yaşlarına uygun yardım ve desteği sağlayarak sömürü, şiddet 
ve istismar vakalarının nasıl önleneceğine, tespit edileceğine ve bildirile-
ceğine dair bilgi ve eğitim vererek sömürünün, şiddetin ve istismarın her 
biçimini önleyici uygun tüm tedbirleri alır. Taraf Devletler koruma hiz-
metlerinin yaş, cinsiyet ve engellilik konularına duyarlı olmalarını sağlar.

3. Taraf Devletler sömürünün, şiddetin ve istismarın her biçimini önlemek 
için engellilere hizmet etmeye yönelik tüm tesislerin ve programların ba-
ğımsız merciler tarafından etkin bir şekilde denetlenmesini sağlar.

4. Taraf Devletler koruyucu hizmetlerin sunulması sırasında meydana ge-
lenler de dahil olmak üzere sömürünün, şiddetin veya istismarın herhan-
gi bir biçiminin mağduru olan engellilerin fiziksel, zihinsel ve psikolojik 
olarak tedavisi, rehabilitasyonu ve sosyal açıdan yeniden bütünleşmesini 
sağlayıcı uygun tüm tedbirleri alır. Sözkonusu iyileşme ve yeniden bütün-
leşme, kişinin sağlığına, öz saygısına, onuruna, özerkliğine kavuşmasını 
sağlar ve yaş ve cinsiyetiyle bağlantılı özel ihtiyaçlarını dikkate alır.

5. Taraf Devletler engellilere karşı sömürü, şiddet ve istismar vakalarının 
tespiti, soruşturulması ve gerekli hallerde kovuşturulmasını sağlamak için 
kadın ve çocuk merkezli yasa ve politikalar dahil etkili yasa ve politikaları 
yürürlüğe koyar.

Madde 17: Kişisel Bütünlüğün Korunması 

Engelli her kişi, beden ve ruh bütünlüğüne diğer bireylerle eşit bir şekilde 
saygı duyulması hakkına sahiptir.

Madde 18: Seyahat Özgürlüğü ve Uyrukluk 

1. Taraf Devletler engellilerin diğer bireylerle eşit koşullar altında seyahat ve 
yerleşim yerini seçme özgürlüğüne ve uyrukluk hakkına sahip olduğunu 
kabul eder ve engellilerin aşağıdaki haklarını sağlar:

(a) Uyrukluk kazanma ve değiştirme hakkı olması ve keyfi olarak veya 
engelli olması nedeniyle uyrukluktan mahrum bırakılmaması;
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(b) Kişinin engelli olması nedeniyle uyrukluğuna veya kimliğine ilişkin 
diğer belgeleri elde etme, bu belgelere sahip olma ve bu belgeleri 
kullanma veya seyahat özgürlüğünden yararlanmasını sağlamak için 
gerekli olabilecek göçmenlik işlemleri gibi süreçleri yürütme olana-
ğından mahrum bırakılmaması;

(c) Kendi ülkesi dahil herhangi bir ülkeden ayrılma özgürlüğünün olması;

(d) Kendi ülkesine girme hakkından engelli olmasına dayanılarak veya 
keyfi olarak mahrum bırakılmaması.

2. Engelli çocuklar doğum sonrasında derhal nüfusa kaydedilmeli ve do-
ğuştan isim edinme, uyrukluk kazanma ve mümkün olduğu ölçüde kendi 
ebeveynlerini bilme ve onlar tarafından bakılma hakkına sahip olmalıdır.

Madde 19: Bağımsız Yaşayabilme ve Topluma Dahil Olma 

İşbu Sözleşmeye Taraf Devletler tüm engellilerin diğer bireylerle eşit ko-
şullar altında toplum içinde yaşama hakkına sahip olduğunu kabul eder ve 
engellilerin bu haktan eksiksiz yararlanabilmeleri ve topluma tam katılımlarını 
kolaylaştırmak için gerekli tedbirleri etkin bir şekilde alır. Bu çerçevede aşa-
ğıdaki noktalara dikkat edilmelidir:

(a) Engelliler diğer bireylerle eşit koşullar altında ikametgahlarını ve ne-
rede ve kiminle yaşayacaklarını seçme hakkına sahiptirler ve özel bir 
yaşama düzenine zorlanamazlar;

(b) Engellilerin kişisel destek dahil olmak üzere toplum içinde yaşamak 
ve topluma dahil olmak için ihtiyaç duydukları konut içi, kurum içi ve 
diğer toplumsal destek hizmetlerine erişimleri sağlanmalı ve engelli-
lerin toplumdan tecridi ve ayrı tutulması önlenmelidir;

(c) Kamusal hizmet ve tesisler engellilere diğer bireylerle eşit şekilde açık 
olmalı ve onların ihtiyaçlarına yanıt verebilmelidir.

Madde 20: Kişisel Hareketlilik 

Taraf Devletler engellilerin olanaklar çerçevesinde azami ölçüde bağımsız 
hareket edebilmesini sağlamak için etkin bir şekilde gerekli tüm tedbirleri alır. 
Bu tedbirler şunlardır:

(a) Engellilerin istedikleri şekil ve zamanda ve karşılanabilir bir maliyetle 
hareket edebilmelerinin kolaylaştırılması;

(b) Engellilerin hareketi kolaylaştırıcı kaliteli araç ve gerece, yardımcı 
teknolojilere, yardım sunan insanlara ve araçlara karşılanabilir bir 
maliyetle erişiminin kolaylaştırılması;

(c) Engellilere ve engelli kişilerle çalışan uzman personele engellilerin ha-
reket becerilerinin geliştirilmesi konusunda eğitim verilmesi;
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(d) Harekete yardımcı araç ve gereçlerle yardımcı teknolojileri üretenle-
rin engellilerin her türlü ihtiyacını dikkate almaları hususunda teşvik 
edilmesi.

Madde 21: Düşünce ve İfade Özgürlüğü ile Bilgiye Erişim 

Taraf Devletler engellilerin işbu Sözleşme’nin 2. Maddesinde tanımlanmış 
tüm iletişim araçlarını tercihe bağlı kullanabilmesi, bilgi ve fikir araştırma, 
alma ve verme özgürlüğü dahil düşünce ve ifade özgürlüğünden diğer birey-
lerle eşit koşullar altında yararlanabilmesi için uygun tüm tedbirleri alır. Bu 
tedbirler aşağıdakileri içermelidir:

(a) Kamuya sunulması amaçlanan bilginin engellilerin erişebileceği bi-
çimlerde ve farklı engelli gruplarına uygun teknolojilerle güncel ola-
rak ve ek bir bedel alınmaksızın sunulması;

(b) Engellilerin resmi temaslarda işaret dillerini, Braille alfabesini, beden 
dilini ve tercih ettikleri diğer tüm erişilebilir iletişim araç ve biçimleri-
ni kullanmalarının kolaylaştırılması;

(c) Kamuya açık hizmet sunan özel kuruluşların internet dahil olmak 
üzere, engellilerin erişilebileceği ve kullanılabileceği biçimde bilgi ve 
hizmet sunmalarının teşvik edilmesi;

(d) İnternet aracılığıyla bilgi sunanlar dahil olmak üzere kitle iletişim hiz-
meti sunan kurumların hizmetlerini engellilerin erişebileceği şekiller-
de sunmalarının teşvik edilmesi;

(e) İşaret dili kullanımının kabul ve teşvik edilmesi.

Madde 22: Özel Hayata Saygı 

1. İkametgahı ve yaşama biçimi ne olursa olsun hiçbir engelli bireyin özel 
hayatı, ailesi, konutu, haberleşmesi ve diğer iletişimlerine keyfi veya hu-
kuka aykırı şekilde müdahale edilemez ve şeref ve haysiyetine yönelik hu-
kuka aykırı uygulamalarda bulunulamaz. Engelliler söz konusu müdahale 
veya saldırılardan hukuken korunma hakkına sahiptir.

2. Taraf Devletler engellilerin kişisel, sağlık ve rehabilitasyon bilgilerinin 
gizliliğini diğer bireyler ile eşit koşullar altında korur.

Madde 23: Hane ve Aile Hayatına Saygı 

1. Taraf Devletler evlilik, aile, ebeveynlik ve özel ilişkilere dair meselelerde 
engellilere karşı ayrımcılığı ortadan kaldırmak için uygun tedbirleri etkin 
bir şekilde ve engellilerin diğer bireylerle eşit olduğunu gözeterek alır. Bu 
çerçevede aşağıda belirtilenler sağlanmalıdır:



122 DIŞLANMADAN EŞITLIĞE: ENGELLI BIREYLERIN HAKLARINI HAYATA GEÇIRMEK

(a) Evlilik çağına gelmiş engellilerin evlenme ve aile kurma hakkının ta-
nınması ve bu hakkın evlenmek isteyen eşlerin serbest iradeleri ve 
rızaları doğrultusunda kullanılması;

(b) Engellilerin çocuklarının sayısına ve yaş aralığına, serbestçe ve so-
rumluluğunu taşıyarak karar verme hakkının tanınması ve yaşlarına 
uygun bilgiye, üreme ve aile planlaması eğitimine erişim hakkının ta-
nınması ile bu haklarını kullanmaları için gereken araçların oluştu-
rulması;

(c) Çocuklar dahil olmak üzere engellilerin diğer bireylerle eşit koşullar 
altında doğurganlıklarından mahrum bırakılmaması.

2. Taraf Devletler, velayet, vesayet, kayyımlık, evlat edinme veya ulusal 
mevzuatta bu kavramların benzerlerinin yer aldığı kurumlar hususunda-
her durumda çocukların yararlarının üstün tutulması şartıyla-engelli hak-
ları ve sorumluluklarını güvence altına alır. Engelliler çocuklarının bakım 
sorumluluklarını yerine getirirken Taraf Devletler uygun desteği sunar.

3. Taraf Devletler, engelli çocukların aile yaşamlarıyla ilgili olarak diğer 
bireylerle eşit haklara sahip olmasını sağlar. Taraf Devletler bu hakları 
yaşama geçirmek ve engelli çocukların saklanması, terk edilmesi, ihmal 
edilmesi ve ayrı tutulmasının önüne geçmek üzere engelli çocuklara ve 
ailelerine erken ve kapsamlı bilgi, hizmet ve destek sunar.

4. Taraf Devletler, bir çocuğun ailesinin istemi olmadan ailesinden ayrıl-
mamasını sağlar. Bunun istisnası yargısal denetime tabi yetkili mercilerin 
çocuğun üstün yararı gereğince ailesinden ayrılmasının gerekli olduğuna 
uygulanan yasa ve usuller uyarınca karar vermesidir. Hiçbir koşulda ço-
cuğun veya ebeveynlerinden biri ya da hepsinin engelli olması nedeniyle 
çocuk anne ve babasından ayrı tutulamaz.

5. Taraf Devletler, engelli çocuğun çekirdek ailesinin çocuğa bakamaması 
durumunda, çocuğa geniş anlamda aile üyeleri, bunun mümkün olmadığı 
takdirde aile ortamını sağlayacak bir sosyal çevrede alternatif bakım sağ-
lanması için her türlü çabayı göstermeyi taahhüt eder.

Madde 24: Eğitim 

1. Taraf Devletler engellilerin eğitim hakkını tanır. Taraf Devletler, bu hak-
kın fırsat eşitliği temelinde ve ayrımcılık yapılmaksızın sağlanması için 
eğitim sisteminin bütünleştirici bir şekilde her seviyede engellileri içine 
almasını ve ömür boyu öğrenim imkanı sağlar. Bunun için aşağıdaki he-
defler gözetilmelidir:

(a) İnsan potansiyelinin, onur ve değer duygusunun tam gelişimi ve insan 
haklarına, temel özgürlüklere ve insan çeşitliliğine saygı duyulması-
nın güçlendirilmesi;
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(b) Engellilerin; kişiliklerinin, yeteneklerinin, yaratıcılıklarının, zihinsel 
ve fiziksel becerilerinin potansiyellerinin en üst derecesinde gelişimi-
nin sağlanması;

(c) Engellilerin özgür bir topluma etkin bir şekilde katılımlarının sağlan-
ması.

2. Taraf Devletler bu hakkın yaşama geçirilmesi için aşağıda belirtilenleri 
sağlar:

(a) Engelliler engelleri nedeniyle genel eğitim sisteminden dışlanmamalı 
ve engelli çocuklar engelleri nedeniyle parasız ve zorunlu ilk ve orta-
öğretim olanaklarının dışında tutulmamalıdır;

(b) Engelliler yaşadıkları çevrede bütünleştirici, kaliteli ve parasız ilk ve 
orta öğretime diğer bireylerle eşit olarak erişebilmelidir;

(c) Bireylerin ihtiyaçlarına göre makul düzenlemeler yapılmalıdır;

(d) Engellilerin genel eğitimden etkin bir şekilde yararlanabilmeleri için 
genel eğitim sistemi içinde ihtiyaç duydukları desteği almalıdır;

(e) Engellilere yönelik bireyselleştirilmiş etkin destekleyici tedbirler, en-
gellilerin tam katılımı hedefine uygun olarak, akademik ve sosyal ge-
lişimi artırıcı ortamlarda sağlanmalıdır.

3. Taraf Devletler engellilerin toplumun eşit üyeleri olarak eğitime tam ve 
eşit katılımlarını kolaylaştırmak için yaşamı ve sosyal gelişim becerilerini 
öğrenmelerini sağlar. Taraf Devletler bu amaçla aşağıda belirtilen tedbir-
leri alır:

(a) Braille ve diğer biçimlerdeki yazıların okunmasının öğrenilmesi, be-
den dilinin ve alternatif iletişim araçları ve biçimleri ile yeni çevreye 
alışma ve bu çevrede hareket etme becerilerinin öğrenilmesi, akran 
desteği ve rehberlik hizmetlerinin kolaylaştırılması;

(b) İşaret dilinin öğrenilmesine, işitme ve konuşma engellilerin dilsel 
kimliğinin gelişimine yardımcı olunması;

(c) Görme, işitme veya hem görme hem işitme-konuşma engellilerin 
özellikle çocukların eğitiminin en uygun dille, iletişim araç ve biçim-
leriyle, onların akademik ve sosyal gelişimini artırıcı ortamlarda su-
nulmasının sağlanması.

4. Taraf Devletler bu hakkın yaşama geçmesini sağlamak için, engelli olan-
lar dahil olmak üzere, işaret dilini ve Braille alfabesini bilen öğretmenlerin 
işe alınması ve eğitimin her düzeyinde çalışan uzmanların ve persone-
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lin eğitimi için uygun tedbirleri alır. Sözkonusu eğitim engelliliğe ilişkin 
bilincin artırılmasını, alternatif iletişim araç ve biçimleri ile destekleyici 
eğitim tekniklerinin ve materyallerinin kullanılmasını içermelidir.

5. Taraf Devletler engellilerin genel yüksek okul eğitimine, mesleki eğitime, 
erişkin eğitimine ve ömürboyu süren eğitime ayrımcılığa uğramaksızın 
diğer bireylerle eşit koşullar altında erişimini sağlar. Taraf Devletler bu 
amaçla engellilerin ihtiyaçlarına uygun makul düzenlemelerin yapılmasını 
temin eder.

Madde 25: Sağlık

Taraf Devletler engellilerin engelliliğe dayalı ayrımcılığa uğramaksızın 
ulaşılabilir en yüksek sağlık standardından yararlanma hakkını tanır. Taraf 
Devletler engellilerin sağlıkla ilgili olarak rehabilitasyon da dahil olmak üze-
re, cinsiyete duyarlı sağlık hizmetlerine erişimini mümkün kılmak için uygun 
tüm tedbirleri alır.

Taraf Devletler;

(a) Parasız veya karşılanabilir bir maliyetle sağlanan sağlık bakımı ve 
programlarının, engellilere diğer bireylerle aynı kapsam, kalite ve 
standartta sağlanmasını ve bu hizmetlerin cinsel ve üreme sağlığı ile 
halk sağlığı programlarını da içermesini sağlar;

(b) Engellilerin özellikle engellilikleri nedeniyle gereksinim duyduğu sağ-
lık hizmetlerini sağlar. Bu sağlık hizmetleri erken tanı ve mümkünse 
müdahaleyi, çocuklar ve yaşlılar dahil olmak üzere, engelliliğin azal-
tılmasını ya da artmasını önlemeyi hedefleyen hizmetleri kapsamalı-
dır;

(c) Sağlık hizmetlerini kırsal alanlar dahil olmak üzere mümkün olduğu 
kadar kişilerin yaşadıkları yerlerin yakınına götürülmesini temin eder;

(d) Sağlık profesyonellerinin engellilere sunduğu tıbbi bakımın diğer bi-
reylere sundukları bakımla aynı kalitede olmasını ve bu bakımın has-
taların bağımsız ve aydınlatılmış onaylarına dayanmasını sağlamak 
amacıyla diğer tedbirlerin yanısıra eğitim vererek, kamu kurumları ile 
özel kurumlar tarafından sunulan sağlık bakımının etik standartlarını 
yayımlayarak engellilerin insan hakları, onuru, özerkliği ve ihtiyaçları 
hakkında bilinç yaratır;

(e) Ulusal mevzuatın sağlık ve yaşam sigortasını düzenlediği hallerde en-
gellilerin bu sigortalardan yararlanmaları bakımından ayrımcılık ya-
pılmasını yasaklar ve sigortanın adil ve makul olmasını sağlar;

(f) Engelliliğe dayalı olarak sağlık bakımı veya hizmetlerinin sunulma-
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masını veya yiyecek ve içecek verilmemesini önlemek üzere gerekli 
tedbirleri alır.

Madde 26: Habilitasyon ve Rehabilitasyon 

1. Taraf Devletler engellilerin azami bağımsızlığını, tam fiziksel, zihinsel, 
sosyal ve mesleki becerilerini elde etmelerini ve yaşamın her alanına tam 
katılımlarını sağlamak için akran desteği dahil uygun tedbirleri etkin 
bir şekilde alır. Bu bakımdan Taraf Devletler özellikle sağlık, istihdam, 
eğitim ve sosyal hizmetler alanlarında kapsamlı habilitasyon ve rehabi-
litasyon hizmetlerini sunar; mevcut hizmetleri güçlendirir ve genişletir. 
Bunun için şöyle bir yol izlemelidirler:

(a) Habilitasyon ve rehabilitasyon hizmet ve programları mümkün olan 
en erken evrede başlamalıdır ve bireylerin ihtiyaçlarının ve güçlü ol-
duğu yönlerin çok-disiplinli bir çerçevede değerlendirilmesine dayan-
malıdır;

(b) Engellilerin topluma katılımını ve toplumla bütünleşmesini destekle-
yen habilitasyon ve rehabilitasyon hizmet ve programlarına katılmak 
rızaya dayalı olmalıdır ve bu hizmet ve programlar kırsal alanlar dahil 
olmak üzere, engellilerin yaşadıkları yerlerin mümkün olduğu kadar 
yakınında sunulmalıdır.

2. Taraf Devletler habilitasyon ve rehabilitasyon hizmetlerinde çalışan pro-
fesyoneller ve personel için, temel ve sürekli eğitim programları geliştiril-
mesini destekler.

3. Taraf Devletler engelliler için hazırlanmış, habilitasyon ve rehabilitasyon-
la ilgili yardımcı cihazlar ve teknolojilerin erişilebilirliğini, bunlara ilişkin 
bilgiyi ve bunların kullanımını teşvik eder.

Madde 27: Çalışma ve İstihdam 

1. Taraf Devletler engellilerin diğer bireylerle eşit koşullar altında çalışma 
hakkına sahip olduğunu kabul eder. Bu hak, engellilerin, açık, bütünleş-
tirici ve erişilebilir bir iş piyasası ve çalışma ortamında serbestçe seçtikleri 
bir işle hayatlarını kazanmaları fırsatını da içerir. Taraf Devletler çalışır-
ken engelli olanlar dahil olmak üzere tüm engellilerin çalışma hakkının 
yaşama geçmesini yasama çalışmalarını da içeren uygun tüm tedbirleri 
alarak güvence altına alır. Taraf Devletler bunların yanısıra;

(a) İşe alım ve istihdam edilme koşullarında, istihdamın sürekliliği, kari-
yer gelişimi ve sağlıklı ve güvenli çalışma koşulları dahil olmak üzere, 
istihdama ilişkin her hususta, engelliliğe dayalı ayrımcılığı yasaklar;

(b) Fırsat eşitliği, eşit değerde işe eşit ücret ilkesi, tacizden korunma ve 
mağduriyetin giderilmesi, güvenli ve sağlıklı çalışma koşulları dahil 
olmak üzere diğer bireylerle eşit koşullar altında adil ve uygun ça-
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lışma koşullarının sağlanmasına ilişkin olarak engellilerin haklarını 
korur;

(c) Engellilerin iş ve sendikal haklarını diğer bireylerle eşit koşullar altın-
da kullana bilmelerini sağlar;

(d) Engellilerin genel teknik ve mesleki rehberlik programlarına, yerleş-
tirme hizmetlerine, mesleki ve sürekli eğitime diğer bireylerle eşit ko-
şullar altında etkin bir şekilde erişimini sağlar;

(e) İş piyasasında engellilerin istihdam olanaklarının ve kariyer gelişimi-
nin desteklenmesine ve engellilerin iş aramasına veya işe başlamasına, 
çalışmaya devam etmesine ve işe geri dönmelerine yardım eder;

(f) Serbest çalışma, girişimcilik, kooperatif kurma ve kendi işini kurma 
konusundaki fırsatları geliştirir;

(g) Engellileri kamu sektöründe istihdam eder;

(h) Olumlu eylem programları, teşvikler ve diğer tedbirleri de içerebile-
cek uygun politika ve önlemlerle, engellilerin özel sektörde istihdam 
edilmelerini destekler;

(i) Engellilerin çalıştığı işyerlerinde makul düzenlemelerin yapılmasını 
sağlar;

(j) Engellilerin açık iş piyasasında iş deneyimi kazanmasını temin eder;

(k) Engelliler için mesleki rehabilitasyon, işte kalma ve işe dönüş prog-
ramları yürütür.

2. Taraf Devletler engellilerin kölelik altında tutulmalarını engeller ve en-
gellileri zorla veya mecburi çalışmaya karşı diğer bireylerle eşit koşullar 
altında korur.

Madde 28: Yeterli Yaşam Standardı ve Sosyal Korunma 

1. Taraf Devletler, engellilerin yiyecek, giysi ve barınma dahil kendileri ve 
aileleri için yeterli yaşam standardı hakkını ve yaşam koşullarının sürekli 
olarak iyileştirilmesi hakkını tanır. Taraf Devletler bu hakkın engelli ol-
maları nedeniyle ayrımcılığa uğramaksızın tanınmasını temin etmek için 
gerekli adımları atar.

2. Taraf Devletler engellilerin sosyal korunma ve engelliliğe dayalı ayrımcı-
lığa uğramadan bu haktan yararlanma hakkını tanır ve aşağıda belirtilen 
tedbirler dahil olmak üzere bahse konu hakkın tanınmasını temin etmek 
ve geliştirmek için gerekli adımları atar:

(a) Engellilerin temiz su hizmetlerine, uygun ve bedeli ödenebilir hiz-
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metlere eşit erişimlerini sağlamak ve engellilerin ihtiyaçlarına ilişkin 
araç-gereç ve diğer yardımlara erişimlerini temin etmek;

(b) Özellikle engelli kadın ve kızlar ve engelli yaşlılar dahil olmak üzere, 
engellilerin sosyal koruma programlarına ve yoksulluk azaltıcı prog-
ramlara erişimini sağlamak;

(c) Yoksulluk koşullarında yaşayan engellilerin ve ailelerinin uygun eği-
tim, danışmanlık, mali yardım ve süreli bakım dahil engelliliğe ilişkin 
harcamalarında devlet yardımına erişimini sağlamak;

(d) Engellilerin toplu konut programlarına erişimini sağlamak;

(e) Engellilerin emeklilik fırsatları ve programlarına eşit erişimini sağla-
mak.

Madde 29: Siyasal ve Toplumsal Yaşama Katılım 

Taraf Devletler, engellilerin siyasi haklarını ve diğer bireylerle eşit koşullar 
altında bunlardan yararlanma fırsatını güvence altına alır ve aşağıda belirti-
lenleri yerine getirir:

(a) Diğerlerinin yanısıra aşağıda belirtilenler yoluyla, engellilerin diğer 
bireylerle eşit koşullar altında seçme ve seçilme hakları dahil olmak 
üzere siyasi ve kamusal yaşama etkin şekilde ve tam katılımını doğru-
dan veya serbestçe seçilmiş temsilciler aracılığıyla sağlamak,

(i) Seçim usullerinin, tesislerinin, materyallerinin uygun, erişilebilir 
ve anlaşılması ve kullanılmasının kolay olmasını sağlamak,

(ii) Engellilerin, seçimlerde ve referandumlarda baskıya uğramadan, 
gizli oy kullanarak, aday olma ve etkili bir mevkide görev alma ve 
devletin tüm kademelerinde tüm kamu görevlerini yerine getirme 
haklarını koruyarak, uygun olan yardımcı ve yeni teknolojilerin 
kullanılmasını kolaylaştırmak,

(iii)Engellilerin seçmen olarak tercihlerini özgürce ifade edebilmele-
rini güvence altına alarak ve bu amaçla gerektiğinde, talep etme-
leri durumunda oy kullanırken kendi seçtikleri bir kişinin deste-
ğini almalarına izin vermek,

(b) Engellilerin ayrımcılığa uğramadan, diğer bireylerle eşit koşullar al-
tında, kamu işlerinin idaresinde etkin ve tam katılımlarının sağlana-
cağı bir ortamı yaratmak ve aşağıda belirtilenler de dahil olmak üzere, 
kamu işlerine katılımlarının cesaretlendirmek;

(i) Ülkenin kamusal ve siyasi yaşamı ile ilgili sivil toplum kuruluşları, 
dernekler ve siyasi partilerin etkinliklerine ve yönetimine katılım;
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(ii) Engellileri uluslararası, ulusal, bölgesel ve yerel düzeylerde temsil 
eden engelli örgütlerinin kurulması ve engellilerin içinde yer al-
malarının sağlanması.

Madde 30: Kültürel Yaşama, Dinlenme, Boş Zaman Aktiviteleri ve 
Spor Faaliyetlerine Katılım 

1. Taraf Devletler engellilerin diğer bireylerle eşit koşullar altında kültürel 
yaşama katılım hakkını tanır ve engellilerin aşağıda belirtilenlerden yarar-
lanmasını sağlamak için gerekli tüm tedbirleri alır:

(a) Kültürel materyallere ulaşılabilir biçimleri aracılığıyla erişmek;

(b) Televizyon programlarına, filmlere, tiyatroya ve diğer kültürel etkin-
liklere ulaşılabilir biçimleri aracılığıyla erişmek;

(c) Tiyatro, müze, sinema, kütüphane ve turistik hizmetler gibi kültürel 
etkinliklerin yapıldığı veya hizmetlerin sunulduğu yerlere ve ayrıca 
mümkün olduğu ölçüde ulusal kültür açısından önemli anıtlar ve 
alanlara erişmek.

2. Taraf Devletler, sadece engellilerin yararı için değil, toplumu zenginleş-
tirmek amacıyla da engellilerin yaratıcı, sanatsal ve entelektüel kapasite-
lerini geliştirme ve kullanma imkanına sahip olmalarını sağlayıcı gerekli 
tedbirleri alacaklardır.

3. Taraf Devletler, uluslararası hukuka uygun olarak, fikri mülkiyet hakla-
rını koruyan yasaların, engellilerin kültürel materyallere erişimine uygun 
olmayan veya ayrımcılık yaratan bir engel çıkarmaması için tüm uygun 
tedbirleri alır.

4. Engelliler, diğer bireylerle eşit koşullar altında, kendilerinin özel kültürel 
ve dil kimliklerinin, örneğin işaret dilleri ve işitme engelliler kültürü, ta-
nınması ve desteklenmesi hakkına sahiptir.

5. Taraf Devletler, engellilerin eğlence, dinlenme ve spor etkinliklerine diğer 
bireylerle eşit koşullar altında katılımını sağlamak amacıyla aşağıda yazılı 
tedbirleri alır:

(a) Engellilerin her seviyedeki genel spor etkinliklerine mümkün oldu-
ğunca tam katılımını cesaretlendirmek ve artırmak;

(b) Engellilerin, özel spor ve eğlence etkinliklerini örgütleme, geliştirme 
ve bu etkinliklere katılma imkanına sahip olmasını temin etmek ve 
bu nedenle, diğer bireylerle eşit koşullar altında onlara uygun bilgi ve 
eğitimin verilmesini ve kaynakların sunulmasını sağlamak;

(c) Engellilerin spor, eğlence yerleri ile turistik alanlara erişimini sağla-
mak;
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(d) Engelli çocukların, okullardaki etkinlikler dahil olmak üzere, oyun, 
eğlence, boş zaman aktiviteleri ve spor etkinliklerine eşit şekilde katı-
labilmelerini sağlamak;

(e) Eğlence, turistik, boş zaman aktiviteleri ve spor etkinliklerini organize 
edenlerin sunduğu hizmetlere engellilerin erişebilmesini sağlamak.

Madde 31: İstatistikler ve Veri Toplama

1. Taraf Devletler bu Sözleşmenin uygulanması açısından gerekli politika-
ları formüle etmeleri ve geliştirmelerinde kendilerine yol gösterecek, ista-
tistik veriler ve araştırmalar da dahil olmak üzere uygun bilgileri toplar. 
Bilgi toplama ve bilginin sürdürülebilirliği için aşağıdaki noktalar dikkate 
alınır:

(a) Verinin korunması, engelli kişilerin özel yaşamlarına saygı ve gizlili-
ğin sağlanmasına ilişkin yasal olarak oluşturulmuş güvenlik tedbirle-
rine uygun olmalıdır.

(b) İstatistiklerin toplanması ve kullanımında insan hakları, temel özgür-
lükler ve etik ilkelerin korunması konularındaki uluslararası düzeyde 
kabul edilen normlara uygunluk aranmalıdır.

2. Bu Maddeye göre toplanan bilginin, uygun olması halinde, dağıtılması ve 
mevcut sözleşme kapsamında taraf devletlerin uygulamalarının değerlen-
dirilmesi ve engellilerin haklarını kullanırken karşılaştıkları güçlüklerin 
ortaya konulmasında kullanılması sağlanmalıdır.

3. Taraf Devletler topladıkları istatistiklerin dağıtılması konusunda sorum-
luluk almalı ve bu verilerin engelli kişiler ve diğerleri için erişilebilir olma-
sını sağlamalıdır.

Madde 32: Uluslararası İşbirliği 

1. Taraf Devletler bu sözleşmenin amaç ve yükümlülüklerinin yerine ge-
tirilmesine yönelik olarak ulusal çabaların desteklenmesi konusunda 
uluslararası işbirliğinin önemini kabul eder ve teşvik eder. Bu doğrultu-
da devletlerarası ve devletler düzeyinde, gerektiğinde ilgili uluslararası ve 
bölgesel örgütler ve sivil toplumla özellikle engellilere yönelik örgütlerle 
işbirliğini sağlamak üzere gerekli tedbirleri alır. Bu tedbirler diğerlerinin 
yanı sıra şunları içerir:

(a) Uluslararası kalkınma programları da dahil olmak üzere uluslararası 
işbirliğinin, engellileri kapsamasını ve engelliler için erişilebilir olma-
sını güvence altına almak,

(b) Bilgi, deneyim ve eğitim programları ve iyi uygulamaların değişimi ve 
paylaşımı aracılığıyla kapasite geliştirmeyi teşvik etmek ve destekle-
mek,
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(c) Araştırma, bilimsel ve teknik bilgiye erişim konularında işbirliğini ge-
liştirmek,

(d) Erişilebilir ve destek sağlayıcı teknolojilere ulaşımın sağlanması ara-
cılığıyla ve teknoloji transferi yoluyla uygun görülen teknik ve ekono-
mik yardımı sağlamak.

2. Bu Maddenin hükümleri, her taraf devletin mevcut sözleşmenin getirdiği 
yükümlülükleri yerine getirmesini gözardı etmez.

Madde 33: Ulusal Uygulama ve Denetim 

1. Taraf Devletler kendi örgütlenme biçimlerine uygun olarak mevcut söz-
leşmenin uygulanmasıyla ilgili konular için hükümet içinde bir veya daha 
fazla kilit nokta tahsis eder ve hükümet içinde farklı sektörler ve farklı 
düzeylerdeki konuyla ilgili faaliyetlerin teşvik edilmesi için koordinasyon 
mekanizması kurar.

2. Taraf Devletler, kendi bünyeleri içerisinde, işbu Sözleşmeyi teşvik ve te-
min edip düzeltmek amacıyla kendi yasal ve idari sistemlerine uygun olan 
ve bir veya daha fazla bağımsız mekanizmayı içeren bir yapı bulundurur 
veya kurar ve bu yapıyı güçlendirir. Taraf Devletler bu yapıyı kurarken, 
insan haklarının teşviki ve korunması için ulusal kurumların statü ve işle-
yişine ilişkin ilkeleri de göz nünde bulundururlar.

3. Taraf Devletler, başta engelliler ve onları temsil eden kuruluşlar olmak 
üzere sivil toplumun denetim sürecine tam katılımını sağlar.

Madde 34: Engelli Hakları Komitesi 

1. İşbu Sözleşmede verilen görevleri yerine getirmek üzere bir Engelli Hak-
ları Komitesi kurulur (bundan sonra “Komite” olarak adlandırılacaktır).

2. Komite, işbu Sözleşme’nin yürürlüğe girdiği tarihte 12 uzmandan olu-
şur. 60 onay veya katılımdan sonra, Komite’nin üye sayısı altı kişi arttırı-
larak azami üye sayısı olan 18’e ulaşılır.

3. Komite üyeleri kişisel kapasiteleri ölçüsünde çalışmalı ve ahlaki değer-
leri yüksek, sözleşmenin içerdiği alanlarla ilgili başarıları ve deneyimleri 
kabul gören kişiler arasından seçilmelidirler. Taraf Devletler, adaylarını 
belirlerken bu sözleşmenin 4. Maddesinin 3. paragrafındaki hükümleri 
göz önünde bulundurmaya davet edilir.

4. Komite üyeleri Taraf Devletlerce seçilir. Taraf Devletler komite üyele-
rinin seçiminde eşit coğrafi dağılım, farklı medeniyetlerin ve yasal sis-
temlerin temsil edilmesi, kadın-erkek temsilinin dengeli olması ve engelli 
uzmanların katılımı hususlarını dikkate alır.
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5. Komite üyeleri, Taraf Devletler Konferansı sırasında, Sözleşmeye Taraf 
Devletlerin vatandaşları arasından belirlediği adaylardan oluşan bir liste-
den gizli oyla seçilir. Taraf Devlet sayısının 2/3’ünün karar yeter sayısı 
olduğu bu toplantılarda, en fazla oyu alan ve temsil edilen devletlerin 
oylarının mutlak çoğunluğuna ulaşan kişiler seçimi kazanırlar.

6. İlk seçim, Sözleşmenin yürürlüğe girişinden itibaren altı ay içinde yapı-
lır. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri, her seçimden en az dört ay önce 
Taraf Devletlere yazı göndererek iki ay içinde adaylarını bildirmelerini is-
ter. Genel Sekreter, taraf devletlerce gösterilen ve sözleşmeye uygun olan 
adaylarını adlarını alfabetik sıraya göre, kendisini aday gösteren Taraf 
Devletin adıyla birlikte listeler ve Sözleşmeye taraf devletlere gönderir.

7. Komite üyeleri dört yıllık bir dönem için seçilir. Üyeler, sadece bir dö-
nem daha tekrar seçilebilirler. Ancak, ilk seçimlerde seçilen altı üyenin 
dönemi iki yıl sonunda biter. Bu altı üye, ilk seçimlerin hemen ardından, 
bu maddenin 5. paragrafında bahsekonu oturum başkanı tarafından kura 
yöntemiyle belirlenir.

8. Altı yeni üyenin seçimi, bu Maddenin ilgili hükümlerine göre gerçekleşti-
rilen düzenli seçimlerle yapılır.

9. Komite üyelerinden biri ölüm, istifa ya da başka herhangi bir nedenle 
süresi dolmadan görevinden ayrılırsa, temsil ettiği Taraf Devlet, bu Mad-
denin ilgili hükümlerinde aranan nitelik ve yeterliliklere sahip bir başka 
uzmanı atar. Yeni üye kalan süreyi tamamlar.

10. Komite çalışmalarıyla ilgili kurallarını kendisi belirler.

11. Komitenin bu Sözleşmeyle verilen görevlerini etkin olarak yerine getire-
bilmesini teminen gereksinim duyacağı personel ve diğer ihtiyaçları Bir-
leşmiş Milletler Genel Sekreteri tarafından sağlanır. Ayrıca, Genel Sek-
reter Komite’yi ilk toplantı için toplar.

12. Bu Sözleşme hükümlerine göre kurulan Komitenin üyeleri, Genel Ku-
rulun kararıyla, Birleşmiş Milletler kaynaklarından bir ücret alır. Genel 
Kurul bu kararı verirken Komite’nin sorumluluklarını dikkate alır.

13. Komite üyeleri, Birleşmiş Milletler misyonlarında görevli uzmanlar ola-
rak Ayrıcalık ve Bağışıklıklar Sözleşmesinin ilgili kısımlarında yer alan 
imkan, ayrıcalık ve bağışıklıklardan yararlanırlar.

Madde 35: Taraf Devletlerce Sunulacak Raporlar 

1. Her Taraf Devlet, Sözleşmenin ilgili Devlet için yürürlüğe girmesinden 
sonra iki yıl içerisinde Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri aracılığıyla Ko-
miteye Sözleşmenin gereklerinin yerine getirilmesi için alınan önlemeler 
ve kaydedilen gelişmeler hakkında kapsamlı bir rapor sunar.
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2. Bundan sonra, Taraf Devletler en az dört yılda bir ve buna ilave olarak 
zamana bağlı olmaksızın Komitenin talep etmesi durumunda müteakip 
raporları sunar.

3. Komite, raporların içeriği için başvurulabilecek temel noktaları belirler.

4. Komiteye ilk kapsamlı raporunu sunan bir Taraf Devletin müteakip ra-
porlarının eski bilgileri içermesine gerek yoktur. Taraf Devletler komite-
ye rapor hazırlarken, açık ve şeffaf bir yöntem izlemeli ve bu Sözleşmenin 
4. Maddesinin 3 paragrafındaki hükümleri göz nünde bulundurmalıdır.

5. Raporlar, Sözleşme yükümlülüklerinin yerine getirilme düzeyini etkile-
yen güçlükleri ve etkenleri de içerebilir.

Madde 36: Raporların Değerlendirilmesi 

1. Komite, her raporu inceler, varsa önerilerini ve genel yorumlarını da ek-
leyerek ilgili devlete geri gönderir. Taraf devlet, seçtiği herhangi bir bil-
giyle komiteye yanıt verir. Komite, Sözleşmenin uygulanmasına ilişkin ek 
bilgileri Taraf Devletlerden isteyebilir.

2. Bir Taraf Devlet, raporunu sunmada kaydadeğer ölçüde geç kalmışsa 
Komite, ilgili devlete, raporun sunulması yönünde çağrıda bulunabilir. 
Bu çağrıyı takip eden üç ay içerisinde sözkonusu rapor Komite’ye iletil-
mezse, Komite sözleşme hükümlerinin bahsekonu ülkede yerine getiril-
mesine yönelik çalışmaların gözden geçirilmesi ihtiyacının ortaya çıktığı 
yönde bildirimde bulunabilir. Taraf Devlet bu bildirime sözkonusu ra-
poru sunarak yanıt verirse, bu maddenin birinci paragrafının hükümleri 
uygulanır.

3. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri raporların erişilebilir olmasını sağlar.

4. Taraf Devletler raporlarının, kendi ülkelerindeki kamuoyu için geniş öl-
çüde erişilebilir olmasını sağlar ve sözkonusu raporlara tavsiye ve öneri-
lerin getirilmesini teşvik eder.

5. Komite, uygun gördüğü takdirde, içinde teknik yardım talebi ya da be-
lirtisi bulunan raporları, kendi görüş ve önerileriyle Birleşmiş Milletler 
ihtisas kuruluşları, fon ve programları ile ilgili diğer kuruluşlara iletebilir.

Madde 37: Taraf Devletler ve Komite Arasındaki İşbirliği 

1. Taraf Devletlerin her biri Komite’yle işbirliği yapmalı ve üyelere görevle-
rini yerine getirmede yardımcı olmalıdır.

2. Komite, Taraf Devletlerle ilişkisi çerçevesinde, bir devlete sözleşmenin 
uygulanması için ulusal kapasitesini geliştirici yollar ve araçlar konuların-
da uluslararası işbirliği de dahil sorumluluklar verir.
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Madde 38: Komitenin Diğer Organlarla İlişkisi 

Sözleşme hükümlerinin etkin olarak yerine getirilmesinin güçlendirilmesi 
ve sözleşmenin kapsadığı alanla ilgili uluslararası işbirliğinin teşvik edilmesi 
açısından:

1. Birleşmiş Milletler’in ihtisas kuruluşları ve diğer organları, sözleşmenin, 
kendi çalışma alanlarına giren hükümlerinin uygulanmasının incelenmesi 
sırasında temsil edilmelidir. Komite, uygun görmesi halinde, ihtisas ku-
ruluşları ve diğer organları, bu Sözleşmenin alanlarıyla ilgili hükümlerin 
nasıl yerine getirileceği hakkında uzman görüşüne başvurmak üzere ça-
ğırabilir. Komite, ihtisas kuruluşları ve diğer organlardan, sözleşmenin 
kendi faaliyet alanlarıyla ilgili uygulamalarına ilişkin rapor sunmalarını 
isteyebilir.

2. Komite, yetkisini kullanırken, raporlama ilkeleri, önerileri ve genel yo-
rumlarında tutarlılığı sağlayabilmek, yetki ve görev alanlarının çatışma-
sından kaçınmak açısından, uygun görmesi halinde, uluslararası insan 
hakları anlaşmalarıyla oluşturulan diğer ilgili organlara danışır.

Madde 39: Komitenin Raporu 

Komite, her iki yılda bir, faaliyetleri hakkında, Genel Kurul ve Ekonomik 
ve Sosyal Konsey’e rapor sunar. Komite raporunda ayrıca, Taraf Devletler-
den alınan bilgiler ve raporların incelenmesi doğrultusunda ortaya çıkan öneri 
ve genel yorumları da belirtebilir. Bu öneri ve değerlendirmeler, Taraf Devlet-
lerin olabilecek yorumlarıyla birlikte Komite raporunda yer alır.

Madde 40: Taraf Devletler Konferansı

1. Taraf Devletler sözleşme hükümlerinin yerine getirilmesi ile ilgili konu-
ları tartışabilmek için düzenli aralıklarla Taraf Devletler Konferansı’nda 
bir araya gelir.

2. Sözleşmenin yürürlüğe girmesini takip eden altı ay içinde ilk Taraf Dev-
letler Konferansı Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri’nin çağrısıyla topla-
nır. Bundan sonraki toplantılar Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri tara-
fından iki yılda bir ya da Taraf Devletler Konferansı’nın kararıyla toplanır.

Madde 41: Depozitör 

Sözleşmenin depozitörlük görevini Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri yü-
rütür.

Madde 42: İmzalanma 

İşbu Sözleşme, 30 Mart 2007 tarihinden itibaren, New York’taki Birleş-
miş Milletler Genel Merkezi’nde, tüm devletler ve bölgesel bütünleşme örgüt-
lerinin imzasına açılır.
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Madde 43: Bağlanma İradesi 

İşbu Sözleşme, imzacı Devletlerin onaylamasına ve bölgesel bütünleşme 
örgütlerinin resmi teyidine tabidir. Sözleşmeyi imzalamamış devlet veya böl-
gesel bütünleşme örgütlerinin katılımına açıktır.

Madde 44: Bölgesel Bütünleşme Örgütleri 

1. “Bölgesel bütünleşme örgütü”, belirli bir bölgedeki bağımsız devletlerce 
kurulan ve bu sözleşme kapsamındaki konulardaki yetkilerini devrettik-
leri örgütü ifade etmektedir. Bu örgütler, onay veya katılım belgelerin-
de Sözleşme kapsamına giren konulardaki yetki düzeylerini açıklarlar. 
Sonrasında, bu yetki düzeylerinde değişiklik olduğu takdirde depozitorü 
bilgilendirirler.

2. Mevcut Sözleşmede “Taraf Devletler”e yapılan atıflar, yetkileri dahilinde 
bu örgütlere uygulanacaktır.

3. 45. maddenin 1. paragrafı, 47. maddenin 2. ve 3. paragrafları açıların-
dan, bölgesel bütünleşme örgütlerince depozit edilen belgeler sayıma da-
hil edilmez.

4. Bölgesel bütünleşme örgütleri, Taraf Devletler konferansında yetkileri 
kapsamındaki konular hakkında oy kullanabilirler. Oyları, bu Sözleşmeye 
taraf üyelerinin sayısı kadardır. Bünyesindeki Taraf Devletlerden birinin 
oy kullanması durumunda bu örgütler oy haklarını kullanamazlar. Bu 
kural, tersi için de geçerlidir.

Madde 45: Yürürlüğe Girme 

1. İşbu Sözleşme, 20. onay veya katılım belgesinin depozit edilmesini takip 
eden 30. gün yürürlüğe girer.

2. Sözkonusu 20. belgenin depozit edilmesinin ardından Sözleşme, onu 
imzalayan, resmen teyid eden veya ona katılan herhangi bir devlet ya da 
bölgesel bütünleşme örgütü için, onay belgelerini depozit etmelerini takip 
eden 30. gün yürürlüğe girer.

Madde 46: Çekinceler 

1. Mevcut Sözleşmenin kapsamı ve amaçlarıyla uyumlu olmayan çekinceler 
kabul edilemez.

2. İleri sürülen çekinceler her zaman geri çekilebilir.

Madde 47: Değişiklikler 

1. Herhangi bir Taraf Devlet Sözleşme üzerinde bir değişiklik önererek, 
bunu Birleşmiş Milletler Genel Sekreterine bildirebilir. Genel Sekreter, 
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öneriyi Taraf Devletlere bildirerek, tartışılıp karara bağlanması için bir 
konferans toplanması hakkındaki görüşlerini sorar. Bildirimi takip eden 
dört ay içinde Taraf Devletlerin en az 1/3’ü konferansın toplanmasından 
yana görüş bildirirse, Genel Sekreter, Birleşmiş Milletlerin himayesi al-
tında Taraf Devletleri toplantıya davet eder. Sözkonusu değişiklik tasa-
rısı, toplantı sırasında mevcut bulunan ve oy kullanan Taraf Devletlerin 
2/3’ünün desteğini alması durumunda kabul edilir ve Genel Sekreter ta-
rafından, onay için Genel Kurul’a, daha sonra ise kabulleri için tüm Taraf 
Devletlere iletilir.

2. Paragraf 1’e göre kabul edilen ve onaylanan bir değişiklik, anılan değişik-
liğin kabulü sırasında hazır bulunan Taraf Devlet sayısının 2/3’ü kadar 
onay belgesinin depozit edilmesini takip eden 30. günde yürürlüğe girer. 
Daha sonra, bahsekonu değişiklik herhangi bir Taraf Devlet için, kendi 
onay belgesini depozit etmesini takip eden 30. günde yürürlüğe girer. Bir 
değişiklik, sadece onu kabul eden devletleri bağlar.

3. Taraf Devletler konferansı sırasında oybirliğiyle karar verildiği takdirde, 
Paragraf 1 çerçevesinde kabul edilen ve onaylanan ve Sözleşmenin sade-
ce 34, 38, 39 ve 40. maddelerine ilişkin bir değişiklik, anılan değişikliğin 
kabulü sırasında hazır bulunan Taraf Devlet sayısının 2/3’ü kadar onay 
belgesinin depozit edilmesini takip eden 30. günde tüm Taraf Devletler 
için yürürlüğe girer.

Madde 48: Çekilme 

Herhangi bir Taraf Devlet, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri’ne yazı-
lı olarak bildirmek suretiyle sözleşmeden çekilebilir. Bu çekilme, sözkonusu 
bildirimin Birleşmiş Milletler Genel Sekreterince alınışından 1 yıl sonra ge-
çerlilik kazanır.

Madde 49: Erişilebilir Format 

Bu sözleşme erişilebilir formatlarda hazır bulundurulur.

Madde 50: Orijinal Metinler 

Bu sözleşmenin Arapça, Çince, İngilizce, Fransızca, Rusça ve İspanyolca 
metinleri orijinalinin aynıdır.

Aşağıda imzaları bulunan ve temsil ettikleri devletlerce tam olarak yet-
kili kılınmış katılımcılar işbu Sözleşme’yi temsil ettikleri Devlet namına 
imzalamışlardır.
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Engellilerin Haklarına İlişkin 
Sözleşmeye Ek İhtiyari Protokol

İşbu Protokole Taraf Devletler aşağıdaki hususları kabul etmişlerdir:

Madde 1

1. İşbu Protokole Taraf Devlet (“Taraf Devlet”) kendi hükümranlık 
alanında ve kendi uyruğundaki bireyler ya da bunlar adına hare-
ket eden birey ya da grupların bu Taraf Devlet’in Sözleşme hü-
kümlerini ihlali sonucunda zarar gördüğü iddiasıyla Engelli Hakları 
Komitesi’ne (“Komite”) başvurma ve iletişime geçme haklarını ve 
Komite’nin anılan bu bireyler ve gruplarla iletişim kurma yetkisini 
tanır.

2. Bu kapsamda, işbu Protokolün tarafı olmayan bir Taraf Devlet’i 
ilgilendiren bir başvuru ya da iletişim Komite tarafından kabul edil-
meyecektir.

Madde 2

Komite aşağıdaki durumlarda gerçekleşen şikâyetleri kabul etmeye-
cektir:

a. İlgili başvurunun isimsiz olması durumunda; 

b. Söz konusu başvurunun, dilekçe ya da başvuru hakkının kö-
tüye kullanılması veya Sözleşme hükümlerine uygun olmaması 
durumunda;

c. Aynı başvurunun Komite tarafından daha önce incelenmiş ol-
ması ya da başka bir uluslararası tahkim ya da inceleme prose-
dürü kapsamında incelenmiş ya da incelenmekte olması duru-
munda;

d. Tüm iç hukuk yollarının tüketilmemiş olması halinde. Bu hü-
küm söz konusu iç hukuk yollarının gereksiz ve mantıksız bir 
şekilde uzamış olması ve herhangi bir sonuca ulaşma olasılığı-
nın görünmediği durumlarda geçerli değildir;

e. Söz konusu başvurunun asılsız ya da yeterli kanıta dayanma-
ması; ya da

2
EK
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f. Başvuruya konu olayların işbu Protokolün Taraf Devlet tarafından 
kabul edilmesi öncesinde gerçekleşmiş olması ya da daha önce mey-
dana gelmiş ise söz konusu olayın sonuçlarının işbu Protokolün Taraf 
Devlet’çe kabul edildiği tarihten sonra devam etmiyor olması duru-
munda.

Madde 3

İşbu Protokolün 2. Maddesi hükümleri çerçevesinde Komite kendisine 
sunulan her tür başvuru ve bildirimi Taraf Devlet’e gizlilik kuralları içinde 
iletecektir. Taraf Devlet kendisine iletilen konuyla ilgili olarak Komite’yi en 
geç altı ay içinde konunun içeriği ve çözümüne yönelik alınabilecek tedbirler 
varsa bunlarla ilgili olarak yazılı bir biçimde bilgilendirecektir.

Madde 4

1. Bir başvurunun alınmasını takip eden ve konunun çözüme ulaştığının 
belirlenmesinden önceki herhangi bir zamanda, Komite söz konusu 
Taraf Devlet’ten iddia edilen ihlalin ya da olumsuzluğun kurbanı ya 
da kurbanlarının geri dönülmez zararlara uğramasının engellenebil-
mesi için gerekli gördüğü ara tedbirlerin acilen alınması ve uygulama-
ya konulmasını talep edebilir.

2. Komite’nin bu Maddenin 1. paragrafında öngörülen tercihi kullandığı 
hallerde bu durum söz konusu başvurunun haklı ya da haksız bulun-
duğu anlamına gelmez.

Madde 5

Komite işbu Protokol kapsamında kendisine iletilen başvuruları incelemek 
için kapalı toplantılar gerçekleştirecektir. Bir başvurunun incelenmesinden 
sonra Komite eğer varsa, Taraf Devlete ve başvuru sahibine önerilerini ve 
isteklerini iletecektir.

Madde 6

1. Eğer Komite Taraf Devlet’in Sözleşme’de öngörülen hakları ağır ve 
sistematik bir biçimde ihlal ettiğine dair güvenilir bilgilere sahipse söz 
konusu Taraf Devlet’i bu bilginin incelenmesi konusunda işbirliğine 
davet edecek ve bu amaçla söz konusu bilgilerle ilgili gözlemleri Taraf 
Devlet’in bilgisine sunacaktır.

2. Komite Taraf Devlet tarafından kendisine sunulmuş olabilecek her-
hangi bir ek gözlemin yanı sıra elinde bulunan güvenilir nitelikteki 
diğer bilgileri de göz önünde bulundurarak komite üyelerinden biri ya 
da birkaçını kendisine acil bir rapor sunmak üzere araştırma yapmak-
la görevlendirebilir. Taraf Devlet’in rıza gösterdiği ve garanti sunduğu 
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durumlarda söz konusu araştırma bölgeye yapılacak bir ziyareti de 
kapsayabilir.

3. Bu tür bir araştırma sonucunda elde edilecek bulguların incelenme-
sinden sonra Komite bu bulguları konuya ilişkin yorumları ve önerile-
riyle birlikte Taraf Devlet’e sunacaktır.

4. İlgili Taraf Devlet söz konusu bulgular, yorumlar ve önerilerin kendi-
sine iletilmesini takip eden altı ay içinde kendi gözlemlerini Komite’ye 
sunacaktır.

5. Söz konusu araştırma gizlilik içinde yürütülecek ve araştırmanın her 
safhasında Taraf Devlet’in işbirliği aranacaktır.

Madde 7

1. Komite işbu Protokol’ün altıncı maddesinde öngörülen araştırmaya 
cevap olarak ilgili Taraf Devlet’i alınacak tüm tedbirlerin ayrıntılarını 
da içerecek şekilde Sözleşme’nin 35. Maddesinde öngörülen raporu 
hazırlamaya davet edebilir.

2. Gerek duyulması halinde, Komite Madde 6.4’te öngörülen altı aylık 
sürenin tamamlanmasından sonra ilgili Taraf Devlet’ten söz konusu 
araştırmaya cevaben alınmış tedbirlerle ilgili olarak kendisini bilgilen-
dirmesini talep edebilir.

Madde 8

Her bir Taraf Devlet işbu Protokolün imzalanması ya da onaylanması ya 
da uygulanması safhalarında Komite’nin 6. ve 7. Maddelerde öngörülen yet-
kilerini tanımadığını açıklayabilir.

Madde 9

İşbu Protokol’ün yürütülmesi görevi Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri’ne 
aittir.

Madde 10

İşbu Protokol 30 Mart 2007 tarihinden itibaren, New York’taki Birleşmiş 
Milletler Genel Merkezi’nde, tüm devletler ve bölgesel bütünleşme örgütleri-
nin imzasına açılır.

Madde 11

İşbu Protokol Sözleşme’yi onaylamış veya Sözleşme’ye katılmış olan Ta-
raf Devletlerin onayına tabidir. Protokol Sözleşme’yi resmi olarak teyit etmiş 
veya Sözleşme’ye katılmış olan bölgesel bütünleşme örgütlerinin resmi teyi-
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dine tabidir. Protokolü imzalamamış ancak Sözleşme’yi usulüne göre imza-
lamış veya yürürlüğe koymuş Taraf Devletler ve bölgesel bütünleşme örgüt-
lerinin katılımına açıktır.

Madde 12

1. “Bölgesel bütünleşme örgütü”; egemen bir devlet tarafından yönetsel bir 
bölge olarak kurulmuş ancak işbu Protokol ile ilgili konularda yönetim 
yetkisi bulunan yapıdır. Bu örgütler, protokol kapsamına giren konularda 
karar yetkisine sahip olduklarını ve gelecekte de bu yetkinin kısıtlanma-
yacağını bildirir.

2. Bu örgütlerin işbu Protokol kapsamındaki yetkileri konusunda taraf dev-
letlerin referansına başvurulabilir.

3. Madde 13 paragraf 1, Madde 15 paragraf 2 açısından bölgesel bütünleş-
me örgütleri tarafından tevdi edilen belgeler dikkate alınmayacaktır.

4. Bölgesel bütünleşme örgütleri, taraf devletler konferansında, yetkisi kap-
samındaki konular hakkında oy kullanabilir. Oyu, bünyesinde olup işbu 
protokole taraf devletlerin oy sayısına eşittir. Bünyesindeki taraf devlet-
lerden birinin oy kullanması durumunda bu örgütler oy haklarını kulla-
namazlar.

Madde 13

1. İşbu Protokol onuncu tarafın imzalayıp onaylamasından 30 gün sonra 
yürürlüğe girer.

2. On katılımcıdan sonra, Sözleşme’yi imzalayıp onaylayan her bir devlet ya 
da bölgesel bütünleşme örgütü için ilgili tarafın bu Sözleşme’yi usulüne 
uygun bir şekilde imzalayıp onaylamasını takip eden 30 gün içinde yü-
rürlük başlar.

Madde 14

1. İşbu Protokol’ün kapsamı ve amacı ile çelişki içeren çekinceler kabul edi-
lemez.

2. İleri sürülen çekinceler her zaman geri çekilebilir.

Madde 15

1. Bir taraf devlet Protokol üzerinde bir değişiklik önerebilir ve bunu Birleş-
miş Milletler Genel Sekreteri’ne bildirir. Genel Sekreterlik, öneriyi taraf 
devletlere bildirerek, tartışılıp karara bağlanması için konferansın toplan-
ması hakkındaki görüşlerini sorar. Bildirimi takip eden 4 ay içinde taraf 
devletlerin en az üçte biri konferansın toplanmasından yana görüş bildi-
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rirse, Genel Sekreterlik taraf devletleri toplantıya davet eder. Bir deği-
şikliğin kabul görmesi için hazır bulunan ve oy kullanan taraf devletlerin 
üçte ikisinin oyunu alması, Genel Sekreterlik tarafından Genel Kurul’a 
sunulması ve orada onaylanması gerekmektedir. Böylelikle söz konusu 
değişiklik tüm taraflar için geçerli olur.

2. Bir değişiklik, paragraf 1’e göre taraf devletlerin üçte ikisinin kabul edip 
onaylamasından 30 gün sonra geçerlilik kazanır. Bundan sonra her dev-
let için kendi imza ve onayını takip eden 30’uncu günde yürürlüğe girer. 
Bir değişiklik, yalnızca onu kabul eden tarafları bağlar.

Madde 16

Bir Taraf Devlet, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri’ne yazılı olarak bil-
dirmek suretiyle Sözleşme’yi feshedebilir. Bu fesih söz konusu bildirimin Bir-
leşmiş Milletler Genel Sekreteri’nce kabulünden 1 yıl sonra geçerlilik kazanır.

Madde 17

Bu Sözleşme erişilebilir formatlarda hazır bulundurulur.

Madde 18

Bu Sözleşme’nin Arapça, Çince, İngilizce, Fransızca, Rusça ve İspanyolca 
metinleri orijinalinin aynıdır.

Aşağıda imzaları bulunan ve temsil ettikleri devletlerce tam olarak yetkili 
kılınmış katılımcılar işbu Protokolü temsil ettikleri Devlet namına imzalamış-
lardır.
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ORJİNAL ESERİN YAYINCILARI HAKKINDA

DESA içindeki Engellilerin Haklarına İlişkin Söz-
leşme Sekretaryası, Birleşmiş Milletler Sekretaryası 
bünyesinde özürlülük ile ilgili konularda temas 
noktasıdır. Sekretarya, yayınlar hazırlayarak; ulusal, 
bölgesel, uluslararası program ve faaliyetleri teşvik 
ederek; hükümetlere ve sivil topluma katkı sağla-
yarak, teknik işbirliği proje ve faaliyetlerine önemli 
katkılar vererek bu konuda bilgi alış verişini sağla-
yan bir merkez gibi görevi görmektedir. Bununla 
birlikte Engellilerin Haklarına İlişkin Sözleşme’de 
öngörüldüğü üzere Taraf Devletler konferansını 
düzenlemektedir. Sekretarya New York’ta yer alan 
Ekonomik ve Sosyal İşler Bölümü’ne bağlı Sosyal 
Politika ve Kalkınma Birimi bünyesinde yer almak-
tadır. 

İnsan Hakları Yüksek Komiserliği Ofisi insan hakla-
rı konusunda Birleşmiş Milletlerin baş görevlisi olan 
insan Hakları Yüksek Komiseri Louise Arbour’u 
yetki alanındaki konularda desteklemektedir. Birleş-
miş Milletler sistemi içinde uluslararası işbirliği ve 
insan hakları faaliyetlerinin koordinasyonu yoluyla 
insan haklarını korumakta ve teşvik etmektedir. 
Bölgesel ofisleri ve devletler, sivil toplum, ulusal 
insan hakları kurumları, hükümetlerarası örgütlerle 
teknik işbirliği ve ortaklıklar aracılığıyla asli yetkisi-
nin bir parçası olarak Engellilerin Haklarına İlişkin 
Sözleşme’nin uygulanmasını desteklemektedir. 
Bunun yanında Ofis Engelli Hakları Komitesi’ne 
uzman desteği sunmaktadır. 

Parlamentolar-Arası Birlik (IPU) parlamentoların 
dünya çapındaki örgütüdür. Parlamento üyeleri 
arası siyasi diyalogu teşvik etmekte ve uluslararası 
gündemde öne çıkan konularda parlamenter işbir-
liği ve eyleme imkân tanımaktadır. Parlamentoların 
ve üyelerinin, halkın isteklerini dile getirme, yasama 
faaliyetlerine katılma, hükümetlere eylemleri ile 
ilgili hesap sorma gibi görevlerini özgür, güvenli 
ve etkili bir şekilde gerçekleştirmelerini sağlamayı 
amaçlamaktadır. Bu amaca yönelik olarak ise 
parlamentoların demokratik yapılar olması yönünde 
güçlenmeleri için programlar uygulamaktadır. 
Parlamentoları denetlemekte, teknik yardım ve 
danışmanlık sunmakta, araştırmalar yapmakta ve 
standartlar ve ilkeler geliştirmektedir. IPU özellikle 
insan haklarının savunulması ve teşvik edilmesi ile 
kadınların siyasal yaşama katılımının kolaylaştırıl-
masına önem vermektedir. 

Engellilerin Haklarına İlişkin 
Sözleşme Sekretaryası

Birleşmiş Milletler Ekonomik 
ve Sosyal İşler Bölümü (UN-
DESA)

Sosyal Politika ve Kalkınma Birimi
Two United Nations Plaza 
New York, NY 10017
Amerika Birleşik Devletleri

Faks:+1-212 963 01 11
E-posta: enable@un.org
Web sayfası: www.un.org/
disabilities/

Engellilerin Haklarına İlişkin 
Sözleşme Sekretaryası

Birleşmiş Milletler İnsan 
Hakları Yüksek Komiserliği 
Ofisi (OHCHR)

1211 Cenevre 10
İsviçre

E-posta: crpd@ohchr.org
(lütfen konu bölümüne “bilgi talebi” 
diye belirtin)
Web sayfası:www.ohchr.org

Parlamentolar-Arası Birlik 
(IPU)

Chemin du Pommier 5
1218 Le Grand-Saconnex
İsviçre

Tel: +41-22 919 41 50
Faks: +41-22 919 41 60
E-posta:postbox@mail.ipu.org
Web sayfası: www.ipu.org






