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“...Türkiye’deki mücadelemiz konusunda umutluyum 
çünkü bağımsız bir yaşama ancak mücadelenin 

ardından erişebileceğiz. Bence bağımsızlık ve yaşam kendi 
başlarına ve ayrı ayrı kıymetli şeyler; ancak bu kavramlar 
birlikte düşünüldüğünde kıymetleri kat kat ar� yor. Yeni 

bir rüya için, dönüştürmek için, hadi duvarları inatçı 
umutlarımızla yıkalım.”

—Yasemin Şenyurt, Türkiye—



ENIL Özgürlük Yürüyüşü, Brüksel, 2015
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Teşekkürler

Bu el kitabı, Avrupa Bağımsız Yaşam Ağı, Sofya Bağımsız Yaşam Merkezi (CIL-Sofya) ve Ruh Sağlığında İnsan Hakları 
Girişimi Türkiye (RUSİHAK) tara	 ndan ortaklaşa yürütülen ‘Bağımsız Yaşam Ağı: Türkiye’deki Engelli Bireylerin Bağımsız 
Yaşam Hakkının Desteklenmesi’ (ILNET) projesi kapsamında hazırlandı. El kitabı, engelli hakları ak� vis� , ENIL yöne� m 
kurulu üyesi, Kesin� lere Karşı Engelli Bireyler’in (DPAC) kurucularında Debbie Joly tara	 ndan kaleme alındı. 

Bu el kitabı, ortaklarımız Kapka Panayotova ve Mitko Nikolov (CIL-Sofya), Sevgi Çiçek Hilton ve Yeşim Kara (RUSİHAK), 
Lilia Angelova-Mladenova ve Ines Bulic’in (ENIL) değerli katkı, yönlendirme ve desteği olmadan hazırlanamazdı. 
RUSİHAK’ın PERSON projesi koordinatörü Didem Tekeli ve avukat Güler Polat da El Kitabı’nın ilk taslağı ile ilgili 
sundukları faydalı yorumlarla yazım sürecine destek verdiler. Proje ka� lımcıları ise bağımsız yaşam ile ilgili fi kirleri ve 
Türkiye’deki durumu bizlerle paylaşarak el kitabı’na katkı sundular – El kitabında kullanılan ifadelerin birçoğu proje 
faaliyetlerine ka� lan engelli bireylerin tanıklarından alın� landı. 
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Kısaltmalar

ENIL Avrupa Bağımsız Yaşam Ağı

ESIFs Avrupa Yapısal Ya� rım Fonları

AB Avrupa Birliği 

IPA Ka� lım Öncesi Mali Yardım Aracı 

CIL Bağımsız Yaşam Merkezi 

DPAC Kesin� lere Karşı Engelli Bireyler

DPO Engelli Örgütleri

IL Bağımsız Yaşam

ILNET Bağımsız Yaşam Ağı: Türkiye’deki Engelli Bireylerin Bağımsız Yaşam Hakkının Desteklenmesi

STÖ Sivil Toplum Örgütü

BM EHS BM Engelli Hakları Sözleşmesi

BM EHS Komitesi BM Engelli Kişilerin Hakları Komitesi

UPIAS Ayrımcılığa karşı Fiziksel Engelliler Birliği 

ABD Amerika Birleşik Devletleri 
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Terminoloji hakkında 

Bu belgede mümkün olduğunca sosyal model dili kullanılmaktadır (bkz: Bölüm 2). Bu model kişileri, kusur ya da 
kişisel özelliklerden ziyade; olumsuz tavırlar, çevre, erişilmesi mümkün olmayan ulaşım, tecrit etmeye dayalı eği� m 
vb. gibi sosyal engellerin, engelli kıldığını savunan bir terminolojiyi kullanmaktadır. Engelliliğe dair sosyal model 
karşılaş� ğımız yaşam koşullarını değiş� rme sorumluluğunu poli� ka yapanlara yüklemektedir. Konuya insan hakları ve 
eşitlik temelinden yaklaşan sosyal model, bağımsız yaşamın bir insan hakkı olarak tanınması için engelli bireyler olarak 
bizlere de mücadele etme ve bu konuda herkesi bilgilendirme sorumluluğunu yüklemektedir. Dolayısıyla da engelli 
birey terimi siyasi bir terimdir. 

Aşağıda sosyal engel terminolojisinde engellilik ile ilgili kullanılan bazı kavramları ve bu kelimelerin karşılıklarını 
bulabilirsiniz. 

engelli birey people with disabili� es

ruh sağlığı hizme�  kullanıcıları psikososyal engeller 

learning diffi  cul� es psikososyal engeller/zihinsel engeller 

kogni� f bozukluklar zihinsel engeller 

engelli kadın women with disabili� es

engelli çocuk children with disabili� es

Sosyal model ve sosyal engel yaklaşımlarında engelin maliki olarak tanımlamadığımızın muhakkak anlaşılması 
gerekmektedir. Engel bir kişinin özelliği veya eksiklik unsuru değil, bize daya� lan bir sosyal durumdur. Bu yaklaşım, 
çevre koşulları ile engellenen kişi anlamına gelen ‘engelli kişi’ terimi ile ifade edilmektedir. 

Hepimiz engelli kişilerin haklarını ele alan Birleşmiş Milletler sözleşmesinin adının BM Engelli Hakları Sözleşmesi 
olduğunu biliyoruz. Ancak bu şekilde isimlendirilmiş olmasına rağmen sözleşmede engelli olma durumu ve eşitlik, 
sosyal engel yaklaşımı çerçevesinde ele alınmaktadır.

USER
Highlight
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Giriş 

Bir el kitabı genellikle açıklama ya da bilgi veren bir kitap� r. Bu el kitabı ise bilgi yoluyla değişimi tesis etmeyi sağlayacak 
bir araç olarak kaleme alındı. Dolayısıyla bu el kitabı özel olarak bir yönerge olması amacıyla değil, Avrupa’da izlenen 
güzergâh, tarih ve koşulları birer örnek olarak okuyucunun dikka� ne ge� rmek için hazırlandı ve bu bağlamda farklı 
çerçeveler, fi kirler, sorunlar, mitler ve umutlar tespit edildi. 

Türkiye’de izlenecek, bu ülkeye has güzergâhlar, Türkiye’nin altyapısı, Türk hüküme� nin yaklaşımları, mevcut 
yasal düzenlemeler ve sahadaki paydaşlara bağlı olarak oluşmaktadır. Bu farklı unsurlar aynı zamanda, Avrupa ve 
dünyadaki durumu da göz önüne alan genel bir çerçeveye oturtularak değerlendirilmektedir. Ancak başka ülkelerde 
de gözlemlediğimiz gibi, yaşamak istediğimiz gelecek için liderlik etme, harekete geçme ve çalışma görevi nihai olarak 
engelli kişiler ve engelli kişi örgütlerine ai�  r. 

Değişim beklemekle değil, mücadele ederek gerçekleşir. Yasal haklara sahip olmak kendi başına yeterli değildir. Bu haklar 
siyasi bir irade ile desteklenmeli ve engelli kişilerin bizzat kendilerince hayata geçirilmeli, izlenmeli, şekillendirilmeli 
ve iyileş� rilmelidir. Engelli kişiler için tam bağımsız yaşam ve eşitliği hemen her alanda ve her yerde elde edene kadar 
hayatlarımızı değiş� rmeye devam etmek ve insanları mücadelemize destek vermeye ikna etmek bizim elimizde. 

Değişim beklemekle değil, mücadele ederek gerçekleşir. 



BÖLÜM 1
 

Bağımsız Yaşam nedir 
ve neden önemlidir? 

Fotoğraf © Richard Lumb l DPAC protesto gösterisi, Londra, 2012 
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“Engelli hakları ak� vis� yim. Bazı sivil toplum örgütlerinde gönüllü 
olarak yer aldım. Ama bu ziyaret ile farklı engellilikleri olan kişilerin 
bağımsız yaşama (BY)erişebilmesi için çalışmam gerek� ğini fark e�  m. 
Türkiye’de BY’ın en yakın zamanda gerçekleşebilmesi için daha fazla 
çaba harcamalıyız ve daha geniş bir kitle nezdinde BY’ı tanıtmalıyız.”1 

“Türkçede bağımsız yaşamı karşılayabilecek eş düzeyde bir kavram 
yok. En yakın anlamı veren sözcükler ‘bağımsız’ ve ‘öz yeterlilik’ ama 
bağımsız yaşam öz-yeterlilik anlamına gelmiyor.”2

Birinci bölümde “bağımsız yaşam” kavramının ne anlama geldiği ve bu kavramın neden önemli olduğu ele alınmaktadır. 
Bağımsız yaşam felsefesinin açıklandığı bu bölümde bağımsız yaşam hareke�  tarihine de kısaca yer verilmektedir. Bu 
bölümde son olarak farklı düzenleme çerçevelerine değinilmekte, kullanıcıların yöne�  ği öz yöne� mli kişisel destek 
mekanizmalarının üç farklı ülkede nasıl yapılandırıldığına odaklanılmaktadır. 

Engelli bireylerin çeşitli sosyal engeller, erişim ve tavırlarla ilgili sorunlar nedeniyle gündelik yaşamdaki faaliyetlere 
ka� lmada çok daha az 	 rsata sahip oldukları yaygın olarak kabul görmektedir. Bu kısımda, engelli olmayan bireyler 
için verili kabul edilen, ancak engelli bireyleri, bizleri kendi seçimlerimizi yapmaktan, kendi kaderimizi tayin etmekten, 
haklarımız ve haya� mız üzerinde kontrole sahip olmaktan alıkoyan bu çoklu sosyal dezavantajların kaldırılması için 
alınması gereken tedbir ve benimsememiz gereken felsefe irdelenmektedir. 

Bağımsız yaşamın tesis edilebilmesi için bireylerin yaşadıkları engel veya engeller her ne olursa olsun (duyusal, fi ziksel, 
zihinsel, ruhsal veya öğrenme güçlüğü olarak tanımlanan bir engel), kendilerine yaşam içerisinde sunulan 	 rsatlar 
açısından onları ayrımcılığa maruz bırakmayan bir takım sosyal pra� klerin hayata geçirilmesi gerekmektedir. Bu 
bölüme bağımsız yaşam kavramını açıklamakla başlayalım. 

Bağımsız yaşam kavramını oluşturan 
temel unsurlar 
Bağımsız yaşam esasen engelli bireylerin � pkı diğer herkes gibi aynı haklara ve seçimlere sahip olmalarından ibare�  r. 
Ancak bağımsız yaşam aynı zamanda bir bireyin her şeyi kendi başına yapması anlamına da gelmemektedir; zira 
engelli olsak da olmasak da hepimiz birbirimize bağımlıyız. Hepimiz diğer bireylerle etkileşim içindeyiz ve gündelik 
yaşamımızda diğer bireylere bel bağlıyoruz. Ancak insanların bir kısmı eği� m, konut, destek gibi en temel şeylerden 
mahrum bırakılıyorsa, bu onların dezavantajlı olduğu ve bağımsız seçimlerde bulunmada ya da temel insan haklarından 
yararlanmada daha az 	 rsata sahip oldukları anlamına gelir. Nitekim seçim ve kontrolleri bulunmamaktadır. 

1. ILNET proje ka� lımcısı, CIL-Sofya saha ziyare� , Nisan, 2015.

2. ILNET proje ka� lımcısı, BY başlangıç toplan� sı, Ocak 2015, İstanbul.
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Bu bireysel bir sorun olmaktan ziyade, belli grupları diğerleriyle eşit olarak kabul etmeyen toplumların örgütlenmesiyle 
ilgili bir sorundur (engelliliğe dair sosyal model için bkz: Bölüm 2). Bu bazı insanların insan haklarına saygı gösterilmemesi 
ve bu kişilerin nasıl ve nerede yaşamayı seçmelerine imkân verilmemesi sorunudur. Bu bir poli� ka ve uygulama 
sorunudur. Bu aynı zamanda bireyin elinden kontrolün alınması sorunudur. Ancak herkesin yaşamını etkileyecek 
konularda bağımsız bir biçimde seçim yapabilme ve gerek� ğinde destekten yararlanabilme hakkı olmalıdır. Bağımsız 
yaşam hakkı herkesin hakkı olmalıdır. 

Bağımsız yaşamın ne olduğuna dair çok sayıda kişi tara	 ndan yapılan bir tanıma göre bağımsız yaşam: 

“engelli tüm bireylerin evde, işte ve toplumun eşit fertleri olarak toplumda diğer herhangi bir yur� aşla aynı 
seçim, kontrol ve özgürlüğe sahip olmaları anlamına gelmektedir. Bu terim illa engelli bireylerin “her şeyi 
tek başlarına yapmaları” anlamına gelmez; aksine insanların ih� yaç duyduğu her türlü pra� k desteğin kendi 
seçim ve arzuları temelinde sağlanması gerek� ği anlamına gelir”.3

Bağımsız yaşamla ilgili daha ak� f bir tanım, bağımsız yaşam hareke� nin öncülerinden biri olan Dr. Adolf Ratzka 
tara	 ndan verilmektedir. Buna göre: 

“Bağımsız yaşam, engelli olmayan kardeşlerimiz, komşularımız ve arkadaşlarımızın sahip olmaları sıradan 
kabul edilen şeyleri,  gündelik yaşamlarımıza dair aynı tercih ve kontrolü talep etmemiz anlamına geliyor. 
Bizler kendi evimizde büyümek, mahalledeki okula gitmek, komşularımızın kullandığı otobüse binmek, 
eği� mimiz ve ilgi alanlarımızla ilgili işlerde çalışmak ve kendi ailelerimizi kurmak is� yoruz. 

İhtiyaçlarımız konusunda en iyi uzman kendimiz olduğu için, tıpkı diğer herkes gibi istediğimiz çözümleri 
göstermek, kendi yaşamlarımızın sorumluluğunu almak ve kendi adımıza düşünüp konuşmak ihtiyacındayız. 
Bunun için de birbirimizi desteklemeli ve birbirimizden öğrenmeli, örgütlenmeli ve insan haklarımızla 
medeni haklarımızın hukuken korunmasını sağlayacak siyasi değişimler için çalışmalıyız. Kim olduğumuzdan 
utanç duydukça hayatımız beyhude olarak görülecek. Sessiz kaldıkça da başkaları bizlere ne yapacağımızı 
söyleyecek”.4 

 
Buradaki mesele kendi kaderini belirleme, bunun için harekete geçme ve bunu talep etmek� r. Bazı engelli kişiler 
günlük işlerinde ve faaliyetlerinde kendilerine destek olması için bireysel yardım sağlayan kişileri is� hdam ederler. 
Bağımsız yaşamı sağlamanın kilit unsurlarından biri engelli kişilerin kendilerine destek olacak başka bir bireyi is� hdam 
edebilecek, eğitebilecek ve onlarla farklı şekillerde çalışabilecek olmasıdır. Bu destekten evde, iş yerinde, toplum 
içerisinde, okulda veya üniversitede faydalanılabilir. Mühim olan bireysel destek modelinin seçim ve kontrol kriterleri 
üzerinde temellendirilmesidir; kendi hayatlarının uzmanı olan engelli bireyler bu modelde kişi patron konumunda 
olmalıdır (Bireysel destek modeli ile ilgili tar� şma için bkz. Bölüm 2). Bu çerçeveyi daha iyi anlamak için bağımsız 
yaşam hareke� nin çıkışına odaklanmamız gerekmektedir. Bu odaklanma ak� vizmin gücünün farkına varmamızı ve bu 
alanda elde edilebilecek başarıları görmemizi sağlayacak� r. 

Bağımsız yaşam hareketinin erken 
dönemi5 
Bağımsız yaşam hareke�  felsefesi Amerika Birleşik Devletleri’nde 1960 ve 1970’li yıllarda 1972 yılında Berkeley’de 
bilinen ilk Bağımsız Yaşam Merkezi’nin kurulması ile ortaya çıkmış� r. Bu harekete, Berkeley California Üniversitesi 
öğrencilerinden Ed Roberts önderlik etmiş� r.

3. Engelli Hakları Komisyonu (2002) Sosyal Bakım ve Bağımsız Yaşam Poli� ka Beyanı.

4. Ratzka, A. (2003) What is Independent Living – A Personal Defi ni� on. Şu sayfadan ulaşılabilir: h� p://www.independentliving.org/def.html 

5. ‘Brief History of Independent Living’, Framework for Inclusion’na dayanmaktadır. Şu sayfadan ulaşılabilir: h� p://www.frameworkinclusion.uk/
resources/history-of-independent-living/ 
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Berkeley’de bulunan California Üniversitesi ilk aşamada üniversitede eği� m almak için başvuruda bulunan Ed Roberts’ı 
kabul etmekte çekince göstermiş� . Ed ergenlik döneminde çocuk felcine yakalanmış� . Hareket etmekte güçlük çekiyor 
ve nefes almak için bir solunum cihazı kullanıyordu. Ed’in başvurusuna üniversite “daha önce hasta kişileri öğrenci 
olarak kabul e�  k ama olmadı,” şeklinde cevap vermiş� . Her şeye rağmen 1962 yılında Ed üniversiteye kabul edildi 
ve Ed’in kampüs içerisinde bulunan Cowell Hall Sağlık Merkezi’ne yerleşmesini sağlandı. O dönemde üniversitede 
öğrenci olan ağabeyi Ed’e kampüs içerisinde bireysel destek sağlıyor, eski bir tekerlekli sandalye ile Ed’i bir sını an 
diğerine götürüyordu. Bu iki kardeşin karşılaş� ğı engeller bireysel engeller değil, çevresel ve tutumsal engellerdi. Tam 
da bu nedenle daha fazla bağımsızlık için ortadan kaldırılması ve mücadele edilmesi gereken engellerin tam da bu 
çevresel ve tutumsal engeller olduğunu söyleyebiliriz. 

1960’lı yılların sonu ve 1970’li yılların başında Berkeley’de eği� m gören engelli kişiler The Rolling Quads adını verdikleri 
bir grup içerisinde örgütlendiler. Üniversitenin daha erişilebilir olması ve üniversite çevresinde ve içerisinde bulunan 
çevresel engellerin ortadan kaldırılması için The Rolling Quads kurum üzerinde baskı oluşturdu. Grup, engellerin 
kaldırılmasına yönelik çalışmaları gerçekleş� recek bir öğrenci örgütü kurmak için fon arayışı içerisine de girdi. Grup 
aynı zamanda engelli öğrencilerin daha bağımsız bir şekilde yaşayabilmeleri için destek hizmetleri ve bireysel yardım 
hizme�  sunmayı da amaçları arasına koymuştu. 

Ed ve arkadaşları kampüs örgütünü kurduktan sonra kampüsün dışına da taşan ve toplum temelli bir örgütlenmeye 
ih� yaç olduğunu fark e�  ler. 1972 yılında çok küçük bir fon ile Berkeley Bağımsız Yaşam Merkezi’ni (CIL) kurdular. 
Berkeley CIL’in kuruluşundan bugüne onur, akran desteği, kullanıcı kontrolü, medeni haklar, entegrasyon, eşit erişim 
ve savunuculuk gibi temel değerler bağımsız yaşam ve engelli birey hakları hareketlerinin merkezinde durmaya devam 
etmektedir. 

Başka ülkelerde de bu alanda çeşitli girişimlerin gerçekleş� rilmiş� r. Örneğin Finlandiya’da 1973 yılı içerisinde eş 
zamanlı olarak açılan 6 Bağımsız Yaşam Merkezi ile ilk bağımsız yaşam programı uygulamaya konulmuştur. 1975 yılında 
İngiltere’de Ayrımcılığa karşı Fiziksel Engelliler Birliği (UPIAS) kuruma yerleş� rme ve engelli kişi haklarının eksikliği 
ile ilgili bir manifesto yayınlamış� r. Bu manifesto, daha sonra Vic Finkelstein, Mike Oliver ve Colin Varnes tara	 ndan 
tanı� lan ve ardından geniş bir kitle nezdinde kabul gören İngiliz sosyal engel modelinin temelini oluşturmaktadır. 
Aynı yıl Zimbabwe’de bir konu� a ikamet eden bir grup engelli birey de hak savunuculuğu faaliye�  yürütmek için 
örgütlenmişlerdir. 

1978 yılında Japon engelli bireyler radikal öz-savunuculuk örgütlenmesini oluşturmuş ve yine aynı yıl İsviçre’de engelli 
bireyler için öz-yardım ve akran desteği ile ilgili ilk konferanslardan biri düzenlenmiş� r. 

1980’li yılların başında, Kanada’da CIL kurulmuş ve Nikaragua’da da engelli bireylere hem yaşam desteği sağlayan 
hem de savunuculuk faaliyetleri yürüten ilk örgüt kurulmuştur. 1981 senesinde ise Engelli Bireyler için İngiliz Konseyi 
kurulmuştur (yeni adı ile Birleşik Krallık Engelli Bireyler Konseyi). Eş zamanlı olarak Almanya’da, engelli hakları 
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pla� ormu tara	 ndan temsili bir mahkeme kurulmuş ve Alman Devle�  engelli kişilere ayrımcılık yapmak ve suiis� mal 
etmek suçlarından yine temsili olarak yargılanmış� r. Aynı sene, engelli bireylerin doğrudan maddi desteğe erişimlerini 
sağlayan ilk model olan Project 81 hayata geçirilmiş� r. Bu proje kapsamında yerel yöne� mler bireysel yardım 
sağlayanlarn is� hdamını fi nanse etmeye başlamış� r. Bu ilk dönemde projenin idaresi ilk etapta, sonraki seneler içinde 
Birleşik Krallık’ın Hampshire Bağımsız Yaşam Merkezi’ne dönüşecek olan kurum tara	 ndan gerçekleş� rilmekteydi6. Bu 
anla� lanların kendiliğinden ortaya çıkmadığı, aksine fi kirlerin, ak� vizmin ve mücadelenin bir ürünü olduğu gerçeğinin 
al� nı çizmemiz önemlidir. Bu erken dönemde engelli kişileri desteklemeye yönelik yeni bir modelin ortaya çık� ğını 
söyleyebiliriz. Bu yeni model kurumlar ya da hastaneler içerisinde de fi lizlenmedi. Bir mücadele başla� lmış�  ve bugün 
belli bir ilerleme kat e�  ğimiz doğru olsa da mücadele halen devam etmektedir. 

Bu örnekte de görüldüğü gibi yalnızca bir tek kişinin karşılaş� ğı duruma i� raz etmesi ve mücadele vermesi değişimin 
gerçekleşebilmesi için yeterlidir. Farklı şekilde yaşama yollarını dillendiren tek bir sese kısa süre içerisinde yeni sesler 
eklenecek ve birlikte kurulan grup ve örgütler sayesinde değişim tesis edilecek� r. Daha önce de belir� ldiği gibi etkin 
örgütlenme biçimlerinden biri kuşkusuz engelli bireyler tara	 ndan yöne� len ve onların kontrolü al� nda faaliyet 
yürüten Bağımsız Yaşam Merkezleri7’ dir. Sivil toplum kuruluşları ve koopera� fl er de yine etkin örgütlenme biçimleri 
arasında sayılabilir. Bu örgütlenmelerin tümünün temelinde örgüt idaresinin kendi kaderlerini belirleyebilmeleri için 
engelli bireyler tara	 ndan üstlenilmesi fi kri yatmaktadır. Bu tür örgütlenmelerin her biri ilk defa Berkeley’de kurulan 
Bağımsız Yaşam Merkezi’ni örnek alarak kurulmuştur. Farklı örgütlenme modellerini örnekler üzerinden incelemeye 
başlamadan önce Avrupa’da bağımsız yaşam hareke� nin ne şekilde geliş� ğine ve Avrupa Bağımsız Yaşam Ağı’nın 
(ENIL) nasıl kurulduğuna bir göz atalım.

Avrupa Bağımsız Yaşam Ağı’nın Kuruluşu  
1989 yılının Nisan ayında Fransa’nın Strasburg şehrinde ilk Avrupa Bağımsız Yaşam Konferansı düzenlendi. Hollanda, 
Birleşik Krallık, Danimarka, İtalya, İsviçre, İsveç, Fransa, Avusturya, Finlandiya, Belçika, ABD, Macaristan, Eski Almanya 
Federal Cumhuriye�  ve Norveç’ten engelli bireyler konferansa ka� ldılar. Konferans sonunda Avrupa Bağımsız Yaşam 
Ağı (ENIL) kuruldu. Konferans süresince bağımsız yaşamın kilit konularından biri olan bireysel yardım mekanizmalarına 
odaklanılmış olunsa da, barınma, ulaşım, eği� me erişim, çalışma, ekonomik güvenceler ve siyasi etki gibi farklı konulara 
da değinilmiş, bu unsurların bağımsız yaşam ve kendi kaderini belirleyebilme kabiliye�  ile doğrudan bağlan� lı olduğu 
açık bir şekilde kabul görmüştür. 

Konferansın açılış konuşmasını yapan Adolf Ratzka daha sonra Avrupa Bağımsız Yaşam Ağı’nın kurucu başkanı olarak 
görev yapmış� r. Almanya’da doğup İsveç’te yaşamını sürdürmüş ve bir dönem Berkeley’in öğrencilerinden biri de 
olmuş olan Adolf, yap� ğı açılış konuşmasında 1992 yılında gerçekleşmesi beklenen Avrupa Topluluğu’na ve ortak 
pazara girişten bahsetmiş� r. Bu dönemde engelli kişiler Avrupa Topluluğu’nu ve ortak pazarı hem bir 	 rsat hem de 
bir tehdit olarak görmekteydiler. Bu yeni oluşum mevcut poli� kaları Avrupa düzeyinde etkileme şansını beraberinde 
ge� rdiği için bir 	 rsat olarak algılanmaktaydı. Ancak ülkeler düzeyinde, profesyoneller ve her şeyin en iyisini bildiklerini 
iddia eden kişiler, engelli bireylerin hayatları ile ilgili kararları almaya devam etmekteydi ve önlem alınmaz ise yeni 
sistemle bu durumun Avrupa geneline yayılması muhtemeldi. 

Günümüzde hala büyük önem taşıyan Strasburg kararları ise şunlardı: 

6. Bkz. Jolly, D. (2015) ‘The Disability Movement’. In James D. Wright (editor-in-chief), Interna� onal Encyclopaedia of the Social & Behavioural 
Sciences, 2nd edi� on, Vol 6. Oxford: Elsevier, pp. 462–466.

7. CIL’ler ve Avrupa’daki CIL araş� rmalarıyla ilgili daha fazla bilgi için bkz. ENIL (2014) Centres for Independent Living: a Toolkit on the role of 
CILs in suppor� ng disabled people into employment. Şu sayfadan ulaşılabilir: http://www.enil.eu/wp-content/uploads/2012/06/CIL-Toolkit_
FINAL.pdf 
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Strasburg Kararları 

1. Bireysel yardım hizme� ne erişim medeni bir hak ve bir insan hakkıdır. Bu hizmetler, işlevsel ih� yaçların 
karşılanması temelinde, farklı engellere sahip ve farklı yaşlardan her engelli bireye gelir düzeyi, medeni 
hali, ailevi durumuna bakılmaksızın sunulmalıdır. 

2. Bireysel destek hizme�  kullanıcıları, farklı seviyelerde kontrol imkânı sağlayan bireysel yardım hizme�  
modelleri arasından kendilerine en uygun olan modeli seçebilmelidir. Tüm engealli bireyler, yasal olarak 
bilgilendirilmiş rıza vermeye yetkin olsalar da olmasalar da bu kontrole sahip olmalıdırlar. 

3. Hizmetler kullanıcıların, barınma, çalışma, eği� m, seyahat ve siyasi hayat gibi yaşamın tüm boyutlarına 
ka� lımlarını sağlamalıdır. Bu hizmetler engelli bireylerin aile kurabilmeleri ve bu çerçevede ortaya çıkan 
tüm sorumlulukların gereğini yerine ge� rebilmelerini sağlamalıdır. 

4. Bu hizmetler hem uzun vadeli olarak ha anın 7 günü, 24 saat boyunca, hem de kısa vadeli olarak, 
acil durumlarda erişilebilir olmalıdır. Bu hizmetler bireysel, ile� şimsel destek, hane halkı ve haraketlilik 
desteği ve diğer ilgili hizmetleri kapsamalıdır. 

5. Fon sağlayıcı, kullanıcı tara	 ndan gerekli görüldüğü durumlarda hem kullanıcının kendi eği� mi hem de 
yardımcısının eği� mi için gerekli fi nansal fon desteğini sunmalıdır.

6. Fon yardımcılara avantajlı ücret ve yan faydaları da sağlamalı, idari ve yasal mevzuat dâhilinde ortaya 
çıkan kurum giderlerini karşılamalıdır. 

7. Fonlama güvenilir bir kaynaktan yapılmalı ve fonun bireye aktarılma yeri yine bireyin kendisi tara	 ndan 
belirlenmelidir. Sağlanan fon vergiye tabi bir gelir olarak değerlendirilmemeli ve fon kullanıcısını yasa ile 
kendisine sağlanmış olan diğer hizmetlere erişim hakkından mahrum bırakmamalıdır. 

8. Kullanıcı aile bireyleri de dâhil olmak üzere istediği kişiyi yardımcı olarak seçme hakkına sahip olmalıdır. 

9. Kaynak yetersizliği, yüksek giderler, sunulan hizmetlerin tatmin edici veya erişilebilir olmaması bir kişinin 
kuruma yerleş� rilmesi için bir gerekçe olarak kullanılmamalıdır. 

10. Fon sağlayıcılar ve fon başvurularını değerlendiren mercilerden bağımsız olarak çalışan, makul bir süre 
zar	 ndan sonuçlanabilen ve masrafl arı yasal mercii tara	 ndan karşılanacak şekilde başvurucuya hukuki 
destek alma imkânı sunan, tek � p bir yargısal i� raz usulü tesis edilmelidir. 

11. Yukarıda belir� len unsurların geliş� rilebilmesi için engelli bireyler ve kurdukları örgütler, planlama, 
uygulama ve geliş� rme de dâhil olmak üzere poli� ka oluşturma süreçlerinin her aşamasında etkin varlık 
göstermelidir.8 

Son bölümde İsveç, İngiltere ve Norveç’te faaliyet gösteren CIL ve koopera� f modeli ile kurulmuş başarılı örgütlenme 
örnekleri inceleyecek, bu örgütlerin öz-yöne� mli bireysel yardım hizmetlerini nasıl sağladıklarına yakından bakacağız. 

Bireysel desteğin kurumsal biçimleri 
Engelli kişiler tara	 ndan yöne� len ve bireysel yardım sunan örgütler farklı şekillerde karşımıza çıkabiliyor. Aşağıda 
verilen örnekleri farklı gruplara odaklandıkları, farklı iş modellerini ve farklı yasal çerçeveleri inceleme imkânı 
sundukları için seç� k. Hampshire CIL örneği ise kuruma yerleş� rmeden nasıl kurtulabileceğimizi gösteren önemli bir 
örnek olarak bu bölümde yer alıyor. 

8. Şu sayfadan ulaşılabilir: h� p://disability-studies.leeds.ac.uk/fi les/library/DPI-ENIL89.pdf 
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JAG Kooperatifi 

İsveç’te kurulan bu kooperatifin adında bulunan Jag kelimesi İsveç dilinde “Ben” anlamına gelmektedir. Bu isimlen-
dirmeyi seçmelerinin nedeni JAG üyelerinin bakım nesneleri değil birer birey olduğunu ha� rlatmak� r. Aynı zamanda 
İsveç dilinde Eşitlik, Destek ve İçerme anlamına gelen kelimelerin ilk harfl eri bir araya geldiğinde de JAG kelimesi 
ortaya çıkmaktadır. Bu üç olgu JAG üyeleri için önemli bir hedefi  simgelemektedir. JAG, öğrenme zorluğu ve çoklu 
engeller ile yaşayan ve önemli bir kısmı konuşma zorluğu çeken kişiler için kurulmuş bir koopera�  ir. Yüksek seviyede 
desteğe ih� yacı olduğu kabul edilen kişiler JAG’a üye olabilmektedir. 

Bir JAG üyesi destek hizmetleri ile ilgili gözlemlerini şu şekilde aktarıyor: 

“Bizim gibi zihinsel sorunları olan kişilerin bazen kendi isteklerini, ih� yaçlarını ve önceliklerini ifade 
edebilmeleri zor olabiliyor. Aldığımız bir kararın sonuçlarını algılamakta da bazen güçlük çekebiliyoruz. JAG’ın 
ye� şkin üyelerinin hemen hemen hepsinin bir yasal temsilcisi var. Onlar bizim isteklerimizi yorumluyor ve 
aktarıyorlar. 18 yaşından küçük olanların ise ebeveynleri yasal temsilci görevi görüyor. Tüm temsilciler JAG’ın 
tüzüğüne konu olan amaçlara ulaşmak için çalışmak zorundalar”.

JAG’ın bireysel destek kullanıcılarının yaklaşık üçte biri çocuklardan oluşmaktadır. Kendilerine destek olmasını 
istedikleri bireysel yardımcının kim olacağına ve hangi konularda kendilerine destek sağlayacağına kullanıcılar karar 
vermelidir. Kullanıcılar bağımsız yaşamalarını sağlayan destek konusunda bizzat kendileri yetkilidir. JAG yapılanması, 
üyelerine ih� yaçları olan bireysel desteği kendilerine sağlayacak olan kişiyi seçme ve bu kişinin görevlerini belirleme 
konusunda kontrolü ellerinde tutma imkânı sağlarken, her üyeye yasal temsilcisi ile is� şareli olarak tayin edebileceği bir 
hizmet kefi li seçme imkânı da sunmaktadır. Kefi lin görevi üyelerin ih� yaçları olan desteğe tam olarak erişebilmelerini 
teminat al� na almak� r. JAG kullanıcı koopera� fi  hizmet kefi li ile bir sözleşme imzalar ve gerekiyorsa kefi llere is� hdam 
alanındaki sorumluluklar ve bireysel yardımcıların is� hdamı ile ilgili bürokra� k işlemlerle ilgili eği� m ve danışmanlık 
verir. Hizmet kefi li bireysel yardımcıdan sorumludur ancak bu sorumluluğu kullanıcının kendi haya� nı yaşama şekli 
ile ilgili niye�  doğrultusunda üstlenir. Hizmet kefi li, JAG’ın bireysel destek, insan onuru ve haysiye�  ile ilgili ideolojik 
amaçlarını benimsemeyi, bireysel yardımcının görevini layığıyla yerine ge� rmediği durumlarda gerekeni yapmaya 
hazır olduğunu, üyeye yardımcı seçimi ve yardımcının çalışma programının hazırlanması konularında destek olacağını, 
koopera� fe maaş ödemeleri, idari ve is� hdam masrafl arı ile ilgili aylık bilgileri sunmayı taahhüt eder. 

Ulusal iş hukuku ve birliğin ortaya koyduğu şartlar dâhilinde yardımcılar tam zamanlı, yarı zamanlı veya saat başı 
ücretlendirme ile is� hdam edilebilir. Yeni is� hdam edilen yardımcılara, mesleki görevleri, çalışma koşulları ve bireysel 
destek hizme� nin amaçları ile ilgili bilgiler işe başla tarihinden i� baren JAG tara	 ndan verilir. Bu bilgilendirme işe 

ULOBA Engellilik Onur 
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alma aşamasında ve JAG tara	 ndan düzenlenecek özel bilgilendirme günlerinde yapılır. Ancak yardımcıya üstlenmesi 
gereken özel iş ve sorumluluklar ile ilgili bilgilendirmeyi yalnızca kullanıcı ve hizmet kefi li yapabilir.9 

Hampshire CIL

Hampshire CIL İngiltere’de kurulan ilk CIL’dir. CIL’in tarihi hem Berkeley’e uzanmakta hem de bir kuruma dayanmaktadır. 
CIL’in kuruluş süreci, yerel kamu otoritesiyle kurulan bağların engelli bireyleri kontrol etmek yerine, kendi kaderlerini 
belirleyebilme mücadelelerini desteklemek için kullanılabileceğini göstermektedir. CIL’in kurulduğu dönemde birçok 
engelli birey kurumlarda yaşamaktaydı. 1960’lı yıllarda büyük ölçekli birçok kurum kapanmış olsa da küçük ölçekli 
kurumlar faaliyetlerine devam etmekte ve engelli kişiler bu tür kurumlarda barınmaktaydı. Bu durumun tek is� snası 
destek hizme�  masrafl arını kendileri karşılayabilen varlıklı kişiler veya ailelerinden destek alan bireylerdi. Amerika 
Birleşik Devletleri’nde (ABD) bağımsız yaşamın temelleri üniversitelerde a� lırken, İngiltere’de bu temelin harcı 
kurumların dışına çıkarak bağımsız yaşamaya çalışan kişiler karıldı. 

İleriki tarihlerde Project 81 olarak nam salacak bir grup bağımsız yaşamın gelişmesine öncülük e�  . Bu grup 1979 
yılında Hampshire’da Le Court Cheshire isimli bakımevinde yaşamaktaydı. İsim olarak kendilerine Project 81’i seç� ler 
çünkü 1981 yılı Birleşmiş Milletler tara	 ndan Engelli Bireyler yılı olarak ilan edilmiş� . Grup üyelerinden bazıları 
Berkeley’i ziyaret etmiş ve bağımsız yaşam ilkelerini Hampshire’a taşımışlardı. Fakat İngiltere’deki sosyal sistem ve 
yasal çerçeve farklıydı dolayısıyla öğrendikleri çözümleri yerele adapte etmeleri gerekiyordu. Dünyanın her yerinde 
bağımsız yaşamın temel ilkeleri aynı olsa da ülkelerin kendilerine özgü bir sisteme sahip olmaları nedeniyle bağımsız 
yaşam ilkelerinin etkin bir şekilde gelişebilmesi için her ülkede ayrı bir müzakere sürecinin yürütülmesi gerekiyordu. 
İngiltere’de yerel kamu otoritesi engelli kişilerin kurum masrafl arını karşılıyordu. Dolayısıyla grup ve kamu otoritesi 
arasındaki müzakerenin odağında, kamu otoritesinin elindeki kaynağı kurumlar yerine bireysel yardımcılara ödeme 
yapabilmeleri ve toplum içinde yaşayabilmeleri için bakımevinde yaşayan engellilere aktarması vardı. 

Ancak engelli kişilerin “bakıma” muhtaç, “risklerden” ve “tehlikelerden” korunması gereken bireyler oldukları ile 
ilgili önyargı nedeniyle bu süreç tam üç yıl sürdü. Söz konusu olan süreç metodik bir süreç� . Bakımevi sakinlerinin 
hem kapsamlı araş� rmalar yapmaları hem de, bağımsız yaşama şüphe ile yaklaşanlara, profesyonellere ve sosyal 
çalışmacılara ikna edici tezleri sunmaları gerekiyordu. Yapılan araş� rmalar sonucunda, bakımevinde yaşayan engelli 
bireyler Derbyshire’da Korunaklı Yol Şeması – The Grove Road Scheme – isimli projeyi keşfe�  ler. Korunaklı Yol Şeması 
1976 yılında daha önce kurumlarda yaşamış olan engelli bireyler tara	 ndan oluşturulmuştu. Bu proje çerçevesinde bir 
apartman, alt ka� a üç daire ve üst ka� a iki daire olmak bölümlere ayrılmış�  ve engelli bireyler için yaşam alanı olarak 
kullanılmaktaydı. Engelli bireyler alt katlardaki dairelerde yaşıyor, engelli olmayan kişiler ise üst katlarda yaşıyorlardı. 
Engelli olmayan bireyler bireysel yardımcı olarak görev yapıyor ve bunun karşılığında yaşadıkları daire için kira 
ödemiyorlardı. Yardımcılara ayrıca küçük bir ek ücret ödemesi de yapılıyordu. El kitabımızın ikinci bölümünde engelli 
kişilerin bu çerçeve içerisinde yürü� ükleri diğer faaliyetlere tekrar değinme imkânı bulacağız. 

Project 81’in öncüleri kurumdan çıkarak özgürlüklerini elde e�  klerinde, bu başarılarını diğer engelli kişilerle paylaşmak 
ve onların da aynı şekilde özgürlüklerini yeniden kazanmalarına yardım etmek istediler. 1984 yılında Hampshire CIL’i 
kurdular. Hampshire CIL, daha önce ABD’de oluşturulmuş olan CIL ilkeleri temelinde, özellikle de bağımsız yaşam 
ilkeleri çerçevesinde kuruldu. Bu yeni oluşum öncelikli olarak bireysel destek ve erişilebilir barınma konularına 
eğildi. Bunun nedeni CIL’in kurulduğu dönemde, günümüzde de olduğu gibi, tekerlekli sandalye kullanan kişilerin 
erişebileceği barınma imkânlarının kısıtlı olmasıydı.10

9. JAG (2011) The “JAG-model”’e dayanmaktadır. Şu sayfadan ulaşılabilir: h� p://enil.eu/wp-content/uploads/2012/02/Pa-manual_ENG.pdf 

10. Evans, J. (2002) Independent Living movement in the UK kitabından adapte edilmiş� r. Şu sayfadan ulaşılabilir: h� p://disability-studies.leeds.
ac.uk/fi les/library/evans-Version-2-Independent-Living-Movement-in-the-UK.pdf 
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ULOBA kullanıcıların yönettiği kooperatif 

1991 yılında kullanıcıların yöne�  ği bir koopera� f olan ULOBA, Norveç’in Drammen şehrinde beş engelli girişimci 
tara	 ndan “bireysel destek sunarak, bağımsız yaşama erişim ve toplumun diğer bireyleriyle eşit koşullarda işgücüne 
ka� lım imkânları sağlayarak, engellilerin eşit bireyler olarak yaşayabilmeleri”11 amacıyla kuruldu. Bu örgütlenme uzun 
yıllar süren planlama çalışmalarının bir ürünü olarak ortaya çık� . Açılımı Uavhengig Liv Oslo og omegn (bağımsız 
yaşam anlamına gelmektedir) olan ULOBA, Amerikan örneğinden etkilenen Bente Skansgård ve arkadaşlarının 
çabaları, İsveç ve Danimarka’da başlamış olan çalışmaların bir ürünüdür. Engelli bireyler olarak bireysel destek 
kullanmak isteyen bu beş kurucu, belediye hizmetlerinin kendilerine bağımsız bir yaşam sağlayamayacağının farkına 
varmış� . Sınırlı düzeydeki evde yardım hizmetleri, engelli bireyleri belediye tara	 ndan belirlenen hizmet saatlerini 
evlerinde beklemeye mecbur bırakıyordu. Ayrıca evin dışında herhangi bir hizmet sağlanmıyordu. Engelli bireyler ev 
dışında yalnızca ailelerinin desteğinden faydalanabiliyorlardı. Kurucular hem belediyeye hem de Hükümet’e bağımsız 
yaşam ve işverenin kullanıcı olduğu bireysel destek mekanizmaları ile ilgili alterna� fl eri sundular. Bir mülaka� a Bente 
sundukları fi kirlerin yetkililer tara	 ndan bilim kurgu gibi algılandığını anla� yor, söyle söylüyordu: “Kıyafetlerini tek 
başına değiş� remeyen bir kişinin nasıl başka bir kişiyi çalış� rabileceğini akılları almıyordu!”12.

Müzakereler sonucunda varılan anlaşmaya göre yerel kamu otoritesi veya belediye ev hizmetleri için mevcut olan 
fonu, ULOBA’nın bireysel destek hizme� nden faydalanmak isteyen kişiler için kullanılmak üzere ULOBA’ya aktaracak� . 
İlk iki yılda yalnızca 4 yerel yöne� m bu mutabaka�  imzaladı ama ULOBA zamanla büyüdü. Hâlihazırda 150 belediye ile 
anlaşması olan ULOBA yaklaşık 6000 bireysel yardımcıyı is� hdam etmektedir. Bireysel yardımcı kullanıcıları ULOBA’nın 
desteği ile yardımcılarını seçebilmekte ve eğitmektedir. ULOBA’nın idari işlerini yürüten personelin yarısı da yine 
engelli kişilerden oluşmaktadır. 

ULOBA, bireysel destek şemalarını yönetmekte ek desteğe ih� yacı olan kişiler için, örneğin sosyal ve zihinsel engelli 
olarak tanımlanan kişilerin bağımsız yaşama erişimi için, ULOBA “yardımlı işveren şemasını” oluşturmuştur. ULOBA 
Norveç’te ha ada 25 saa� en fazla desteğe ih� yacı olan kişiler için bireysel destek yasasının yürürlüğe girmesinde 
kilit bir rol oynamış� r. ULOBA aynı zamanda farklı ülkelerden engelli bireylerin bir araya geldiği Oslo Engelli Onur 
Yürüyüşünü düzenlemektedir. 

Verdiğimiz tüm örneklerde olduğu gibi ULOBA modelinin engelli kişilerin eşitlik ve bağımsız yaşam için mücadele 
verdiği diğer ülkelere aktarılabilirliği son derece yüksek� r. Bireysel destek için ek masrafa ih� yaç yoktur. Yapılması 
gereken, var olan fonların kurumlar ya da ev hizmetleri yerine kullanıcı tara	 ndan yöne� len bireysel destek modellerine 
harcanması, iş ve eği� m alanında destek sağlanması ve böylece engelli bireylerin hayatlarının kontrolünü elinde tutan, 
seçimlerine sahip çıkan eşit yur� aşlar olarak yaşamalarını sağlamak� r. Ayrıca bu tür şemalar, iş-içi destek, eği� m ve 
akran desteği gibi kamu idaresi tara	 ndan karşılanan masrafl arın da azalmasını sağlamaktadır. 

11. 2015 için Yenilikçi Pratikler: Norveç/ULOBA, Zero Project. Şu sayfadan ulaşılabilir: h� p://zeroproject.org/prac� ce/uloba-norway/

12. Bkz. h� p://www.enil.eu/news/bente-skansgard-the-mother-of-the-norwegian-independent-living-movement/
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“…belediyede çalışan bir sosyal çalışmacı olarak CIL’in [CIL-Sofya’nın] 
bakım temelli yaklaşımı ikame eden savunuculuk temelli yaklaşımı 
beni bir kez daha etkiledi. Maalesef hepimiz biliyoruz ki Türkiye’de 
belediyeler bakım temelli bir yaklaşım ile çalışmıyor. Ben bu yaklaşımın 
değişmesi gerek� ğinin al� nı çizmek is� yorum.”

“Kurumlarda toplumdan tecrit edilmiş bir şekilde yaşamak 
(hapsedilmek) ar� k bizim için iyi bir yol değil. Geçmişte, bu fi kir 
herkese çekici gelebiliyordu ama bugün yaşadığımız acı tecrübeler bize 
bu fi krin bir aldatmacadan ibaret olduğunu gösterdi. Bugün kuruma 
yerleş� rme uygulaması ile mücadele etmeliyiz. Engelli kişilerin hakları 
ile ilgili bilinçlendirilmeye ve istedikleri herhangi bir alanda eği� m 
almaya ih� yaçları var.”13 

Birinci bölümde bağımsız yaşam kavramı ve bu kavramın kökenlerini engelli bireylerin eylemlerinden örnekler vererek 
inceledik. İkinci bölümde ise engelliliğe dair sosyal ve � bbi modelleri irdeleyeceğiz. Bakım kavramının neden bizleri 
sıklıkla güçsüzleş� rdiğini anlamaya çalışacağız. Bireysel destek modelini daha yakından incelerken bağımsız yaşamı 
etkileyen diğer etkenlere eğilecek, Türkiye’de bağımsız yaşam etra	 ndan oluşan mitlerden bazılarını inceleyeceğiz. 
Son olarak, engelli kişilerin savunuculuk ve doğrudan eylem faaliyetlerinden örneklere göz atacağız. Bu bölüme, sosyal 
ve � bbi engel modelleri veya bireysel engel modelini incelemekle başlayalım. 

Engelliliğe dair sosyal model 
“…sosyal engel modeli – bireyi ve engelin kendisini problem olarak görmek yerine sosyal, ekonomik ve 
çevresel engellere çözüm bulmaya odaklanan bir modeldir. Bu yaklaşımda, bireysel özerkliğe erişim ve kendi 
kaderini belirlemenin önüne geçen, dezavantaj ve sosyal dışlanmaya yol açan şeyin işlevsel engeller değil 
sosyal, ekonomik, çevresel engeller olduğu kabul edilmektedir. Bu yaklaşıma göre engelli bireyler ih� yaçları 
olan destek ve bu desteğin veriliş şeklini seçme ve kontrol etme – özerkliğin tesis edilmesi ve kendi kaderlerini 
belirleyebilmeleri için – hakkına sahip� rler. En önemlisi de, engelli bireylerin tam yur� aşlığı için elzem olan 
bağımsız yaşam, hayırseverlik veya profesyonel takdire bağlı olmaksızın, bir hak olarak tesis edilmelidir”.14 

Engelliğin sosyal modeli veya sosyal engel yaklaşımı engelli sosyolog ve ak� vist Mike Oliver tara	 ndan sosyal 
çalışmacılar ve profesyoneller için bir eği� m aracı olarak geliş� rilmiş� . Sosyal model, kişisel engelleri (fi ziksel, duyusal 
veya kogni� f) bir bireyin çözüm bulunması gereken sorunları olarak kavramsallaş� ran bireysel ve � bbi yaklaşımdan 
uzaklaşma ve sosyal engeller, sosyal poli� kalar ve profesyonel bağlamdan çıkarmaya (de-professionalisa� on) 
odaklanma çabasıdır. Bu yaklaşımda kişisel trajedilerden, bakıma ve yardıma muhtaç birey algısı veya sağlık çalışanları 
tara	 ndan düzel� lmesi gereken durum algısı terk edilmekte, bunların yerine insanları engelli hale ge� ren bariyerlere 

13. ILNET proje ka� lımcıları, CIL-Sofya saha ziyare� , Nisan 2015.

14. Morris, J. (2011) Rethinking Disability Policy, s.11. Şu sayfadan ulaşılabilir: h� ps://www.jrf.org.uk/report/rethinking-disability-policy
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odaklanılmaktadır. Dolayısıyla bu yaklaşımda, engellerimiz nedeniyle değil tutumlar, çevre, profesyonellik ve etkin 
sosyal poli� kaların eksikliği ve � bbileş� rme nedeniyle engelli hale geldiğimiz kabul edilmektedir. 

Engelliliğe dair sosyal model, bir kuruma kapa� lmış olan Paul Hunt’un The Guardian’a (bir İngiliz gazetesi) yazdığı 
bir mektup ile doğmuştur. Bu mektupta Hunt bakımevlerinde kalan kişilerin görüşlerine yer veren bir tüke� ci 
grubunun oluşturulması talebini dile ge� rmekteydi. Bu yazı Ayrımcılığa karşı Fiziksel Engelliler Birliği’nin erken dönem 
çalışmalarından – Vic Finkelstein ve diğer ak� vistler tara	 ndan kaleme alınan, engelli bireylerin, bedenleri değil 
toplum tara	 ndan engelli hale ge� rildiklerini savunan “Engelliliğin Temel İlkeleri” manifestosu – esinlenmekteydi. Bu 
ak� vistler Leonard Cheshire15’ye yerleş� rilmiş� . 

UPIAS’ın manifestosu ve öncül çalışmaları 1980 ve 1990’lı yıllarda, Mike Oliver ve Colin Barnes gibi engelli ak� vist 
ve akademisyenler tara	 ndan daha da ileri götürüldü. Engelliliğin sosyal modeli ak� vistler, hak savunucuları ve ilk 
Bağımsız Yaşam Merkezlerini kuran kişilerin çalışmalarıyla da geliş� . Sosyal model perspek� fi ni benimseyen engellilik 
ak� vistleri, toplumun engellilere karşı tavrının sorunun temelini oluşturduğu fi krini savundular. Engellilik tecrübesi 
yalnızca birey ile veya bireyin davranışı ile alakalı değildi. Engellilik tecrübesi engelli olmayan bireyler, planlamacılar, 
hükümetler, işverenler ve toplumun diğer bireyleri ile etkileşim sonucu ortaya çıkmaktaydı. Bireylerin engelliliğin ne 
anlama geldiği ve engelli bireylerin günlük yaşamlarında karşılaş� ğı bin bir bariyer ile ilgili eği� lmeye ih� yaçları vardı. 
Engelli olmayan bireylerin, engelli bireylerin kendileriyle aynı imkân ve yaşam 	 rsatlarına sahip olamamalarına neden 
olan bu bariyerleri – kuruma yerleş� rme de dâhil olmak üzere – anlamaları gerekmekteydi. 

Sosyal model engelli bireyleri, fi ziksel, kogni� f veya başka bir � bbi teşhisin mağduru, hassas veya yardıma muhtaç 
bireyler olarak kodlamaz. Bu modele göre engelli bireyler, kendilerine yönelik tutumlar, çevre, düzenlemeler, 
çalışma kalıpları ve engelli bireyleri değersiz ya da basit bir bakım nesnesi olarak gören kişiler tara	 ndan engelli 
hale ge� rilmektedir. Sosyal model, engelci toplumlarda sosyal ve ekonomik dışlama ilkelerine karşı poli� k olarak 
örgütlenme imkânını da beraberinde ge� rir. Böylece bu yaklaşım bireycilik, “bakım”, kuruma yerleş� rme, hayırseverlik 
ve � bbileş� rme temelinde gerçekleş� rilen her tür eylemi eleş� ri konusu yapar. Ayrıca, engelli bireylerin yaşadıkları ve 
tecrübeleri dillendirilirken, merkeze yine engelli bireyler koyulmalıdır. Sosyal model � p “uzmanları”, engelliler için hayır 
kurumları, poli� ka yapıcılar, hizmet sağlayıcılar, bakım kurumları, hükümetler ya da engellilik üzerinden çıkar sağlayan 
özel şirketler tara	 ndan değil engelli bireylerce geliş� rilmiş� r. Biz profesyonellerin acıma duygularının nesnesi olarak 
algılanarak bakım görmek istemiyoruz. Bizler dünyanın her yerinde insan haklarımız ve kendi kaderimizi belirleme 
hakkımızı dillendiren siyasi bir ses olarak dikkate alınmak is� yoruz.

Aşağıda sunulan tabloda bu temel ilkeler bir arada sunulmaktadır.

İki Engellilik Modeli 

Engelliliğe dair Bireysel Model Engelliliğe dair Sosyal Model 

Kişisel trajedi Sosyal baskı 

Kişisel/bireysel sorun Sosyal sorun 

Bireysel müdahale Sosyal eylem 

Mesleki tahakküm Kolek� f akran desteği 

Mesleki uzmanlık Yaşam tecrübesi 

Tıbbi kimlik Kolek� f siyasi kimlik 

Bakım nesnesi Haklar

Kontrol Seçen ve kendi kaderini belirleyen bir aktör 

Bireysel in� bak Toplumsal değişim

15. Leonard Cheshire Birleşik Krallık’ta bulunan engelli bireylere hizmet veren bir kurumdur. 
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Birinci bölümde Hampshire CIL’nin (İngiltere, Birleşik Krallık) Project 81’i geliş� ren kişiler tara	 ndan nasıl kurulduğunu 
gördük. Onlar kurumların dışına çıkmayı başardılar. Yerel yetkilileri kurumlar için harcanan parayı engelli kişilere 
aktarmaya ikna e�  ler. Böylece engelli bireyler kendi seç� kleri yardımcıları is� hdam edebildi ve mevcut kaynaklar 
toplum içinde yaşayabilmeleri için kullanıldı. Bu bölümde ayrıca, engelli bireylerin kendilerine enformel olarak 
bireysel destek sağlayan engelli olmayan bireylerle paylaş� kları bir apartman sayesinde nasıl yaşadıkları kurumlardan 
çıkabildiğini gösteren Derbyshire’nin (İngiltere, Birleşik Krallık) Korunaklı Yol Şeması örneğini inceledik. Korunaklı Yol 
Şeması içinde bulunan bireyler daha sonra kendi evlerine çık� lar. Hampshire CIL’dekiler bireysel destek ve erişebilir 
barınma imkânlarına odaklanırken, Korunaklı Yol Şeması Derbyshire CIL’i kurdu. Bir tara an bireysel desteği savunmaya 
devam ederken diğer tara an farklı sosyal sorunların varlığını tespit eden grup, 1981 yılında, bireysel destekte dâhil 
bağımsız yaşam için gerekli yedi ih� yacı sıralayan bir liste oluşturdu. Yedi ih� yaç Derbyshire CIL tara	 ndan geliş� rilmiş 
ve Berkeley’in beş ana hizmet temelinde oluşturulmuştur. Yedi maddelik bu çerçeve CIL’lerin kurulmasında her zaman 
bir rehber görevi görmüştür. Bu yedi madde şunlardır: 

Derbyshire CIL: Bağımsız Yaşam için Yedi İhtiyaç16

1. Bilgilendirme
 Engelli bireylerin bağımsız yaşam için mevcut olan destek mekanizmaları ile ilgili erişilebilir bilgiye 

ih� yaçları vardır.

 2. Akran Desteği 
 Elde e�  kleri bilgileri en iyi şekilde nasıl kullanabilecekleri ile ilgili tar� şma yürütmek ve devamlı destek 

almak için engelli bireylerin diğer engelli bireylerin desteğine ih� yaçları vardır. 

 3. Barınma 
 Engelli bireylerin erişilebilir barınmaya ih� yaçları vardır. Erişilebilir barınma, tekerlekli sandalye ile 

erişilebilir barınma mekânları veya engelli bireylerin kendi evlerinde yaşayabilmeleri için destek sunma, 
tavsiyelerde bulunma anlamına gelebilmektedir. 

 4. Donanım
 Birçok engelli bireyin bağımsız yaşam için kendilerine destek olacak donanıma ih� yaçları vardır. 

 5. Kişisel asistan / destek 
 Burada söz konusu olan bazı engelli bireylerin kendi evlerinde, toplumun bir parçası olarak yaşayabilmeleri 

için gerekli bire-bir destek mekanizmalarıdır. 

6. Ulaşım
 Toplu taşıma araçlarına fi ziksel erişim, güzergâhlar ile ilgili erişilebilir bilgi, engelli bireylerin ih� yaçlarını 

göz önüne alan güzergâh ve yolcular için destek mekanizmalarını kapsamaktadır. Aynı zamanda binek 
araç gibi kişisel ulaşıma erişimi de kapsamaktadır.

7. Erişim
 Büyütülmüş kaldırım taşları, bina girişleri için seviyelendirme ve erişilebilir tuvaletler gibi fi ziksel erişimi 

kapsar. Aynı zamanda, engelli bireylerin gündelik haya� n farklı alanlarına ka� lımının önünde engel teşkil 
eden sistem, uygulamalar veya tutumlardan kaynaklanan her tür engelin ortadan kaldırılmasını kapsar. 

Bu dönemde algı, yukarıda sırlanan ih� yaçlara cevap verildiğinde eği� m ve işe erişimin önünü açacak poli� kaların da 
kendiliğinden oluşacağı yönündeydi. 2010 yılında “bağımsız yaşamın on iki ayağı” ya da “tam yur� aşlığın on iki ayağı” 
olarak anılan bir dizi yeni kriter ortaya a� ldı. Yedi ih� yaç muhafaza edildi ve bunlara yeterli bir gelir, kapsayıcı bir 
eği� m ve öğre� m, iş piyasasına erişimde eşit 	 rsatlar, uygun ve erişilebilir sağlık ve sosyal bakım hizmetleri eklendi. 
Burada ifade edilmek istenen profesyonellerin biz engelli bireylere neyin doğru olduğunu söylemeleri yerine, bizlerin 
önümüze çıkan seçenekler arasından hayatlarımız için en uygun olanını seçebildiğimiz bir çerçevenin oluşturulmasıydı. 

16. Bkz. h� p://www.frameworkinclusion.uk/2015/05/25/seven-needs-of-independent-living/
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Türkiye’de Sosyal ve Ulusal Durum
Şimdiye kadar farklı ülke örneklerine odaklandık ve bu ülkelerdeki bağımsız yaşam deneyimlerinin tarihçesini ve 
engelli bireylerin CIL ve kooperatiflerde ürettikleri farklı çözümleri inceledik. Kendi kaderini belirleme ve bağımsız 
yaşam felsefesi ve buna bağlı eylemler evrensel bir nitelik taşısa da, yani dünyanın her yerinde aynı amaca hizmet 
etse de, her ülkenin farklı bir altyapısı, politikası ve engelli bireylere karşı kendine has bir tutumu olduğunu göz 
ardı etmemek gerekir. Bağımsız yaşam kavramının son derece bireyci bir kültüre sahip olan ABD’de ortaya çıkmış 
olmasına da çok da şaşırmamalı. Farklı ülkelerde amaçlarımıza ulaşmak için, bulunduğumuz ülkenin özel durumu, 
tarihi ve engelli bireylere karşı uygulanan muamele açısında güncel tutumunu (küçük veya büyük ölçekli kurumlara 
yerleştirme gibi), aile kültürü, mevcut yasal çerçeve, mevcut hükümet politikaları ve politika yapıcıların tutumlarını 
dikkate alarak farklı yolları kullanmak gerekebilir. 

Hali hazırda Türkiye’de, sosyal model, hak modeli, � bbi ya da bakım modeli yerine hayırseverlik modelinin hâkim 
olduğu görülmektedir. Türkiye Toplumsal Haklar ve Araş� rmalar Derneği (TOHAD) Türkiye’de bağımsız yaşamın 
önündeki engeller üzerinde çalışmış ve aşağıdaki sosyal ve tutumsal bariyerleri tespit etmiş� r:

• Engellik sosyal bir problem olarak değil, özel bilgi ve yetkilere sahip olan bireyler tara	 ndan çözülebilecek 
bireysel bir sorun olarak görülmektedir. Engelli kişilere bir birey olarak değil “özürlü” olarak muamele edilmekte, 
bu durum engelli bireylerin vatandaş olarak toplum haya� na ka� lımlarını değersizleş� rmektedir. 

• Engelli bireyler özel muameleye ih� yacı olan (ör: özel ih� yaç sahibi çocukların özel bir eği� me ih� yacı olduğu 
algısı) kişiler olarak algılanmaktadır. 

• İnsan hakları modeli yerine hayırseverlik: Engelli bireyler için gerçekleştirilen faaliyetler bu kişilere sunulan bir 
lütuf olarak görülmekte, engelli bireylerin hakları yok sayılmaktadır. Yalnızca birkaç STÖ hak temelli yaklaşımı 
savunmakta, STÖ’lerin birçoğu hayırseverlik temelinde faaliyetlerini yürütmektedir. 

• Engelli bireylerin engellikleri ile ilgili tutum ve algılar ve de sahip oldukları haklar konusunda bilgi sahibi 
olmamaları. 

• Finansal sorunlar

• Sosyal marjinalleşme17

Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü ve Türkiye İsta� s� k Kurumu’nun 2010 yılında yayınladığı Özürlülerin 
Sorun ve Beklen� leri Araş� rması’nda engelli birey tanımı şu şekilde yapılmış� r: 

“Doğuştan veya sonradan herhangi bir hastalık veya kaza sonucu bedensel, zihinsel, ruhsal, duyusal, sosyal 
ye� lerini çeşitli derecelerde kaybetmiş, normal yaşamın gereklerine uyamayan kişilerdir”. 18

Bu araş� rmada sosyal modelin engelli birey tanımı kullanılmasa da, araş� rmacıların engelli bireylerin sorunlarını 
sosyal bir çerçeveye oturtmak için çaba sarf e�  kleri görülmektedir. Ancak bu da yeterli bir yaklaşım değildir zira 
sorunları tespit etme ile bu sorunları çözmek için siyasi irade gösterme arasında önemli bir fark vardır. Araş� rma 
çerçevesinde gelir düzeyi, destek ve yardım, is� hdam, eği� m, çevresel engeller, ulaşım engelleri gibi sosyal engel 
yaklaşımı içerisinde ele alınabilecek birçok unsur değerlendirilmektedir. 

Araş� rmada hem kamu kurumlarının hem de “görme, işitme, dil ve konuşma, ortopedik, zihinsel, ruhsal ve duygusal, 
süreğen hastalık ve birden fazla özür türüne sahip” birey örgütlerinin beklen� leri ile ilgili tespitlere de yer verilmektedir. 
Araş� rmada sosyal destek ve yardımların ar�  rılması gerek� ği (% 87,5), ardından sağlık hizmetlerinin iyileş� rilmesine 
ih� yaç duyulduğu (%77) ve bakım hizmetlerinin hem iyileş� rilmesi hem de daha yaygın hale ge� rilmesi gerek� ği 
(%40,4) sonucuna varılmış� r. İş bulma imkânları (%28,7) ve eği� m 	 rsatlarının ar�  rılması (%25,6) düşük seviyede 

17. Polat, G., bireysel sunuş, 2015; Akbulut, S. (2015) ‘Disability Rights and the Current Situa� on in Turkey regarding Independent Living’, ILNET 
başlangıç toplan� sı sunulmuştur, 21 Ocak 2015, İstanbul.

18. Türkiye İsta� s� k Ens� tüsü, h� p://www.turkstat.gov.tr/PreTablo.do?alt_id=1017 
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bir öncelik olarak tespit edilmiş, değerlendirmenin en alt kademesinde ise fi ziksel çevre ve ulaşım imkânlarının 
iyileş� rilmesi yer almış� r. 

Sosyal destek ve yardımlardan elde edilen gelirin önemini göz önüne aldığımızda, bu gelirin engelli bireyden başka 
bir kişinin eline geçmesinin (örneğin vasiler) açık bir şekilde sorun teşkil edeceğini de takdir edebiliriz. RUSİHAK 
tara	 ndan düzenlenen ilk ILNET toplan� larından birinde, Türkiyeli bir beyefendi yardım gelirlerinin ailesi tara	 ndan 
gasp edilmesinden duyduğu üzüntüyü dile ge� rmiş� . Orta yaşlı olan bu beyefendi, yardım gelirinin doğrudan kendisine 
ödenmesi gerek� ğini düşünüyordu. Türkiye’de hala uygulamada olan yasal vasilik sistemi bu bağlamda son derece 
sorunludur. Vasilik, engelli kişinin aile üyeleri ve arkadaşları tara	 ndan kendi isteği dışında kuruma yerleş� rilmesi 
veya mal ve mülküne el konulması için kullanılabilir. Örneğin ILNET toplan� larından birinde engelli bir birey, kendisine 
teyzesinden kalan evin vasilik görevini üstlenmiş olan arkadaşı tara	 ndan nasıl gasp edildiğini aktarmış� r. Vasilik 
sisteminin � bbi modelin bir unsuru olduğu açık� r ve insan hakları ve bağımsız yaşamın tesis edilmesi açısından 
ciddi problemler arz etmektedir. Vasilik müessesesi ile korunan bireyler “özürlü bireyler” olarak algılanmaktadır. Bu 
yaklaşım, el kitabımızın üçüncü bölümünde ele aldığımız BM Engelli Hakları Sözleşmesi hükümlerine aykırıdır. 

Bakım ve destek hizmetlerinin iyileş� rilmesi ve yaygın hale ge� rilmesi engelli bireylerin bağımsız yaşayabilmeleri için 
büyük önem taşımaktadır. ILNET projesi kapsamında hazırlanan BM EHS’nin 19. maddesinin Türkiye’de uygulanması 
için Yol Haritasında19 mevcut destek hizmetlerinin hem kapsam hem de içerik bakımından sınırlı olduğu ve Türkiye’de 
genel olarak engelli bireyleri ayrımcılığa maruz bırakan ve onların kendi kararlarını verme haklarından mahrum 
eden � bbi modele dayalı hizmet sunumu ve geleneksel kurum içi bakımın hâkim olduğu tespit edilmektedir. Engelli 
bireylerin bağımsız yaşamı ve topluma tam ka� lımının önünü açacak olan sosyal modele dayalı hizmetlerin gelişmesi 
ve tesis edilebilmesi için bir poli� ka değişikliğine ih� yaç duyulmaktadır. 

Son olarak, kaliteli eği� m ve iş 	 rsatlarının genişle� lmesi ve geliş� rilmesi de engelli bireylerin bağımsız yaşamı için 
büyük önem taşımaktadır. Hâlihazırda kayıtlı engelli bireylerin % 41,6’sının20 okuma-yazması yoktur. Okuma yazma 
bilenlerin % 18,2’si hiçbir şekilde örgün eği� m almamış ve yalnızca % 7,7’si ortaöğre� m veya lise eği� mi görmüştür. 
Kaliteli ana akım eği� me erişim engelli bireylerin is� hdam edilebilirliğini ar�  rılması için gereklidir. Erişilebilir fi ziksel 
çevre ve ulaşım, bireysel yardım da dâhil olmak üzere destek hizmetleri, donanım vb. gibi altyapı unsurları da erişilebilir 
kaliteli eği� min yanında mevcut bulunması gereken unsurlardır. 

Yukarı tasvir edilen durum Türkiye’ye has bir durum değildir. Birçok ülkede değiş� rilmesi gereken unsurları genel 
olarak ortaya koymaktadır. Kuşkusuz kilit konumda olan sosyal ve tutumsal bariyerlerin tümüne meydan okumak ve 
bu alanlarda değişimi tesis etmek gerekmektedir ancak Türkiye’de öncelikli olarak, engelli bireylere uymayan vasilik 
sistemi ve maddi destek yapılarında değişikliğe gidilmesi gerekmektedir21. Bu alanlarda ortaya çıkacak değişim engelli 
bireylere seçme, kontrol etme ve bireysel yardım alma imkânı sağlayacak� r.

Umut Evleri ve Bireysel Yardım 

Umut evleri, Türkiye’de engelli bireylere büyük ölçekli kurumlarda sunulan hizmetlere alterna� f olarak geliş� rilmiş 
toplum temelli ya� lı bir hizme�  r22. Umut evlerinde bireylere yaşayacakları bir mekân sunulmakta ve ev vasilik görevini 
üstlenmektedir. Bu durum bağımsız yaşam felsefesi ile ka� yen bağdaşmamaktadır. 

Ortaya konulan sorunlar ve “poli� ka” çözümleri Türkiye’den örneklerden alın� lanmış� r ancak bu sorun ve çözümler 
yalnızca Türkiye’ye özgü değildir. Ratzka bu konudaki fi krini şöyle ifade etmektedir: 

19. Bkz. h� p://ilnet.enil.eu/resources/ 

20. Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü tara	 ndan oluşturulan Ulusal Özürlüler Veri Tabanı’na kayıtlı 280 014 kişi bu araş� rma kapsamına 
dahil edilmiş� r. 

21. Türkiye’de engelli bireylerin bağımsız yaşayabilmesi için ek tavsiyeler, BM EHS 19. madddesinin Uygulanması için Yol Haritası’nda mevcu� ur. 

22. Mart 2015 i� bariyle Türkiye’de bulunan Umut Evleri’nin sayısı 94’tür. Bkz. h� p://eyh.aile.gov.tr/kuruluslarimiz/kuruluslarimiz-engelli/
umut-evleri (Türkçe)
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“Sosyal poli� kalar nadiren hayatları bu poli� kalara bağlı olan kişiler tara	 ndan oluşturulur. Bu nedenle sıklıkla 
engelli kişileri bağımsızlaş� rmak yerine daha da bağımlı hale ge� ren yasalar, programlar, uygulamalarla 
karşı karşıya kalırız. Birçok ülkede uygulanan poli� kalar ya da poli� ka eksikliği, gündelik haya� a başkalarının 
yardımına ih� yacı olan bireyleri ya ailelerine bağımlı hale ge� rir, ya bu insanları izole ya� lı barınma 
merkezilerinde yaşamaya mecbur kılarak toplum haya� nın dışına iter ya da yaşları ilerlemiş olmasına rağmen 
ebeveynlerinin evinde yaşamaya mecbur bırakır.”23 

Umut Evleri için kullanılan fonlar, engelli bireylerin seçim hakkı ve kontrollerinin tesis edilebilmesi için farklı bir şekilde 
de kullanılabilirdi. Burada Adolf Ratzka’nın bireysel yardım modeli veya Bölüm 1’de aktardığımız koopera� f ve CIL 
modelleri de uygulanabilirdi. Bu modeller ile engelli bireyin, engeli her ne olursa olsun, kontrolü elinde tutması 
sağlanabilir, söz konusu fonun doğrudan engelli bireye aktarılması ile bağımsız yaşamı istediği şekilde tesis etmesi 
mümkün olabilirdi. 

Daha önce de belir� ldiği üzere, bireysel yardım kullanıcısı terimi gündelik haya� a kendisine yardım edecek, çevresel, 
ulaşımsal ve sosyal engelleri aşmada destek olacak yardımcısını seçen engelli bireyler için kullanılmaktadır. Tüm engelli 
bireylerin bireysel yardıma ih� yaçları yoktur veya böyle bir yardım almak istemeyebilirler ancak bireysel yardım alan 
veya almak isteyenlerde dâhil olmak üzere tüm engelli bireyler, seçme şansına sahip olmayı, kontrol sahibi olmayı 
ve kendi kaderlerini belirleyebilecek şekilde hayatları hakkında söz sahibi olmayı isterler. ENIL, Dr. Adolf Ratzka’nın 
bireysel yardım modelini ve bu alandaki temel prensipleri ortaya koyan Avrupa Bireysel Yardımda Mükemmellik 
Merkezi’ni desteklemektedir.

Ratzka’nın bireysel yardım istihdamı modeli

Bireysel yardım hizme� nin fi nansmanı hizmet sağlayıcıya göre değil hizme�  alan kişiye göre düzenlenmelidir. 

Bireysel yardım kullanan kişiler kendilerine sunulan hizme�  ne düzeyde kontrol etmek istediklerine karar 
vermekte serbes�  rler. Bu seçimi, kendi ih� yaçları, yetkinlikleri, mevcut yaşam koşulları, tercih ve arzularını 
dikkate alarak yapacaklardır. 

Sahip oldukları seçenekler arasında kendilerine sunulan hizmetleri düzenleme ve değiş� rme hakkı da 
mevcu� ur. Kiminle çalışacaklarına, yardımcılarından hangi işleri, ne zaman ve nasıl yapmalarını isteyeceklerine 
kendileri karar verecek� r. Bu nedenle “bireysel yardım” poli� kaları, bireyin istediği hizme�  almak için bir veya 
birçok hizmet sunucu ile sözleşme imzalaması, yardımcısını is� hdam etmesi, eğitmesi, çalışma saatlerini ve 
şeklini planlaması, denetlemesi, gerekli gördüğü takdirde işten çıkarmasını sağlayabilmektedir. Daha basit 
bir şekilde ifade edersek “bireysel yardım” hizme�  kullanan kişinin müşteri veya patron konumunda olması 
demek� r.24

Bireysel yardımdan bahsederken kastedilen hemşireler, sosyal çalışmacılar, hayır kurumları veya � bbi personelin 
yardımları DEĞİLDİR. Söz konusu olan engelli kişiyi ziyaret edip onunla bir bardak çay veya kahve içen gönüllünün ya 
da engelli bireyin aile üyelerinden aldığı yardımlar da değildir. Zira aile üyelerinin yardımları söz konusu olduğunda, 
bu tür yardımların, kendi kaderini belirleyebilme imkânı sağladığı ve bağımsız yaşamın önünü aç� ğı söylenemez. 
Bunlar ancak aileden farklı bir bireysel yardımcının, önceden programlanmış destek hizmetlerini bireysel yardımı 
kullanan kişinin dene� mi al� nda sunması ile mümkündür. Bu durumun tek is� snası engelli bireyin dini veya kültürel 
nedenlerle bireysel desteğin yalnızca ailesinden biri tara	 ndan verilebileceğine inanması ve bu yönde bir talepte 
bulunmasıdır. Bireysel yardım kuşkusuz ya� lı kurumlar ve evlerde (kreş modeli bakım merkezleri de dâhil olmak üzere) 

23. Ratzka, A. (ed) (2004) Model Na� onal Assistance Policy. Şuradan ulaşılabilir: h� p://www.independentliving.org/docs6/ratzka200410a.html

24. Ratzka, A. (ed) (2004) Model Na� onal Assistance Policy. Şuradan ulaşılabilir: h� p://www.independentliving.org/docs6/ratzka200410a.html
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sunulan yardım hizme� ne tekabül etmemektedir. Bu kavram BM’nin Engelli Hakları Sözleşmesi’nin 19. maddesinden 
esinlenilerek oluşturulmuş “bireysel destek” terimine veya başka bir terime de uymamaktadır. Bireysel yardım, engelli 
bireyler tara	 ndan kontrol edilen ve yöne� len, onların kendi kaderlerini belirleyebilmeleri ve kendi tercihlerine göre 
bağımsızlıklarını tesis edebilmeleri amacına hizmet eden bir yöntemdir. Bu çerçeveyi aşan herhangi bir yaklaşım 
bağımsız yaşam hareke� nin geliş� rdiği özgün kavramsal ve felsefi  temellerin ihlal edilmesi anlamına gelecek� r.  

Bağımsız Yaşam Politikalarını 
desteklemek için Tanımlar 
Hayır kurumları, hizmet sağlayıcılar, poli� ka yapıcılar ve diğer aktörler bağımsız yaşam felsefesini kendi çıkarları için 
manipüle edebilir, bağımsız yaşam felsefesi ve bu felsefenin somut ge� rileriyle uyumlu olmayan hizmetleri bağımsız 
yaşam adı al� nda sunabilirler. Küçük ev gruplarını (Türkiye’deki Umut Evleri örneğinde olduğu gibi) toplum temelli 
bir hizmet olarak sunmak bu tür bir yaklaşımın örneğidir. Bu tür durumları göz önüne alan ENIL, bağımsız yaşam 
felsefesinin temel terimlerinin açıklandığı bir tanımlar listesi oluşturmuştur. Bu tanımlar, hem Avrupa Birliği, hem üye 
devletler hem de yerelde poli� ka ve yasal düzenlemelerin geliş� rilme süreçlerinde kullanılmak üzere hazırlanmış� r. 
ENIL’in buradaki amacı, karar vericilere, engellilik poli� kalarının oluşturulması ve uygulanması aşamalarında kılavuzluk 
edecek bir kaynak sağlamak� r. Bu tanımlar kullandığımız dilin bağımsız yaşama ters düşen poli� kalar geliş� rmek için 
manipüle edilmesi ve kötüye kullanılmasını önlemek için de oluşturulmuştur. 

Bağımsız yaşam kavramı BM’nin Engelli Hakları Sözleşmesi’nden çok önce ortaya çıkmış� r. Bu kavram Sözleşme’nin 
hazırlık sürecinde, özellikle de 19. maddenin kaleme alınmasında kilit bir rol oynamış� r. Sözleşmenin diğer maddelerinin 
temelinde de yine bu kavram yatmaktadır. Dolayısıyla bağımsız yaşam kavramı olmadan söz konusu maddelerin 
hayata geçirilebileceğini düşünmek mümkün değildir. 19. madde engelli bireylerin nerede, kiminle ve nasıl bir hayat 
yaşayacaklarını seçme hakkını tesis eder. Bu şekilde bağımsız yaşamın temelinde yatan kendi kaderini belirleme 
mümkün olur. Bağımsızlık ve birbirine bağımlılık kavramları ile ilgili uzun yıllardır devam eden tar� şma konusunda ENIL, 
bireylerin birbirlerine bağlı olduklarını ancak bu durumun Bağımsız yaşama ters düşmediğini değerlendirmektedir. 
Bağımsız yaşam bireylerin birbirlerinden tamamen bağımsız oldukları anlamına gelmez. Bağımsız yaşam kendi yaşamı 
ve yaşam tarzı üzerinde kontrole ve seçme özgürlüğüne sahip olmak� r. 

Bağımsız Yaşam (BY): Bağımsız Yaşam, insan hakları temelli engellilik poli� kalarının gündelik haya� aki 
tezahürüdür. Bağımsız Yaşam, engelli kişilerin kendi yaşamları üzerinde kontrol sahibi olmasına olanak tanıyan 
çeşitli çevresel ve bireysel faktörlerin birleşimi yoluyla mümkündür. Kişinin kendi yaşamı üzerinde kontrol 
sahibi olması nerede, kiminle ve nasıl yaşayacağına ilişkin seçimler yapma ve kararlar verme 	 rsa� nı içerir. 
Hizmetler herkes için erişilebilir ve 	 rsat eşitliğine dayalı olmalı ve böylelikle engelli kişilere günlük yaşamda 
esneklik tanımalıdır. Bağımsız Yaşam; inşa edilmiş çevre ve ulaşımın erişilebilir olmasını, teknik yardımların, 
kişisel/bireysel desteğe/yardıma ve/veya toplum temelli hizmetlere erişimin bulunmasını gerek� rir. Bağımsız 
Yaşamın her ne düzeyde desteğe ih� yaçları olursa olsun tüm engelli kişilere yönelik olduğunun al�  çizilmelidir. 

Bireysel – Kişisel Asistan / Yardım (KA): Bireysel yardım, bağımsız yaşamı olanaklı kılan bir araç� r. Bireysel 
yardım, engelli kişilere gerekli olan yardımı/desteği alabilmeleri amacıyla tahsis edilen nakit desteğiyle 
sa� n alınır. Bireysel yardım, bireysel ih� yaç analizine dayalı ve her bireyin yaşam koşullarına bağlı olarak 
sağlanmalıdır. Engelli kişilere yönelik bireysel yardım için tahsis edilen tutarlar ilgili ülkedeki cari maaş 
tutarlarına uygun şekilde düzenlenmelidir. Engelli kişiler olarak, yardımcılarımızı/destekçilerimizi (istersek 
yeterli desteği alarak) tutma, eğitme ve yönetme hakkımız olmalı ve ih� yaçlarımıza en uygun çalışma modelini 
seçenler biz olmalıyız. Bireysel yardım için tahsis edilen tutarlar bireysel yardımcıların maaşlarını ve işverenin 
ödemesi gereken tüm katkılar, idari masrafl ar ve yardıma/desteğe ih� yaç duyan kişi için akran desteği gibi 
diğer maliyetleri karşılamalıdır. 
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EFSANE: Bağımsız Yaşam herkes için geçerli değildir. Engelli kişiler daima kurum bakımına ih� yaç 
duyarlar.

GERÇEK: Eğer doğru destek verilirse herkes toplum içerisinde yaşayabilir.

EFSANE: Bağımsız Yaşam, engelli bireyler için grup evleri ve gündüz bakım merkezleri inşa 
edilerek elde edilebilir.

GERÇEK: Erişilebilir destek ve hizmetler var olmadığı için engelli bireyler; grup evleri ve günlük 
bakım merkezleri gibi kurumlara yerleş� rilirler. 

25. ENIL (2014), Efsane Avcıları. Bağımsız Yaşam. Bakınız: h� p://www.enil.eu/wp-content/uploads/2014/12/Myths-Buster-fi  nal-spread-A3-WEB.pdf

Bağımsız Yaşam Mitleri25

Kısmi Engelli

Engelli

AğırEngelli

SEÇENEKLER

Günışığı Bakım Yurdu Günışığı Gündüz Bakım Merkezi

Günışığı Bakım Nakil Aracı
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Kurumsuzlaş� rma: Kurumsuzlaş� rma,  kurum temelli bakım ve diğer tecrit edici düzenlemelerden bağımsız 
yaşama geçişi sağlayan poli� k ve sosyal bir süreç� r. Kurum göze� minin etkili bir şekilde ortadan kaldırıldığını 
söyleyebilmek için, kuruma yerleş� rilen kişiye tam bir vatandaş olma ve (gerekirse destek alarak) kendi 
yaşamının kontrolünü eline alma 	 rsa�  tanınmış olması gerekir. Toplum içinde düşük maliyetli ve erişilebilir 
konut, kamu hizmetlerine erişim, bireysel/kişisel yardım/destek ve akran desteği, kurumsuzlaş� rma süreci için 
elzemdir. Kurum göze� mini ortadan kaldırma, gelecekte kurumsallaşmayı önlemeyi ve çocukların kurumlarda 
tecrit edilmesi yerine, aileleri, komşuları ve arkadaşlarıyla birlikte toplum içerisinde büyümesini sağlamayı da 
içerir. 

Toplum Temelli Hizmetler: Toplum temelli hizmetlerin gelişebilmesi için hem siyasi hem de sosyal bir yaklaşıma 
ih� yaç vardır. Toplum temelli hizmetlerin gelişmesi, barınma, eği� m, ulaşım, sağlık gibi mevcut tüm kamu 
hizmetlerinin yaygın bir şekilde engelli bireylere açık ve erişilebilir hale ge� rilmesi anlamına gelmektedir. 
Engelli bireyler ana akım hizmet ve 	 rsatlara ulaşabilmeli, eşit yur� aşlar olarak yaşamlarını sürdürebilmelidir. 
Toplum temelli hizmetler, toplumun geneline sunulan ana akım hizmetlerin engelli bireylerin ih� yaçlarına 
cevap vermemesi nedeniyle oluşturulan ya� lı kurumlar, özel okullar, hastanede uzun vadeli yatakta tedavi, 
özel ulaşım imkânları gibi, engellilere özel ve onlara ayrılmış hizmetlere olan ih� yacı ortadan kaldırmak için 
geliş� rilmelidir. Grup evleri Bağımsız Yaşam değildir. Bu tür barınma imkânları hali hazırda sağlanıyor ise 
mutlaka yeterli fona sahip, gerçek Bağımsız Yaşam seçenekleri ile birlikte sunulmalıdır.

Savunuculuk ve Protesto Eylemleri 
El kitabımızın ilk bölümlerinde, bağımsız yaşam ve sosyal modelin kurucu öğelerine göz a�  k ve engelli bireylerin 
geçmişte gerçekleş� rdikleri eylemleri inceledik. Farkındalık yaratmak, kolek� f olarak güçlenmek ve engelli bireyler 
ile değişimi tesisi etmek için başla�  ğımız mücadelede bize destek olan mü� efi klerimizi bir araya ge� rebilmek için 
kolek� f eylemliliğin son derece önemli olduğunu düşünüyoruz. Ana hatlarıyla aktardığımız tüm problemler ancak 
engelli bireyler ve engelli örgütlerinin sosyal baskı kullanarak siyasi değişimi talep etmesiyle çözüme kavuşacak� r. 

“Don Kişot’tan bir alın�  yapmak is� yorum: ‘İnsanları uyandırmak gerekiyor. Birinin gelip insanların algılama 
şeklini ters yüz etmesi, onlara, o düşündükleri dünyada değil, tekinsiz ve tuhaf bir dünyada yaşadıklarını 
anlatması gerekiyor. “ 

“Engelli ve engelli olmayan bireyler insani ve eşit şartların tüm bireylere tesis edilmesi için bir tek birey 
tara	 ndan yaşanan zorluklarla ilgilenmeyi bir kenara bırakmalı, eği� m, sağlık, çalışma ve sosyal çevre gibi 
konulara odaklanarak birlikte çalışmalıdır”. 

“Konuşmalarımızdan, gördüğüm kişilerden, kullandığımız araçlardan aklımda kalan birçok şey var. Türkiye’de 
ILNET için, engelli bireyler için şunu söyleyebilirim... engelli bireylerin gerçeklerle yüzleşmesi gerekiyor çünkü 
engelli bireyler için en önemli uğraş bu kavramı Türkiye’de savunmak ve yaygın hale ge� rmek� r.”26 

AB düzeyinde gerçekleş� rilmekte olan, bildik doğrudan eylemlerden biri her iki yıl da bir düzenlenen ENIL Özgürlük 
Yürüyüşüdür. Avrupa’nın dört bir yanından gelen engelli bireyler kendi ülkelerini temsil eden Avrupa Parlamentosu 
üyeleriyle görüşmek, kolek� f amaçlarını Parlamento üyeleriyle paylaşmak için yürüyüşe geçerler27. Ulusal düzeyde 
de birçok protesto gösterisi ve doğrudan eylem gerçekleş� rilmektedir. Ne yazık ki, el kitabı kapsamında bu yerel 
örneklerden yalnızca birkaçına yer verebileceğiz. 

26. ILNET proje ka� lımcıları, CIL-Sofya saha ziyare�  – Sofya, Nisan 2015.

27. Bkz. h� p://www.enil.eu/ 
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Başka Hiçbir Şey İşe Yaramadığında – CIL-Sofya Eylemi, 
Bulgaristan

2015 yılı yazında CIL-Sofya Bulgaristan Hüküme� ’ni engelli bireylere karşı işlediği suçlardan dolayı yargılamak 
üzere temsili bir mahkeme kurdu. 

Birçok dilde ‘mahkeme’ kelimesi, genel olarak savaş sonrası dönemlerde veya nizami yargı sisteminin dışına 
çıkan, özel bir yargı organını tanımlamak için kullanılır. 1945 yılında Nürnberg Mahkemeleri’nin kurulması ile 
insanlık suçlarının yargılandığı özel yetkili mahkeme geleneği ortaya çıkmış� r. 

20. yüzyılın ortalarında, Avrupa’da engelli bireyleri kurum içi bakıma maruz bırakan en önemli fail bir Sistem’dir. 
27 Ağustos 2015 tarihinde bu Sistem Yur� aş Mahkemesi önünde yargılanacak� r. Davacı taraf engelli bireyler, 
davalı ise Sistem’dir. 

Bulgar engelli bireyler yıllar boyunca tecrit edildiler, eği� msiz ve yoksul bırakıldılar, toplumun marjında hiçbir 
seçim hakkı tanınmadan, kiminle oturup bir bardak kahve içeceklerine dahi karar verme hakkında mahrum 
bir şekilde yaşamaya terk edildiler. Sofya Bağımsız Yaşam Merkezi uzun yıllardır değişimin tesisi ve yüzbinlerce 
engelli Bulgarın onuru için mücadele etmektedir. Bu mücadele zor ve hakkaniyetsiz bir mücadeledir: “zordur” 
çünkü amacımız – eylemsiz kalan engelli bireylerin desteği ile muhafaza edilen – yerleşik statükoyu kırmak� r; 
“hakkaniyetsizdir” çünkü Sistem elindeki geniş imkânları kullanarak işlemekte ve devasa kamu kaynakları 
Sistemin devam etmesini sağlamaktadır. Sistem yüzümüze sessizce ama korku salarak haykırmakta, bize 
dişlerini göstermekte ve engelli bireyleri birbirine düşürmektedir; Sistem, korumaları gereken insan hayatlarını 
kırıp geçirsinler diye tüm hükümetlere diz çöktürmektedir. 

Bu uzun mücadelede birçok arkadaşımızı ve destekçimizi kaybe�  k. Bu cani Sistem, Pleven’de bir grup evinde 
yaşayan 22 yaşındaki Lora’ya kıydı. Lora açlıktan öldü. Sistem güvenlik kameralarına ve bu kameraları SGH’de 
bakım görenlerin odalarına yerleş� rmeye para ya� rıyor. 

Sistem erişilemez bir çevre inşa etmek için, yolun orta yerinde duran otobüs durakları ve erişilemez otobüsler 
için para harcıyor; okul ve bireysel yardım ise Sistem’in hiç umurunda değil. Sistem, engelli bireylerin hasta 
bireyler olduğunu söylüyor. Engelli bireylerin topluma ka� lma ih� yacını – teknik yardımlar, bireysel yardım vb. 
vasıtasıyla – tanımıyor. Masum insanları, kızları ve oğlanları kurumlara kapa� yor ve geleceklerini ellerinden 
alıyor. Bu insanlar Sistem’in içine girdikten sonra kolayca unutuluyor... ta ki bakımevi sakinleri listesinde yer 
alan her bir “bireysel numara” için para toplama zamanı gelene kadar. 

Ar� k yeter! İşlenen bir insanlık suçudur. Biz bu sistemi Yur� aş Mahkemesi’nin önüne çıkarıyoruz. 

Mahkemede bir büyük jüri, hâkimler, adalet ve düzeni koruyan Themis hazır bulundu. Yargılama usulüne 
uygun olarak ve adil yargılama ilkeleri çerçevesinde gerçekleş� rildi. Ve birçok gördü tanığı da mahkemede 
hazır bulundu...

İddianame ışığında jüri sanığı SUÇLU buldu. 

Bulgar Hüküme�  BM Engelli Hakları Sözleşmesi’nin 19. maddesini ihlal etmiş� r. Engelli Bulgarların nerede, 
kiminle yaşayacaklarına karar verme, kendi seç� kleri topluluklara ka� lma haklarını gasp etmiş, diğer tüm 
yur� aşların sorunsuz bir şekilde faydalandığı kamu hizmetlerinden, erişilebilir barınma, bireysel destek, 
teknik yardım, akran desteği vasıtasıyla engelli bireylerin de faydalanabilmelerini engellemiş� r. Bu durumda 
engelli bireyler kötü muamele gördükleri, kandırıldıkları ve ezildikleri kurum içi bakıma başvurmak zorunda 
kalmaktadır. Kurumsuzlaş� rma kisvesi al� nda yapılan şey yalnızca eski, büyük ölçekli, miadını doldurmuş
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28. Zhisheva, N. (2015) When Nothing Else Works – CIL – Sofi a in Ac� on. Şuradan ulaşılabilir: h� p://www.enil.eu/news/when-nothing-else-
works-cil-sofi a-in-ac� on/ 

Vatandaş Mahkemesi, 
Sofya Bağımsız Yaşam Merkezi 

(CIL Sofya)

kurumların boşal� lması ve bu kurumlarda yaşayan bireylerin yine kurumsal şekilde yöne� len yeni inşa edilmiş 
küçük evlere yerleş� rilmesidir. Mevcut yaklaşım bir tecrit yaklaşımıdır. Ana akım çevre hala sayısız engel ile 
doludur ve engelli bireyler özel barınma merkezlerine gönderilmektedir. Bireysel yardım imkânları sunmak 
yerine Hükümet yetkilileri, kurum içinde engelli bireylere hizmet vermek için sosyal çalışmacılar, doktorlar ve 
diğer meslek dallarından profesyoneller için kadro açmaya devam etmektedir. Bu durumda engelli bireyler 
akran desteğinden faydalanamamakta veya etkin topluluk içi yaşam düzenlemelerine geçebilmek için 
güçlenememektedirler. Engelli çocukların ana akım sınıfl arda saygın bir eği� m almaları önündeki engeller göz 
önüne alındığında durumun vahame�  de artmaktadır. 

Mahkeme, iddianamede sunulan koşulları göz önüne alarak, Hüküme�  ivedilikle harekete geçmeye yeni bir 
engellik yasası çıkarmaya, engelliliği tüm kamu poli� kalarına dâhil etmeye ve poli� ka süreçlerinde engelli 
bireylerin temsiliye�  ile ilgili yaklaşımını değiş� rmeye çağırmaktadır.28”
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29. Ce� ngulec, T. (2015) ‘Disabled Turks protest benefi ts cuts’, Al Monitor, 16 Nisan. Şuradan ulaşılabilir: h� p://www.al-monitor.com/pulse/
originals/2015/04/turkey-disabled-people-protest-their-curtailed-rights.html#ixzz3lYi0qgm4

Türkiye’de Engelli Bireylerin Kemer Sıkma Politikalarına karşı 
düzenledikleri Eylemler

2015 yılı baharında engelli bireyler Türkiye’nin on üç ilinde kemer sıkma poli� kalarına karşı yürüyüş 
gerçekleş� rdi. Eylemin amacı engelli bireylerin ailelerine ödenen “evde bakım” aylığının kesilmesini protesto 
etmek� . 2014 yılında İstanbul’da evde bakım aylığı alan 76.000 kişinin üçte biri ar� k bu aylığı alamıyordu 
ve evde bakım aylığı kesilen kişi sayısının daha da artması bekleniyordu. Ayrıca evde bakım aylığı verilip 
verilmeyeceği ailenin gelirine göre belirlenecek�  ve insanlar bu değişikliğe i� raz etmekteydi. Engelli bireylere 
verilen yardımların, doğrudan kendilerine aktarılması yerine, aile üyelerine veriliyor olması kendi başına 
sorunlu bir durum oluşturur iken bu soruna bir yenisi eklenmekteydi. Engelli bireyler evde bakım yardımının 
ailenin gelir düzeyine göre belirlenecek olmasını kendilerine daya� lan ek bir yük olarak görmekteydiler. 

Sakatlar Derneği başkan yardımcısı bu konudaki görüşlerini şöyle dile ge� riyordu: “Bu bir sosyal devlet değil. 
Aile üyeleri ya da akrabalar devlet ile birey arasına giremez. Bu çok tehlikeli bir yaklaşım olur. Yakınları, evde 
yaşayan engelli bireyi aileyi yoksullaş� ran, gelişmesine mani olan biri olarak görecekler. Bu durum aile içinde 
engelli bireye karşı gizli bir düşmanlığın doğmasına neden olabilir.”29





BÖLÜM 3
 

Avrupa ve 
Uluslararası Düzlem

Fransa’daki engelli bireylerin protesto gösterisi, 2014 
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“Engellik ve ruh sağlığı bir insan hakkı meselesidir, 19. madde,  
[BM Engelli Hakları Sözleşmesi’nin] tüm hizmetlerin gözden geçirilmesi 
gerek� ğini göstermektedir ancak BM Engelli Hakları Sözleşmesi’nin 
esasının sivil toplum tara� ndan tam olarak anlaşıldığı söylenemez.”30

1. ve 2. Bölümde bağımsız yaşam felsefesi, bu felsefenin doğuşu, koopera� f ve CIL’lerin kurulması için gerekli pra� k 
yapılar, sosyal engel yaklaşımı, bağımsız yaşamın tesis edileceği çevrenin önemi ve farklı ülkeler arasındaki benzerlik 
ve farkları inceledik. 3. Bölüm de ise BM’nin Engelli Hakları Sözleşmesi ve 2010-2020 Avrupa Engellik Stratejisi’ne 
odaklanacağız. Bu çerçevede haklarımızı hangi yolları kullanarak güçlendirebileceğimize değerlendirecek ve 
karşılaş� ğımız temel problemleri irdeleyeceğiz. Bu iki belge de, hem Avrupa çapında hem de uluslararası düzeyde 
insan haklarımızı güçlendirmemizi sağlayacak önemli araçlardır. 

Birleşmiş Milletler Engelli Hakları 
Sözleşmesi 
BM Engelli Hakları Sözleşmesi’nde bağımsız yaşam kavramı yücel� lmektedir. Sözleşme, engelli bireylerin insan hakları 
ve Taraf Devletlerin bu hakların savunma, korunma, güvence al� na alma yükümlülüklerini içeren 50 maddeden 
oluşmaktadır. Sözleşmenin yazım sürecinde 154 devlet Sözleşmeyi onaylamış, 86 devlet Sözleşmenin İh� yari 
Protokolünü imzalamış� r31. 

Bir ülkenin BM Engelli Hakları Sözleşmesi’ni onaylamış olması, Taraf Devlet’in Sözleşmeyi uygulamayı kabul etmesi 
anlamına gelmektedir. Eğer bir ülke İh� yari Protokolü imzalar ise bu ülkenin vatandaşları veya sivil toplum örgütleri 
BM Engelli Kişilerin Hakları Komitesi’ne vaka bazında başvuruda bulunabilirler. Bu şekilde merkezi hükümetlerce 
engelli bireylere daya� lan kısıtlamalara karşı yeni bir i� raz yolu tesis edilmiş� r. İh� yari Protokolün imzalanması 
ve onaylanması, bu ülkende yaşayan engelli bireylerin BM EHS Komitesi nezdinden yapacakları bireysel ve toplu 
başvuruları (tüm iç hukuk yolları tüke� ldikten sonra) kabul e�  ği anlamına gelmektedir. Dolaysısıyla İh� yari Protokolün 
imzalanması iki farklı usul aracılığıyla Sözleşme’nin daha etkin bir şekilde uygulanmasını sağlayabilir:

1. Bireysel ile� şim usulü ile kişiler hak ihlaline uğramaları durumunda Komite’ye yazılı başvuruda bulunabilirler; 

2. Soru yönergesi usulü ile Komite Sözleşme’nin ihlali söz konusu olduğunda Taraf Devletlere bu hususta soru 
yönergesi sunma yetkisini sahip� r32. 

BM Engelli Hakları Sözleşmesi bağımsız yaşamın tesis edilmesi ve engelli bireylerin insan haklarının korunması 
için güçlü bir araç olma potansiyeline sahip� r. Ancak, Sözleşme hükümlerinin hükümetler tara	 ndan uygulanıp 
uygulanmadığını izlemek, yerel ve ulusal düzeyde hükümete karşı dava açmak ve BM Engelli Hakları Sözleşmesi’ni 
etkin bir araç olarak kullanarak bu Sözleşme’nin işlevsel olmasını sağlamak bizim görevimizdir. 2010 yılında ENIL’in 

30. ILNET ka� lımcısı, başlangıç toplan� sı, Ocak 2015, İstanbul.

31. Turkiye Sözleşmeyi 28 Eylül 2009 tarihinde, Ek İh� yari Protokolü ise 26 Mart 2015 tarihinde onaylamış� r. 

32. United Na� ons (2006) From Exclusion to Equality: Realizing the Rights of Persons with Disabili� es, Şuradan ulaşılabilir: h� p://www.un.org/
disabili� es/documents/toolac� on/ipuhb.pdf
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31 ülkede gerçekleş� rdiği araş� rmanın sonuçları, BM Engelli Hakları Sözleşmesi’nin farklı ülkelerde farklı şekillerde 
uygulandığını göstermektedir. Bu araş� rmanın amacı bireylerin BM Engelli Hakları Sözleşmesi’nin nasıl çalış� ğı, 
hükümetlerinin bu Sözleşmeyi hangi şekilde uyguladığı veya uygulamadığı ile ilgili algılarını tespit etmek ve anlamak� . 

BM Engelli Hakları Sözleşmesi ile ilgili ENIL’in Pilot Araştırması

Birçok katılımcı hükümetlerinin Engelli Hakları Sözleşmesi ile ilgili bilgisinin zayıf olduğunu 
belirtmiştir. Katılımcıların yarısından fazlası (%56,4) hükümetlerinin Engelli Hakları Sözleşmesi 
ile ilgili bilgilerinin zayıf ya da çok zayıf olduğu görüşündedir. 

Katılımcıların yüzde altmış dördü Engelli Hakları Sözleşmesi’nin hükümetlerince onaylandığını 
belirtmiştir. Katılımcıların yaklaşık %15’i ise Sözleşme’nin hükümetleri tarafından onaylanıp 
onaylanmadığını bilmediklerini ifade etmiştir. 

Katılımcıların yüzde ellisi Sözleşme’nin hükümetleri tarafından imzalanması veya 
onaylanmasının ardından engelli bireyler açısından ülkelerinde hiçbir değişim yaşanmadığını 
beyan etmektedir. Bu soruya % 23 oranından bilmiyorum cevabı verilmiş, katılımcıların %27’si 
ise değişim yaşandığını kaydetmişlerdir. 

Katılımcıların neredeyse %20’si değişimin az ya da çok az olduğu kanaatinde olup, yalnızca 
%6,2’si tesis edilen değişimi “iyi”, %22’si ise “orta” olarak değerlendirmiştir. 

Katılımcıların yalnızca % 10’u hükümetlerinin 19. madde hükümlerinin uygulanması için olumlu 
yönde irade gösterdiği kanaatinde olup, yüzde otuz ikisi hükümetin bu yönde “bir nebze” 
irade gösterdiğini, %32’si ise bağımsız yaşam veya toplum içinde yaşamı tesis etmek için 
hükümetlerinin hiçbir irade göstermediği kanısındadır. 

Katılımcıların yüzde yirmi dördü hükümetlerinin Sözleşme’nin izleme faaliyetine başladığını 
ifade ederken, katılımcıların büyük bir bölümü bu hususta bilgi sahibi olmadıklarını beyan 
etmiştir. 

Katılımcıların neredeyse yarısı (%45) hükümetlerinin Engelli Birey Örgütleri’ni izleme faaliyetine 
dâhil edip etmediği konusunda bilgi sahibi olmayıp, yalnızca % 21,3’ü Engelli Hakları 
Sözleşmesi’nin izleme faaliyetine Engelli Birey Örgütleri’nin dâhil edildiğini belirtmiştir. 

Bir Engelli Birey Örgütü ile bağlantıda olan bireylerin yalnızca %22,2’si izleme faaliyetine 
katılan örgütün sosyal model perspektifi ile faaliyet yürüttüğünü ve bağımsız yaşam değerlerini 
benimsediğini belirtmiştir.33

BM Engelli Hakları Sözleşmesi’nin tüm maddeleri önem arz etse de, hükümetlerin engelli hakları ile ilgili toplumu 
eğitme yükümlülüğünün al� nı çizen 19. ve 12. maddeler özel ehemmiyete sahip� r. 

33. Bkz. Jolly, D.(2010) Pilot Study: The UN Conven� on on the Rights of Persons with Disabili� es, Şuradan ulaşılabilir: h� p://disability-studies.
leeds.ac.uk/fi les/library/jolly-pilotCRPD-final.pdf
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BM Engelli Hakları Sözleşmesi’nin 19. 
Maddesi
Bağımsız yaşam açısından BM Engelli Hakları Sözleşmesi’nin 19. maddesi kilit bir konumdadır. Bu madde bağımsız 
yaşam felsefesinin çerçevesini çizmekte ve amaçlarını açıkça ortaya koymaktadır. 

Madde 19 – Bağımsız Yaşayabilme ve Topluma Dâhil Olma 

İşbu Sözleşme›nin Taraf Devletleri, tüm engelli bireylerin, diğer bireylerle eşit seçimler yaparak toplum içinde 
yaşama konusundaki eşit haklara sahip olduğunu kabul etmektedirler ve engelli bireylerin bu haktan tam 
olarak yararlanmaları ve topluma tam olarak dâhil olmaları ve ka� lımlarının kolaylaş� rılması amacıyla 
aşağıdakilerin sağlanması da dâhil olmak üzere etkin ve uygun önlemleri alacaklardır: 

(a) Engelli bireylerin, ikamet edecekleri yeri ve nerede ve kiminle birlikte yaşayacaklarını başkaları ile eşit 
olarak seçme � rsa� na sahip olmaları ve belirli bir şekilde düzenlenmiş bir yerde ikamet etmek zorunda 
olmamaları;

(b) Engelli bireylerin, yaşama ve topluma dâhil olmalarının desteklenmesi ve toplumdan tecrit edilmelerinin 
ve toplum dışında kalmalarının önlenmesi için gerekli olan kişisel yardım dâhil olmak üzere ev içindeki, 
yerleşim yerindeki ve başka toplum destek hizmetlerinden yararlanmaları;

(c) Nüfusun geneline sunulan hizmet ve tesislerin, eşit biçimde engelli kişilerin yararlanmasına açık olmaları 
ve onların gereksinimlerini karşılamaları.

 
“Bağımsız yaşam kavramının uluslararası hukukta yer bulması ile yalnızca erişilebilir bir kavram olmakla 
kalmayıp dünyanın farklı bölgelerinde farklı siyasi ve kültürel çerçevelerde yer bulan bir gerekliliğe 
dönüşmüştür. Bağımsız yaşam kavramının özgürleş� rici potansiyelinin gerçekleşmesi ise engelli bireylerin bu 
kavramın anlamı, farklı yorumları ve uygulamalarını sahiplenmesi ile mümkün olacak� r.” 34

ENIL’in 2013 yılında Avrupa’nın 22 farklı ülkesindeki bireysel yardım hizme�  uygulamaları ile ilgili yap� ğı araş� rma 
soncunda Danimarka, Fransa, Almanya, Litvanya, Norveç, Sırbistan, Slovakya, İspanya, İsveç ve Birleşik Krallık’ta bu 
konuda ulusal yasaların mevcut olduğu ortaya çıkmış� r. Ancak ulusal yasalar veya yasa tasarılarının tüm engellilik 
durumlarını içermediği görülmektedir. Örneğin öğrenme zorlukları yaşayan ya da zihinsel engelli bireylere mevzua� a 
yer verilmemiş� r. 

İngiltere örneğine bakıldığında, maddi yardım desteğinin öncelikli olarak fiziksel ve duyusal engelli bireylere verildiği 
ve ilerleyen süreçte bu yardımların öğrenme zorluğu, ruh sağlığı problemleri yaşayan bireyler ve çocukları kapsayacak 
şekilde genişletildiği anlaşılmaktadır. Yardım kapsamının zaman içerisinde genişletilmiş olması yerel ve ulusal 
düzeyde hükümete yöneltilen baskılar sayesinde mümkün olmuştur. Her ne olursa olsun, hem İngiltere’de hem de 
Birleşik Krallık’ta “bakım” kriterinin aşılması ve “risk” kavramına odaklanan yerel kamu kurumlarının oluşturulması 
gerekmiştir. 

34. Collingbourne, T. (2009) The UN Conven� on on the Rights of Persons with Disabili� es and the Right to Independent Living Paper (wri� en for 
ENIL), Jolly,D. Personal Assistance and Independent Living’den alın� . sayfa 2 h� p://disability-studies.leeds.ac.uk/fi les/library/jolly-Personal-
Assistance-and-Independent-Living1.pdf 
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Hâlihazırda bireysel yardım bütçeleri kesilmiş ve yeni Sağlık ve Sosyal Bakım Kanunu yürürlüğe girmiş� r. Merkezi 
hüküme� n BM Engelli Hakları Sözleşmesi’ni anladığı ve bu sözleşmeyi “bağlayıcı olmayan hukuk” olarak ele aldığını 
söylemek oldukça güç. Bu duruma rağmen birçok dava ulusal yasaların yanı sıra BM Engelli Hakları Sözleşmesi’nin 
19. maddesine a� f yapılarak kazanılmış� r. Bağımsız Yaşam Fonu’nun iptali ile ilgili iki farklı davaya (bkz. Bölüm 2) ek 
olarak kullanıcıların yöne�  ği ruh sağlığı taban örgütlenmelerinin değerlendirme süreçleri ile ilgili aç� kları davalar, ve 
Ruh Sağlığı Ehliye�  Olmayan Bireyleri Koruma Kanunu ile ilgili açılmış davalara rastlanmaktadır. Hukuki süreçler uzun 
erimli bir çalışma gerek� rse de ve daima başarıyla sonuçlanmasalar da, değişim yaratma konusundaki etkileri hafi fe 
alınmamalıdır. İngiltere’de zaman içerisinde, bu hukuki eylemler, hükümetler ve bağımsız medya çalışanları üzerinde 
baskı oluşturmaya yönelik farkındalık kampanyalarının bir parçası haline gelmiş� r. Bu durum Birleşik Krallık ile sınırlı 
kalmamış� r. 

“Sofya’da CIL büyük bir mücadele örmüş ve böylece ciddi bir yol kat etmiş� r. Mücadelemize destek veren 
engelli ve engelli olmayan bireylerin tecrübelerini (bireysel yardım, yasal süreçler, güçlendirme vb. ile ilgili) 
duymak çok faydalı oldu. İşte tam da bu sebeple toplumların bir araya gelmeleri, tecrübelerini paylaşmaları 
ve karşılaş� kları engelleri aşmaları gerekmektedir. Sizin varlığınız bize güç ka� yor ve destek veriyor.”35 

Kurum Sorunu  

Kurumlar, büyük ya da küçük ölçekli olarak varlıklarına devam e�  kçe 19. madde hükümleri tam olarak 
uygulanamayacak� r. Bu konuda ENIL faydalı bazı tanımlar sunmaktadır: 

Kurum bir engele sahip olarak damgalanmış olan bireylerin tecrit edildiği, toplumdan ayrı tutulduğu ve/veya kendi 
aralarında yaşamaya zorlandığı yerdir. Kurum aynı zamanda bireylerin yaşamları ve gündelik kararları üzerinde 
herhangi bir kontrole sahip olmadıkları ya da bu kontrole sahip olmalarına izin verilmeyen yer olarak da tanımlanabilir. 
Bir mekânın kurum olarak tanımlanıp tanımlanamayacağına yalnızca boyutlarına bakarak karar veremeyiz. Kurumsal 
bakım, kullanıcıların toplumdan tecrit edildikleri ve/veya kendi aralarında yaşamaya zorlandıkları konut içinde sunulan 
bakıma denk düşmektedir. Bu kullanıcıların, kendi yaşamları ve hayatlarını etkileyen kararlar üzerinde kontrol hakkı 
yoktur. Kurumun şart ve gereklilikleri, kullanıcıların bireysel ih� yaçlarından her zaman daha önde ve önemlidir. 

Konut bakım düzeni hizmet sunucular tara	 ndan özel olarak engelli bireyler için kurulmuş (örneğin grup evleri, 
hizmet apartmanları, korunaklı, muhafazalı evler ve yaşam merkezleri) bireylerin a� edilen engel türü/derecesine göre 
gruplandırıldıkları düzen biçimine verilen isimdir. Bu tür düzenler çocuklar veya ye� şkinler için oluşturulabilir, küçük 
(örneğin 6 kişilik) veya büyük ölçekli (örneğin 30 kişilik) olabilir. Bu hizmet modelinde bir bireyin ih� yaç duyduğu 
destek ile belirli bir barınma türü arasında bir bağ kurulmakta ve böylece bireylerin kiminle ve nerede yaşayacaklarını 
seçme şansları sınırlanmaktadır. Konut bakım düzeni mekânsal olarak kentsel alanda mahallelerde ya da varoşlarda 
kurulmaktadır. Genellikle “herkese uyan kalıp” modeli temelinde oluşturulan bu düzen, bireyler için eski � p bir kurum 
kadar tecrit edici olabilir. Konut bakımı veya kurumsal bakım, Bağımsız Yaşam ak� vistleri tara	 ndan alterne edilerek 
kullanılmaktadır.36

1. Bölümde Hampshire CIL ve Derbyshire CIL’in kurumlarda yaşayan bireyler tara	 ndan nasıl kurulduğunu ve mevcut 
fonların nasıl bireysel yardım için kullanılabildiğini gördük. Ancak farklı kurum yapılarının mevcut olduğu bir düzende 
fonlar her zaman bireyleri takip etmemektedir. Devlet bu durumu kullanarak bağımsız yaşam ve toplum içinde yaşamın 
tesis edilmesine engel olabilmektedir. Mevcut fonların kişilere değil binalara bağlanmış olması birçok ülkede bireysel 
yardım veya kurumsal bakım veya aile tara	 ndan desteklenme arasında seçim yapma şansının pek de olmadığını 
göstermektedir. 

35. ILNET ka� lımcısı, CIL-Sofya saha ziyare� , Nisan 2015.

36. ENIL (2014) Myth Buster: Independent Living, Şuradan ulaşılabilir: http://www.enil.eu/wp-content/uploads/2014/12/Myths-Buster-final-
spread-A3-WEB.pdf 
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AB tara	 ndan sağlanan fonlar – Avrupa Yapısal ve Ya� rım Fonları37 (ESIF) ve Ka� lım Öncesi Yardım Aracı38 (IPA) – 
kurumsal bakımdan toplum içi yaşama geçiş sürecini ciddi bir şekilde destekleyebilir. Ancak 2014–2020 fi nansman 
dönemi raporları bazı ülkelerde ESIF’in yeni uzun süreli kalınan kurumlar inşa etmek ve/veya bu kurumları yenilemek 
için kullanıldığını göstermektedir39. Bazı proje başvurularında, proje fonunun bu tür kurumların yenilenmesi ya da 
genişle� lmesi için kullanılacağı açıkça belir� lmiş� r. Toplum temelli alterna� fl erin geliş� rilmesi hedefi ne yönelik olarak 
oluşturulduğu söylenen projelerde ise, yapılan çalışmaların bu büyük kurumları küçük ölçekte yeniden üretmekten 
ibaret olduğu gözlemlenmektedir. CIL-Sofya bu durumu Bulgaristan’da karşılaş� kları önemli bir sorun olarak tespit 
etmekte, “toplum temelli” adı al� nda sunulan hizmetlerin uzun süreli kalınan büyük ölçekli kurumsal bakım temelinde 
oluşturulduğunu dile ge� rmektedir. 

Kurumlara ya� rım yapılması Avrupa 2010–2020 Engellilik Stratejisi’ne de aykırı bir yaklaşımdır40. Bu strateji BM EHS 
ilkeleri temelinde oluşturulmuştur. Strateji kapsamında toplam sekiz stratejik öncelik belirlenmiş� r ve bunlardan biri 
ka� lımdır. Ka� lımın amacı: “toplum haya�  ve dinlence faaliyetlerine eşit ka� lım için engellerin kaldırılması; kaliteli 
toplum temelli hizmet sunumunun yaygınlaş� rılmasıdır”’. Diğer öncelikler ise: erişilebilirlik, eşitlik, is� hdam, eği� m 
ve mesleki eği� m, sosyal koruma, sağlık ve dış eylemlerdir. “Kurumsal bakımdan toplum temelli bakıma geçiş” 
Avrupa Engellilik Stratejisi’nde bir öncelik alanı olarak belirlenmiş, Yapısal ve Ya� rım Fonlarının “toplum temelli 
hizmetlerin geliş� rilmesi ve kuruma yerleş� rilmiş engelli bireylerin şartları ile ilgili farkındalık yaratma” çalışmalarının 
desteklenmesinde kilit bir rol oynayacağı ifade edilmiş� r. 

Kurumsal Bakımdan Toplum Temelli Hizmetlere Geçiş Avrupa Uzman Grubu ulusal siyasetçilere, poli� ka yapıcılara 
ve AB yetkililerine yönelik olarak, toplum temelli hizmetlere sürdürülebilir geçisin nasıl sağlanabileceği ve Yapısal 
ve Ya� rım Fonlarının bu süreci destekleyici şekilde nasıl kullanılabileceği ile ilgili pra� k yönergeler içeren iki belge 
yayınladı – Kurumsal Bakımdan Toplum Temelli Bakıma Geçiş Avrupa Ortak Kılavuz İlkeleri ve Kurumsal Bakımdan 
Toplum Temelli Bakıma Geçiş için Avrupa Fonlarının Kullanımına İlişkin Araç Takımı41. Her iki belge de, BM EHS, Avrupa 
Engellilik Stratejisi, Avrupa 2020 Stratejisi gibi uluslararası düzeyde ve Avrupa düzeyinde ortak kabul gören temel 
standartlar referans alınarak hazırlamış� r. 
  

37. Avrupa Yapısal ve Ya� rım Fonları, Avrupa Birliği’nin bölgesel poli� kalarının uygulanması için oluşturulmuş fi nansal araçlardır. 

38. IPA Türkiye’de dahil olmak üzere, ka� lım sürecinde olan ülkeleri fi nansal ve teknik açıdan desteklemektedir. 

39. Bkz ENIL/ECCL (2013) Briefi ng on the Structural Funds Investments for People with Disabili� es: Achieving the transi� on from Ins� tu� onal Care 
to Community Living, Şuradan ulaşılabilir: h� p://www.enil.eu/wp-content/uploads/2013/11/Structural-Fund-Briefi ng-fi nal-WEB.pdf; ENIL/
ECCL (2015) Briefi ng on the Use of European Structural and Investment Funds to Support the Transi� on from Ins� tu� onal Care to Community 
Living for People with Disabili� es, available at h� p://www.enil.eu/wp-content/uploads/2015/05/ENIL/ECCL_Briefi ng_SF_300415.pdf 

40. Bkz. European Disability Strategy 2010–2020: A Renewed Commitment to a Barrier-Free Europe, COM(2010) 636 fi nal

41. Her iki belgenin de İngilizce versiyonu ve diğer dillerdeki versiyonlarına şu sayfadan ulaşulabilir: h� p://deins� tu� onalisa� onguide.eu/

ENIL Özgürlük Yürüyüşü 
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Madde 12 – hukuki ehliyet, vesayet ve 
destekli karar verme süreci
Madde 12, BM EHS’nin en tar� şmalı maddelerinden biridir. Vesayet ve destekli karar verme süreçleri halen üzerinde 
tar� şılan konulardır.19 Mayıs 2014 tarihinde BM Komitesi 12. madde ile ilgili yayınladığı Genel Yorum belgesinde 
destekli karar verme sürecinin fi ilen hayata geçirilmesi gerek� ğini belirtmiş� r. BM Komitesi bu yorum belgesinde 
vesayet sisteminin tamamen kaldırılması ve engelli bireylerin hukuki ehliyetlerinin ulusal hükümetler tara	 ndan 
tanınması için çağrıda bulunmuştur.

“28. Taraf Devletlerin raporları ile ilgili sunduğu nihai gözlemlerde Engelli Kişilerin Hakları Komitesi, 12. 
maddeye ilişkin olarak, Taraf Devletlerin “vasi ve kayyum atanmasına olanak veren mevzuatlarını gözden 
geçirmelerini ve kişi adına karar vermeyi içeren bu rejimler yerine, kişinin özerkliğine, istek ve tercihlerine 
saygı gösteren destekli karar verme rejimini ge� recek mevzuat ve poli� kaların benimsemelerini” defaatle 
belirtmiş� r. 

29. İkame karar verme rejimleri; tam vasilik, yargısal yasaklama, kısmi vesayet gibi farklı şekiller alabilir. 
Ancak bu rejimlerin ortak özellikleri de vardır: bu rejimlerin her biri; “(i) bir kişinin hukuki ehliye� , yalnızca 
tek bir karar için olsa dahi, elinden alınmış ise; (ii) ilgili kişiden farklı biri tara	 ndan ikame karar verici tayin 
edilebiliyor ve burada kişinin rızası aranmıyor ise ve (iii) ikame karar verici tara	 ndan alınan tüm kararlar, bu 
kişinin istek ve tercihlerine göre değil, ilgili kişinin nesnel olarak “yüksek yararı”’na uygun olduğu için alınıyor 
ise” bir sistem olarak kabul edilmelidir. 
 
30. Taraf Devletlerin ikame karar verme rejimleri yerine destekli karar verme rejimleri kurma yükümlülüklerini 
yerine ge� rebilmeleri için, bir tara an karar verme rejimlerini lağvetmeleri diğer tara an destekli karar verme 
alterna� fl eri üretmeleri gerekmektedir. Destekli karar verme rejimlerinin ikame karar verme rejimlerini 
muhafaza edecek şekilde geliş� rilmesi Sözleşme’nin 12. maddesine uyumluluk açısından yeterli değildir.” 42

12. madde kuşkusuz engelli bireylere, onların şimdiye kadar tahayyül etmedikleri yeni bir imkan sunmuyor. Ancak 
bu madde engelli bireylere ulusal hükümetlerin uygulama ve pra� klerini sorgulamalarını sağlayacak somut bir zemin 
sunuyor. Sözleşme bu madde ile, vasilik ve ikame karar verme rejiminin siyasi bir konu olduğunun al� nı çiziyor. 
Yeni bilgi ve yordamların bize umut verdiği gibi bağımsız yaşam hareke� nin tarihçesi ve kampanyaların gücü de bizi 
yüreklendiriyor. AB PERSON’un ‘#RightToAct’ Kampanyası bu umut verici örneklerden biri. 

42. Commi� ee on the Rights of persons with Disabili� es (2014) General comment on Ar� cle 12, Şuradan ulaşılabilir: http://tbinternet.ohchr.
org/_layouts/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CRPD/C/GC/1&Lang=en

#RightToAct Kampanyası 
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AB PERSON’s #RightToAct Kampanyası  

PERSON (Destek Reformlarının Garan�  Al� na Alınması için Bölgesel Ortaklık) 2012 yılından bu yana Avrupa 
Komisyonu tara	 ndan desteklenen, Balkan devletleri ve Türkiye’de sivil toplum örgütlerinin hukuki ehliyet 
konusunda stratejik savunuculuk ve bu alanda yapılan reformları izleme faaliyetlerinde yetkinliklerinin 
ar�  rılmasını hedefl eyen bir çalışmadır. Arnavutluk, Bosna-Hersek, Hırva� stan, Kosova, Sırbistan, Türkiye ve 
Birleşik Krallık’tan örgütler PERSON ağı içerisinde yer almaktadır43. RUSİHAK projenin Türkiye ortağıdır. 

Hukuki ehliyet hem yasa önünde diğer bireylerle eşit haklara sahip bir birey olarak tanınmayı hem de fi ili 
olarak kişinin yasalar önünde eşitlik güvencesinden etkin bir şekilde yararlanabilmesini yani “bireyin kendi 
kararını verme ve bu kararı eyleme hakkını– the right to act” kapsar. Yasalar önünde eşitlik, engelli bireyler 
açısından bakıldığında yasa, poli� ka ve uygulamalarda karşılaşılan hak ihlallerinin merkezinde bulunan, birçok 
olguyu dikey olarak kesen bir meseledir. Bu ihlaller, oy verme, fi nansal karar alma, özgürlük, eği� m hakları ve 
diğer temel hakların sınırlandırılmasını da kapsamaktadır. Bu sınırlandırmalar engelli bireylerle ilgili eskiden 
kalma ve ayrımcı görüşlere dayanmaktadır44. 

“Right to Act” kampanyası,45 ulusal poli� kalar BM EHS ile karşılaş� rıldığında ortaya çıkan çelişkiler, özellikle de 
12. maddede yer alan hukuki ehliyet ve vesayet meseleleri temelinde oluşturulmuştur. BM EHS’yi imzalayan 
ve onaylayan ülkeler Sözleşme hükümlerinin gereklerini de yerine ge� rmeli ve bu yönde yasal mevzuatlarını 
engelli bireylerin fi il hakkını koruyacak şekilde yeniden düzenlemelidirler. Ancak hukuki ehliye�  elinden 
alınmış bireylerin fi il hakkını güvence al� na alacak yasa veya reform yoktur. Bu bildik senaryo ile dünyanın 
dört bir tara	 nda tekrar tekrar karşılaşılmaktadır. 

Sırbistan’da vasilik rejiminin kullanımı son yıllarda ciddi düzeyde ar� ş göstermiş� r. 2012 yılında vasilik rejim vasıtasıyla 
17.000’den fazla birey hukuki ehliye� en mahrum bırakılmış� r. Hukuki ehliyetleri ellerinden alınan kişiler otoma� k 
olarak sözleşme imzalama, evlenme, oy kullanma, ebeveynlik haklarını kullanma, siyasi par� lere üye olma ve gebeliğin 
sonlandırılması da dâhil olmak üzere � bbi süreçlerde karar alma haklarını kaybetmektedirler. Bosna Hersek’te tahmini 
olarak 6.500 kişi mahkeme kararı ile vesayet al� na alınmış� r. Hukuki ehliye� en mahrum kalındığında bireyler oy verme 
haklarını da kaybetmektedirler. 2013 yılında engelli bireylerle çalışan profesyonellerle gerçekleş� rilen bir araş� rmaya 
göre, ankete ka� lan profesyonellerin %89’u en az bir defa hukuki ehliye� en mahrum bırakma sürecine dâhil olduğunu 
ifade etmiş ve ka� lımcıların yalnızca %24’ü hukuki ehliye� n geri verilmesi sürecine dâhil olmuştur. Türkiye’de, “ruhsal 
rahatsızlık” nedeniyle vasi atanması durumunda birey, oy kullanma hakkını kaybetmekte, yapacağı evlilik ise vasisinin 
i� razı etmesi durumunda geçersiz sayılabilmektedir. 

Proje ortakları tara	 ndan yürütülen kolek� f çalışmalar bu alanda önemli değişiklerin gerçekleşmesini sağlamış� r. 
Örneğin Hırva� stan’da bir yasa değişikliğine gidilmiş, Kosova’da ilk kez zihinsel engelli hakları ile ilgili bir konferans 
düzenlenmiş, Bosna Hersek’te öz-savunuculuk grupları kurulmuş, Sırbistan’da BM EHS’si ile ilgili hukuki eği� m 
verilmiş, Türkiye’de sivil toplum örgütleri bir araya ge� rilerek hukuki ehliyet yasaları ve poli� kaları ile ilgili farkındalık 
çalışmaları yürütülmüştür. Ayrıca, Türkiye’de BM EHS’nin 12. maddesine46 odaklanan ilk Türkçe blog yayınlanmış� r. 
Blog’da yasa reformu stratejilerine, Türkiye’de engelli bireylerin yasa önünde eşit bireyler olarak tanınması hakkının 
ihlali ile ilgili bilgilere ve bu alanda kampanya yürüten çeşitli sivil toplum örgütlerinin internet sayfalarını yönlendirici 
internet bağlan� larına yer verilmektedir. 

43. Türkçe bilgi için bkz.: h� p://www.madde12.org/personveRUSİHAK/ ve İngilizce bilgi için bkz.: h� p://www.eu-person.com/about-us/partners/

44. PERSON projesi ortağı olan ülkelerin durum raporlarının İngilizce versiyonlarına şu adresten ulaşılabilir: h� p://www.eu-person.com/publica-
� ons/

45. Bkz. h� p://righ� oactcampaign.com

46. Bkz. h� p://www.madde12.org/
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Bireyin kendi kararını verme ve bu kararı eyleme hakkı ne anlama gelmektedir ve neden önemlidir? Dünyanın her 
yerinde engelli bireyler yaşamlarını nasıl yaşayacaklarına karar verme hakkından mahrum bırakılmaktadır. Vesayet ve 
diğer ikame karar verme mekanizmaları dâhilinde bireyin istek, karar ve tercihlerinin başka bir bireyin istek, karar ve 
tercihleriyle ikame edilmesi söz konusudur. Bir birey vesayet al� na alındığında hukuki fi il ehliye�  elinden alınmaktadır. 
Eğer bir kişi hukuki fi il ehliye� ne sahip değil ise, başka bir birey, ehliyetsiz kişinin rızasını almaya gerek kalmaksızın 
onun haya�  ile ilgili küçük ya da büyük kararlar verebilmektedir. Böylece vasi, bireyin hangi giysileri giyeceğine, 
parasını harcayıp harcayamayacağına, nerede yaşayacağına, hangi � bbi tedaviyi göreceğine ve ha� a başka bir kişi ile 
ilişkiye girip giremeyeceğine karar verebilmektedir. Bu kararları başka bir birey adına alan kişi tamamen bir yabancı ve 
ehliye�  elinden alınan bireyin istek, çıkar ve arzularından bihaber olabilmektedir. 

Bu tür kampanyalar sorunlara dikkat çekmek, akran desteğini muhafaza etmek ve ulusal kamu idaresi üzerinde baskı 
kurmak için etkin yöntemlerdir. AB düzeyinde de bu tür kampanyalar etkili olmaktadır. Avrupa Komisyonu’na sunulan 
son Sorunlar Listesi okumaya değer bir belge. BM EHS’nin otuzuncu oturumunda kabul edilen (23 Mart–17 Nisan 
2015) bu belge, AB’de Sözleşmenin uygulanması ile ilgili yerinde sorular sormaktadır47. Bu belgede 12. madde konu 
edilmese de bağımsız yaşama ve topluma dâhil olma hakkını ile ilgili 19. maddeye değinilmekte, toplumsal cinsiyet, 
eği� m ve adalete erişim gibi konular değerlendirilmektedir. 19. madde ile ilgili olarak belgede şu soru yer almaktadır: 

“Avrupa fonlarının, özellikle de Avrupa Yapısal ve Ya� rım Fonunun (ESIF) engelli bireylerin yerel topluma dâhil 
edilmesini sağlamak, korumak ve savunmak için hangi şekilde kullanıldığını lü� en açıklayınız. Engelli bireyleri 
temsil eden örgütler poli� ka oluşturma, uygulama, fonun kullanımını izleme ve değerlendirme süreçlerine 
hangi şekilde ka� lmaktadır?”

Bu örnek kampanyalar ile ulusal ve Avrupa düzeyinde BM EHS aracının nasıl kullanıldığını göstermektedir. ENIL’in 19. 
madde ile ilgili gölge raporu48 da Avrupa ülkelerindeki uygulama ve karşılaşılan sorunlar ile ilgili bilgiler sunmaktadır. 
Bu tür araçlar ancak insan haklarımız ve eşitlik için yürü� üğümüz mücadele için kullanılırlarsa engelli bireylere 
fayda sağlayacaklardır. Aynı zamanda hareke� mizin geleceği olan gençleri de mücadelemize dâhil etmeliyiz. ENIL’in 
gün geç� kçe genişleyen gençlik ağı bu çabanın bir örneğidir. Avrupa’nın diğer bölgelerinde de bu tür örneklere 
rastlanmaktadır. “Bağımsız Yaşam Hareke� nin Liderleri Engelli Genç Bireyler”49 eğitim kitapçığı Avrupa’da gençlik 
hareketlerini geliştirmede kullanılabileceğimiz faydalı bir çalışmadır. BM EHS’in ulusal hükümetler ve yerel yönetimler 
düzeyinde dikkate alınması için yapabileceğimiz başka şeyler de var. 

BM EHS’nin İşlemesini Sağlamak 
Bazı ülkelerde BM EHS’nin, özellikle de 19. madde hükümlerinin çevirisi yapılmamış� r. Ülkelerde yapılacak sözleşme 
çevirilerinde öncelikli olarak ENIL’in tanım ve terminolojisi kullanmalıdır. (bkz. Bölüm 2). Sözleşmenin çevirisi yapılırken 
kullanılacak kelimelere dikkat edilmeli, bireysel yardım kelimesi yerine “bireysel destek” gibi kelimeler kullanılmamalıdır. 
Genel olarak yanıl� cı çeviriler ve yanlış terminoloji kullanumı kamu idaresi kurumlarından kaynaklanan bir sorundur. 
Dolayısıyla bu kurumların engelli örgütleri tara	 ndan bağımsız yaşam hakkında eği� lmelerini sağlanmalıdır. Avrupa 
toplumlarında BM EHS’ni hükümlerini hayata geçirmenin başka yol ve yöntemleri de var. 

• Çapraz-engellilik temelinde bağımsız yaşam ve bireysel yardım konuları üzerine çalışan örğütlerin desteklenmesi 
için Avrupa için çekirdek fon geliştirilmesi. Bu fon çerçevesinde desteklenecek örgütler, engelli bireyler tarafında 
yönetilen ve kontrol edilen örgütler olmalıdır. Bu da, karar verici konumunda bağımsız yaşamı tecrübe etmiş 
bireylerin % 75 oranında örgüt içerisinde temsil edilmesi anlamına gelmektedir. 

47. Tüm Taraf Devletlerin Sözleşme’nin uygulanması ile ilgili düzenli rapor sunma yükülülükleri vardır. AB raporuna şu sayfadan ulaşılabilir: h� p://
tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CRPD%2fC%2fEU%2f1&Lang=en 

48. ENIL–ECCL(2014) Shadow report on the implementa� on of Ar� cle 19 of the UN Conven� on on the Rights of Persons with Disabili� es in the 
European Union. Şuradan ulaşılabilir: h� p://www.enil.eu/wp-content/uploads/2012/06/Shadow-Report-11-04-2014-fi nal-WEB-1-1.pdf

49. ENIL (2012) Young People with Disabili� es as Future Leaders of the Independent Living Movement. Şuradan ulaşılabilir: h� p://www.enil.eu/
wp-content/uploads/2012/06/Training-Manual-03-04-2013-WEB.pdf 

USER
Highlight

USER
Highlight

USER
Highlight

USER
Highlight

USER
Highlight



l   4 3   l
AVRUPA VE ULUSLARARASI DÜZLEM

• Belli başlı örgütlerden “uzman” sıfa� yla danışmanlık alınmasının sağlanması. Burada bireysel yardım şemalarını 
yöneten ve bağımsız yaşam ilkelerini benimsemiş engelli birey örgütleri kastedilmektedir. 

• Avrupa’da bireysel yardım ile bağımsız yaşamın tesisi konusunda uygulama tecrübesine, teorik bilgiye sahip 
engelli örgütlerini listeleyen bir veri tabanının oluşturulması.

• Engelli birey örgütlerinin, ulusal düzeyle 19. madde hükümlerinin uygulanması ve izlenmesi çalışmalarına tam ve 
eşit ka� lımlarının sağlanması, bu örgütlerin hükümetler ve karar verici mercilerle diyalog içerisinde olması, 

•  İzleme faaliyetleri içerisinde mevcut ulusal mevzuat ve politikaların izlenmesi de olmalı, ilgili yasaların bağımsız 
yaşamı tesis etme noktasında nasıl uygulandığı veya neden etkin bir şekilde uygulanmadığı tespit edilmelidir. 
İzleme süreci aynı zamanda, zihinsel engelli, öğrenme zorluğu olan bireyler, karmaşık destek ihtiyacına sahip 
olduğu düşünülen bireyler de dâhil olmak tüm engelli bireylere yönelik bireysel yardım imkânlarının tespit 
edilmesini de içermelidir. Eğer bireysel yardıma erişim hiçbir şekilde mümkün değil ise bu durumun değişmesi 
gerekir. BM EHS’nin uygulama ve izlenme sürecini yürütebilmeleri için engelli bireyler ve engelli birey örgütlerinin 
bu süreç içerisinde sağladıkları bilgi ve etkin katılımları karşılığında uygun şekilde ücretlendirilmelerini sağlayacak 
bir sistem kurulmalıdır. 

• Belli bir süre içerisinde 19. Madde hükümlerinin hayata geçirilmesinde ilerleme kaydetmeyen Taraf Devletlere 
karşı uygulanacak bir ceza sisteminin oluşturulması50.

Engelli bireyler ve Engellilik Örgütleri için Tavsiyeler: 

Collaborate with other disabled people’s organisa� ons and na� onal human rights organisa� ons: A coali� on of 
Engellilik örgütleri ve yerel insan hakları öğütleriyle işbirliği yapın: Örgütler koalisyonlar oluşturarak işbirliği içerisine 
girdiklerinde, yalnız oldukları durumdan çok daha güçlü bir konuma erişirler. Birlikte öğrenmek, işbirliği içerisinde 
yeni çerçeveler ve perspektifler oluşturmak her bir örgüte çok şey kazandıracaktır. Hâlihazırda birçok insan hakları 
örgütü bu alanda kendi araçlarını geliştirmekte ve özel uluslararası sözleşmeler için stratejiler oluşturmaktadır. Engelli 
bireyler, ırk, toplumsal cinsiyet, cinsellik, yaş ve yoksulluk gibi nedenlerle çoklu ayrımcılığa maruz kalan geniş bir 
kitleden oluşmaktadır. Dolayısıyla diğer insan hakları grupları ile birlikte kurulan koalisyonlara dâhil olmak birçok 
açıdan örgütler için faydalı olacak� r. Ayrıca daha geniş i�  fakların kurulması yeni fon imkânlarına erişimi sağlayabilir 
ve birçok cehreye sahip engellilik sorunu hakkında daha fazla farkındalık yara� lmasını mümkün kılabilir. 

Gölge Rapor Hazırlayın: Engelli bireyler Sözleşme’nin uygulanma şeklini değerlendiren bir raporun yazım sürecine etkin 
bir şekilde dâhil edilmiş olsalar dahi, hükümetler mevcut durumu gerçeğe sadık bir şekilde yansıtmak istemeyebilir. 
Dolayısıyla böyle bir durumda, ulusal rapor yayınlanır yayınlanmaz, gölge raporu ya da alterna� f51 raporu kamu ile 
paylaşmak faydalı olabilir. Ancak bu tür gölge raporlar ulusal örgütlerden oluşan bir koalisyon tara	 ndan hazırlanıp 
sunulduğunda daha fazla etkili olabilmektedir. Bu tür raporlar tek bir engelli grubuna odaklanmak yerine çapraz-
engelleri ele alır ise daha fazla etkili olabileceklerdir. Ayrıca bu tür gölge raporlarda öğrenme zorluğu olan bireyler, 
psikiyatrik sorunları üstesinden gelmiş bireyler, çocuklar ve kadınların sorunlarına da yer verilmeli ve oluşturulan tüm 
koalisyonlarda bu gruplar temsil edilmelidir. 

Yasal düzenleme, siyasi çerçeve ve uygulamaları izleyin: Bir yasanın yürürlüğe girmesi ya da bir poli� kanın varlığı, 
yasa ya da poli� ka çerçevesinde tanınan hakların kendiliğinden teminat al� na alındığı ve her ikisinin de başarılı 
bir şekilde uygulanacağı anlamına gelmez. Aynı şekilde, ulusal yasal mevzuat ya da Avrupa düzeyinde elde edilen 
	 rsatlar her zaman başarılı sonuçlar elde etmenizi sağlayamayabilir. İzleme faaliye� nde, BM EHS’de öngörülen 
hakların, ulusal mevzuat ve poli� kaların uygulanmaması veya poli� ka ve mevzuat eksikliği nedeniyle ihlal edildiği vaka 
örnekleri toplanır. Engelli örgütler tara	 ndan � � zlikle oluşturulmuş izleme sistemleri, medyanın BM EHS farkındalığını 

50. Avrupa Topluluğu için sunulan tavsiyeler Jolly, D. (n.d) Personal Assistance and Disability: Ar� cle 19 of the UN Conven� on on the Rights 
of Persons with Disabili� es’e dayanarak hazırlanmış� r. Şuradan ulaşılabilir: h� p://disability-studies.leeds.ac.uk/fi les/library/jolly-Personal-
Assistance-and-Independent-Living1.pdf

51. Alterna� f rapor örnekleri için bkz. ENIL’s Shadow Report on Ar� cle 19. Şuradan ulaşılabilir: http://www.enil.eu/wp-content/uploads/2012/06/
Shadow-Report-11-04-2014-final-WEB-1-1.pdf ve EDF’s Alterna� ve Report on the Conven� on, Şuradan ulaşılabilir: http://bit.ly/1ERMe6H 
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ar�  rmada kullanılabilir. Söz konusu izleme sistemi ile, belirli ülkelerde ya da daha geniş bir çerçevede Sözleşme’de 
öngörülen hakların nasıl hayata geçirildiğini göstermek için kullanılabilecek bir dizi materyal üre� lebilir. 

Kamu idaresinin uygulama ve pra� klerini izleyin: Kamu idaresi engelli bireylerin tümünün mevcut destek 
araçlarına erişimini sağlamakta mıdır? Kamu idaresi kurumları, kolay okunur, büyük puntolu, kabartma baskı gibi 
formatlar kullanılarak, bilgilendirmelerin engelli bireylerce erişilebilir olmasını sağlıyor mu? Eğer söz konusu erişim 
sağlanmamakta ise bu duruma yol açan uygulama ve pra� klerin ifşa edilmesi gerekir. Kamu idaresinin göz ardı e�  ği 
herhangi bir uygulama veya poli� ka ile ilgili çalışma yürütürken BM EHS’nin maddelerini kullanabilirsiniz: erişilebilir 
bilginin sağlanması önünüzdeki seçeneklerden yalnızca biri. 

Eği� m materyalleri geliş� rin: Engelli örgütleri, engelli bireylerin yaşam koşulları ve şartlarıyla ilgili zengin bir bilgi 
birikimine sahip� r ve bu birikimin kullanılması gerekir. BM Sözleşmesi, bu birikimi diğer sivil toplum kurumları ve insan 
hakları örgütlerine, yerel, ulusal, Avrupa Birliği ve uluslararası düzeyde çalışan kamu kurum ve kuruluşlarına yayma, bu 
farklı kurumları ayrımcılık süreçleri ve engelli bireylerin onuru, eşitlik ve özerkliği karşısında duran bariyerler ile ilgili 
bilgilendirme imkânı sunmaktadır. 

Medyayı farkındalık yaratmak için kullanın: Medya, BM EHS ve engelli birey haklarının önemi ile ilgili farkındalık 
yaratmak için güçlü bir kaynak� r. Ayrıca, haber yayınlamak, izleme faaliyetlerimize destek verecek yeni mü� efi kler 
kazanmak veya küresel ve yerel düzeyde engelli bireylerin karşı karşıya kaldıkları adaletsizliği gözler önüne serecek 
örnekleri sunmak için İnterne� en faydalanılabilir. 

İstatistiki veriler ve diğer yararlı verilerin toplanma süreçlerinde üniversitelerle ortaklık kurun: Üniversiteler farklı 
veri tabanlarına ve istatistiki kaynaklarla ilgili bilgilere erişim imkânına sahiptir. Ayrıca fon fırsatları ile ilgili kaynak 
veri tabanlarına ulaşabilmektedirler. Dolayısıyla yerel bir üniversite ile ortaklık kurmak birçok açıdan faydalı olabilir.

Medya ve sosyal medyayı izleyin: Engelli bireylerin hakları ve onurunu çiğneyen önyargılı temsiller sıklıkla medyada 
karşımıza çıkmaktadır. Medyanın engelli bireyleri temsil etme şekli son derece problemlidir. Engelli bireyler bazen 
bakıma muhtaç ve hüzünlü kişiler, bazen bir yük, bazen de yaşadıkları trajik olayların üstesinden gelmeyi başarmış 
birer kahraman olarak resmedilirler. Tüm bu temsiller bireye odaklanmakta, BM EHS hükümlerince değişmesi, yok 
edilmesi gereken sosyal bariyer ve engellere değinilmemektedir. Bu tür örnekleri bir dosyada birik� rebilir ve örnekler 
üzerinden yetkili kurumlar nezdinde şikâyet mekanizmalarını işletebilir, araş� rma ve eği� m çalışmalarınızda yine bu 
örneklerden faydalanabilirsiniz.52

Ek İh� yari Protokolü kullanın: Eğer hüküme� niz İh� yari Protokolü imzaladı ve onayladıysa Protokolü kullanın. Eğer 
imzalamadıysa Protokolün imzalanması/onaylanması için kampanya yürütün. Ek İh� yari Protokol sayesinde, tüm iç 
hukuk yolları tüke� ldikten sonra yani ulusal yargı mekanizması nezdinde yapılan başvurular sonuç vermediğinde, 
bireysel şikâyetlerinizi BM EHS Komitesi’ne sunabilirsiniz. Ayrıca Protokolün 6. maddesi uyarınca Taraf Devletlere isnat 
edilen hak ihlallerinin soruşturulması da mümkün hale gelmiş� r. Protokolün 6. madde hükümlerini ilk defa Kesin� lere 
Karşı Engelli Bireyler (DPAC) örgütü, 2015 yılında İngiliz Hüküme� ’ne karşı kullanmış� r. Bu eylem ile ilgili detaylı bilgiler 
aşağıda sunulmuştur. Kesin� lere Karşı Engelli Bireyler örgütünün başla�  ğı süreç son derece aydınla� cıdır zira söz 
konusu süreç zengin fonlara sahip geleneksel bir engelli örgütü veya büyük bir hayır kurumu tara	 ndan değil, kısıtlı 
mali kaynaklara sahip, kampanya faaliyetleri gerçekleş� ren ve bir taban örgütü olan DPAC üyesi üç engelli tara	 ndan 
başla� lmış� r.

52. Engelli birey ve engelli birey örgütleri için hazırlanan tavsiyeler Jolly, D. (2009) ENIL Posi� on Paper 2009/1. The UN Conven� on on the Rights of 
Persons with Disabili� es’den yola çıkarak oluşturulmuştur. Şuradan ulaşılabilir: http://www.enil.eu/wp-content/uploads/2012/06/Personal-
Assistance-and-independent-living-art-19-final2.doc 
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DPAC girişimi sonucu Engelli Bireylerin Haklarının Ağır ve 
Sistematik olarak ihlal edildiği gerekçesiyle BM Araştırması 
başlatıldı53 

BM Araş� rması ve BM Engelli Hakları Sözleşmesi’nde (BM EHS) öngörülen hakların ağır ve sistema� k bir 
biçimde ihlal edildiği ile ilgili bilgiyi incelemek amacıyla, BM’nin İngiltere’ye yap� ğı ziyare�  DPAC’nin girişimleri 
te� klemiş� r. 

Türünün ilk örneği olan bu araş� rma tarihi bir öneme sahip� r. Bu araş� rma ile engelli kişilerin bağımsız 
yaşamına karşı yapılan cezalandırıcı ve hain saldırıların, birçok kişinin gayriinsani koşularda yaşamasına ya da 
haya� nı kaybetmesine neden olan kesin� lerin BM tara	 ndan araş� rılabileceği görülmüştür. 

Engelli bireyler daha sonra mahkûm edilen hüküme� n saldırısına uğradıktan tam 3 yıl sonra, 2013 yılının 
Mayıs ayında, DPAC, BM EHS Sözleşmesi içinde bir bireysel başvuru mekanizması oluşturulmasını sağlayan Ek 
İh� yari Protokol çerçevesinde BM’e resmi bir başvuruda bulunmuştur. 

Başvurunun yapıldığı dönemde günümüze kıyasla Refah Reformu’nun engelli bireylerin yaşan� ları üzerindeki 
etkisi ve bağımsız yaşam hakkının kaybı ile ilgili çok daha az bilgi ve ista� s� k mevcut olsa da, DPAC’nın EHS 
Komitesi’ne sunduğu bulgular son derece güçlüydü. 

DPAC’nin bulguları Sözleşme’de öngörülen engelli birey haklarının gerisine gidildiği ve bu hakların ağır ve 
sistema� k bir şekilde ihlal edildiğini ortaya koymaktaydı ve bu durum BM EHS Komitesi tara	 ndan da kabul 
edildi. 

Hüküme� n, DPAC’nin başvurusunda yer alan unsurlara tek tek açıklama ge� rdiği ilk cevabının ardından, örgüt 
söz konusu kesin� lerin engelli bireylerin haya�  üzerindeki oran� sız etkisini gözler önüne seren ek bulgularla 
desteklenmiş ikinci bir bildirimde bulundu. 
…

Bu ikinci bildirim kısmi olarak güvenilir ista� s� ki bilgiler, maddi deliller ve de hüküme� n refah reformlarından 
olumsuz yönde etkilenmiş yüzlerce engelli bireyin tanıklıklarına dayanmaktaydı. 

Birleşik Krallık hüküme�  DPAC’nin bildirimine cevaben BM’ye ikinci bir bildirimde bulunmuştur. Ancak bu süre 
zar	 nda EHS Komitesi Birleşik Krallık hüküme� ne isnat edilen engelli bireylerin hak ihlallerini araş� rmak için 
yeterli verinin mevcut olduğuna karar vermiş� r.

Komite aynı zamanda DPAC’ye yapılan araş� rmanın tamamen gizli kalması gerek� ğini, söz konusu BM 
araş� rması ile ilgili herhangi bir bilginin sızması durumunda araş� rma sürecinin sekteye uğrayacağı ve dahi 
sonlandırılacağını bildirmiş� r. 

Araş� rma EHS Komitesi’nin eski bir üyesi tara	 ndan kamu ile paylaşılmış, DPAC hiçbir şekilde verdiği gizlilik 
taahhütüne aykırı davranışta bulunmamış� r. 30 Ağustos Cumartesi günü gazetelere sızdırılan bilgilerin 
ardından bizler de, engelli bireylere süreç ile ilgili kapsamlı bilgi sağlanması gerek� ğine ikna olduk. 

Bu araş� rma, BM EHS Komitesi için daha önce keşfedilmemiş topraklarda yürümek, daha önce hiç tecrübe 
etmediği bir hamleye kalkışmak anlamına gelmekteydi. Ayrıca bu BM araş� rması, İngiltere hüküme�  
tara	 ndan suiis� mal edilen, muhalefe� n büyük bir bölümünün görmezden geldiği ve güçlü Engelli Hayır 
kurumlarının ihane� ne uğrayan engelli bireyler için yeni bir umut kapısıydı. 

53. 31 Ağustos 2015 tarihinde yayınlanan basın bildirisi. Şuradan ulaşılabilir: h� p://dpac.uk.net/2015/08/
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ILNET Yaz Okulu, 
İstanbul, 2015 

ILNET CIL Sofya Ziyareti, 
2015 

İhtiyacımız olan araçlara ve siyasi iradeye sahibiz. Şimdi bu araç ve irade ile poli� ka yapıcıların siyasi iradesini etkilemeli, 
uluslararası bağımsız yaşam hareke� nin başla�  ğı değişimi sürdürmeli ve kazanımları muhafaza etmeliyiz. Kuşkusuz 
bağımsız yaşamın tesisinde her ülkede farklı aşamalardayız. Buradan yola çıkarak bazı ülkelerin diğerlerinden daha 
başarılı olduğu ya da esrarlı, gizemli yöntemler kullandığı sonucuna varmak yanlış olur. Ülkelerde verilen mücadele 
yerel çevre ile birlikte farklılaşsa da, hepimiz aynı savaşın içerisindeyiz. 

Bağımsız Yaşam modelinin iyileş� rilmesi mümkün değildir. Bu model sosyal engel yaklaşımı ile birlikte bizlere 
izleyebileceğimiz genel bir çerçeve sunmaktadır. BM EHS ve Avrupa Engellilik Stratejisi de dâhil olmak üzere ih� yacımız 
olan araçlara sahibiz. Tutkuyla bağlı olduğumuz bu mücadeleyi bizlerle birlikte veren insanlarımız da var. Elde 
e�  ğimiz kazanımları kaybetmemek için bu tutkuyu muhafaza etmeli, kalıcı olmasını sağlamalıyız. Birlikte öğrenmek, 
tecrübelerimiz, bulduğumuz yolları, amaçlarımızı paylaşmak için yapabileceğimiz en iyi şey birlikte çalışmak� r. Sofya 
CIL’e yap� ğımız saha ziyare�  ka� lımcılarından birinin de söylediği gibi: ‘Aynı geminin içinde 	 r� nalı sularda ilerliyoruz’, 
fakat birlikte çalışarak kıyıya ulaşacağız. Bağımsız Yaşam yerelde, ulusal düzlemde, Avrupa ve uluslararası düzeyde 
verdiğimiz bir mücadele – bu mücadele insan haklarımız için verdiğimiz bir mücadele ve biz bu mücadeleyi kazanacağız!





BÖLÜM 4
 

Özet ve Bağımsız Yaşam 
Kontrol Listesi

Yunanistan’daki engelli bireylerin protesto gösterisi, 2015 



l   4 9   l
ÖZET VE BAĞIMSIZ YAŞAM KONTROL LISTESI

Dördüncü bölümde daha önceki bölümlerin öze�  ile bağımsız yaşam ve sosyal engellerin kaldırılması için yürütülen 
çalışmalarda kullanılmak üzere bir kontrol listesi önerisine yer verilmektedir. 

Birinci bölümde bağımsız yaşamın ne anlama geldiği ve neden önemli olduğu ele alındı. Bağımsız yaşam kavramı 
ile bağımsız yaşam hareke� nin kısa bir tarihine de yer verilen bu bölümde son olarak hizme� en yararlanan kişiler 
tara	 ndan belirlenen ve yine hizme� en yararlanan kişiler tara	 ndan yöne� len kişisel yardım desteğine odaklanan 
farklı düzenleme modellerine değinildi ve üç ülke örneğinde bu modellerin hangi yollarla tesis edildiği açıklandı. Bu 
bölümde değinilen temel hususlar ise: 

• Hepimiz birbirimize bağımlı olduğumuzdan bağımsız yaşam kavramıyla kastedilen şeyin bireyin her şeyi tek 
başına yapması değil, kişinin özerklik hakkının tanınması anlamına geldiğinin kabul edilmesi.

• Herhangi bir gruba mensup kişilerin eği� m, barınma, destek gibi temel haklardan mahrum edilmelerinin onları 
dezavantajlı kılarak bağımsız seçimlerde bulunmamalarına engel olduğu ya da sahip oldukları temel insan 
haklarından yararlanma şanslarını azal�  ğının kabul edilmesi.

• Seçim ve kontrol 	 rsa� nın olmamasının bireyin değil; bazı gruplara mensup bireyleri diğerleriyle eşit olmayacak 
şekilde toplumun düzenlemesi sorunu olduğunun kabul edilmesi. 

• Herkesin kendi yaşamını etkileyecek konularda ve gereken hallerde yardım alarak bağımsız seçimlerde 
bulunabilme hakkına ve yine herkesin bağımsız yaşam hakkına sahip olduğunun kabul edilmesi. 

• Onur, akran desteği, tüke� ci kontrolü, medeni haklar, bütünleşme, eşit erişim ve savunuculuk gibi değerlerin 
bağımsız yaşam hareke�  ve engelli hakları hareke� nin temel kavramları olduğu gerçeği. 

Sosyal ve bireysel/� bbi modeller ile ulusal bağlamdaki bağımlı kılma poli� kasının ele alındığı ikinci bölümde ise bakım 
kavramının bizleri hangi sebeplerden ötürü güçsüzleş� rdiği incelendi ve kişisel destek modeli ayrın� larıyla ele alındı. 
Bu bölümde ayrıca bağımsız yaşamın diğer unsurlarına da yer verilerek Türkiye’deki durum özelinde mevcut mitlerden 
bazılarına değinildi. Tespit edilen temel noktalar ise aşağıdaki gibiydi: 

• Sosyal modelin (fi ziksel, duyusal ya da zihinsel) engelleri düzel� lmesi gereken konular olarak gören bireysel ve � bbi 
bakış açısından sosyal engellere, sosyal poli� kaya ve profesyonel bağlamdan çıkarmaya (de-professionalisa� on) 
odaklanan bir bakış açısını benimsemeye yönelik bir model olduğu; 

• Bireyi kişisel bir trajedinin örneği, bakım nesnesi ya da � p uzmanları tara	 ndan düzel� lebilecek bir kişi olarak 
görmekten ziyade engelli bireylere ket vuran sosyal engellere odaklanan bir bakış açısına dair insanların nasıl 
bilinçlendirilebilecekleri; 

• Bizleri engelli kılan şeyin sahip olduğumuz engellerden ziyade tavırların, çevrenin, etkili bir sosyal poli� kanın 
bulunmaması ve � bbileş� rme olduğu gerçeği ve engelliliğe dair iki modelin – sosyal ve bireysel- engelli bireylerin 
kendilerini ve diğer bireyleri engelliği siyasal ve insan haklarıyla ilgili bir mesele olarak farklı bir şekilde düşünme 
konusunda eğitebileceği; 

• Sosyal poli� kanın neden ve hangi yollarla engelli bireylerin bağımsız yaşamlarını teşvik edip desteklemekten çok 
onları bağımlı kılmak üzerine tesis edildiği ve 

• Bağımsız yaşam için gereken 12 ih� yacın anlamının aslında engelli bireyler olarak bizler için neyin doğru 
olduğunun profesyoneller tara	 ndan bizlere söylenmesi yerine yaşamımıza uygun olan seçenekler arasından 
kendimizin seçimlerimizi belirlememiz anlamına geldiği. Sözü edilen 12 ih� yaç ise: erişilebilir bilgi, akran desteği, 
erişilebilir barınma, donanım ve destek, kişisel destek, erişilebilir ulaşım ve erişilebilir çevre, yeterli gelir, kapsayıcı 
eği� m ve öğre� m, is� hdamda eşit 	 rsatlar, uygun ve erişilebilir sağlık ve sosyal bakım hizmetleri 
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Üçüncü bölümde de Birleşmiş Milletler Engelli Hakları Sözleşmesi ile 2010-2020 Avrupa Engellilik Stratejisi’ne 
odaklanılarak çeşitli örneklere ve her bir belgeyi daha etkili kılacak uygulamalara yer verildi. Bu bölümde karşılaştığımız 
sorunlar ve haklarımızı pekiştirecek farklı uygulamalar da incelendi. 

• Kurumlaş� rma ve toplum-temelli hizmetlere geçişte yaşanan zorluklar ele alınarak, BM Engelli Hakları 
Sözleşmesi’nin 19. maddesi ile 2010–2020 Avrupa Engellilik Stratejisi ve Avrupa Yapısal ve Ya� rım Fonlarının 
uygulanması bağlamındaki sorun ve çözümlere yer verildi. 

• BM Engelli Hakları Sözleşmesi’nin 12. maddesinin uygulanması incelendi ve vesayet ile hukuki ehliye� en 
mahrum bırakılmaya ilişkin süregelen sorunlar ele alındı. 

• BM Engelli Hakları Sözleşmesi’nin süreçleri ve ulusal düzeyde uygulanmasını desteklemek amacıyla 
Avrupa organlarının engelli bireylerin oluşturdukları örgütlerle bağımsız yaşam hareke� ni nasıl güçlendirip 
destekleyebileceklerine dair bir dizi hedefl er açıklandı. 

• Engelli bireylerin oluşturdukları örgütlerin BM Engelli Hakları Sözleşmesi’nin ulusal düzeyde ve Avrupa düzeyinde 
izlenmesi ve uygulanmasını pekiş� recek pra� k nitelikteki bir dizi rehber ilkeye yer verildi. 

 

Bağımsız Yaşam için yeni bir çerçeve: 
Kontrol Listesi
Şimdiye dek incelediğimiz konular ışığında, bağımsız yaşam için yeni bir çerçeveye temel oluşturacak kontrol listesine 
aşağıda yer verilmektedir. 

Mevcut olması gerekenler neler? 
• Bağımsız yaşam ve özerkliğe odaklanılması

• Bakım ya da hayır yerine insan haklarına odaklanılması

• Bireyselleş� rilmiş kişisel trajedilerden ziyade sosyal engellere ve olumsuz tavırlara odaklanılması

• BM Engelli Hakları Sözleşmesi’nin 19. maddesi uyarınca toplum temelli yaşam ve (küçük ölçekli ve büyük ölçekli) 
kurumların kapa� lmasına odaklanılması 

• İkame edici nitelikteki karar verme rejimi yerine BM Engelli Hakları Sözleşmesi’nin 12. maddesi uyarınca destekli 
karar verme rejiminin tesis edilmesi ve vesaye� n kaldırılması

• Engelli bireylerin oluşturdukları örgütlere, bağımsız yaşamın temel ilkeleri çerçevesinde hazırlanan programları 
yürütebilmeleri ve uygulamaları yerine ge� rilebilmeleri için kişisel yardım ve desteğin sağlanması

• Bireylerin kurumdan ayrılarak seçim yapmalarına, kontrol sahibi olmalarına ve yardım almalarına imkân 
verilmesinin ardından engelli bireylere doğrudan ödenecek bir gelir aktarımının yapılması 

• Bağımlılıktan ziyade tüm engelli bireylerin bağımsız olmalarını sağlayacak yeni ulusal düzeyde ve Avrupa 
düzeyinde poli� ka geliş� rilmesi

• Yerel, ulusal ve Avrupa düzeyindeki yetkili makamların, poli� ka oluşturma süreçlerine, 2010–2020 Avrupa 
Engellilik Stratejisi ve BM Engelli Hakları Sözleşmesi’nin uygulanmasına engelli bireylerin dâhil olmalarını 
sağlamaları 

• Engelli bireylerin yerel, Avrupa ve BM düzeyindeki araçları çeşitli yasal kanal aracılığıyla kullanarak hukuki ve 
insan hakları ile ilgili sorunları izlemeleri 

• Engelli bireylerin sahip oldukları tüm insan haklarının hayata geçirilmesi



Avrupa Bağımsız Yaşam Ağı hakkında

Avrupa Bağımsız Yaşam Ağı (ENIL) Avrupa çapında engelli bireyleri bir araya ge� ren bir ağ yapılanmasıdır. Tüm engelli 
bireylere, Bağımsız Yaşam örgütlerine, bu kişi ve örgütlenmelerin engelli olmayan destekçilerine bağımsız yaşam ile 
ilgili konularda tar� şma imkânı sağlayan bir pla� ormdur. ENIL’in misyonu, engelli bireylerin tam yur� aşlar olarak top-
lumda var olmalarını mümkün kılan, engelsiz bir çevre, kurumsuzlaş� rma, bireysel destek ve yardımın sağlanması, 
uygun teknik yardımların temin edilmesi gibi Bağımsız Yaşam değerleri, ilkeleri ve uygulamalarını savunmak ve lobi fa-
aliye�  yürütmek� r. ENIL Avrupa Konseyi nezdinden ka� lımcı statüye sahip� r ve Avrupa Birliği Temel Haklar Ajansı’nın 
Temel Haklar Pla� ormu’nda temsil edilmektedir. 

RUSIHAK hakkında

RUSİHAK, Türkiye’de ruhsal ya da zihinsel sorun yaşayan bireyler ve aileleri tara	 ndan kurulmuş ilk taban örgütüdür. 
RUSİHAK, engelli kişilerin toplumun diğer bireyleriyle her yönden eşit olduğunu savunur ve gayriinsani uygulamaları 
sorgular. RUSİHAK; savunuculuk kampanyaları yürütür, paydaşlarına ücretsiz mesleki güçlendirme eği� mleri sunar, 
kurumların yasal düzenlemeler ve sağlık mevzua�  ile uyumlu bir şekilde faaliyet yürütüp yürütmediğini denetleme 
amaçlı izleme grupları oluşturur. 

Sofya Bağımsız Yaşam Merkezi hakkında

Sofya Bağımsız Yaşam Merkezi (CIL-Sofya) engelli bireyler için kurulmuş kar amacı gütmeyen Bulgar sivil toplum ör-
gütüdür. CIL-Sofya, 1995’ten bu yana Bağımsız Yaşam değerleri ve Engelliliğin Sosyal Modeli’nin uygulanmasını bilfi il 
savunmakta ve engellilik alanında uygulanan hükümet poli� kalarının değişmesi için çalışmaktadır.

CIL-Sofya ENIL’in üyesidir ve Türkiye dahil 11 farklı ülkeyi kapsayan Güney Bölge Koordinatörlüğü görevini 2013–2014 
yılları arasında ENIL ile ortaklaşa ifa etmiş� r. Bu çalışma CIL-Sofya’nın Türkiye’de bulunan engelli bireyler ve örgütlerle 
ile� şime geçmesini ve engelli hakları alanında temel sorunların tespit edilmesini sağlamış� r. 

Website: www.enil.eu







Bu el kitabı, Ekim 2014 – Ocak 2016 döneminde Avrupa Bağımsız 
Yaşam Ağı’nın Sofya Bağımsız Yaşam Merkezi (Bulgaristan) ve 
RUSİHAK (Türkiye) ile ortaklaşa yürüttüğü ‘Bağımsız Yaşam 
Ağı: Türkiye’deki Engelli Bireylerin Bağımsız Yaşam Hakkının 
Desteklenmesi’ (ILNET) projesi kapsamında hazırlanmıştır. Projenin 
ana hedefi Türkiye’deki engelli kişilerin Avrupa’daki Bağımsız 
Yaşam hareketinin deneyimlerinden yararlanarak, uluslararası ve 
Avrupa insan hakları mevzuatları ve politikaları ile iyi uygulamaları 
kullanarak bağımsız yaşam hakkı konusunda bilgilenmesi ve 
bu hakkı savunabilmesi olarak belirlenmiştir. Proje faaliyetleri 
arasında, Türkiyeli aktivistlerin Bulgaristan ve Belçika’daki engelli 
örgütlerine saha ziyaretlerinde bulunması, İstanbul’da Bağımsız 
Yaşam Ağı Gençlik Yaz Okulu’nun düzenlenmesi, Ankara’da 
topluma dâhil olma hakkı konferansının organize edilmesi, Bağımsız 
Yaşam Hakkı için Yol Haritası ve Engellilerin Bağımsız Yaşamı için 
El Kitabı’nın hazırlanması yer almaktadır. 

BAĞIMSIZ YAŞAM, insan hakları temelli engellilik politikalarının 
gündelik hayattaki tezahürüdür. Bağımsız Yaşam, engelli kişilerin 
kendi yaşamları üzerinde kontrol sahibi olmasına olanak tanıyan 
çeşitli çevresel ve bireysel faktörlerin birleşimi yoluyla mümkündür. 
Kişinin kendi yaşamı üzerinde kontrol sahibi olması nerede, kiminle 
ve nasıl yaşayacağına ilişkin seçimler yapma ve kararlar verme 
fırsatını içerir. Hizmetler herkes için erişilebilir ve fırsat eşitliğine 
dayalı olmalı ve böylelikle engelli kişilere günlük yaşamda esneklik 
tanımalıdır. Bağımsız Yaşam; inşa edilmiş çevre ve ulaşımın 
erişilebilir olmasını, teknik yardımların, kişisel/bireysel desteğe/
yardıma ve/veya toplum temelli hizmetlere erişimin bulunmasını 
gerektirir. Bağımsız Yaşamın her ne düzeyde desteğe ihtiyaçları 
olursa olsun tüm engelli kişilere yönelik olduğunun altı çizilmelidir. 

BU YAYIN, AVRUPA BİRLİĞİ 	AB
 VE
 TÜRKİYE CUMHURİYETİ’NİN ORTAK MALİ DESTEĞİ İLE HAZIRLANMIŞTIR




