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Kullanılan Kısaltmalar
AİHS: 	 Avrupa	İnsan	Hakları	Sözleşmesi
AK: 	 Avrupa	Konseyi
AK BK:		 Avrupa	Konseyi	Bakanlar	Komitesi
BM EHS: 	 Birleşmiş	Milletler	Engellilerin	Haklarına	Dair	Sözleşme
CPT: 	 Avrupa	Konseyi	İşkenceyi	ve	Kötü	Muameleyi	
	 Önleme	Komitesi	
DSÖ: 	 Dünya	Sağlık	Örgütü	(WHO)
EKT: 	 Elektrokonvulsif	tedavi
MK: 	 Medeni	Kanun
PVSK: 	 Polis	Vazife	ve	Salahiyet	Kanunu
RUSİHAK: 	 Ruh	Sağlığında	İnsan	Hakları	Girişimi	Derneği
TCK: 	 Türk	Ceza	Kanunu
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Giriş
Türkiye’de	adalete	erişim	tüm	engel	grupları	için	önemli	bir	so-
run	 olagelmiştir	 ancak	 zihinsel	 ve	 psikososyal	 engelli	 bireyler	
bakımından	sorun	çok	daha	kapsamlı	ve	derindir.	Çünkü		bu	grup	
bireyler		bakımından	adalete	erişim	sorunu,	mekânsal	sorun	ol-
maktan	çok	öte	mevzuat,	sistem	ve	zihniyet	sorunlarının	birleşi-
minden	oluşmaktadır.	Son	dönemlerde	diğer	engel	grupları	için	
belirli	oranda	reform	yapma	çabaları	olmasına	rağmen	zihinsel	
ve	 psikososyal	 engelli	 bireylerin	 adalete	 erişim	 haklarına	 dair	
herhangi	bir	adım	atılmamıştır.	Yetkililerle	yapılan	görüşmeler-
de	bunun	nedeni	medeni	hukuk	sistemi	değişmeden	zihinsel	ve	
psikososyal	engelli	bireylerin	herkesle	eşit	haklara	sahip	özerk	
bireyler	olarak	kabulünün,	dolayısıyla	adalete	tam	ve	eşit	erişim	
hakkını	garantilemenin	mümkün	olmadığı	belirtilmekte,	medeni	
hukuk	sisteminin	değişmesinin	de	şu	aşamada	mümkün	olma-
dığı	belirtilmektedir.

Bu	raporda	psikososyal	engelli	bireylerin	adalete	erişim	hakları,	
mevcut	mevzuat,	yapılar	ve	kurumlar	bakımından	değerlendiri-
lecektir.
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I.  Bir İnsan Hakkı ve Diğer Hakların 
 Güvencesi Olarak Adalete Erişim Hakkı

Uluslararası	insan	hakları	sözleşmelerindeki	haklar,	engelli	olsun	
olmasın	tüm	insanlar	için	geçerlidir	ancak	engellilerin	tüm	insan-
larla	 aynı	 hak	 ve	 özgürlüklere	 sahip	 olmalarına	 rağmen	 gerçek	
hayatta,		uluslararası	sözleşmelerden	etkili	şekilde	yararlanmaları	
mümkün	 olamamaktadır.	 Bunun	 en	 önemli	 nedenlerden	 birinin	
engellilerin	 adalete	 erişimindeki	 sorunlar	 olduğu	 tartışmasızdır.	
Engellilerin	 sözleşmelerden	doğan	haklarından	 yararlanamama-
ları	sorununun,	bir	 insan	hakları	sorunu	olarak	gündeme	taşına-
mamış	olmasının	önemli	nedeni,	engellilerin	her	hak	bakımından	
olduğu	gibi,	hak	arama	yollarına	erişim	konusunda	da	önemli	en-
gellerle	karşı	karşıya	kalmasıdır.	Bunun	sonucu	olarak	hak	ihlalle-
rinin	mahkemelere	taşınamaması	sorunların	görünür	kılınmasını	
güçleştirmiş,	 hukukun	 konuya	 ilgisiz	 kalmasına	 neden	 olmuş	 ve	
engelliler	 uzun	 yıllar	 boyunca	 adaletin	 korumasından	 yararlana-
mamıştır.	 	 İşte	bu	nedenledir	ki	BM	EHS	zihinsel	 ve	psikososyal	
engelliler	dahil	tüm	engellilerin	adalete	erişim	haklarını	güvence	
altına	almak	için	bu	konuda	ayrıntılı	bir	düzenlemeye	gitmiştir.	

BM	Engelli	Kişilerin	Haklarına	Dair	Sözleşmenin	(EHS)	13.	Maddesi	
engelli	 bireylerin	 adalete	 erişim	 hakları	 konusunda	 devletlerin	
yükümlülüklerini	 düzenlemektedir.	 Sözleşmeyi	 imzalayarak	 yü-
rürlüğe	koyan	üye	ülkelerin	en	kısa	zamanda	ulusal	mevzuatlarını	
sözleşmeyle	uyumlu	hale	getirmeleri	yükümlülüğü	bulunmaktadır.	
Ulusal	mevzuatın	BM	EHS	ile	uyumlu	hale	getirilmesinin	yanı	sıra	
adalet	 hizmetlerinin	 de	 engellilerin	 erişimine	uygun	hale	 getiril-
mesi	ve	adalet	mekanizmalarında	görev	yapanların	sözleşme	kap-
samında	 eğitimlerinin	 gerçekleştirilmesi	 gerekmektedir.	 Ancak	
aşağıda	 ayrıntılı	 aktarılacağı	 üzere	 Türkiye’nin,	 sözleşmenin	 yü-
rürlüğe	girmesinden	bugüne	kadar	geçen	süre	içinde	söz	konusu	
yükümlülüklerini	yerine	getirdiğini	söylemek	mümkün	değildir.	
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II. Zihinsel ve Psikososyal Engelli 
 Bireylerin Hakları Bakımından Dünyadaki  
 Durum ve Uluslararası Düzenlemeler 
Zihinsel	ve	psikososyal	engellilerin	hakları	konusunda	gerek	BM	
gerekse	Avrupa	Konseyi	kapsamında	çeşitli	çalışmalar	yapılmış	
ve	 temel	 prensipler	 oluşturulmuştur.	 Raporun	 sınırlı	 kapsamı	
göz	önüne	alınarak	bu	çalışmalara	yer	verilmeyecek	ve	son	dö-
nemde	büyük	değişim	ve	dönüşüme	yol	açan	BM	EHS,	sözleşme-
ye	giden	yolda	Malaga	Deklerasyonu,	AK	Bakanlar	Komitesi’nin	
2006/5	sayılı	tavsiye	kararı	ve	sözleşmenin	uygulanmasına	yöne-
lik	AK	2006-2015	Eylem	Planı’na	değinilecektir.

Malaga Bakanlar Deklarasyonu

Engellilerin	insan	hakları	konusundaki	en	önemli	adımlardan	biri	
Malaga	 Deklarasyonu’dur.1	 Avrupa	 Konseyi’ne	 üye	 devletlerin	
engellilere	yönelik	entegrasyon	politikalarından	sorumlu	bakan-
ların	katılımıyla	7-8	Mayıs	2003	tarihlerinde	İspanya,	Malaga’da	
düzenlenen	İkinci	Avrupa	Bakanlar	Konferansı’nda,	1991	yılında	
düzenlenen	ve	Bakanlar	Komitesi’nin,	engelli	bireyler	için	tutarlı	
bir	politikanın	oluşturulmasına	dair	R	(92)	6	sayılı	tavsiye	kara-
rı2	 ile	 sonuçlanan	 “Birinci	Avrupa	Bakanlar	Konferansı”	 temel	
alınmıştır.	9	Nisan	1992	tarihinde	kabul	edilen	bu	tavsiye	kararı	
Avrupa	Konseyi	üye	devletlerinin	engellilere	yönelik	politikala-
rını	on	yıldan	fazla	bir	süre	etkilemiştir	ve	engelli	bireyleri	hem	
ulusal	 hem	 de	 uluslararası	 düzeyde	 olumlu	 etkileyen	 sosyal	
içerme	odaklı	politikaların	ortaya	çıkmasını	sağlamıştır.	

1 Malaga Deklarasyonu; http://cocukhizmetleri.aile.gov.tr/data/.../Tavsiye%20
karar%C4%B1%20engelli.doc
2 AK Bakanlar Komitesi (92) 6 sayılı Tavsiye Kararı, http://cocukhizmetleri.aile.gov.tr/
data/5422b041369dc316585c0d87/tavsiye%20karar%C4%B1%20engelli.pdf
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Engelli bireylerin insan hakları bakımından dönüm 
noktası olarak Birleşmiş Milletler Engelli Kişilerin 
Haklarına Dair Söz-leşme (BM EHS)

İnsan	 haklarına	 dair	 mevcut	 uluslararası	 sözleşmeler	 ve	 diğer	
belgelerde	düzenlenen	 tüm	haklar,	 engeli	 olsun	olmasın	herkes	
için	geçerli	olmasına	karşın,	engellilerin	bu	haklardan	eşit	biçimde	
yararlanamadıkları	 bir	 gerçektir.	Bunun	en	 temel	nedenlerinden	
biri	engelli	bireyleri,	özellikle	de	zihinsel	ve/veya	psikososyal	engeli	
olan	bireyleri	diğer	bireylerle	eşit	haklara	sahip	özerk	kişiler	ola-
rak	kabul	etmeyen	anlayıştır.	Zihinsel	ve	psikososyal	engelli	birey-
lerin	de	diğer	bireyler	gibi	ayrımcılığa	uğramadan,	tüm	haklardan	
eşit	biçimde	yararlanabilmeleri,	öncelikle	onların	da	eşit	haklara	
ve	onura	sahip	özerk	bireyler	olduklarının	kabulüne	dayanan	yeni	
bir	paradigma	değişikliği	ile	mümkündür.		İşte	BM	EHS	tam	da	bu	
paradigma	değişiklini	getirmektedir.	Engelli	hakları	alanında	ça-
lışan	sivil	 toplum	örgütlerinin	aktif	katılımıyla	oluşturulan	ve	en-
gelliliği,	tıbbi	yaklaşım	yerine	insan	hakları	yaklaşımıyla	ele	alan,	
engelli	bireylerin	insan	haklarından	diğer	bireyler	gibi	tam	ve	eşit	
olarak	 yararlanabilmeleri	 için	 devletlerin	 yükümlülükleri	 ayrıntılı	
düzenleyen	bir	sözleşme	olması	nedeniyle,	BM	EHS	bu	alanda	yeni	
bir	dönem	başlatmıştır.

Engelli	Kişilerin	Haklarına	Dair	Sözleşme,	BM	Genel	Kurulu	tara-
fından	13/12/2006	tarihinde	kabul	edilmiştir.	Bu	sözleşme	ile	ilk	kez	
engeli	 kişinin	 kendisinde	 tanımlayan,	 bireylere	 sadece	 tedavi	 ve	
rehabilitasyona,	bunların	sonuç	vermediği	durumlarda	da	yardım	
ve	korumaya	muhtaç	kişiler	olarak	yaklaşan	tıbbi	yaklaşım	terke-
dilmiştir.	 Bunun	 yerine,	 insanın	 doğasında	 var	 olan	 potansiyelin	
azami	ölçüde	ortaya	çıkarılabileceği	koşulların	yaratılmasını	öngö-
ren,	engelli	bireyin	mevcut	durumda	neyi	neden	yapamayacağına	
değil,	nasıl	yapabileceğine	odaklanıp,	yapabilir	kılınması	için	hangi	
tedbirlere	ve	destek	mekanizmalarına	ihtiyaç	olduğunu	belirleyen,	
sorun	odaklı	değil	çözüm	odaklı	önlem	alınması	esasına	dayanan,	
insan	hakları	temelli	yaklaşım	benimsenmiş	ve	bu	anlayışın	huku-
ka	ve	hukuk	uygulamalarına	yansıtılması	için	ihtiyaç	duyulan	tüm	
önlemlerin	alınması	taraf	devletlerce	taahhüt	edilmiştir.	

Sözleşme’nin	12.	maddesinde	düzenlenen	yasa	önünde	eşit	tanın-
maya	dair	düzenlemelerle,	taraf	devletlere,	psikososyal	engelliler	
dahil	 tüm	engellilerin,	 her	 koşulda	 kişi	 olarak	 tanınması,	 engel-
li	 olmayan	bireylerle	eşit	hukuki	ehliyete	sahip	olması	 ve	engelli	
bireylerin	 hukuki	 ehliyetlerini	 kullanırken	 ihtiyaç	 duyabilecekleri	
desteği	alabilmeleri	için	gerekli	tüm	tedbirleri	alma	yükümlülüğü	
getirilmektedir.	Yine	12.	madde	ile	psikososyal	engelliler	dahil	tüm	
engellilerin	hukuki	ehliyetinin	kullanılmasına	ilişkin	tüm	tedbirle-
rin,	 uluslararası	 insan	hakları	 hukukuna	uygun	 şekilde,	 istisma-
rı	önleyici,	uygun	ve	etkili	güvencelerle	garanti	altına	alınma	yü-
kümlülüğü	 getirmektedir.	 Hukuki	 ehliyetin	 kullanılmasına	 ilişkin	
alınacak	 tedbirlerin	 kişinin	 haklarına,	 iradesine	 ve	 tercihlerine	
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saygılı	olmasını,	çıkar	çatışmasından	bağımsız	olmasını,	kişinin	
iradesine	 haksız	 bir	 müdahalede	 bulunmamasını,	 kişinin	 ko-
şulları	bakımından	ölçülü	olmasını	ve	bu	koşulları	gözetmesini,	
mümkün	olan	en	kısa	süre	için	uygulanmasını,	yetkili,	bağımsız	
ve	tarafsız	bir	merci	veya	yargı	organı	tarafından	sürekli	olarak	
gözden	geçirilmesini	sağlamayı	içermektedir.

Hukuki ehliyet ve adalete erişim
Özellikle	 zihinsel	 ve	 psikososyal	 engelli	 bireyler	 bakımından	
hukuki	ehliyet	konusu,	tüm	haklara	erişimin	başlangıç	noktası	
anlamına	gelmektedir.	Zihinsel	ve	psikososyal	engelli	bireylerin	
adalete	 erişim	 hakkı	 bakımından	 da	 hukuki	 ehliyet	 sorunu	 en	
temel	sorun	olarak	karşımıza	çıkmaktadır.	Bu	nedenle	hukuki	
ehliyet	sorunu	aşılmadan	adalete	erişimin	garanti	alına	alınma-
sından	söz	edilemez

Engelli	bireylerin	adalete	erişim	hakkı	sözleşmede	ayrı	bir	mad-
de	olarak	13.	maddede	düzenlenmiştir.	Engellilerin	adalete	eri-
şimini	düzenleyen	13.	maddenin,	hukuki	ehliyeti	düzenleyen	12.	
maddenin	 ardından	 gelmesi	 bilinçli	 bir	 tercihtir.	 Sözleşmenin	

BM	EHS	Madde	12,	

Yasa	önünde	eşit	tanınma

1.	Taraf	Devletler,	engelli	kişilerin	yasa	önünde	her	yerde	kişi	
olarak	tanınma	hakkına	sahip	olduğunu	yeniden	teyit	etmek-
tedirler.	

2.	Taraf	Devletler,	engelli	kişilerin,	yaşamın	her	alanında	öte-
ki	kişilerle	eşit	olarak	hukuki	ehliyete	sahip	olduklarını	kabul	
etmektedirler.	

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

4.	Taraf	Devletler,	 yasal	ehliyetin	kullanılması	 ile	 ilgili	olan	
bütün	önlemlerin,	uluslar	arası	insan	hakları	hukukuna	uy-
gun	olarak	istismarın	önlenmesi	 için	uygun	ve	etkin	meka-
nizmaları	 içermesini	 sağlayacaklardır.	 Bu	 mekanizmalar,	
hukuki	 ehliyetin	 kullanılması	 ile	 ilgili	 önlemlerin,	 kişinin	
hakları,	iradesi	ve	tercihlerine	saygı	göstermelerini,	herhan-
gi	bir	çıkar	çatışması	ve	gereksiz	etkiden	ari	olmalarını,	ki-
şinin	koşullarına	uygun	ve	orantılı	olmalarını,	mümkün	olan	
en	kısa	süre	boyunca	uygulanmalarını	ve	yetkili,	bağımsız	ve	
tarafsız	bir	makam	veya	adli	organ	tarafından	düzenli	olarak	
gözden	geçirilmelerini	sağlayacaktır.	Bu	mekanizmalar,	bu	
önlemlerin	kişinin	hakları	ve	menfaatlerini	etkileme	derecesi	
ile	orantılı	olacaktır.			
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12.	ve	13.	maddeleri	birlikte,	hukukun	ve	adalet	sisteminin	engelli	
bireyleri	tam	ve	eşit	şekilde	içerecek	şekilde	yeniden	düzenlenme-
sini	öngörmektedir.	Engelli	bireylerin	Sözleşme’nin	diğer	madde-
leriyle	güvence	altına	alınan	hak	ve	özgürlüklerden	yararlanması,	
ancak	ve	ancak	hukukun	ve	adalet	sisteminin	engelli	bireyi	bir	hak	
öznesi	olarak	kabul	etmesi	ile	mümkündür.

Eğer	hak	ve	özgürlükleri	ihlal	edilen	birey	adalet	hizmetine	erişe-
miyorsa,	söz	konusu	hak	ve	özgürlüklerin	‘etkili’	şekilde	güvence	
altına	 alındığından	 bahsedilemez.	 Bu	 nedenle	 sözleşme	 adalete	
erişim	hakkına	ve	bu	hakkın	güvenceye	alınmasına	özel	önem	ver-
miştir.

Sözleşme	metninden	de	görüldüğü	gibi	taraf	devletler	zihinsel	ve	
psikososyal	engelliler	dahil	 tüm	engellilerin	adalete	etkin	bir	şe-
kilde	 erişimlerini	 sağlayacak	 önlemleri	 almakla	 yükümlü	 tutul-
muştur.	Devletlerin	bu	pozitif	yükümlülüklerini	yerine	getirip	getir-
medikleri	dönemsel	raporlar	ile	izlenecektir.	Ayrıca	taraf	devletler	
sözleşme	seçmeli	protokolünü	 imzalayarak	onaylamaları	halinde	
Engelli	Hakları	Komitesi’nin	yetkisini	de	kabul	etmiş	olacaklardır.	

Avrupa Konseyi 2006-2015 Eylem Planı

BM	 EHS	 ve	 sözleşmeye	 bağlı	 Engelli	 Hakları	 Komitesi	 dışın-
da	 Avrupa	 Konseyi	 organları	 da	 engellilerin	 insan	 hakları	 ve	 bu	
hakların	 konsey	 üyesi	 devletlerce	 yaşama	 geçirilmesi	 doğrultu-
sunda	 önemli	 kararlar	 almıştır.	 Bunlardan	 bir	 tanesi	 de	 Avrupa	
Konseyi’nin	icra	organı	olan	Bakanlar	Komitesi’nin	tavsiye	karar-
larıdır.

Bakanlar	 Komitesi’nin	 Üye	 Devletlere	 Yönelik	 Rec(2006)5	 sayılı	
Tavsiye	Kararı3		ve	Engelli	bireylerin	haklarını	ve	topluma	tam	katı-
lımını	teşvik	etmeye	yönelik		“Avrupa	Konseyi	2006	–	2015	Engelliler	

3 AK Bakanlar Komitesi Rec(2006)5 sayılı Tavsiye Kararı, http://cocukhizmetleri.aile.gov.
tr/data/5422b041369dc316585c0d87/tavsiye%20karar%C4%B1%20engelli.pdf

“BM	EHS	madde	13	-	Adalete	Erişim	

1.	Taraf	Devletler	engellilerin	diğer	bireylerle	eşit	koşullar	al-
tında	adalete	etkin	bir	şekilde	erişimini	sağlamalıdır.	Bunun	
için	usule	ve	yaşa	uygun	düzenlemeler	yapılmalı	ve	soruştur-
ma	ve	diğer	hazırlık	aşamaları	ve	tanıklık	dahil	tüm	hukuki	
işlemlere	doğrudan	ve	dolaylı	katılımları	kolaylaştırılmalıdır.	

2.	 Taraf	Devletler	engellilerin	adalete	etkin	bir	 şekilde	eri-
şimini	sağlamak	için	polis	ve	cezaevi	personeli	dahil	adalet	
sistemi	 çalışanlarının	 gerekli	 eğitimi	 almalarını	 sağlamalı-
dır.”
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Eylem	Planı”nda4	engellilerin	her	yerde	eşit	haklara	sahip	birey-
ler	olarak	tanınmasının	ve	yasal	sisteme	tam	ve	etkin	katılımına	
ilişkin	düzenlemelere	yer	verilmiştir.

Eylem	Planı’nın,	“Yasal	Koruma”	başlıklı	12.	maddesinde

“Engelli	bireyler	her	yerde,	kanun	önünde	birey	olarak	tanınma	
hakkına	sahiptir.	Bu	yasal	kapasitenin	icrasında	yardıma	gerek	
duyulması	halinde,	üye	devletler	söz	konusu	yardımın	kanunlar	
yoluyla	temin	edilmesini	sağlamalıdır.”		düzenlemesi	yer	almak-
tadır.	

Maddede	ayrıca	“Demokratik	bir	toplumda	yasal	sisteme	erişim,	
temel	haklar	arasında	yer	almaktadır	 fakat	engelli	bireyler,	 fi-
ziksel	 erişim	 güçlükleri	 de	 dâhil	 olmak	 üzere,	 bazı	 engellerle	
karşılaşmaktadır.	Bu	duruma	bağlı	olarak;	engellilik	konuların-
da	hizmet	veren	avukatları	bilinçlendirme	gibi	olumlu	eylemle-
rin	uygulanması	ve	bir	dizi	tedbirlerin	alınması”	gerekliliği	belir-
tilmektedir.

Engellilerin	adalete	erişimi	konusunda;		“engelli	bireylerin,	ada-
let	 sistemine	 diğer	 bireylerle	 eşit	 şekilde	 etkin	 erişimini	 sağ-
lamak,	engelli	bireylerin	diğer	bireylerle	eşit	bir	şekilde	bütün	
insan	haklarından	ve	temel	özgürlüklerden	faydalanmasını	sağ-
lamak	ve	korumak”	için	üye	devletlere	gereken	önlemleri	alma,	
yasal	ya	da	idari	değişikleri	yapmaları	gerektiği	bildirilmektedir.

Psikososyal	 engelliler	 dahil	 tüm	 engellilerin	 uluslararası	 hu-
kukta	herkes	 için	 tanınan	haklardan	 tam	ve	eşit	olarak	yarar-
lanabilmeleri	 için	eylem	planında	üye	devletler	 tarafından	 icra	
edilecek	özel	eylemler;

i.	 özel	yasal	tedbirlerin,	kurumların,	raporlama	usulleri-
nin	ve	tazmin	mekanizmalarının	oluşturulması	yoluyla	
ayrımcılığa	karşı	koruma	sağlamak,

ii.	 engelli	ayrımcılığı	yaratan	yasal	hükümleri	ulusal	mev-
zuattan	çıkarmak,	

iii.	 yasa	 uygulayıcılarına,	 devlet	 memurlarına,	 adalet	 ve	
sağlık	personeline	insan	hakları	ve	engellilik	konuların-
da	 (ulusal	 ve	 uluslararası	 düzeyde)	 eğitim	 verilmesini	
sağlamak,	

iv.	 engelli	bireylerin	insan	haklarının	savunulmasına	yöne-
lik	 faaliyet	gösteren	hükümet	dışı	 savunma	gruplarını	
desteklemek,

4 AK Eylem Planı, www.coe.int>social_cohesion>soc_sp
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v.	 bilgi	ve	iletişim	hizmetlerine	erişilebilirlik	haklarını	temi-
nat	 altına	 alarak	 engelli	 bireylerin	 adalet	 sistemine	 eri-
şimlerini	sağlamak,						

vi.	 yasal	kapasitelerini	icra	etmede	güçlük	çeken	engelli	bi-
reylere	uygun	yardımın	sunulmasını	ve	bu	yardımın	gerek	
duyulan	destek	seviyesi	ile	orantılı	olmasını	sağlamak,

vii.	 yasaların	gerektirdiği	durumlar	haricinde	engelli	bireyle-
rin	engelli	özgürlüklerinden	mahrum	kalmamasını	sağla-
mak	amacıyla	uygun	tedbirler	almak,	

olarak	sıralanmıştır.		

Gerek	Eylem	Planı’nda	gerekse	BM	EHS	de	sıralanan	 temel	gö-
revlerin	Türkiye	tarafından	gereği	gibi	yerine	getirildiğini	söylemek	
mümkün	 değildir.	 Özellikle	 psikososyal	 engelliler	 bakımından	
başta	Anayasa	olmak	üzere	Medeni	Kanun,	Polis	Vazife	Salahiyet	
Kanunu,	Seçim	Kanunu	gibi	birçok	yasa	ve	diğer	mevzuattaki	ay-
rımcı	 hükümlerin	 değiştirilmesine	 yönelik	 yükümlülükler	 yerine	
getirilmemiştir.

Eylem	planında	belirtilen	diğer	yükümlülükler	yerine	getirilmediği	
gibi,	adalete	erişimi	güvenceye	alacak	değişiklikler	ve	düzenleme-
ler	 yapılmamıştır.	 Ayrıca	 yasa	 uygulayıcılarının,	 adalet	 ve	 sağlık	
hizmetlerinde	 çalışanların	 ayrımcı	 zihniyet	 kalıplarının	 değişimi	
için	 insan	 hakları	 ve	 engellilik	 konusunda	 ulusal	 ve	 uluslararası	
çapta	eğitim	kampanyaları	da	gerçekleştirilmemiştir.	Oysaki	özel-
likle	 psikososyal	 engelli	 bireylerin	 eşit	 haklara	 sahip	 yurttaşlar	
olarak	kabulü	ve	adalete	herkesle	eşit	olarak	erişimleri	konusun-
da	yasa	uygulayıcılardaki	ayrımcı	zihniyet	kalıplarının	değişimi	ya-
şamsal	öneme	sahiptir.

Eylem	Planı’nda	belirtilen	bir	diğer	hedef	olan	engellilik	alanında	
çalışan	sivil	toplum	örgütlerinin	politika	oluşturulması,	karar	alma	
ve	 uygulama	 süreçlerine	 katılımlarının	 desteklenmesi	 konusun-
da	 da	 bir	 gelişmenin	 kaydedilmediğini	 belirtmek	 gerekir.	 Oysaki	
özellikle	 adalete	 erişim	 konusunda,	 engellilik	 alanında	 çalışan	
sivil	 toplum	örgütlerinin	süreçlere	katılımının	sağlanması	önem-
lidir.	Dünyadaki	örneklerinden	de	bilindiği	üzere	örneğin	 İsveç’te	
sivil	 toplum	örgütlerince	sağlanan	bağımsız	ombudsman	desteği	
ya	da	Amerika,	Hollanda	vb.	ülkelerdeki	gibi	akran	ya	da	bağımsız	
savunucu	desteği	ile	psikososyal	engelli	bireylerin	hem	adalet	me-
kanizmalarına	erişimleri	desteklenmekte	hem	de	adli	süreçlerde	
sunulan	güçlendirme	desteği	 ile	haklarını	 talep	etme	konusunda	
teşvik	edilmekte	ve	haklara	erişimleri	sağlanmaktadır.	Ülkemizde	
idarenin	sivil	toplum	örgütlerine	kuşkucu	ve	ayrımcı	yaklaşımı,	en-
gelli	bireylerin	bu	tür	desteklerden	yoksun	kalmasına,	adalete	ve	
dolayısıyla	 haklara	 erişimine	 engel	 oluşturduğunu	 söylemek	 ge-
rekir.



11

III. Türkiye’deki Durum  
BM Engelli Kişilerin Haklarına Dair Sözleşme’nin 
imzalanarak onaylanmasının önemi
BM	 EHS,	 Türkiye	 tarafından	 30.03.2007	 tarihinde	 imzalanarak	
03.12.2008	 tarihinde	 onaylanmış	 ve	 28.10.2009	 tarihinde	 onay	
prosedürü	 tamamlanarak	 ülkemiz	 açısından	 bağlayıcılık	 ka-
zanmıştır.	Engellilerin	 insan	haklarını	düzenleyen	en	kapsamlı	
uluslararası	sözleşme	olan	BM	EHS,	başta	psikososyal	engelli-
ler	olmak	üzere,	engellilik	ve	engelli	hakları	bakımından	temel	
bir	paradigma	değişikliği	getirmiştir.	Sözleşme	engelliliği	insan	
hakları	temelinde	ele	alarak	engelli	bireyleri	herkesle	aynı	hak	
ve	özgürlüklere,	onura	sahip	eşit	ve	özerk	bireyler	olarak	tanım-
lamış	ve	engellileri	üzerinde	insan	hakları	hukukun	korumasını	
arttırmıştır.	 Ancak	 Türkiye	 sözleşmedeki	 taahhütlerini	 yerine	
getirmemiş	ve	sözleşmenin	yürürlüğe	girmesinden	sonra	geçen	
altı	yıllık	sürede,	ulusal	mevzuatın	sözleşmeye	uygun	hale	geti-
rilmesi	için	gerekli	mevzuat	değişiklikleri	yapılmamıştır.	

BM	EHS’nin	getirdiği	 temel	değişiklik	olan	psikososyal	engelli	
bireylerin	herkesle	eşit	onura,	haklara	ve	hukuki	ehliyete	sahip	
bireyler	oluşunu	güvenceye	alacak	ve	hukuki	ehliyetlerini	kulla-
nabilmek	 için	 ihtiyaç	duyacakları	 desteklerin	devletler	 tarafın-
dan	sağlanma	yükümlüğünü	yaşama	geçirecek	en	temel	ve	can	
alıcı	mevzuat	 değişikliklerinin	Medeni	 Kanun’da	 yapılması	 ge-
rekmektedir.	Medeni	Kanun’un	“ehliyet”	kavramını	düzenleyen	
ve	zihinsel	ve	psikososyal	engellilerin,	hukuki	ehliyetten	yoksun	
bırakılarak,	onlar	adına	karar	 verme	yetkisinin	 vasi	 veya	diğer	
kişi	 ve	 kurumlara	 verildiği,	 dolayısıyla	 psikososyal	 engellilerin	
hukuken	 “kişi”	 dahi	 olmadığı	 vesayetçi	 sistemin	 acilen	 değiş-
tirilmesi	ve	BM	EHS’ye	uygun,	çağdaş	bir	düzenlemenin	yapıl-
ması	temel	öneme	sahiptir.5	Yasal	değişikliklerin	yanı	sıra	gerek	
yasa	yapıcıların	gerekse	uygulayıcıların,	psikososyal	engellilerin	
herkesle	eşit	haklara	sahip	özerk	bireyler	olarak	kabul	etmeyen	
zihniyetlerinin	dönüşümü	için	güçlü	ve	kapsamlı	bir	kampanyaya	
ihtiyaç	olduğu	açıktır.

BM	EHS’nin	Türkiye’de	yürürlüğe	girmesinden,	bu	raporun	ha-
zırlandığı	tarihe	kadar	altı	yıla	yakın	bir	süre	geçmesine	rağmen,	
bu	konuda	en	küçük	bir	adım	atılmamış	olmasının,	psikiyatrik	
teşhis	almış	bireylerin	adalete	erişim	hakkı	dahil	tüm	insan	hak-
ları	bakımından	büyük	bir	eksiklik	olduğunu	belirtmek	gerekir.	

5  Medeni Kanun, www.mevzuat.gov.tr>metin 
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Mevzuatın,	 Türkiye’nin	 tarafı	 olduğu	 BM	 Engellilerin	 Haklarına	
Dair	Sözleşme	başta	olmak	üzere	uluslararası	insan	hakları	söz-
leşmeleri	temelinde	gözden	geçirilerek,	psikososyal	engelli	birey-
ler	dahil,	ayrımsız	tüm	bireylerin	eşit	hukuki	yetki	ve	haklara	sahip,	
özerk	birer	kişi	olarak	kendileri	hakkında	verecekleri	 tüm	karar-
larına	saygılı,	 her	düzeyde	katılım	hakkını	 güvenceye	alan,	 insan	
hakları	 temelli	 bir	 yaklaşımla	 yeniden	düzenlemeler	 yapılmasına	
acil	 ihtiyaç	 vardır.	 Bu	 ihtiyacı	 RUSİHAK’ın	 Ruh	 Sağlığında	 İnsan	
Hakları	2013	Türkiye	Raporu’ndaki	tespit	ve	bulgular	da	doğrulan-
maktadır.6 

Anayasa,  Medeni Kanun ve diğer mevzuat bakımın-
dan psikososyal engellilerin adalete erişim hakları

a. Anayasa 

Anayasanın	temel	hak	ve	özgürlükleri	düzenleyen	12.	Maddesinin	
1.	Fıkrasında	 “Herkes,	kişiliğine	bağlı,	 dokunulmaz,	devredilmez,	
vazgeçilmez	temel	hak	ve	hürriyetlere	sahiptir”	düzenlemesi	ge-
tirilmektedir.	Buradan	hareketle	Türkiye’de	psikososyal	engellile-
rin,	temel	insan	hakları	ve	özgürlükler	bakımından	diğer	bireylerle	
eşit	olduklarını	söylemek	mümkündür.	

Anayasanın	 özgürlüklerin	 sınırlandırılmasını	 düzenleyen	 13.mad-
desinde,	 temel	hak	ve	hürriyetlerin,	özlerine	dokunulmaksızın	ve	
yalnızca	Anayasanın	 ilgili	maddelerinde	belirtilen	sebeplere	bağ-
lı	 olarak	 ve	 kanunla	 sınırlanabileceği	 hükmüne	 yer	 verilmiştir.7 
Maddenin	 devamında	 bu	 sınırlamanın	 kişinin	 yaşama	 hakkına,	
maddi	ve	manevi	varlığının	bütünlüğüne	dokunamayacağı	ve	ölçü-
lülük	ilkesine	aykırı	olamayacağı	belirtilmektedir.

Burada	kilit	öneme	sahip	unsur	 “temel	hak	ve	özgürlüklerin	öz-
lerine,	kişinin	maddi	 ve	manevi	bütünlüğüne	dokunulamayacağı-
na”	ilişkin	düzenlemedir.	Bu	düzenleme	psikiyatrik	teşhisli	ve/veya	
psikososyal	 engelli	 bireyler	 bakımından	 ayrıca	 önemlidir.	 Ancak	
Anayasanın	12	ve	13.	maddelerinde	yer	alan	bu	olumlu	düzenleme,	
başta	Medeni	Kanun	olmak	üzere	kanunlara	yeterince	yansımadığı	
gibi,	Anayasanın	19.	Maddesinde	yer	alan	ve	12.		ile	13.	maddelerde-
ki	koruyucu	hükümleri	büyük	ölçüde	etkisizleştiren	sınırlayıcı	dü-
zenlemeyle	psikiyatrik	teşhisliler	ve	psikososyal	engelliler	koruma	
kapsamı	dışında	bırakılmışlardır.

6 Ruh Sağlığında İnsan Hakları 2013 Raporu, RUSİHAK, www.rusihak.org 
7 Anayasa madde 13. – (Değişik: 3.10.2001-4709/2 md.) Temel hak ve hürriyetler, özlerine 
dokunulmaksızın yalnızca Anayasanın ilgili maddelerinde belirtilen sebeplere bağlı 
olarak ve ancak kanunla sınırlanabilir. Bu sınırlamalar, Anayasanın sözüne ve ruhuna, 
demokratik toplum düzeninin ve lâik Cumhuriyetin gereklerine ve ölçülülük ilkesine 
aykırı olamaz. (…)kişinin yaşama hakkına, maddî ve manevî varlığının bütünlüğüne 
dokunulamaz; kimse din, vicdan, düşünce ve kanaatlerini açıklamaya zorlanamaz ve 
bunlardan dolayı suçlanamaz; suç ve cezalar geçmişe yürütülemez; suçluluğu mahkeme 
kararı ile saptanıncaya kadar kimse suçlu sayılamaz.
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Özgürlüklerin	 sınırlanma	 koşullarını	 düzenleyen	 Anayasa	
19.maddesi	“toplum	için	tehlike	teşkil	eden	akıl	hastası,	uyuştu-
rucu	madde	veya	alkol	tutkunu	ve	serserilerin	bir	müessesede	
tedavi,	eğitim	veya	ıslahı	için	kanunda	belirtilen	esaslara	uygun	
olarak	alınan	tedbirin	yerine	getirilmesini”	özgürlüklerin	sınır-
landırılması	 yasağı	 kapsamının	 dışında	 bırakmıştır.8	 Nitekim	
Medeni	 Kanun,	 Polis	 Vazife	 ve	 Salahiyet	 Kanunu	 (PVSK)	 dahil	
mevzuattaki	bir	çok	düzenlemede	Anayasa	19.	maddesine	daya-
nılarak	psikiyatrik	teşhisli	ve/veya	psikososyal	engelli	bireylerin	
temel	hak	ve	özgürlüklerinin	kısıtlanmasını	düzenleyen	kurallar	
yer	almaktadır.

b. Psikososyal engelliler bakımından eşit 
haklara sahip birey olmanın önündeki en önemli 
engel: Medeni Kanun

Medeni	Kanun’da	düzenlenen	“ehliyet”	konusu,	psikososyal	en-
gelli	 bireylerin	 adalete	 erişim	 hakkı	 dahil,	 haklara	 erişiminin	
önündeki	 en	 temel	 yasal	 engeli	 oluşturmaktadır.	Bilindiği	 gibi	
Türk	hukuk	sisteminde	“legal	capacity/hukuki	ehliyet”	kavramı	
yerine,	“hak	ehliyeti”	ve	“fiil	ehliyeti”	kavramları	kullanılmakta-
dır.	Ehliyet	kavramı	Medeni	Kanunun	8.	maddesinde	“hak	ehliye-
ti”	ve	9-16	maddelerinde	fiil	ehliyeti	şeklinde	düzenlenmektedir.	
Medeni	Kanuna	göre,	hak	ehliyeti	kişi	olarak	tanınma	ve	haklara	
ve	borçlara	sahip	olmayı	 ifade	etmektedir.	Medeni	Kanun	9	ve	
10.maddelerinde	 tanımlanan	 fiil	 ehliyeti	 ise	kişinin	kendi	 fiille-
riyle	hak	edinebilmesi	ve	borç	altına	girebilmesi	olarak	tanım-
lanmaktadır.9	 Zihinsel	 ve	 psikososyal	 engelliler	 bakımından,	
Medeni	 Kanun’daki	 bu	 ikili	 düzenlemenin	 terk	 edilerek,	 BM	
Engellilerin	Haklarına	Dair	Sözleşme	(BM	EHS)	doğrultusunda	
yasanın	değiştirilmesi	ve	yeniden	düzenlenmesi	bu	gruptaki	bi-
reylerin	 insan	haklarının	 korunması	 ve	 geliştirilmesi	 bakımın-
dan	yaşamsal	öneme	sahiptir.	

BM	EHS	de	“hukuki	ehliyet”	kavramının	kullanılması	sözleşme-
nin	 temelini	oluşturmaktadır.	Sözleşmenin	resmi	Türkçe	çevi-
risinde	 “hukuki	 ehliyet”	 kavramı	 yerine,	 sözleşmeye	 tamamen	
ters	olarak	 	“hak	ehliyeti”	kavramı	kullanılmıştır.	Sözleşmenin	
hazırlanma	 sürecinde	 hak	 ehliyeti/hukuki	 ehliyet	 kavramları

uzun	süre	tartışılmış	ve	orijinal	metninde	hak	ehliyeti	ve	fiil	eh-

8 Anayasa madde 19. – Herkes, kişi hürriyeti ve güvenliğine sahiptir. Şekil ve şartları 
kanunda gösterilen: Mahkemelerce verilmiş hürriyeti kısıtlayıcı cezaların ve güvenlik 
tedbirlerinin yerine getirilmesi; bir mahkeme kararının veya kanunda öngörülen bir 
yükümlülüğün gereği olarak ilgilinin yakalanması veya tutuklanması; bir küçüğün 
gözetim altında ıslahı veya yetkili merci önüne çıkarılması için verilen bir kararın 
yerine getirilmesi; toplum için tehlike teşkil eden bir akıl hastası, uyuşturucu madde 
veya alkol tutkunu, bir serseri veya hastalık yayabilecek bir kişinin bir müessesede 
tedavi, eğitim veya ıslahı için kanunda belirtilen esaslara uygun olarak alınan tedbirin 
yerine getirilmesi; usulüne aykırı şekilde ülkeye girmek isteyen veya giren, ya da 
hakkında sınır dışı etme yahut geri verme kararı verilen bir kişinin yakalanması veya 
tutuklanması; halleri dışında kimse hürriyetinden yoksun bırakılamaz.
9 Medeni Kanun, www.mevzuat.gov.tr>metin 
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liyetini	 birlikte	 ifade	 eden	 “legal	 capacity”10	 yani	 “hukuki	 ehliyet”	
kavramı	kullanılmıştır.	Sözleşmenin	ruhunu	oluşturan	bu	kavrama	
göre	psikososyal	engelliler	dahil	herkes	hukuki	ehliyete	sahiptir.	
Devletler	psikososyal	engelli	bireylerin	hukuki	ehliyetlerini	kulla-
nırken	 ihtiyaç	 duyacağı	 desteği	 alabilmeleri	 için	 uygun	 tedbirleri	
almakla	 yükümlüdür.	Burada	kastedilenin	kişi	 adına	atanan	 vasi	
veya	 temsilcilerin	 kişi	 adına	 karar	 verdiği	 sistemin	 terk	 edilerek	
kişinin	 gereksinim	 duyduğu	 destekleri	 alarak	 kendi	 adına	 karar	
verebileceği,	yaşamını	kendisinin	yöneteceği	sisteme	geçilmesinin	
sağlanmasıdır.

Medeni	Kanun’da	hukuki	ehliyet	kavramının	kullanılması	ve	psiko-
sosyal	engelli	bireylerin	herkesle	eşit	hukuki	ehliyete	sahip	kişi-
ler	kabul	edilmesi,	bu	kişilerin	adalete	erişim	hakları	bakımından	
da	temel	öneme	sahiptir.	Çünkü	dava	açma,	açılan	davalarda	ta-
raf	olma,	kendini	bir	avukatla	 temsil	etme,	etkili	hukuk	yollarına	
başvurma	 haklarından	 yararlanabilmenin	 ön	 şartı	 hukuken	 eşit	
haklara	 sahip	 kişi	 olmaktan	 geçmektedir.	 Bu	 nedenle	 adalete	
erişim	 hakkının	 güvenceye	 kavuşturulabilmesinin	 ön	 koşulunun	
psikososyal	engelli	bireylerin	de	herkesle	eşit	hukuki	ehliyete	sa-
hip	olduklarının	kabulü	olduğu	açıktır.	Burada	psikososyal	engelli	
bireylerin	 adalete	 erişimlerinde	 ayrıca	 bir	 kısım	 destek	 hizmet-
lerine	 ihtiyaç	 duyabileceklerini	 de	 belirtmek	 gerekir.	 Türkiye’de	
psikososyal	engelli	bireylerin	adalet	süreçlerinde	ihtiyaç	duyacağı	
desteğin	sağlanmasına	yönelik	yasal	düzenleme	ve	 idari	yapılan-
maların	bulunmayışı	bu,	gruptaki	bireylerin	adalete	erişimlerinin	
önündeki	önemli	engellerden	biri	olarak	karşımıza	çıkmaktadır.	

Başta	adli	yardım	sisteminin	bu	gruptaki	bireylerin	gereksinimleri-
ni	karşılayacak	şekilde	gözden	geçirilerek	yeniden	düzenlenmesi,	
yargıçlar,	 savcılar	 ve	 avukatlar	 dahil	 bu	 süreçte	 görev	 alan	 kişi-
lerin,	psikosoyal	engellilerin	hakları	ve	özel	ihtiyaçları	konusunda	
bilgilendirilmeleri,	ayrımcı	zihniyet	kalıplarının	değişimi	için	eğitim	
çalışmaları	düzenlenmesi,	adli	süreçlerde	bağımsız	savunucu,	ak-
ran	desteği,	ombudsman	vb.	desteklerin	sağlanarak	engelli	kişile-
rin	güçlendirilmesi,	hak	arama	konusunda	teşvik	edilmesi	ve	sivil	
toplum	örgütlerinin	süreçlere	katılımının	önünü	açacak	düzenle-
melerin	yapılmasına	ihtiyaç	olduğu	açıktır.

BM	EHS’nin	onaylanmasından	sonra	ulusal	mevzuatın	sözleşmey-

10 Burada sözleşmenin İngilizce orijinal metninde “ legal capacity” kavramının 
kullanıldığını, bunun Anglo-Sakson  hukuk sistemlerinde yer aldığı şekliyle “hukuki 
ehliyet “ anlamında kullanıldığını, sözleşmenin hazırlık sürecinde İran, Rusya ve Arap 
ülkelerinden “ legal capacity/ hukuki ehliyet” kavramına karşı çıkılarak  onun yerine 
“hak ehliyeti” kavramının konulmasını savunduklarını, ancak bu görüşün sözleşmeyi 
hazırlayan uluslar arası hazırlık komitesince ve üye devletlerce  kabul görmediğini ve 
sözleşmede “hukuki ehliyet” tanımına yer verildiğini, ancak Türkiye’de resmi çeviride 
“legal capacity” kavramının önceki uluslar arası sözleşme çevirilerinden ayrılarak “hak 
ehliyeti “olarak çevrildiğini anımsatmak gerekmiştir. Oysaki BM Kadınlara Karşı Her 
Türlü Ayrımcılığın Önlenmesi Sözleşmesi CEDAW nın 15.maddesinde yer alan legal 
capacity  kavramı 08.Aralık.2001 tarihli resmi gazetede yayınlanan çeviride “hukuki 
ehliyet” olarak çevrildiği görülecektir. O nedenle sözleşmenin resmi Türkçe çevirisindeki 
“hak ehliyeti” kavramını  sözleşmenin orijinal metnindeki gibi “hukuki ehliyet” olarak 
almak gerekir.
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le	 uyumlu	 hale	 getirilmesine	 yönelik	 yapılan	 başlıca	 mevzuat	
değişikliği	 5378	 sayılı	 Engelliler	Hakkında	Kanun’da	 (EHK)	 ya-
pılan	iyileştirmeler	olmuştur.	Engelliler	Hakkında	Kanun’un	en-
gellilerin	temel	ve	hak	ve	özgürlüklerden	yararlanmasının	teşvik	
edilmesini	 düzenleyen	 1.	 maddesinde11	 yapılan	 değişiklikle	 ilk	
kez	engellilerin	de	diğer	insanlar	gibi	doğuştan	sahip	oldukları	
saygıya	ve	onura	vurgu	yapılarak,	bu	onur	ve	saygının	güçlendi-
rilerek	 topluma	 katılımlarının	 sağlanmasını	 kanununun	 amacı	
olarak	belirlenmiştir.12

Yasanın	4.	maddesinde	de	psikososyal	engelliler	dahil	tüm	en-
gellilerin	onur	ve	haysiyetlerinin	dokunulmazlığı	temelinde	kendi	
seçimlerini	yapma	özgürlükleri	ve	bağımsızlıkları,	özerkliklerine	
saygı	 gösterilmesi	 düzenlenmiştir.	 Ancak	 Engelliler	 Hakkında	
Kanun’da	yapılan	bu	kısmi	olumlu	düzenlemenin,	başta	Medeni	
Kanun	olmak	üzere	diğer	kanun	ve	yönetmeliklerle	desteklen-
mediği	 için	 psikososyal	 engelli	 bireylerin	 adalete	 erişim	hakkı	
dahil	 diğer	 haklara	 erişimleri	 konusundaki	 ihtiyaçları	 karşıla-
madığı	gibi,	pratikte	bağlayıcı	ve	yönlendirici	bir	işlev	gördüğünü	
söylemek	mümkün	olmamaktadır.

Yukarıda	 kısaca	 değinildiği	 üzere,	 çeşitli	 yasalara	 dağılmış	 ve	
çoğu	kez	de	 tarafı	 olduğumuz	uluslararası	 hukukun	öngördü-
ğü	 insan	hakları	standartlarını	garantilemekten	uzak	düzenle-
meler,	psikososyal	engellilerin	ve	psikiyatrik	teşhisli	bireylerin	
insan	haklarını	güvence	altına	alan	unsurları	içermemektedir.	

Ulusal	mevzuattaki	tüm	bu	olumsuzluk	ve	eksiklerin	yanı	sıra,	
uygulamacıların	 ayrımcı	 zihniyet	 kalıplarının	 da	 psikiyatrik	
engelli	 bireylerin	 adalete	 erişimleri	 önünde	 önemli	 bir	 engel	
oluşturduğu	 görülmektedir.	 Çünkü	 yasalardaki	 engellerin	 BM	
EHS	doğrultusunda	aşılmasının	bir	yolu	olarak	Anayasanın	90.	
Maddesini13	hatırlatmak	gerekir.	Anayasanın	90.	Maddesi	5.fık-
rasına	göre,	Türkiye’nin	imzalayarak	usulünce	onayladığı	ulus-
lararası	 insan	haklarına	dair	sözleşmeler,	 iç	hukuk	normu	ni-
teliğinde	bulunmakta	olup,	 yasalarla	uluslararası	 sözleşmeler

11 EHK Madde 1- Bu Kanunun amacı; engellilerin temel hak ve özgürlüklerden 
faydalanmasını teşvik ve temin ederek ve doğuştan sahip oldukları onura saygıyı 
güçlendirerek, toplumsal hayata diğer bireylerle eşit koşullarda tam ve etkin 
katılımlarının sağlanması ve engelliliği önleyici tedbirlerin alınması için gerekli 
düzenlemelerin yapılmasını sağlamaktır.
12 EHK madde 4- (Değişik:6/2/2014-6518/64 md.) Bu Kanun kapsamında bulunan 
hizmetlerin yerine getirilmesinde;a) Engellilerin insan onur ve haysiyetinin 
dokunulmazlığı temelinde, kendi seçimlerini yapma özgürlüğünü ve bağımsızlığını 
kapsayacak şekilde bireysel özerkliğine saygı gösterilmesi esastır.

13 Anayasa 90.madde 5. Fıkrası: Usulüne göre yürürlüğe konulmuş milletlerarası 
andlaşmalar kanun hükmündedir. Bunlar hakkında Anayasaya aykırılık iddiası ile 
Anayasa Mahkemesine başvurulamaz. (Ek cümle: 7.5.2004-5170/7 md.) Usulüne göre 
yürürlüğe konulmuş temel hak ve özgürlüklere ilişkin milletlerarası andlaşmalarla 
kanunların aynı konuda farklı hükümler içermesi nedeniyle çıkabilecek 
uyuşmazlıklarda milletlerarası andlaşma hükümleri esas alınır.
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arasında	 çelişki	 bulunması	 halinde	 geçerli	 olanın	 uluslarara-
sı	 sözleşmelerdir.	 Anayasanın	 bu	 amir	 hükmünün	 uygulanması	
halinde	 yasalardaki	 engellerin	 önemli	 ölçüde	 aşılması	 mümkün	
iken,	yasa	uygulayıcılarının	buna	istekli	olmadıkları	görülmektedir.	
Uygulamacıların,	psikososyal	engellilerin	adalete	erişimleri	bakı-
mından	Anayasa	hükmünü	uyguladıklarına	dair	bir	örnekle	karşı-
laşılmamıştır.14

14 RUSİHAK, Ruh Sağlığında İnsan Hakları 2013 Ulusal Raporu,www.rusihak.org
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IV.  Yargı süreçlerinde adalete erişim  
  sorunu
Psikososyal	engelli	bireyler	bakımından	yargı	süreçlerinde	adil	
yargılanma	hakkının	gerçekleşmesinin	önünde	mevzuat	ve	uy-
gulamaya	dair	bir	çok	engelin	bulunduğunu	söylemek	yanlış	ol-
mayacaktır.

Bu	engellerin	başında	zihinsel	ve	psikososyal	engellileri	hukuki	
ehliyet	sahibi	eşit	birey	olarak	kabul	etmeyen	MK	405.maddesi	
ve	 ilgili	mevzuat	gelmektedir.	Medeni	Kanun’un	405.	Maddesi15 
akıl	hastalığı	ve	akıl	zayıflığı	nedeniyle	 işlerini	göremeyen	veya	
başkalarının	yardımına	ihtiyaç	duyan	ya	da	başkalarının	güven-
liğini	tehlikeye	sokan	her	erginin	kısıtlanacağını	düzenlemekte-
dir.	Kısıtlama	usulü	MK	409.	maddesinde16	düzenlenmiştir.	“Akıl	
hastalığı”	ve	“akıl	zayıflığı”	dışındaki	nedenlerle	kısıtlanması	is-
tenen	kimseler	için	mahkeme	tarafından	dinlenme	zorunluluğu	
var	iken,	“akıl	hastalığı”	ve	“akıl	zayıflığı”	nedeniyle	kısıtlanması	
istenen	kişileri	dinleme	zorunluluğu	bulunmamaktadır.	Bu	kişi-
lerin	kısıtlanması	için	resmi	sağlık	kurulu	raporu	yeterli	görül-
mektedir.	

Yasada	 düzenlenen	 prosedürün,	 insan	 haklarını	 koruyucu	 gü-
vencelerden	 yoksun	 ve	 adil	 olmayan	 bir	 prosedür	 olduğunu	
söylemek	 gerekir.	 Bir	 kişinin	 tüm	 hukuki	 ehliyetinin	 elinden	
alınabileceği,	gerek	mal	varlığı	gerekse	yaşamının	tüm	alanla-
rında	 karar	 verme	 yetkisinin	 elinden	 alınarak	 bir	 başka	 kişiye	
devredilmesine	yol	açacak	böylesine	önemli	bir	yargılamada,	ki-
şiyi	koruyucu	hiçbir	usulü	güvenceye	yasada	yer	verilmemiştir.		
Psikososyal	 engelli	 bireylerin	 adalet	 mekanizması	 karşısında	
tamamen	korumasız	ve	desteksiz	bırakan	bu	sistem,	başta	BM	
EHS	12.	ve	13.	Maddesi	olmak	üzere	uluslararası	 insan	hakları	
hukukuna	aykırılık	oluşturmaktadır	ve	öncelikli	olarak	değişti-
rilmesi	gerekmektedir.
15 MK MADDE 405.- Akıl hastalığı veya akıl zayıflığı sebebiyle işlerini göremeyen 
veya korunması ve bakımı için kendisine sürekli yardım gereken ya da başkalarının 
güvenliğini tehlikeye sokan her ergin kısıtlanır. Görevlerini yaparlarken vesayet altına 
alınmayı gerekli kılan bir durumun varlığını öğrenen idarî makamlar, noterler ve 
mahkemeler, bu durumu hemen yetkili vesayet makamına bildirmek zorundadırlar.  
16 MK Madde 409.- Bir kimse dinlenilmeden savurganlığı, alkol veya uyuşturucu 
madde bağımlılığı, kötü yaşama tarzı, kötü yönetimi veya isteği sebebiyle kısıtlanamaz. 
Akıl hastalığı veya akıl zayıflığı sebebiyle kısıtlamaya ancak resmî sağlık kurulu raporu 
üzerine karar verilir. Hâkim, karar vermeden önce, kurul raporunu göz önünde tutarak 
kısıtlanması istenen kişiyi dinleyebilir.
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V.  Özgürlük ve güvenlik hakkı ve adalete   
  erişim; 

İstemsiz yatış ve istemsiz tedavi süreçlerinde 
adalete erişim ne kadar mümkün?
Kişilerin		özgürlük	ve	güvenlik		hakları	başta	AİHS	5.maddesi	olmak	
üzere	uluslararası	hukuk	metinlerinde	ve	iç	hukukta		Anayasanın	
19.	maddesi,	 CMK	 ve	 diğer	mevzuatta	 	 düzenlenmektedir.	 	 AİHS	
kişi	güvenliği	ve	özgürlüğünün	sınırlanmasını	çok	sıkı	koşullara	ve	
mahkeme	kararına	bağlayarak	koruyucu	güvencelere	yer	vermek-
tedir.	

Anayasanın	19.	Maddesinde,		kişilerin	özgürlük	ve	güvenlik	hakla-
rının	AİHS	 ile	aynı	oranda	olmasa	da	güvenceye	alındığını,	ancak	
psikososyal	engellilerin	koruma	kapsamı	dışında	bırakıldığını	gör-
mekteyiz.	Kişi	güvenliği	ve	özgürlüğü	hakkı	ile	bu	hakkın	sınırlan-
ma	koşullarını	düzenleyen	Anayasa	19.maddesi	“toplum	için	tehli-
ke	teşkil	eden	akıl	hastası,	uyuşturucu	madde	veya	alkol	tutkunu	ve	
serserilerin	bir	müessesede	tedavi,	eğitim	veya	ıslahı	için	kanunda	
belirtilen	esaslara	uygun	olarak	alınan	tedbirin	yerine	getirilmesi-
ni”	özgürlüklerin	sınırlandırılması	yasağı	kapsamının	dışında	tut-
muştur.

Psikososyal	 engellilerin	 “toplum	 için	 tehlike	 oluşturduklarının”	
düşünülmesi	 halinde	 özgürlüklerinden	 yoksun	 bırakılmalarının	
Anayasada	düzenlenmiş	olması	büyük	bir	anayasal	ayrımcılık	ol-
duğu	kadar,	yine	Anayasanın	13.	maddesinde	hak	ve	özgürlüklerin	
kısıtlanmasında	hakkın	özüne	zarar	vermeme,	demokratik	bir	top-
lum	için	zorunlu	olma	ve	ölçülülük	gibi	kriterlere	de	aykırı	olduğu	
açıktır.

19.	madde	 önemlidir	 çünkü	 gerek	Medeni	Kanun,	 gerekse	PVSK	
ve	 diğer	 düzenlemelerdeki	 keyfiliğe	 varan	 uygulamalara,	 hak	 ve	
özgürlük	kısıtlamalarına	yol	açmaktadır.	Üstelik	aşağıda	açıklana-
cağı	üzere	özgürlük	ve	güvenlik	hakkının	kısıtlanması	süreçlerinde	
psikososyal	engellilerin	adalete	erişim	haklarını	güvenceye	alacak	
yasal	ve	idari	tedbirlere	yer	verilmediğini	söylemek	mümkündür.	

Psikososyal	engellilerin	özgürlük	ve	güvenlik	haklarına	yönelik	kı-
sıtlamaların	en	yaygın	uygulamaları	MK	43217	ve	devam	maddeleri	

17 MK 432 MK madde 432 - Akıl hastalığı, akıl zayıflığı, alkol veya uyuşturucu madde 
bağımlılığı, ağır tehlike arz eden bulaşıcı hastalık veya serserilik sebeplerinden 
biriyle toplum için tehlike oluşturan her ergin kişi, kişisel korunmasının başka şekilde 
sağlanamaması hâlinde, tedavisi, eğitimi veya ıslahı için elverişli bir kuruma yerleştirilir 
veya alıkonulabilir.
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ile		PVSK		13.	Maddesine18		dayanılarak	gerçekleştirilmektedir.

Medeni	 Kanun’un	 432.	 maddesinde	 “koruma	 amacıyla	 özgür-
lüğün	kısıtlanması”	başlığı	altında	yer	alan	düzenlemede		“akıl	
hastalığı,	akıl	zayıflığı,	alkol	ve	uyuşturucu	madde	bağımlılığı	ne-
denlerle	toplum	için	tehlike	oluşturması	ve	başka	şekilde	kişisel	
korunma,	 tedavi	 ve	 ıslahının	 sağlanamaması	 halinde	 özgürlü-
ğün	kısıtlanacağı,	bir	kuruma	yerleştirilebileceği	ve	alıkonulabi-
leceği	hükmü	yer	almaktadır.	İstem	dışı	hastaneye	yatırılmalar	
Medeni	Kanun’un	432	maddesi	kapsamında	yapılmaktadır.

İstemsiz	 yatışların	 dayanağı	 olan	 MK	 432.	 Maddesinde	 “akıl	
hastalığı,	 akıl	 zayıflığı,	 alkol	 veya	 uyuşturucu	madde	 bağımlı-
lığı,	(…)	sebeplerinden	biriyle	toplum	için	tehlike	oluşturan	her	
ergin	kişi,	 kişisel	 korunmasının	başka	şekilde	sağlanamama-
sı	hâlinde,	tedavisi,	eğitimi	veya	ıslahı	için	elverişli	bir	kuruma	
yerleştirilir	veya	alıkonulabilir”		hükmü	yer	almaktadır.	Zorunlu	
yatışların	 hukuki	 dayanağı	 olarak	 kabul	 edilen	 bu	 düzenleme	
ile	özgürlükten	 yoksun	bırakılan	 -başta	psikososyal	engelliler	
olmak	üzere-	kişiler	ve	yakınları	bakımından	MK	435.	madde-
sinde19	 itiraz	usulleri	düzenlenmiştir.	Mevcut	 itiraz	prosedürü,	
özellikle	 istemsiz	 yatışı	 yapılan	 kişiler	 bakımından	 erişilebilir	
bir	 itiraz	 mekanizması	 değildir.	 Erişilebilir	 ve	 etkili	 bir	 itiraz	
mekanizmasından	 söz	 edebilmek	 için	 öncelikle	 zorunlu	 yatışı	
yapılan	kişinin,	bir	savunucu	yardımından	etkin	bir	şekilde	ya-
rarlanması	 ve	bu	süreçte	 ihtiyaç	duyduğu	psikolojik	 ve	sosyal	
desteğin	kendisine	sağlanıyor	olması,	karar	verilmeden	önce	de	
kişinin	ya	da	savunucusunun	mahkemece	dinlenme	zorunlulu-
ğunun	bulunması	gerekmektedir.	Özellikle	psikiyatri	hastaları	
gibi	çoğu	kez	yargı	denetimine	bile	sunulmayan	idari	bir	kararla	
özgürlüklerinden	yoksun	bırakılanlar	için	kolay	erişilebilir,	dur-
durucu	etkisi	olan	itiraz	usullerinin	gerekliliğini	vurgulamakta	
yarar	vardır.	

Teorik	olarak	zorunlu	yatışı	yapılan	kişinin	kendisi	veya	avukatı,	
kısıtlı	 ise	vasisi,	 18	yaşından	küçükse	velisi	 ve	her	kes	 için	ya-
kınları	 tarafından	özgürlükten	yoksun	bırakılma	kararını	 veren	
ya	da	onaylayan	ilgili	Sulh	Hukuk	Mahkemesi’ne	kararın	öğre-
nildiği	 tarihten	 itibaren	on	gün	 içinde	 itiraz	etme	hakkı	 vardır.	
Ancak	pratikte	itiraz	hakkının	uygulanamadığı	RUSİHAK’ın	Ruh	
Sağlığında	İnsan	Hakları	2013	Ulusal	Raporu	verilerinden	de	gö-
rülmektedir.	Özgürlüğün	kısıtlanmasının	etkin	bir	denetiminden	
söz	edebilmek	için,	psikiyatri	hastasının	itiraz	makamına	erişi-
mini	ve	bu	süreçte	hukuki,	psikolojik	ve	sosyal	destek	dahil	ge-

18 Polis Vazife ve Salahiyet Kanunu (PVSK) 13. madde “...Bir kurumda tedavi, eğitim 
ve ıslahı için kanunlarla ve bu Kanunun uygulanmasını gösteren tüzükte belirtilen 
esaslara uygun olarak alınan tedbirlerin yerine getirilmesi amacıyla, toplum için 
tehlike teşkil eden akıl hastası, uyuşturucu madde veya alkol bağımlısı serseri veya 
hastalık bulaştırabilecek kişileri (...) yakalar ve gerekli kanunî işlemleri yapar.
19  MK MADDE 435.- Kuruma yerleştirilen kişi veya yakınları, verilen karara karşı 
kendilerine bildirilmesinden başlayarak on gün içinde denetim makamına itiraz 
edebilirler. Bu hak, kurumdan çıkarılma isteminin reddi hâlinde de kullanılabilir.
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reksinim	duyulabilecek	 tüm	desteklerin	 sağlanmasını	 güvenceye	
alan	bir	yasal	düzenleme	yapılması	gereği	açıktır.

Psikososyal	engelliler	ve	psikiyatri	kullanıcılarının	bir	kısmı	karar	
oluşturmada	 güçlük	 çekebilir;	 bu	 gibi	 durumlar	 için	BM	EHS	 ve	
Dünya	Sağlık	Örgütü	ilkelerinde	belirlendiği	üzere,	kişiye	karar	ve-
rebilmesi	için	ihtiyaç	duyacağı	destek	olanaklarını	sağlamak	dev-
letlerin	görevidir.	Bu	destek,	psikiyatri	kullanıcısı	birey	tarafından	
yetkilendirilmiş	bir	arkadaş	ya	da	yakın	desteği	olabileceği	gibi,	bir-
çok	ülkede	uygulandığı	üzere	bağımsız	sosyal	çalışmacı	veya	avu-
kat,	ombudsman,	sivil	toplum	örgütlerinden	gönüllü	destekçi	ya	da	
hasta	konseyleri	vb.	olabilir.	Bu	tür	bağımsız	destek	mekanizma-
larının	kurulması,	psikiyatri	kullanıcılarının	onurlarının	korunması,	
özerkliklerinin	ve	eşit	hukuki	ehliyetlerini	kullanma	kapasitelerinin	
geliştirilmesi,	adalete	erişimlerinin	mümkün	kılınması	için	önemli	
olduğu	kadar	hizmet	verenlerin	zihniyet	dönüşümü	için	de	gerek-
lidir.

Bir	başka	önemli	hak	 ihlali	alanı	da	psikososyal	engelli	 ve	psiki-
yatrik	kullanıcısı	bireylerin	acil	durumlarda	bilgilendirilmiş	onam	
ve	tedaviyi	reddetme	hakkına	 ilişkindir.	Psikiyatri	kullanıcılarının,	
kriz	durumlarında	karar	verme	yeterliliğinden	yoksun	olabilecek-
leri	kabul	edilebilir.	Dünya	Sağlık	Örgütü,	bu	gibi	durumlarda	dahi,	
psikiyatri	kullanıcısı	kişinin	kararlarının	dikkate	alınması	gereğine	
işaret	 eder.	Dünya	Sağlık	Örgütü’nün	 ruh	sağlığı	 ilkelerinde	has-
tanın	 rıza	 gösterme	becerisine	 bakılmaksızın	 fikrinin	 alınmasının,	
onun	 bütünlüğüne	 ve	 özerkliğine	 saygı	 gösterilmesinin	 önemine	
dikkat	çekilmektedir.20	Bunun	için	önerilen	yol	hastaların	kriz	duru-
munda	kendilerine	neyin	uygulanmasına	ya	da	uygulanmamasına	
dair	ön	talimatlarının	kabulü	ve	bu	talimatlara	uyulmasının	yasal	
güvenceye	bağlanması	gereğidir.

Adli	sürece	dahil	olan	psikososyal	engelliler	bakımından	ayrı	bir	dü-
zenleme	bulunmadığından	bu	kişiler	için	TCK	da	belirlenen	usuller	
uygulanır.	Türk	Ceza	Kanunu’nun	32	ve	57.	Maddeleri21	kapsamında	
tutuklanan	veya	zorunlu	yatışı	ve	tedavisine	karar	verilen	hastalar	
için	itiraz	yetkisi,	varsa	vasilerince	veya	avukatlarınca	kullanılabile-
cektir.	Bu	konuda	karar	verme	yetkisi	yasa	gereği	ilgili	mahkemeye	
aittir.	 Ancak	 bu	 gruptaki	 bireylerin	 ailelerine,	 varsa	 avukatlarına	
veya	adli	yardım	sistemine	erişim	olanaklarının	sınırlılığı	itiraz	yol-
larına	erişimlerini	de	neredeyse	imkânsız	kılmaktadır.	

Psikososyal	engelli	bireyler	bakımından	önemli	hak	ihlallerinin	ya-
şandığı	durumlardan	bir	diğeri	de	PVSK	13.	Madde	kapsamındaki	
yakalama	durumudur.	PVSK	13.maddesi	polise,	 toplumu	rahatsız	
eden	psikiyatri	kullanıcısı	ya	da	psikososyal	engelli	bireyleri	yaka-
layarak	hastane	ya	da	bir	kuruma	götürme	yetkisi	vermektedir.	Bu	
yetki	nedeniyledir	ki	polis	hiçbir	yargı	kararına	gerek	duymadan	en	

20 WHO,www.who.int
21 TCK, www.mevzuat.gov.tr>metin
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küçük	bir	şikâyet	halinde	psikiyatrik	teşhisli	bireyleri	yakalaya-
rak	 özgürlüklerinden	 yoksun	 bırakabilmektedir.	 Bu	 uygulama	
birçok	kez	ailenin	talebiyle	engelli	bireyin	keyfi	biçimde	yakalan-
masına	ve	bu	süreçte	kötü	muameleye	maruz	kalmasın,	hatta	
ölümüne	neden	olmaktadır.	Nitekim	RUSİHAK’ın	da	takipçisi	ol-
duğu	A.Ç.	olayı	bunun	en	bariz	örneklerinden	biridir.22	Bu	olayda	
psikolojik	tedavi	görmekte	olan	A.Ç.’nin	ailesinin	başvurusu	ile	
köye	gelen	112	ve	polis	ekiplerinin	hastaneye	gitmek	istemeyen	
A.Ç.’ye	aşırı	şiddet	uygulamaları	sonucu	kişi	yaşamını	yitirmiş-
tir.	 Bunun	 üzerine	 ailesi	 tarafından	 yapılan	 ve	 RUSİHAK’ın	 da	
müdahil	olduğu	şikâyet	 ve	başvurular	sonuçsuz	kalmış,	 failler	
hakkında	dava	açılmamıştır.	Bu	olay	psikososyal	engelli	bireyle-
rin	yaşam	hakkı	ihlallerinde	dahi	adalet	mekanizmasının	gerekli	
özeni	göstermediğinin	bir	örneği	olduğu	gibi,	aynı	zamanda	bu	
grubun	polis	şiddetine	karşı	korumasızlığını	da	göstermektedir.	

Mevcut	yargı	sisteminde	istemsiz	yatışı	yapılan	psikososyal	en-
gellilerin	adalete	erişimleri	ne	kadar	mümkün?

Bu	konuda	en	kapsamlı	veri	RUSİHAK’ın		Ruh	Sağlığında	İnsan	
Hakları	2013	Ulusal	Raporu’nda	bulunmaktadır.		Rapor	verileri-
ne	göre;	

“İtiraz	ve	yargı	denetimi	konusundaki	tespitler	aşağıda	özetlen-
mektedir:

•	 İstemsiz	yatışın	yargısal	denetimi	için	sulh	hukuk	mahke-
melerine	bildirim	yükümlülüğünün	hastaneler	tarafından	
48	saat	ile	7	gün	arasında	değişen	sürelerde	yerine	geti-
rildiği	görülmektedir.	

•	 İstemsiz	 yatış	 onaylarının	 mahkemelerce	 en	 erken	 on	
gün	ama	genellikle	2-4	ay	gibi	sürelerde	verildiği	ve	çoğu	
kez	psikiyatri	kullanıcısının	bu	sürelerde	taburcu	edilmiş	
olduğu,	dolayısıyla	mahkeme	denetiminin	fiilen	bir	anlam	
ifade	etmediği,	yalnızca	kâğıt	üzerinde	işleyen	prosedürel	
bir	işlem	olarak	gerçekleştirildiği	görülmektedir.

•	 Ziyaret	edilen	İstanbul	Bakırköy,	Erenköy,	Manisa,	Adana,	
Elazığ	 ve	 Samsun	 hastanelerinin	 tümünde,	 hastaneler	
tarafından	 sulh	 hukuk	mahkemelerine	 yapılan	 istemsiz	
yatış	 başvurularının	 tümünün	 mahkemece	 onaylandığı,	
hastanelerin	 hiçbir	 istemsiz	 yatış	 talebinin	 geri	 çevril-
mediği,	dolayısıyla	mahkemelerin	denetim	makamından	
çok,	doktor	kararlarını	onay	makamı	 işlevi	gördüğü	be-
lirlenmiştir.

•	 İzleme	 yapılan	 tüm	 hastanelerde	 gerçekleşen	 istemsiz	
yatışların	 hiçbirinde	 yargıçların	 yatışı	 yapılan	 kişiyi	 gör-

22  www.cumhuriyet.com.tr/m/haber/turkiye/8983
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me,	dinleme	ya	da	bağımsız	bilirkişi	incelemesi	isteme	ge-
reği	duymadığı	ve	yatış	talep	eden	doktor	görüşleri	parale-
linde	karar	verdiği	görülmüştür.

•	 İstemsiz	yatışı	yapılan	kişilerin,	yatış	sürecinde	herhangi	bir	
bağımsız	destek	olanağı	ya	da	ücretsiz	avukat	yardımından	
yararlandırılmadığı,	 yatışı	 denetleyen	mahkemenin	 kişinin	
hukuksal	yardıma	gereksinimi	olup	olmadığı	konusunda	bir	
araştırma	yapma	gereği	duymadığı	öğrenilmiştir.

•	 Görüşülen	psikiyatri	kullanıcısı	bireylerin	hiçbirinin	istemsiz	
yatışa	yasal	itiraz	haklarının	bulunduğundan	haberdar	olma-
dığı,	 bu	 haklarının	 kendilerine	 bildirilmediği,	 itiraz	 olanağı	
tanınmadığı	gibi	herhangi	bir	avukat	ya	da	sosyal	çalışmacı	
veya	başka	destek	mekanizması	bulunmadığı	görülmüştür.”

Bu	 veriler	 ışığında,	 istemsiz	 yatış	 yoluyla	 özgürlüğünden	
yoksun	bırakılan	psikososyal	engellilerin	adalete	erişimle-
rinin	 olanaklı	 olmadığını	 söylemek	 gerekir.	 İstemsiz	 yatış	
ve	adalete	erişim	konusundaki	tespit	ve	önerileri	özetlemek	
gerekirse;

	 Kriz	 durumlarında	 psikiyatri	 kullanıcılarının,	 kendileri	
yerine	tedavi	kararı	verecek	bir	vekil	belirleme	hakkı	ya-
salarda	düzenlenmemiştir.	BM	EHS’de	özellikle	vurgu-
landığı	üzere,	her	koşulda	bireyin	kendi	yaşamı	hakkın-
da	 karar	 oluşturmasının	 desteklenmesi	 ve	 idarenin	 de	
bireyin	kararlarına	saygı	göstermesi	esastır.	Bu	nedenle	
ruh	sağlığı	hizmeti	alan	bireyin,	karar	veremeyecek	du-
rumda	olacağı	dönemler	için	önceden	kendisi	yerine	ka-
rar	verecek	vekil	atamasına	olanak	veren	yasal	düzenle-
melerin	yapılması,	hem	sözleşmedeki	yükümlülüğümüz	
hem	de	kişilik	hakları	bakımından	gereklidir.

	 İstemsiz	yatış,	tedavi	amaçlı	da	olsa,	sonuç	olarak	bireyin	
iradesi	dışında	özgürlüğün	sınırlandırılması	kararı,	yani	
bir	özgürlükten	yoksun	bırakma	durumudur.	Dolayısıyla	
başta	 AİHS	 olmak	 üzere,	 uluslararası	 hukukun	 özgür-
lüğünden	 yoksun	 bırakılan	 bireyler	 için	 sağladığı	 tüm	
güvencelerden	 istemsiz	 yatışı	öngörülen	psikiyatri	kul-
lanıcılarının	da	yararlandırılması	ve	adalete	erişimlerini	
garantileyecek	 tedbirlerin	alınması	gerekmektedir.	BM	
EHS	14.	maddede	bu	husus	özellikle	belirtilmektedir.23

23  Madde 14 
Kişinin hürriyeti ve güvenliği 
1. Taraf Devletler, engelli kişilerin öteki kişilerle eşit biçimde:
(a) kişisel hürriyet ve güvenlik hakkından yararlanmalarını; 
(b) hürriyetlerinden yasal olmayan veya keyfi bir şekilde mahrum bırakılmamalarını 
ve her türlü hürriyetten mahrum bırakma durumunun hukuka uygun olmasını ve 
bir engellilik durumunun hiç bir şekilde hürriyetten mahrum bırakılmayı haklı 
göstermemesini sağlayacaklardır. 
2. Taraf Devletler, engelli kişilerin herhangi bir hukuki muamele sonucunda 
hürriyetlerinden mahrum bırakılmaları durumunda başka kişilerle eşit olarak 
uluslararası insan hakları hukukuna uygun olarak teminatlardan yararlanma hakkına 
sahip olmalarını ve makul imkanların sağlanması dahil olmak üzere işbu Sözleşme 
amaçları ve ilkelerine uygun olarak muamele görmelerini sağlayacaklardır.  
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	 Türkiye’de	 var	 olan	mevzuat	 istemsiz	 yatışın	 yargısal	
denetiminin	süratle	yapılmasına	yönelik	özel	bir	düzen-
leme	 içermediği	 gibi,	 gerçek	 bir	 yargısal	 denetimden	
söz	etmek	de	olanaklı	 değildir.	Medeni	Kanun	432	 ve	
devamı	maddelerinde	düzenlenen	özgürlükten	yoksun	
bırakma	 hali,	 AİHS’nin	 getirdiği	 tüm	 güvencelerden	
uzak,	kişiyi	görmeden	dinlemeden,	avukat	dahil	savun-
ma	desteği	sunmadan,	sadece	doktor	raporlarına	da-
yanan	ve	hastane	taleplerini	onaylayan	bir	prosedürden	
ibarettir

	 Gerçek	bir	yargısal	denetimden	söz	edebilmek	için	ki-
şinin	duruşmada	bulunma,	yasal	danışman	tarafından	
temsil	edilme,	kendi	adına	konuşma,	tanık	sunma	ve	
mahkemeye	 sunulan	 tüm	 belgeleri	 inceleme	 hakkı	
olmalı	 ve	buna	olanak	sağlanmalıdır.	Bu	süreçte	ki-
şinin	 gereksinim	 duyacağı	 avukat,	 sosyal	 çalışmacı	
vb.	 uzman	 destekleri	 ücretsiz	 olarak	 sağlanmalıdır.	
Ancak	böylesi	bir	duruşmada	mahkeme	istemsiz	ya-
tışın	ve/veya	tedavinin	gerektiğini	belirlerse	yatışa	ve/
veya	söz	konusu	tedavinin	yapılmasına	karar	verebi-
lir.	Bu	tedavi	gözlem	olarak	yalnızca	24	saat	sürmeli	
ve	 devamı	 en	 fazla	 üç	 gün	 sonra	 yapılması	 gereken	
tam	 bir	 duruşmanın	 sonucuna	 göre	 belirlenmelidir.	
İstemsiz	yatışın	devamına	karar	verilmesi	durumunda	
da,	diğer	özgürlükten	yoksun	bırakılma	durumlarında	
olduğu	gibi,	periyodik	gözden	geçirme	yapılmalı	ve	bu	
süreçte	kişiye	ücretsiz	avukat	ve	sosyal	çalışmacı	gibi	
savunucu	desteği	sağlanmalıdır.

	 Yabancı	uyruklu	kişiler	bakımından;		istemsiz	yatış	ve	
tedavi	uygulanan	yabancı	uyruklulara	yönelik	kurum-
ların	sunduğu	herhangi	bir	tercüman	hizmeti	bulun-
madığından	bu	kişilerin	herhangi	bir	şekilde	hak	ara-
ma	yollarına	başvurma	olanakları	da	mevcut	sistem-
de	bulunmamaktadır	Oysaki	istemsiz	yatış	bir	özgür-
lükten	yoksun	bırakma	hali	olarak	AİHS’	nin	sağladığı	
güvenceleri	 içermek	 zorundadır.	 Ancak	 RUSİHAK’ın	
izleme	 raporundan	 da	 görüleceği	 üzere	 yabancı	 uy-
ruklu	kişilere	ücretsiz	çevirmen	sağlanmasına	yönelik	
yasal	ve/veya	idari	hiçbir	çözüm	sağlanmış	değildir.



24

VI.  İşkence insanlık dışı ve onur kırıcı 
  muamele yasağı ihlallerinde adalete   
  erişim

Türkiye’nin	de	tarafı	olduğu	birçok	uluslararası	sözleşmede	işken-
ce,	insanlık	dışı	ve	onur	kırıcı	muamele	ve	ceza	yasaklanmıştır	ve	
bu	yasak	mutlak	yasaktır.	Mutlak	yasak	olmasının	anlamı,	savaş,	
terör,	afet,	yoksulluk	ya	da	her	ne	sebeple	olursa	olsun	hiçbir	şey,	
bireylere	 işkence	 ya	 da	 kötü	muamele	 uygulanmasının	mazereti	
olamaz.	Yasak	mutlaktır	ve	bu	yasağın	uygulanması	için	her	türlü	
tedbiri	 almak	 devletlerin	 pozitif	 yükümlülüğüdür.	 İşkence	 yasağı	
genel	olarak	kabul	edilmekle	birlikte,	işkence	boyutuna	varmayan	
kötü	muamele	ve	onur	kırıcı	muamelenin	de	mutlak	yasak	kapsa-
mında	olduğu	genellikle	göz	ardı	edilmektedir.	Oysaki	tarafı	oldu-
ğumuz	BM	İşkence	ve	Diğer	Zalimane,	İnsanlık	Dışı	ve	Onur	Kırıcı	
Muamele	veya	Cezaya	Karşı	Sözleşme’nin	16.	maddesi	dahil	birçok	
uluslararası	düzenlemede,	işkence	düzeyine	varmayan	kötü	mua-
mele	ile	onur	kırıcı	muamelenin	de	yasak	kapsamında	olduğu	ve	
devletlerin	yükümlülüğü	düzenlenmektedir.

Aynı	şekilde	BM	İnsan	Hakları	Komitesi	de	20.	Genel	Yorumunda	
insan	onuruna	saygılı	davranma	zorunluluğuna	dikkat	çekmekte-
dir:	“Özgürlüğünden	yoksun	bırakılan	herkese,	 insanca	ve	kişinin	
doğuştan	sahip	olduğu	onura	saygı	gösterilerek	davranılır”.

Hasta	olsun	ya	da	olmasın,	tedavi	veya	hangi	amaçla	yapılıyor	olur-
sa	 olsun	hiç	 kimseye	 işkence	 yapılamayacağı,	 acımasız,	 insanlık	
dışı,	onur	kırıcı	muameleye	maruz	bırakılamayacağına	dair	yasak,		
Anayasanın	“Kişinin	dokunulmazlığı,	maddi	ve	manevi	varlığı”	baş-
lıklı	 17	 maddesinde24	 düzenlenmiştir.	 Türk	 Ceza	 Kanunu’nun	 iş-
kenceyi	düzenleyen	94.	25	ve	eziyeti	düzenleyen	96.26	Maddelerinde	
işkence	ve	kötü	muamele	suç	olarak	düzenlenmiştir.	

İlk	bakışta	işkence	ve	onur	kırıcı	muameleyi	yasaklayan	genel	
24 Anayasa MADDE 17. – Herkes, yaşama, maddî ve manevî varlığını koruma ve geliştir-
me hakkına sahiptir. Tıbbî zorunluluklar ve kanunda yazılı haller dışında, kişinin vücut 
bütünlüğüne dokunulamaz; rızası olmadan bilimsel ve tıbbî deneylere tâbi tutulamaz. 
Kimseye işkence ve eziyet yapılamaz; kimse insan haysiyetiyle bağdaşmayan bir cezaya 
veya muameleye tâbi tutulamaz.
25  TCK Madde 94- (1) Bir kişiye karşı insan onuruyla bağdaşmayan ve bedensel veya 
ruhsal yönden acı çekmesine, algılama veya irade yeteneğinin etkilenmesine, aşağılan-
masına yol açacak davranışları gerçekleştiren kamu görevlisi hakkında üç yıldan oniki 
yıla kadar hapis cezasına hükmolunur. …..(2) Suçun; a) Çocuğa, beden veya ruh bakımın-
dan kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiye ya da gebe kadına karşı,
26 TCK 96 Madde 96- (1) Bir kimsenin eziyet çekmesine yol açacak davranışları gerçekleş-
tiren kişi hakkında iki yıldan beş yıla kadar hapis cezasına hükmolunur.(2) Yukarıdaki fıkra 
kapsamına giren fiillerin; a) Çocuğa, beden veya ruh bakımından kendisini savunamaya-
cak durumda bulunan kişiye ya da gebe kadına karşı,



25

düzenlemeler	 yeterli	 görünse	 de	 özellikle	 psikiyatri	 kulla-
nıcılarının	 tedavi	 edildikleri	 ortamlarda	 yaşanan	 ya	 da	 ya-
şanabilecek	 hak	 ihlallerini	 önlemek	 bakımından,	 psikiyatri	
kullanıcılarına	 özgü	 olarak	 düzenlenmiş,	 işkence,	 insanlık	
dışı	ve	onur	kırıcı	muamele	ve	 tedavi	yasağına	dair	ayrıntılı	
tedbirlere	 ihtiyaç	 olduğu	 açıktır.	 Avrupa	 İşkenceyi	 Önleme	
Komitesi’nin	(CPT)	ziyaretlere	dayalı	dönemsel	raporlarında	
belirttiği	üzere,	psikiyatri	hastanelerindeki	anestezisiz	EKT,	
tecrit	ve	 tespit	yöntemlerinin	 insan	onuruna	aykırı	kullanıl-
ması,	 tedavi	 ortamlarının	 başlı	 başına	 insan	 onuruyla	 bağ-
daşmayan	nitelikte	olması,	 tektip	giysi	zorunluluğu	ve	ben-
zeri	insan	hakları	ihlali	tespitlerinin	yer	aldığını	anımsamak	
gerekir.	Benzer	tespitler	RUSİHAK’ın	2013	ulusal	raporunda	
da	yer	almaktadır.

Bir insan hakları ihlali olarak tecrit, tespit gibi 
kısıtlama uygulamaları ve adalete erişim

Psikososyal	engelli	 bireylerin	psikiyatri	hastanelerinde	sıklıkla	
maruz	kaldıkları	bir	uygulama	da	tecrit	ve	tespittir.	Başta	Avrupa	
İnsan	Hakları	Sözleşmesi	 (AİHS)	olmak	üzere,	uluslararası	hu-
kukta	özgürlükten	yoksun	bırakma	çok	sıkı	kurallara	ve	mahke-
me	denetimi	gibi,	bağımsız	denetim	ve	periyodik	gözden	geçirme	
koşullarına	tabi	kılınmıştır.	Tecrit	ve	tespit,	hapsedilme,	hareket-
siz	bırakma	ve	izolasyon	içeren	ve	bireysel	özgürlükler	üzerindeki	
en	büyük	kısıtlamalardan	biridir.

Bu	kapsamda,	 tecrit	 edilme	 ve	kısıtlama	müdahaleleri	 de	 çok	
istisnai	 olarak	 başvurulabilecek	 ve	 özel	 koşullara	 tabi	 olması	
ve	düzenli	gözden	geçirilmesi	gereken	bir	özgürlükten	yoksun	
bırakma	 durumu	 olarak	 değerlendirilmektedir.	 Genel	 kabule	
göre,	giderek	yürürlükten	kaldırılması,	vazgeçilmesi	gerekmek-
tedir.	Nitekim	Dünya	Sağlık	Örgütü	(DSÖ)	de,	ruh	sağlığı	hizmet-
lerinde	“tecrit	odalarının	kaldırılması	yönünde	adımlar	atılmalı	
ve	yenilerinin	kurulması	yasaklanmalı”	demektedir.27	Aynı	şekil-
de	 tespit	 konusunda	 da	 “Kriz	 durumları	 ile	mücadelede	 gele-
neksel	kısıtlayıcı	yöntemlerin	terk	edilmesini	sağlamak	için	ruh	
sağlığı	çalışanlarının	eğitilmesi”	gereğini	vurgulamakta,	dolayı-
sıyla	uluslararası	insan	hakları	hukuku	standartlarına	dayalı	ruh	
sağlığı	ilkeleri	önermektedir.

Benzer	 yaklaşım	 Avrupa	 İşkenceyi	 Önleme	Komitesi’nin	 (CPT)	
raporlarında	da	görülür.	CPT	psikiyatri	hastaneleri	ile	ilgili	ola-
rak	 yayımladığı	 raporlarında;	 “Hastaların	 zapt	 edilmesi	 açık	
olarak	 tanımlanmış	 bir	 politikaya	 tabi	 olmalıdır.	 Bu	 politikada	
açıkça	 ajite	 veya	 saldırgan	 hastaları	 zapt	 etme	 gayretlerinde,	
ilk	aşamada	mümkün	olabildiğince	fiziksel	olmayan	yöntemlere	

27 www. who.int
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başvurulması	 (örnek;	 sözlü	 talimat)	 ve	 fiziksel	müdahale	 gerekli	
olduğunda	prensipte	sadece	elle	kontrolle	sınırlı	kalınması	gerek-
tiği	belirtilmelidir”	demektedir.

Ayrıca	CPT,	psikiyatri	kurumlarında	çalışan	personele,	ajite	ve	sal-
dırgan	hastalara	uygulanacak	gerek	fiziksel	olmayan,	gerekse	elle	
kontrol	teknikleriyle	ilgili	eğitim	verilmesinin	önemine	vurgu	yap-
maktadır.	Personelin,	fiziksel	olmayan	ya	da	elle	kontrol	teknikle-
rini	uygulama	becerisi,	zor	durumlarla	karşılaşıldığında	en	uygun	
müdahalenin	seçilmesini	sağlayacak,	personelin	ve	hastaların	za-
rar	görme	riskini	azaltacaktır.	

CPT,	“çok	istisnai	durumlarda	fiziksel	zapt	etme	gereçlerine	baş-
vurmak	zorunda	kalınsa	bile	bunların	 ilk	fırsatta	çıkartılması	ge-
rektiğini”	vurgulamaktadır.	CPT’ye	göre,	“kısıtlama	gereçleri	asla	
cezalandırma	amaçlı	kullanılmamalı	veya	kullanım	süreleri	uzatıl-
mamalıdır.”	

“CPT	kimi	durumlarda	fiziksel	gereçlerin	günler	boyunca	uygulan-
dığı	hastalarla	karşılaşmıştır;	Komite	bu	tür	uygulamaların	tedavi	
yönünden	hiç	bir	açıklaması	olamayacağını	ve	görüşü	uyarınca	bu	
uzunluktaki	bir	sürenin	ancak	kötü	muamele	kapsamına	gireceğini	
vurgular.”28 

Gerek	CPT	‘nin,	gerekse	DSÖ	nün	standartlarına	göre,
	 kısıtlamanın	en	son	çare	olarak	görülmesi;
	 önce	diğer	yöntemlerin,	eğer	o	yöntemler	sonuç	vermezse	

elle	müdahalenin	yapılması	ve	kısıtlamanın	elle	müdahale	
sınırlarında	kalması;																

	 kısıtlamanın	 asla	 bir	 cezalandırma	 aracı	 olarak	 görülme-
mesi	gerektiği;

	 uzun	süreli	kısıtlamaların	kötü	muamele	kapsamına	girece-
ği	belirtilmektedir.	

Ancak	bu	standartlara	rağmen	RUSİHAK’ın	2013	raporundan	görü-
leceği	üzere,	sivil	 izleme	kapsamında	ziyaret	edilen	hastanelerin	
hemen	hepsinde	tespit	odalarında	yatağa	bağlanmak	suretiyle	ha-
reketsiz	bırakma	uygulamasının	yaygın	olarak	sürdürüldüğü	tespit	
edilmiştir.	Başlı	başına	bir	kötü	muamele	olarak	da	nitelenebile-
cek	olan	uzun	süreli	tespit	(kişiyi	yatağa	bağlama)	uygulamalarına	
özellikle	geceleri	hastabakıcıların	dayak	ve	hakaretlerinin	de	eşlik	
ettiğine	dair	çok	sayıda	şikâyet	alındığı	belirtilmiştir.

Uluslararası	hukukta	küçüklerde	kısıtlama	araçlarının	kullanılması	
yasaktır.	 RUSİHAK’ın	 raporuna	 göre,	 ziyaret	 edilen	 hastanelerde	
incelenen	kayıtlar,	yalnız	yetişkinlerin	değil	çocukların	da	sıklıkla	
yatağa	 bağlanmak	 suretiyle	 tespite	maruz	 kaldıklarını,	 kız	 ya	 da	
erkek	çocukların,	açık	yasağa	rağmen,	özellikle	de	cezalandırma	
amaçlı	tespit	edildiklerini	göstermiştir.

28 www.cpt.coe.int/lang/tur/tur-standards.doc
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Uluslararası	hukuk	çocukların	kısıtlanmasını	yasaklamış	olma-
sına	rağmen,	psikiyatri	hastanelerinde	tedavi	gören	çocukların	
bu	kadar	yaygın	şekilde	ve	bu	kadar	uzun	sürelerle	tecrit	edil-
mesi,	yatağa	bağlanması,	hareketsiz	tutulması,	hem	çocuk	hak-
larına	hem	de	DSÖ	standartlarına	aykırıdır.	Ayrıca	bu	kadar	uzun	
süreli	 kısıtlama	CPT’nin	de	belirttiği	üzere,	onur	kırıcı	 ve	kötü	
muamele	kapsamına	girmektedir.	Aynı	zamanda	Avrupa	 İnsan	
Hakları	 Sözleşmesi’nin	 3.	maddesiyle	 korunan	 hakka	 aykırılık	
oluşturur.	BM	EHS	15.	maddesinde	tanımlanan	insanlık	dışı	ve	
onur	kırıcı	muamele	yasağı	kapsamındaki	hakların	da	ihlali	an-
lamına	gelmektedir.	

Tüm	bu	 veriler,	 psikososyal	 engelli	 bireylerin	psikiyatri	 hasta-
nelerinde	 hukuken	 yasak	 muamelelere	 maruz	 kaldıklarını	 ve	
hiçbir	 koruyucu	 önlem	 alınmadığı	 gibi	 mağdurların	 bağımsız	
destek	 olanaklarından	 yoksun	 bırakıldıklarını	 göstermektedir.	
Kısıtlanan	psikososyal	 engellilerin	 erişebilecekleri	 bir	 başvuru	
mekanizması	bulunmamaktadır.	Yaygın	tecrit	ve	tespit	uygula-
malarının	soruşturulmasına	yönelik	herhangi	bir	etkin	mekaniz-
manın	bulunmadığı	gibi	bu	konuda	sivil	toplumun	katkı	koyması	
da	engellenmektedir.	Herhangi	bir	nedenle	psikiyatri	hastane-
sine	yatarak	tedavi	olmak	durumunda	kalan	bireylerin	hastane	
süreçlerinde	karşılaştıkları	 insan	hakları	 ihlallerinde	bir	savu-
nucu	desteğine	ve	şikâyet	mekanizmasına	ya	da	adli	süreçlere	
erişim	olanağının	bulunmaması	bu	gruptaki	bireyleri	her	 türlü	
istismar	ve	kötü	muameleye	karşı	korumasız	bırakmaktadır.	Bu	
nedenle	BM	EHS	doğrultusunda	kişileri	koruyucu	yasal	ve	idari	
tedbirlerin	bir	an	önce	alınması	gerekmektedir.
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VII. Adalete Erişimin Güvencelerinden    
  Biri Olarak Psikososyal Engelli 
  Bireylerin Desteklenmesi

Psikososyal	engelli	bireylerin,		bazı	haklarını	kullanabilmeleri	için	
diğer	bireylerden	farklı	olarak	ek	desteklere	 ihtiyaç	duyabilecek-
leri	 bilinen	 bir	 gerçektir.	 Hak	 arama	 ve	 adalet	 mekanizmasına	
başvurma	süreçlerinde	karar	 verme,	bilgi	edinme,	etkili	başvuru	
yapabilme,	kendini	savunma	gibi	konularda	diğer	bireylerden	fark-
lı	zorluklar	yaşamakta,	ek	destek	ve	güçlendirilmeye	ihtiyaç	duy-
maktadırlar.	Nitekim	bu	husus	BM	EHS’de	özellikle	vurgulanmak-
tadır.	 Sözleşmeye	göre,	 engelli	 bireylerin	 insan	haklarından	 tam	
ve	eşit	olarak	yararlanabilmeleri	için	ihtiyaç	duyacakları	destekle-
rin	sağlanması	devletlerin	pozitif	 yükümlülüğü	gereğidir.	Hakları	
konusunda	danışmanlık	sunacak	ve	engelli	bireyin	talebi	üzerine,	
bireyin	 arzu	 ettiği	 hak	 arama	 yolları	 hakkında	 bilgi	 verecek,	 bu	
süreçlerde	yanında	olacak,	 ilgili	 toplantılara	katılacak,	 yargılama	
süreçlerinde	yanında	olacak	bir	temsilciye/savunucuya	sahip	olma	
hakkı	vardır.	Başta	ücretsiz	avukat	yardımından	yararlanma	hakkı	
olmak	üzere	avukatın	 yanı	 sıra	bağımsız	 savunucu,	 sosyal	 çalış-
macı,	 psikolog,	 ombudsman	 ya	da	 akran	desteği	 gibi	 ihtiyaç	du-
yabileceği	tüm	desteklere	ihtiyaç	duyduğu	anda	ve	oranda	ulaşma	
hakkını	garantiye	alacak	 yasal	düzenlemeler	 yapılmalı	 ve	hizmet	
verenlerin	 bu	 düzenlemelere	 uymasını	 sağlayacak	 tüm	 tedbirler	
alınmalıdır.	Aksi	 durum	psikososyal	 engellilere	hukuken	 tanınan	
hakların	yaşama	geçmemesi	sonucunu	doğuracaktır.	

Sözleşmenin	 yürürlüğe	girmesinden	 raporun	hazırlandığı	 sürece	
kadar	altı	yıla	yakın	zaman	geçmiş	olmasına	karşın	ne	yazık	ki	bu	
konuda	 hiçbir	 ilerleme	 kaydedilmemiştir.	 Yasalarda	 sözleşmeyle	
uyumlu	 değişiklikler	 yapılmadığı	 gibi	 psikososyal	 engelli	 bireyin	
adli	süreçlerde	ihtiyaç	duyacağı	desteklere	ilişkin	idari	düzenleme-
ler	de	gerçekleştirilmemiştir.	Örneğin	Adli	Yardım	Yönetmeliğinde	
yapılacak	çok	basit	bir	değişiklik	 ile	psikososyal	engelli	bireylere	
ücretsiz	 avukat	 desteği	 sunulması	 sağlanabilecek	 iken	 buna	 yö-
nelik	herhangi	bir	adım	atılmamıştır.	Ağır	bürokratik	işlemler	ne-
deniyle	adli	yardıma	erişemeyen	birçok	psikososyal	engelli	bireyin	
ekonomik	hak	kayıplarına,	 istismar	edilmelerine	neden	olmakta-
dır.	

Benzer	şekilde	bağımsız	savunucu,	akran	desteği	ya	da	sivil	 top-
lum	gönüllülerinin	desteğine	olanak	tanımayan	sistem	ve	mevzu-
at	nedeniyle,	 özellikle	 özgürlüğünden	 yoksun	kalmış	psikososyal	
engellilerin	insan	hakları	ihlallerinin	yaygın	bir	şekilde	sürdüğünü	
söylemek	mümkündür.	



29

VIII. Hastanelerde ve Kurum 
  Temelli Hizmetlerde Bağımsız Şikâyet 
  Mekanizmaları Sorunu
Yasalarda	 psikososyal	 engelli	 bireylerin	 tedavi	 gördüğü	 psiki-
yatri	hastaneleri	 ile	bakım	kurumlarında	bağımsız	şikâyet	me-
kanizmaları	 ve	 etkin	 bir	 şikâyet	 prosedürü	 tanımlanmamıştır.	
Kurumlarda	kalan	ya	da	psikiyatri	hastanelerinde	tedavi	gören	
bireyler	şikâyetlerini	sözlü	olarak	kurum	çalışanlarına,	çoğun-
lukla	da	hastanelerde	hemşire	ve	hastabakıcılara,	kurumlarda	
bakıcılara	 iletmek	zorunda	kalmaktadırlar.	Oysaki	 ihmal,	 istis-
mar	ve	kötü	muameleden	kaynaklanan	hak	 ihlallerinin	nedeni	
de	çoğunlukla	bu	grup	hizmet	verenlerden	kaynaklanmaktadır.	
Dolayısıyla	bağımsız	şikâyet	mekanizmalarının	olmadığı	bu	du-
rumda	herhangi	bir	soruşturma	başlatma	ve	sonuç	alma	olana-
ğından	söz	etmek	mümkün	değildir.

RUSİHAK’ın	 2013	 raporunda	 yer	 alan	 veriler,	 psikiyatri	 hasta-
nelerinde	 bağımsız	 şikâyet	 mekanizmalarının	 bulunmaması-
nın	psikososyal	engelli	bireylerin	adalete	erişememelerinin	en	
önemli	 nedenlerinden	 birini	 oluşturduğunu	 göstermektedir.	
Raporda	şu	tespitler	yer	almaktadır;

“Ziyaret	edilen	her	hastanede	ve	her	serviste	şikâyet	prosedürü-
nün	ne	olduğu	ve	nasıl	işlediği	soruldu.	Bu	soruya	istisnasız	tüm	
hastanelerde	aynı	yanıt	verilmiştir:	

“Hasta	şikâyetini	sözlü	olarak	bildirir	biz	de	çözebilirsek	çözeriz,	
çözemezsek	doktora	söyleriz;	zaten	basit	şikâyetler.”

Tüm	hastanelerde	son	bir	yıl	içinde	kaç	hastanın	yazılı	şikâyette	
bulunduğunu	ve	kaç	şikâyet	üzerine	soruşturma	başlatıldığını,	
soruşturmaların	sonucunun	ne	olduğunu	sorduk.	Verilen	yanıt-
lardan,	hastanelerin	çoğunda	ya	hiç	yazılı	şikâyet	yapılmadığı	ya	
da	çok	az	sayıda	yapıldığı,	şikâyet	dilekçelerinin	hasta	dosyası-
na	konulduğu,	böylece	doktorun	görmesinin	sağlandığı,	şikâyet	
hakkında	ne	yapılacağına	karar	verme	yetkisinin	doktorda	oldu-
ğu	belirtilmiştir.	Şimdiye	değin	hasta	dosyalarına	konulan	dilek-
çelerdeki	yakınmaların	üst	mercilere	 iletilip	 iletilmediği	sorul-
duğunda,	“idareye	iletilen	olmadı”	yanıtı	verilmiştir.

Son	bir	yılda,	hastanede	yatarak	tedavi	gören	psikiyatri	kullanıcı-
larının	başvurusuyla	açılan	soruşturma	bulunmadığı,	bir	hasta-
nede	açılan	soruşturmanın	da	bireyin	yakınlarının	hasta	hakları	
kurullarına	yaptığı	şikâyet	üzerine	başlatıldığı	bilgisi	verilmiştir.”
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Kapalı	kurumlarda	kalan	ya	da	 tedavi	gören	psikososyal	engelli-
ler	 için	 yasalarda	herhangi	bir	 bağımsız	 şikayet	mekanizmasının	
düzenlenmemiş	 olması	 ve	 RUSİHAK	 raporundaki	 veriler	 birlikte	
değerlendirildiğinde,	bu	gruptaki	bireylerin	adalete	erişemedikleri	
açıktır.
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IX.  Adalete Erişim Bakımından Bağımsız 
  Sivil Denetim
Kurumların	ve	hizmetlerin	sivil	toplum	kuruluşlarınca	ve	insan	
hakları	 temelinde	 izlenmesi,	 özellikle	 özgürlüklerinden	 mah-
rum	bırakılan	kişilerin	koşullarının	ve	verilen	kurumsal	hizmet-
lerin	resmi	görevliler	dışında	gözden	geçirilmesi,	raporlanması	
ve	ihlallerin	önlenmesini	amaçlayan	bir	geribildirim	ve	sivil	ka-
tılım	çalışmasıdır.

Psikiyatri	hastaneleri	ile	bakım	ve	rehabilitasyon	merkezlerinin	
sivil	toplum	örgütleri	tarafından	insan	hakları	temelinde	ziyaret-
ler	yoluyla	izlenmesi	ihlallerin	önlenmesi	bakımından	yaşamsal	
öneme	sahiptir.	Var	olan	idari	denetim	mekanizmalarının	kurum	
odaklı	 yaklaşımı,	bu	kurumlardan	hizmet	alan	bireylerin	 insan	
hakları	 bakımından	 yeterli	 güvenceleri	 sağlamaktan	 uzaktır.	
Psikiyatri	 hastanelerinden	 yatarak	 tedavi	 yoluyla	 hizmet	 alan	
grubun	ağırlıklı	olarak	psikososyal	engelli	bireylerden	oluştuğu	
göz	önüne	alındığında,	bireylerin	hakları	bakımından	ek	güven-
celere	ve	ek	kontrol	mekanizmalarına	olan	gereksinim	açıktır.	
Nitekim	BM	EHS	bu	gereksinimi	karşılamak	üzere	psikiyatri	ku-
rumlarının	bağımsız	sivil	denetimine	ayrı	önem	vermiştir.

BM	EHS	Genel	İlkeler	Madde	4/3’te,	engelli	kişilerin	yaşamları-
nı	etkileyen	tüm	politika,	program	ve	hizmetlerin	belirlenmesi,	
planlaması	 ve	uygulaması	 süreçlerinde	engelli	 çocuklar	dahil,	
tüm	engelli	kişilerin,	kendilerini	temsil	eden	örgütleri	aracılığıy-
la	 etkin	katılımını	 sağlamanın	devletlerin	 yükümlülüğü	olduğu	
özellikle	vurgulanmaktadır.

Yine	BM	EHS	Madde	16	Fıkra	3’te	ise;	“Taraf	Devletler	sömürü-
nün,	şiddetin	ve	istismarın	her	biçimini	önlemek	için	engellilere	
hizmet	etmeye	yönelik	tüm	tesislerin	ve	programların	bağımsız	
merciler	 tarafından	 etkin	 bir	 şekilde	 denetlenmesini	 sağlar,”	
denilmektedir.

BM	EHS’nin	Madde	33(3),	sivil	 toplumun	“izleme	sürecine	tam	
olarak	dahil	edilmesini	ve	katılmasını”	düzenlemektedir	(bu	ke-
lime	zo	runluluk	anlamına	gelir	ve	yükümlülük	seviyesi	açısından	
hiçbir	şüpheye	yer	bırakmaz).	Taraf	devletler	yalnızca	danışma	
değil,	daha	kuvvetli	bir	yükümlülük	olan	tam	katılımı	sağlama-
lıdır.	Madde	33(3)	engellilerin,	onları	temsil	eden	kuruluşlardan	
ayrı	olarak	katılımlarına	da	olanak	sağlamaktadır.	

Madde	 16,	 psikososyal	 engelliler	 dahil	 tüm	 engelli	 bireylerin	
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kendilerini	 ilgilendiren	 tüm	 politika,	 karar	 ve	 uygulamalara	 tam	
ve	etkin	katılımını	düzenleyen	Madde	4/3	ve	sözleşmenin	uygulan-
masına	 engellilerin	 ve	 engelli	 örgütlerinin	 katılımını	 düzenleyen	
Madde	33/3	ile	birlikte	düşünüldüğünde,	devletlerin	ve	kurumların,	
engelli	 hakları	 alanında	 çalışan	 sivil	 toplum	 örgütleri	 tarafından	
izlenmesini	 kolaylaştıracak	 önlemleri	 alması	 gerekmektedir.	 Bu	
aynı	zamanda	işkence,	insanlık	dışı	ve	aşağılayıcı	muamele	yasa-
ğının	engelliler	bakımından	uygulanmasını	 teminat	altına	almak-
tadır.

BM	 EHS	 Madde	 34	 gereği	 kurulan	 Engelli	 Kişilerin	 Hakları	
Komitesi’nin	izleme	ve	denetim	yetkisi	önemli	bir	güvence	sağla-
yacaktır.	Taraf	devletler	her	dört	yılda	bir	komiteye	rapor	sunarak	
engelli	 kişilerin	 insan	 hakları	 alanında	 sözleşme	 gereklerini	 ne	
kadar	yerine	getirdiklerini	açıklayacaktır.	Devlet	raporlarının	yanı	
sıra,	insan	hakları	alanında	çalışan	sivil	toplum	kuruluşları	hazır-
layacakları	 alternatif	 raporlarla	 devletlerin	 yükümlülüklerini	 ne	
kadar	 yerine	 getirdiğini	 komiteye	 bildirecektir.	 Raporlar	 komite	
tarafından	incelenerek	tavsiyeler	oluşturulacaktır.

Avrupa	Konseyi	2006-2015	Engelli	Eylem	Planı’nda	da	her	türlü	ih-
mal,	istismar,	taciz	ve	kötü	muamelenin	önlenmesi	ve	tespiti	ba-
kımından	 sivil	 toplum	örgütlerinin	 bağımsız	 denetimine	 açılması	
hedefi	hükümetlerin	önüne	görev	olarak	konulmaktadır.29

Uluslararası	 izleme	organlarının	denetimi	kuşkusuz	çok	önemli-
dir	ancak,	yerel	sivil	 toplum	örgütlerinin	sivil	denetiminin	de	çok	
önemli	 olduğu	 ve	 kurumlarda	 hizmet	 alan	 psikososyal	 engelli	
bireylerin	maruz	kaldığı	hak	 ihlallerinin	 tespiti,	 takibi	 ve	çözümü	
bakımından	önemi	 inkâr	edilemez.	Nitekim	RUSİHAK’ın	psikiyat-
ri	 hastanelerinde	 gerçekleştirdiği	 sivil	 denetim	 sırasında	 tespit	
edilen	 hak	 ihlalleri	 ve	 sorunlar	 raporlanarak	 ilgili	 kişi	 ve	merci-
lere	 iletilmiş,	 görüşmelerle	 çözüm	 önerileri	 paylaşılmıştır.	 Aynı	
zamanda	 bireylere	 hak	 arama	 yolları	 hakkında	 bilgi	 verilmiş	 ve	
danışmanlık	ve	destek	hizmeti	sağlanmıştır.	Ancak	yasal	mevzua-
tımızda	sivil	toplumun	kurumları	ziyaretler	yoluyla	izlemesini	sağ-
layacak	düzenlemeler	bulunmadığından,	bu	tür	kurumlara	girmek	
çok	 sıkı	 koşullara	 tabi	 olup	 izin	 alma	prosedürleri	 uzun	 ve	 çoğu	
kez	de	 imkânsız	olmaktadır.	Bu	nedenle	gerek	BM	EHS	gerekse	
sözleşmenin	seçmeli	ek	protokolü	gereği	sivil	toplumun	bağımsız	
denetimini	olanaklı	kılacak	yasal	değişikliklerin	yapılması	gerekir.	
Bu	 değişiklikler	 psikososyal	 engellilerin	 adalete	 erişimlerinin	 de	
önünü	açacaktır.

29 AK Eylem Planı 13:  “..yasal, idari, adli ve diğer tedbirlerle şeffaf ve güçlü müeyyideler 
uygulamak ve engelli bireylere karşı işlenen her türlü fiziksel veya ruhsal şiddet, 
yaralama veya taciz, ihmalkar veya kötü muamele, suiistimal veya kaçırma eylemlerini 
önlemek amacıyla sivil toplumun bağımsız bir biçimde değerlendirme yapmasına olanak 
tanımak,”
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Sonuç ve Öneriler
Engelliliğin	bir	insan	hakları	konusu	olarak	hukukun	gündemi-
ne	gelmesinin	gecikmesindeki	en	temel	sorunun	adalete	erişim	
sorunu	olduğunu	belirtmiştik.	Adalete	erişim	sorunu	farklı	engel	
grupları	için	farklı	şekillerde	tezahür	etmektedir.	Fiziksel	engelli	
birey	için	adalete	erişimi	zorlaştıran	faktörler	genellikle	mahke-
melerin	bulunduğu	binalara	erişimin	önündeki	fiziksel	engeller	
iken,	görme	engelli	bireyler	 için	ayrıca	bilgiye	erişim	engelleri	
de	buna	eklenmektedir.	 Zihinsel	 ve	psikosoyal	 engelli	 bireyler	
için	ise	durum	daha	da	vahimdir.	Bu	engel	gruplarındaki	bireyler	
hukuken	eşit	haklara	sahip	bireyler	olarak	kabul	edilmemekte,	
dolayısıyla	dava	açma	ve	davada	taraf	olma	haklarından	yoksun	
bırakılmaktadır.

Bunun	 yanı	 sıra,	 engelli	 bireylerin	 adalet	 hizmetlerinin	 yürü-
tülmesinde	asli	rol	oynayan	mesleklere	engellilikleri	nedeniyle	
giremiyor	ya	da	tercih	edilmiyor	olmaları,	adalet	hizmetleri	yü-
rütücülerinin	 ayrımcı	 zihniyetlerinin	 sürmesine,	 hizmet	 veren-
lerin	engelli	bireyleri	eşit	haklara	ve	onura	sahip,	özerk	bireyler	
olarak	kabul	 etme	süreçlerini	 geciktirmekte	 ve	bunun	sonucu	
engellilerin	haklara	erişimi	zorlaşmaktadır

Psikososyal	 engelliler	 bakımından	 adaletin	 erişilebilir	 olması	
için;	

Öncelikle	adalet	sistemi	ile	ilgili	tüm	mekânların	zihinsel	ve	psi-
kososyal	engel	grupları	için	kolay	erişilebilir	olması	sağlanma-
lıdır.	

Adalet	 hizmetleri	 tüm	engel	 grupları	 için	 erişilebilir	 olmalıdır.	
Örneğin	yasalar,	dava	açma	prosedürleri,	usul	gibi	konular	zi-
hinsel	 ve	 psikososyal	 engelli	 bireylerin	 anlayacağı	 şekilde	 ba-
sitleştirilmiş	kitapçıklar	ve	web	siteleri	aracılığıyla	sunulmalıdır.

Başta	hakim	ve	savcılar	olmak	üzere,	adalet	sistemi	içerisinde	
görev	yapan	herkesin	farklı	zihinsel	ve	psikososyal	engelli	birey-
lerin	farklılıklarına	saygı	duymaları	ve	bireylerin	adalet	hizmeti-
ne	ilişkin	ihtiyaçları	konusunda	bilgilendirilmeleri	gerekir.

Hukuk	 sisteminde	 psikososyal	 engelli	 bireylerin	 eşit	 hukuki	
ehliyete	sahip	bireyler	olarak	 tanınmasını	 sağlayacak	mevzuat	
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değişiklikleri	yapılmalı,	tüm	mevzuat	BM	EHS	ile	uyumlu	hale	ge-
tirilmelidir.

Psikososyal	engellilerin	hak	arama	süreçlerinde	avukat,	bağımsız	
savunucu,	akran,	ombudsman	ve	sosyal	çalışmacı	desteğine	üc-
retsiz	 erişimini	 sağlayacak	 yasal	 ve	 idari	 düzenlemeler	 ivedilikle	
gerçekleştirilmelidir.

Adli	yardım	sisteminde	psikososyal	engelli	bireyler	için	pozitif	ay-
rımcılık	içeren	kapsayıcı	düzenlemeler	yapılmalıdır.




