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Koruma İzleme Raporu

Mardin’de Engelli Mültecilerin1 Karşılaştığı Güçlükler

1. Giriş

Dünya Sağlık Örgütü (WHO) engelliliği, “kişiden ya da bir bütün olarak vücuttan beklenilen 
davranışlar, yetenekler ve görevler olarak ifade edilen normal aktivitelerin yerine 
getirilmesindeki eksiklik ya da sınırlılık” olarak tanımlamaktadır.2,3 Dünya Sağlık Örgütü’nün 
uzantısı olan ICIDH (Sakatlıklar, Yetersizlikler ve Engelliklerin Uluslararası Sınıflandırılması) 
tarafından genişletilmiş tanıma göre engellilik; sakatlık sonucu bir insanın normal kabul 
edilenleri yapabilmesinde ve belli bir tavırda beklenilen aktivitelerini sergilemesinde gerekli 
olan performansı gösterme yeteneğindeki yoksunluk ve/veya sınırlılıktır. Dolayısıyla engellilik, 
bireyin yaşam aktivitelerini sınırlayıcı, kısıtlayıcı zihinsel- fiziksel bozukluklardır ve bireyin 
yeteneklerindeki ve gücündeki sınırlılık-eksiklik durumudur. Türkiye’de engelliler ile ilgili 5378 
sayılı kanunun 3. maddesinde ise engelli; ’fiziksel, zihinsel, ruhsal ve duyusal yetilerinde çeşitli 
düzeyde kayıplardan dolayı topluma diğer bireyler ile birlikte eşit koşullarda tam ve etkin 
katılımını kısıtlayan tutum ve çevre koşullarından etkilenen birey’4 olarak tanımlanmaktadır.

Engelli bireyler sosyal hayata katılımda ve temel haklara erişimde birçok güçlükle 
karşılaşmaktadırlar. Engelliliğin yanı sıra mülteci olmak çifte dezavantaj oluşturmaktadır. 90 
binden fazla5 Suriyeli mültecinin yaşadığı Mardin’de 400’den fazla engelli mülteci 
bulunmaktadır. Bu engelli mültecilerin 166’sı ise ağır engellidir. Mardin’de yaşayan Iraklı Ezidi 
sayısı 1.292’dir. Iraklı Ezidi mültecilere ait engellilik verisine ulaşılamamıştır.

Bu çalışma Suriye’den ve Irak’tan göç ederek Mardin ilinde yaşayan engelli mültecilerin 
toplumsal hayata katılım süreçlerinde farklı alanlarda yaşadıkları sorunları ve zorlukları ele 
almaktadır.

2. Amaç

Çalışmanın amacı engellilik ve göçün bir araya gelmesiyle daha büyük ve karmaşık sorunların 
varlığına dikkat çekmek ve bu sorunlara çözüm önerileri getirmektir. Bu rapor 2022 yılının 
Kasım ayında yazılmış olup engellilerin farklı alanlarda yaşadığı sorunlara dikkat çekerek 
yaşanan durumlara çözüm önerileri getirmeyi amaçlamıştır.

3. Metodoloji

Bu rapor Hayata Destek Derneği’nin saha çalışmalarında edinilen gözlemler, engelli bireylerle 
yapılan odak grup görüşmesi, kurumlarla yapılan görüşmeler ve literatür araştırmaları ışığında 
hazırlanmıştır.

1 Raporda ‘Mülteci’ terim kullanılmıştır ancak Türkiye’de uygulanan Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu’na 
göre Türkiye’de mülteci olabilmek için kişinin Avrupa’da yaşanan olaylardan kaynaklı Türkiye’ye sığınmış olması 
gerekmektedir. Avrupa dışından gelen kişiler şartlı mülteci veya ikincil koruma statüsünden 
yararlanabilmektedirler. Bu statü ‘Uluslararası Koruma’ olarak tanımlanmaktadır. Suriye’de yaşanan savaş sonrası 
Türkiye’ye sığınmış kişiler ise Geçici Koruma statüsünden yararlanmaktadırlar. Raporda geçen ‘Mülteci’ kavramı 
ile Uluslararası Koruma ve Geçici Koruma statüsü altındaki kişilerden bahsedilmektedir.
2 WHO 1980. International classification of impairments, disabilities and handicaps. Geneva: World Health
Organisation, Sayfa28
3 Öztabak Ü. (2017). Engelli Bireylerin Yaşamdan Beklentilerinin İncelenmesi, FSM İlmî Araştırmalar İnsan ve 
Toplum Bilimleri Dergisi, 9
4 https://www.mevzuat.gov.tr/mevzuatmetin/1.5.5378.pdf
5 https://www.goc.gov.tr/gecici-koruma5638
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4. Hukuki Çerçeve

4.1. Birleşmiş Milletler Engellilerin Haklarına İlişkin Sözleşme (BMEHİS)

Türkiye’nin taraf olduğu BMEHİS, engellilerin tüm hak ve temel özgürlüklerden tam ve eşit 
şekilde yararlanmasını teşvik ve temin etmeyi ve insanlık onurlarına saygıyı güçlendirmeyi 
amaçlamaktadır. BMEHİS bu amaçlar doğrultusunda aşağıdaki temel ilkeleri esas almıştır:

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

(b) Ayrımcılık yapılmaması;

(c) Engellilerin topluma tam ve etkin katılımlarının sağlanması;

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

(e) Fırsat eşitliği;

(f) Erişilebilirlik;

(g) Kadın-erkek eşitliği;

(h) Engelli çocukların gelişim kapasitesine ve kendi kimliklerini koruyabilme haklarına saygı
duyulması.

Sözleşme, taraf devletlere bu ilkeleri sağlamak ve sözleşmenin amacına ulaşmak 
doğrultusunda yasal, idari ve diğer tedbirleri almak doğrultusunda sorumluluk yüklemektedir.

BMEHİS ayrıca 2. maddesinde ‘engelliliğe dayalı ayrımcılık’ tanımını da yapmış olması 
bakımından önemlidir. Bu tanıma göre; “siyasi, ekonomik, sosyal, kültürel, medeni veya başka 
herhangi bir alanda insan hak ve temel özgürlüklerinin tam ve diğerleri ile eşit koşullar altında 
kullanılması veya bunlardan yararlanılması önünde engelliliğe dayalı olarak yapılan her türlü 
ayrım, dışlama veya kısıtlamayı kapsamaktadır. Engelliliğe dayalı ayrımcılık makul 
düzenlemelerin hayata geçirilmemesi dâhil her türlü ayrımcılığı kapsar.” Görüleceği gibi 
sözleşme sadece ayrım, dışlama ve kısıtlamayı değil ayrıca makul düzenlemelerin 
yapılmamasını da ayrımcılık olarak kabul etmektedir. Makul düzenleme için sözleşme şu 
tanımı yapmaktadır: “Engellilerin insan haklarını ve temel özgürlüklerini tam ve diğer bireylerle 
eşit şekilde kullanmasını veya bunlardan yararlanmasını sağlamak üzere belirli bir durumda 
ihtiyaç duyulan, ölçüsüz veya aşırı bir yük getirmeyen, gerekli ve uygun değişiklik ve 
düzenlemeleri ifade eder.”6 Ayrıca 6701 sayılı Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu 
Kanununun 4/1/f maddesi gereği ‘makul düzenleme yapmama’ ayrımcılık türü olarak kabul 
edilmiştir.

6 Makul Düzenleme yapılmaması nedeniyle ayrımcılık yasağı ihlali için örnek bir karar: TİHEK, Başvuru Numarası: 
2021/377, Karar Tarihi: 07.10.2021
Görme engelli bir birey, Milli Kütüphane tarafından yayınevi eserlerinin görme engellilerin hizmetine sunulmasının 
6279 sayılı Çoğaltılmış Fikir ve Sanat Eserlerini Derleme Kanunu ile hüküm altına alınmasına rağmen bazı basılı 
kaynaklara ulaşamadığını belirterek kültürel yaşama katılma hakkını kullanmada erişilebilirliğin sağlanmadığı 
iddiasında bulunmuştur. Kararda, makul düzenleme yapma yükümlülüğü söz konusu olduğunda yükümlü idare 
açısından söz konusu düzenlemenin idareye ölçüsüz veya aşırı bir yük getirmesi halinde yükümlülüğün yerine 
getirilmemesi gündeme gelebilecekken somut olaydaki erişilebilirliğin hayata geçirilmesi hususunda hiçbir 
gerekçenin muhatap idare açısından haklı kabul edilemeyeceği hususuna yer verilmiştir. Bu çerçevede başvuranın 
engelli olmayan bireyler gibi istediği eserlere ulaşamamasının engellilik temelinde doğrudan ayrımcılığa yol açtığına 
ulaşılmıştır.
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4.2. Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi (AİHS)

Sözleşmede doğrudan engellilere yönelik bir düzenleme olmasa da sözleşmenin 14. 
maddesinde düzenlenen ayrımcılık yasağı gereğince herkesin AİHS’de tanınan hak ve 
özgürlüklerden yararlanmasının herhangi bir duruma dayalı hiçbir ayrımcılık gözetilmeksizin 
sağlanması gerektiği belirtilmektedir. Ayrımcılık yasağı sadece taraf devletin iş ve işlemlerinde 
değil gerek gerçek kişilerin gerekse de tüzel kişilerin ayrımcı muamelelerinin ortadan 
kaldırılması ve önlenmesi konusunda da taraf devlete yükümlülük getirmektedir.

4.3. Türkiye Cumhuriyeti Anayasası

Anayasa’nın başlangıç kısmında “Her Türk vatandaşının bu Anayasadaki temel hak ve 
hürriyetlerden eşitlik ve sosyal adalet gereklerince yararlanarak ... onurlu bir hayat sürdürme 
ve maddî ve manevî varlığını bu yönde geliştirme hak ve yetkisine doğuştan sahip olduğu" 
belirtilmektedir. Yine Anayasanın 2. maddesinde Türkiye Cumhuriyeti’nin nitelikleri arasında 
devletin bir sosyal hukuk devleti olduğu belirtilmektedir. Dolayısıyla devletin engelliler gibi 
dezavantajlı grup bireylerinin insan onuruna yaraşır bir hayat sürdürmelerini amaçlayan 
düzenlemeler yapması ve bu yönde tedbirler alması anayasada düzenlenen sosyal hukuk 
devleti ilkesinin bir gereğidir.

Ayrıca Anayasa’nın devletin görevleri başlıklı 5. maddesinde devletin temel amaç ve görevleri 
arasında “... kişilerin ve toplumun refah, huzur ve mutluluğunu sağlamak; kişinin temel hak ve 
hürriyetlerini, sosyal hukuk devleti ve adalet ilkeleriyle bağdaşmayacak surette sınırlayan 
siyasal, ekonomik ve sosyal engelleri kaldırmaya, insanın maddî ve manevî varlığının gelişmesi 
için gerekli şartları hazırlamaya çalışmak” olduğu belirtilmiştir. Bu hüküm gereğince engelli 
bireylerin refah, huzur ve mutluluğunu sağlamak, temel hak ve hürriyetlerini sınırlayan siyasal, 
ekonomik ve sosyal engelleri kaldırmak, maddi ve manevi varlıklarının gelişimi önündeki 
engelleri kaldırmak devletin temel görev ve amaçları arasında sayılmakla bu husus devlete 
yüklenen anayasal bir ödev halini almıştır.

Son olarak Anayasa’nın kanun önünde eşitlik ilkesini düzenleyen 10. maddesi gereğince 
engelli bireyler ile diğer bireyler arasında ayrımcılığa yol açan eşitsizliklerin ortadan
kaldırılması ve engelli bireyler ile diğer bireyler arasında farklı muamelede bulunulamayacağı 
anayasal güvence altına alınmıştır. Yine Anayasa’nın 10. maddesinin üçüncü fıkrasında 
‘özürlüler’7 için alınacak tedbirlerin eşitlik ilkesine aykırı sayılmayacağı belirtilerek Anayasa'nın
5. maddesiyle devlete yüklenen ödev pekiştirilmiştir. Hatta devletin ‘fiili eşitsizlikleri’ gidermek
için dezavantajlı gruplara farklı muamele edilmemesi sosyal devlet ilkesine ve eşitlik ilkesine
aykırılık oluşturacaktır.

4.4. 5378 Sayılı Engelliler Hakkında Kanun

Engelliler Hakkında Kanun, engelli hakları konusunda ulusal mevzuattaki temel yasa 
konumundadır. Kanunun 1. maddesinde belirtildiği gibi; bu kanunun amacı engellilerin temel 
hak ve özgürlüklerden faydalanmasını teşvik ve temin ederek, 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.

7 Anayasanın 10. maddesinde ‘özürlü’ kavramı kullanıldığından atıfta bulunurken kavram olduğu gibi yazılmıştır. Bu 
kelime olumsuz bir algı oluşturduğundan tarafımızca kullanılmamaktadır.
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Kanun engelli tanımını, fiziksel, zihinsel, ruhsal ve duyusal yetilerinde çeşitli düzeyde 
kayıplarından dolayı topluma diğer bireyler ile birlikte eşit koşullarda tam ve etkin katılımını 
kısıtlayan tutum ve çevre koşullarından etkilenen birey olarak yapmaktadır.

Kanun 4. maddesinde aşağıdaki temel ilkeleri esas almıştır. Buna göre 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.

b) Engelliliğe dayalı ayrımcılık yapılamaz, ayrımcılıkla mücadele engellilere yönelik politikaların
temel esasıdır.

c) Engellilerin tüm hak ve hizmetlerden yararlanması için fırsat eşitliğinin sağlanması esastır.

d) Engellilerin bağımsız yaşayabilmeleri ve topluma tam ve etkin katılımları için erişilebilirliğin
sağlanması esastır.

e) Engellilerin ve engelliliğin her tür istismarının önlenmesi esastır.

f) Engellilere yönelik hizmetlerin sunumunda aile bütünlüğünün korunması esastır.

g) Engeli olan çocuklara yönelik hizmetlerde çocuğun üstün yararının gözetilmesi esastır.

h) Engeli olan kadın ve kız çocuklarının çok yönlü ayrımcılığa maruz bırakılmaları önlenerek
hak ve özgürlüklerden yararlanmalarının sağlanması esastır.

i) Engellilere yönelik politika oluşturma, karar alma ve hizmet sunumu süreçlerinde engellilerin,
ailelerinin ve engellileri temsil eden sivil toplum kuruluşlarının katılımının sağlanması esastır.

j) Engellilere yönelik mevzuat düzenlemelerinde Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın görüşü
alınır.

Kanunun ayrımcılık başlıklı 4/A maddesi ise doğrudan ve dolaylı ayrımcılık dâhil olmak üzere 
engelliliğe dayalı her türlü ayrımcılığı yasaklamaktadır. Eşitliği sağlamak ve ayrımcılığı ortadan 
kaldırmak üzere engellilere yönelik makul düzenlemelerin yapılması için gerekli tedbirlerin 
alınacağını belirler. Bununla beraber engellilerin hak ve özgürlüklerden tam ve eşit olarak 
yararlanmasını sağlamaya yönelik alınacak özel tedbirlerin de ayrımcılık olarak 
değerlendirilemeyeceğini söyler.

4.5 Ayrımcılık

Ayrımcılık, kişilerin hak ve özgürlüklerinden benzer durumdakilere kıyasla haklı bir neden 
olmaksızın eşit şekilde yararlanmasını engelleyen, kısıtlayan veya zorlaştıran her türlü 
muameleyi ifade etmektedir. Ancak ayrımcılık sadece benzer durumdakiler arasında farklı 
muamele edilmesi ile değil benzer olmayan durumdakilere aynı muamele edilmesiyle de 
meydana gelebilmektedir. Benzer durumda olmayanlar arasında, yani eşit durumda 
olmayanlar arasında, herhangi bir gruplandırma ya da eşit imkânlara sahip kılma gibi 
tedbirlerin alınmaması ile aynı kurala ya da muameleye tabi tutulmaları ayrımcılık kabul 
edilmektedir. Bu durum görünürde eşitlikçi gözükse de kişiler eşit durumda olmadığından 
uygulama esnasında dolaylı bir ayrımcılık oluşturmaktadır.

Dolaylı ayrımcılık, AB Konseyi’nin 2000/43/ EC sayılı direktifinde; “görünüşte tarafsız bir 
hüküm, kriter veya uygulamanın; bir ırksal veya etnik kökenden kimseyi, diğer kişilerle 
karşılaştırıldığında daha avantajsız konuma getirdiği durumlarda, bu yansız hüküm, kıstas
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veya uygulamanın; meşru bir amaç ile nesnel olarak haklılık kazanmamışsa ve söz konusu 
amaca yönelik kullanılan araçlar uygun ve zaruri değilse, dolaylı ayrımcılığın zuhur ettiği 
anlaşılır.” şeklinde açıklanmıştır.8 Dolayısıyla görünürde eşit olduğu ileri sürülerek ya da eşitlik 
ilkesi ileri sürülerek dolaylı ayrımcılığın yapılması hukuken eşitlik olarak sayılmayacağı gibi 
dolaylı ayrımcılık olarak kabul edileceği görülmektedir. Ayrımcı muamelenin haklı nedene 
dayandığı ileri sürüldüğü durumlarda da haklı sebebin ‘anlaşılabilir’, ‘amaçla ilgili’, ‘orantılı’ ve 
‘makul’ olması gerekmektedir. Yine AB Konseyinin 27 Kasım 2001 Tarih ve 2000/78/EC sayılı 
direktifi engelliliğe ilişkin dolaylı ayrımcılığın da kabul edilmeyeceğini belirtmiştir.9 Direktifte, 
dolaylı ayrımcılık hususu şu şekilde belirlenmiştir: “Görünüşte tarafsız bir hüküm, kriter ya da 
uygulama, belirli bir din veya inancı, belirli bir özürü, belirli bir cinsel yönelimi olan veya belirli 
bir yaşta olan kimseye diğer kimselerle karşılaştırıldığında sakınca oluşturuyorsa ve ancak;

(i) Söz konusu hüküm, kriter ya da uygulama meşru bir amaç taşımakla haklı bir
gerekçesi var ise ve bu amacı gerçekleştirmek için kullanılan araçlar uygun ve
gerekli ise,

(ii) Belirli bir sakatlığı olan kimselerle ilgili olarak bu direktif hükümleri tatbik olunan
işveren, kişi veya kurumlar söz konusu hüküm, kriter veya uygulamayla ortaya çıkan
sakıncalı durumu ortadan kaldırmak üzere 5. maddede zikredilen ilkelerle uyumlu
tedbirleri ulusal mevzuata göre almakla yükümlü tutulmamışsa zuhur etmiş
addedilir.”

5. Engelli Dostu İller Sıralaması Çalışması

2017 yılında Ondokuz Mayıs Üniversitesi’nden üç akademisyen tarafından yapılan Engelli 
Dostu İller Sıralaması Çalışması’nda Türkiye’deki 81 il engellilerin toplumsal hayata katılımı 
konusunda değerlendirilmiştir. Önceden belirlenmiş göstergeler çerçevesinde tüm iller önce 
sağlık, ekonomik, eğitim ve yaşam kalitesi alanlarında ayrı ayrı sıralamaya tabi tutulmuş sonra 
da tüm bu alanlardan elde edilen sonuçların bir araya getirilmesi ile engelli dostu iller 
sıralaması oluşturulmuştur. Söz konusu araştırmada Mardin’in 81 il arasında 77. sırada olduğu 
görülmektedir10.

2017’de yapılan bu çalışma göz önünde bulundurulduğunda aradan geçen beş yıllık süre 
zarfında engellilerin toplumsal hayata katılımında ciddi bir değişiklik yaşanmadığı, Mardin’in 
halen engelli dostu bir şehir olmaktan uzak olduğu görülmektedir.

Mardin’de engellilerin erişebilirlik alanı çok kısıtlı olmakla beraber toplu taşıma araçlarında da 
bu erişim sorunu bulunmaktadır. Seyahat etmek isteyen engelliler her zaman biri veya 
birilerinin desteğine ihtiyaç duymaktadır. Bu durum ise engelli bireylerin hizmetlere erişiminde 
engel oluşturmaktadır. Bu engellerin giderilmesi için daha önce kurum avukatımız tarafından 
CİMER’e bir başvuru yapılmıştır. ‘Mardin-Kızıltepe arası sefer yapan özel ve kamuya ait toplu 
taşıma araçları ile Mardin Artuklu merkezde hizmet veren toplu taşıma araçlarının yolcu 
aldıkları duraklar fiziksel engeli olan bireylerin beklemesine uygun olmadığı gibi tekerlekli 
sandalyeli engellilerin bu araçlara binmesi için de duraklar ve araçlar uygun değildir. Ancak 
başka kişilerin sandalyeyi taşıması ile binişler mümkün olabilmektedir. Yardım eden kimse 
yoksa engelli birey seyahat edemeyecektir. Yardım edilsin veya edilmesin tek başına bu

8 https://www.csgb.gov.tr/media/1324/%C3%A7al%C4%B1%C5%9Fma-mevzuat%C4%B1-ile-ilgili-avrupa-
birli%C4%9Fi-direktifleri.pdf (Sayfa 191)
9 https://www.csgb.gov.tr/media/1324/%C3%A7al%C4%B1%C5%9Fma-mevzuat%C4%B1-ile-ilgili-avrupa-
birli%C4%9Fi-direktifleri.pdf (Sayfa 199)
10 M. Eliöz, A. Demir, E. Akbuğa 2017 Engelli Dostu İller Sıralaması Çalışması The Journal of Academic Social
Science Yıl: 5, Sayı: 50, s. 348-365
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hakkını kullanamaması insan onurunu zedelemektedir.’ Bu konu ile ilgili avukatımız tarafından 
CİMER’e yazılan beyan şu şekildedir;

“5378 sayılı kanunun 7. maddesi bu konuda amir hüküm içermektedir.

MADDE 7- (DEĞİŞİK MADDE RGT: 19.02.2014 RG NO: 28918 KANUN NO: 6518/69) (KOD 2) (KOD
1) Yapılı çevrede engellilerin erişebilirliğinin sağlanması için planlama, tasarım, inşaat, imalat,
ruhsatlandırma ve denetleme süreçlerinde erişilebilirlik standartlarına uygunluk sağlanır. Özel
ve kamu toplu taşıma sistemleri ile sürücü koltuğu hariç dokuz veya daha fazla koltuğu bulunan
özel ve kamu toplu taşıma araçlarının engellilerin erişebilirliğine uygun olması zorunludur.
Bilgilendirme hizmetleri ile bilgi ve iletişim teknolojisinin engelliler için erişilebilir olması
sağlanır.

Kanunun gereğinin yapılması için belediye ve diğer ilgililere ihtarlar yapılmasını saygıyla talep 
ediyorum.”

CİMER’den ise aşağıdaki yanıt alınmıştır:

“CİMER müracaatınız Başkanlığımızca incelenmiştir. Mardin geneli otobüs duraklarının yer 
seçiminde; güvenlik koşullarının sağlanması, çevreyi en az şekilde olumsuz etkileme ve en 
uygun trafik akışının sağlanması, hem yolcu güvenliği hem de sürücü sorumluluğu açısından 
otobüslerin durağa kolayca yanaşabilmesi ve ayrılması, okulların çevredeki durumu, 
vatandaşlarımızın yola inmeden doğrudan otobüslere binmelerinin sağlanması, engelli 
vatandaşların erişimi, kavşak ve yaya geçidinin durumu, trafik ışıkları (sinyalizasyon) yakınlığı, 
araçların görüş durumu ve duraklar arasındaki mesafe gibi kriterler dikkate alınarak durak 
montajları yapılmaktadır. Bilgilerinize rica ederim.”

Alınan bu geri bildirimde birçok yer ve bölgede montajlama çalışması olduğu bilgisi verilmiştir. 
Fakat bölgede yapılan çalışmaların ihtiyacı karşılayacak düzeyde olmadığı gözlemlenmiştir.

6.Mardin’de Engelli Mültecilerin Temel Hizmetlere Erişimde Karşılaştığı
Güçlükler

6.1. Kayda Erişim

Suriye’den bireysel ya da kitlesel olarak gelen Suriye vatandaşları ile Suriye’den gelen 
vatansızlar ve mülteciler geçici koruma statüsünden yararlanabilmektedirler. Türkiye’ye gelen 
engelli bireylerin diğer bireyler gibi statülerini belirlemek için yetkili kurum olan Göç İdaresi 
Müdürlüğü’ne başvuru yapmaları gerekmektedir. 6 Haziran 2022 tarihi itibariyle 81 ilde geçici 
koruma kayıtlarının durdurulması nedeniyle bu tarihten itibaren Suriye’den yeni gelen veya 
daha öncesinde Türkiye’ye giriş yapmış olup henüz kimlik alamayan kişiler koruma hakkına 
bulundukları illerde erişememektedir. Bu durumda, geçici koruma kimlik belgesi olmayan 
kişilerin tespiti veya kayıt dışı olan kişilerin geçici koruma statüsüne başvuru yapmaları 
durumunda kişilerin kayıt sürecine alınmaları amacı ile geçici barınma merkezlerine 
sevklerinin yapılacağı ve sürecin geçici barınma merkezlerinde takip edileceği belirtilmiştir. 
Halihazırda açık olan ve sevklerin yapılacağı belirtilen geçici barınma merkezleri; Adana 
(Sarıçam), Hatay (Altınözü, Yayladağı, Apaydın), Kahramanmaraş (Merkez), Kilis (Elbeyli) ve 
Osmaniye (Cevdetiye)’dir. Ancak engelli bireylerin geçici barınma merkezinde kalması ya da 
refakatçileri olmadan kalmaları engellilik durumları nedeniyle riskler taşımaktadır. Her ne 
kadar 18 yaş üstü olup bağımlı birey olarak değerlendirilenler, gözle görülebilir bir engeli 
olanlar ve/veya engel durumuna istinaden (%40 ve üzeri) durum bildirir raporu olanlar ve 
engelli sağlık kurulu raporu olanlar geçici barınma merkezlerinde ikamet etmeye uygun 
olmayan kişiler olarak değerlendirseler de engellilik durumlarını gösterecek bir belgeyi 
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hastanelerden almaları kimliksiz olmaları nedeniyle her zaman mümkün olmamaktadır. Engelli 
bireyler engellilik durumlarını belgelemek için yüksek ücretler ödeyerek özel hastanelere
başvurmak zorunda kalmaktadırlar. Kayıt yaptıramayan hem yerinden edilmiş hem de engelli 
olmanın dezavantajını yaşayan engelli mülteciler sahip oldukları haklara erişememektedirler. 
Gündelik yaşamlarında, geçim kaynaklarına ulaşma, sağlık kurumlarına ve eğitime erişimde 
zorluklar, kamu hizmetlerinden faydalanmada çeşitli problemler yaşamaktadırlar.

• Adres tahkikatından sonraki problemler

Geçici koruma kapsamında bulunan Suriye uyruklu kişilerin beyan ettikleri adreslerinin 
güncelliğinin teyidi amacıyla, polis ve jandarma tarafından adres tahkikatı başlatılmış olup 
çalışma sonucunda daha önce beyan ettiği adreste oturmadığı tespit edilenlerin en kısa 
sürede adres bilgilerini güncellemesi gerektiği yönünde bilgi paylaşılmıştı. Cep telefonlarına 
kısa mesaj şeklinde gönderilen iletide, haklarında idari yaptırım uygulanmaması için 
kendilerine bildirilen süre içerisinde İl Göç İdaresi Müdürlüklerine giderek adreslerini 
güncellemeleri istenilmiştir. Adres güncellemesi ile ilgili problem yaşayan engelli bireylerin 
kimliklerinin pasif duruma getirildiği, kimliklerinin tekrardan aktif hale getirilmesi için güncel 
adresleri ile birlikte İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne başvuru yapmaları gerektiği bilgisi 
paylaşılmıştır. Özellikle merkeze uzak bölgelerde ikamet eden bireylerin adreslerini 
güncelleyip tekrardan başvuru yapmaları; ilçelerden merkeze gelen araçların ve bu araçların 
yolcu aldığı durakların engelli bireylerin ihtiyaçlarına uygun olmaması, Göç Müdürlüğü’nün 
bulunduğu Valilik yerleşkesinin merdiven fazlalığı ve engelli rampasının eksikliği gibi 
sebeplerle engelli bireylerin erişimine yeteri kadar uygun olmaması, Göç Müdürlüğü’nün 
yoğunluğu nedeniyle işlemlerin çoğu zaman aynı gün tamamlanamaması ve engelli bireylerin 
ekonomik zorluklar yaşamaları gibi nedenlerle hayli zorlayıcı olmaktadır.

6.2. Eğitime Erişim

Bu bölümde engelli çocukların eğitime erişimde yaşadıkları zorluklar üzerinde durulacaktır. 
Engelli çocukların aldıkları eğitimin işlevsel olması için fiziksel ve bilişsel hassasiyetlerinin göz 
önünde bulundurulduğu kategorilere göre özel eğitime yönlendirilmeleri gerekmektedir. Özel 
Eğitim Hizmetleri Yönetmeliği, özel eğitimi “Bireysel ve gelişim özellikleri ile eğitim yeterlilikleri 
açısından akranlarından anlamlı düzeyde farklılık gösteren bireylerin eğitim ve sosyal 
ihtiyaçlarını karşılamak üzere geliştirilmiş eğitim programları ve özel olarak yetiştirilmiş 
personel ile uygun ortamlarda sürdürülen eğitim” şeklinde tanımlamaktadır11.

Engelli mülteciler için büyük sorun teşkil eden haklara erişim, engeli olan kişi çocuk olunca 
farklı dezavantajları da beraberinde getirmektedir. Engeli olan mülteci çocuklar, mülteci grup 
içinde çocuk, mülteci ve engeli olan birey olmaları nedeniyle birçok kırılganlığı bir arada 
barındırdıkları göz önünde bulundurularak değerlendirilebilir. Bu durumun getirdiği 
dezavantajlar toplum tarafından oluşturulan engellerle karşılaşınca daha da derinleşmektedir. 
Mardin ili özelinde engeli olan çocukların eğitime erişimi konusunda yapılmış araştırmalar 
konu ile ilgili endişeleri ortaya koymaktadır.

Engelli çocukların eğitim ihtiyacının insan hakları perspektifinde değerlendirilmesi için konu ile 
ilgili uluslararası sözleşmelere bakıldığında Türkiye’nin taraf olduğu BM Engellilerin Haklarına 
İlişkin Sözleşme’nin 1. maddesinde “Taraf Devletler engellilerin eğitim hakkını tanır. Taraf 
Devletler, bu hakkın fırsat eşitliği temelinde ve ayrımcılık yapılmaksızın sağlanması için eğitim 
sisteminin bütünleştirici bir şekilde her seviyede engellileri içine almasını ve ömür boyu öğrenim 
imkânı sağlar.” 2. maddede ise “Engelliler engelleri nedeniyle genel eğitim sisteminden
dışlanmamalı ve engelli çocuklar engelleri nedeniyle parasız ve zorunlu ilk ve ortaöğretim

11  https://www.rehabilitasyon.com/makale/Ozel_Ozel_Egitim_Ve_Rehabilitasyon_Kurumlari-2_Dp8mD0_61
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Yapılan çalışmadaki bulgular etkin vaka yönetimi, hizmet sağlayıcılarla yapılan görüşmeler ve 
diğer saha çalışmalarından elde edilen sonuçlara dayanmaktadır.

6.2.1. RAM (Rehberlik ve Araştırma Merkezi) Yönlendirmelerinde Karşılaşılan Ayrımcı 
Uygulamalar ve Güçlükler

RAM raporu okul çağındaki çocuğun özel eğitim hizmetlerinden faydalanabilmesi için 
Rehberlik ve Araştırma Merkezi’ndeki özel eğitim değerlendirme kurulu tarafından verilen 
eğitsel değerlendirmeler sonucunda özel eğitim ihtiyacı tespit edilen çocuklar için hazırlanmış 
rapordur.

RAM eğitsel değerlendirme yapabilmek amacıyla başvurusu yapılan çocuk için Çocuklar İçin 
Özel Gereksinim Raporu (ÇÖZGER)13 ve kayıtlı olduğu okul rehber öğretmeni tarafından e-okul 
sisteminde düzenlenmiş Eğitsel Değerlendirme Formu’nu talep etmektedir. Dolayısıyla 
çocuğun RAM raporu alabilmesi için önce bir devlet okuluna kayıtlı olması gerekmektedir. 
Devlet okullarının büyük bir kısmı çocuğu okula kaydettirme konusunda çekinceli davranmakta 
ve genellikle okula kaydetmeyi kabul etmemektedir. Okul idarecileri RAM tarafından eğitim 
tedbiri verilip kayıtlı olduğu okulda devam etmesi için yönlendirilen fiziksel engelli çocuklar için 
okulun fiziksel koşullarını iyileştirmek durumundadır. Bu durum okul için farklı bir iş yükünü 
beraberinde getirmektedir. Okul rehber öğretmeninin bu nedenle çocuğun RAM tarafından 
değerlendirmeye alınması için gerekli olan eğitsel değerlendirme formunu doldurmaması 
tespit edilen zorluklardan biridir. Çocukları için özel eğitim talebi olan ailelerin büyük bir kısmı 
hem çocuğu okula kaydetme hem eğitsel değerlendirme formunun doldurulması konusunda 
yaptıkları başvurularda hizmet sağlayıcı tarafında ortaya çıkan engeller nedeniyle savunuculuk 
desteğine ihtiyaç duymaktadır.

RAM süreçleri taleplerin yoğun olması ve personel yetersizliği nedeniyle ağır ilerlemekte ve bir 
çocuk için sonuç alınan süre 1-2 ay arasında değişebilmektedir. RAM tarafından yapılan 
değerlendirme sonucunda çocuğun ortopedik engeli olması durumunda genellikle kayıtlı 
olduğu okula devamı önerilmekte ve okulun süreçte çıkarabileceği engellere karşı çocuk için 
eğitim tedbiri çıkarılmaktadır. Fakat okulların fiziksel koşullarının genellikle engelli dostu 
olmaması fiziksel engeli olan çocuk için risk oluşturmaktadır. Okula erişim sürecinde servis 
desteği sağlanmaması da çocuğun eğitime erişimi önünde diğer bir engel olarak 
görülmektedir. Çocuk bu durumda eğitime devam etse dahi okulu bırakma riskiyle karşı 
karşıya kalmaktadır. RAM bünyesinde çalışan bir tercümanın olmaması nedeniyle engelli 
çocuk ve bakım vereni RAM personeli ile sağlıklı iletişim kuramamaktadır. Bu durum RAM 
sürecinde başvuru ve tanılama aşamalarını zorlaştırmaktadır.

Görme ve işitme engeliyle birlikte bilişsel engeli olan çocuklar RAM tarafından genellikle 
uygulama okullarına yönlendirilmektedir fakat bu okullarda yeterli kapasitenin olmaması 
durumlarıyla karşılaşılmaktadır. Ayrıca uygulama okullarına kayıt olan çocuklar dil bariyeri 
nedeniyle etkin uygulamanın dışında kalabilmektedirler.

Kırsal kesimde yaşayan engelli çocukların aileleriyle yapılan görüşmede ailelerin özel eğitimin 
kapsamı ve prosedürü ile ilgili yeteri kadar bilgiye sahip olmadıkları görülmüştür. Aileler 
hizmetlere uzak bölgelerde yaşamaları nedeniyle hizmetlere erişimde sıkıntılarla 
karşılaşmakta ve RAM’a yapılacak başvuruda gerekli olan raporlardan ÇÖZGER’i bile almakta
zorlanmaktadır. Engelli çocuğun bakım vereninin aile içinde farklı sorumluluklarının da olması 
nedeniyle çocuğun eğitime erişiminde yeterli ilgiyi gösterememesine yol açabilmektedir.

12  https://insanhaklarimerkezi.bilgi.edu.tr/tr/content/132-engellilerin-haklarna-iliskin-sozlesme/
13 “Özel gereksinimi bulunan 18 yaş altı vatandaşlarımızın sağlık ve gereksinim durumlarının değerlendirildiği 
sistemdir”( https://erapor.saglik.gov.tr/portal/detay/cocuklar-icin-ozel-gereksinim-raporu-cozger-13 )
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6.2.2. Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezlerinde sunulan Hizmetlere Erişim, Uygulama 
Okulları

Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezleri “zihinsel, bedensel, sosyal, ruhsal, duygusal, konuşma, 
görme ve işitsel gibi engelleri nedeniyle normal yaşamın gereklerine uyamama durumunda olan 
bireylerin, fonksiyon kayıplarını gidermek ve toplum içinde kendi kendilerine yeterli olmalarını 
sağlayıcı beceriler kazandırmak üzere kurulmuş ve bu doğrultuda hizmet veren kurumlardır”14. 
Devletin Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan özel ihtiyaç sahibi bireyler için verdiği destek 
mülteci çocuklar için verilmemektedir.

Özel eğitim merkezlerinin sistemleri ve mülteci çocuk erişimi ile ilgili bilgi alabilmek için 
Kızıltepe ve Artuklu ilçelerinde 2 özel eğitim merkezine ziyarette bulunulmuş ve görüşme 
yapılmıştır.

Artuklu ilçesinde hizmet veren özel eğitim merkezi ile yapılan görüşmede;
o Kurum yöneticisi 2-3 engeli olan mülteci çocuk için aileleri tarafından kendilerine 

başvuru yapıldığı bilgisini vermiştir.
o Başvuran mülteci çocukların ailelerinin sosyoekonomik açıdan yeterli seviyede 

olmaması nedeniyle kurumun aylık ücretini ödeyecek durumda olmadıklarını ve bu 
nedenle kayıt olamadıklarını beyan etmiştir.

o Önceki yıllarda mültecilerle çalışan bir sivil toplum kuruluşu (STK) ile engeli olan 
çocukların özel eğitime erişimi noktasında işbirliği yaptıkları, STK’nın bu konuda destek 
sağladığı fakat şu an böyle bir işbirliğinin olmadığı bilgisi alınmıştır15.

Kızıltepe ilçesinde hizmet veren özel eğitim merkezi ile yapılan görüşmede;
o Kurum yöneticisi mülteci çocukların rehabilitasyon merkezlerine başvuru yaptıklarını 

fakat vatandaşlara sağlanan devlet desteğinin kendilerine sağlanamaması nedeniyle 
hizmetlerden faydalanamadıklarını beyan etmiştir.

o Özel eğitim amacıyla kendilerine başvuran mülteci çocukların olduğu bilgisi alınmıştır.
o Kurum yöneticisi tarafından mültecilerin rehabilitasyon merkezlerinden faydalanmaları 

amacıyla destek sağlayan sivil toplum kuruluşlarının olduğunu fakat bu STK’ların 
işbirliği içinde olduğu rehabilitasyon merkezlerinin çocuğun ikamet adresinden farklı 
bir ilçede olduğunu dile getirmiş ve bu durumun engeli olan çocuk açısından zorlayıcı 
olduğunu belirtmiştir16.

Özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri ile yapılan görüşmeler sonucunda devletin Türkiye 
Cumhuriyeti vatandaşı çocuklara özel eğitim ve rehabilitasyon merkezinden eğitim almaları 
amacıyla sağladığı desteği mülteci çocuklara sağlamadığı görülmektedir. Ailelerin 
sosyoekonomik durumlarının yetersizliği, devletin mülteci çocuklar için desteğinin olmaması 
ve hâlihazırda özel eğitime erişim için destek sağlayan bir sivil toplum kuruluşunun olmaması 
çocukların özel eğitime erişiminin önünde bir engel oluşturmaktadır.

Türkiye’nin BM Engellilerin Haklarına İlişkin Sözleşmeyi çekince beyan etmeden imzaladığı göz 
önünde bulundurulduğunda engelli bireylerin eğitime erişimlerinin sağlanması ile birlikte
hizmetlere erişimde ayrımcılık yapılmayacağı taahhüt edildiği sonucuna varılmaktadır. Ancak 
saha araştırmalarında varılan sonuçlarda, sözleşmedeki söz konusu maddelerin etkin bir 
şekilde uygulanmadığı görülmektedir.

14  https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2018/07/20180707-8.htm
15 Mardin Can Umut Yolu Özel Eğitim Ve Rehabilitasyon Merkezi ile görüşme yapılmıştır.
16 Kızıltepe Hayatışığı Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi ile görüşme yapılmıştır.
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Özel rehabilitasyon merkezlerinden hizmet almak için Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan 
çocuklara destek sağlanırken mültecilere sağlanmamaktadır. Ailelerin süreç ile ilgili bilgi 
eksikliği ve dil bariyeri hizmet sağlayıcılar tarafından çıkarılan sorunları derinleştirmektedir.

‘Suriyeli Çocukların Türk Eğitim Sistemine Entegrasyonunun Desteklenmesi Projesi (PICTES)’ 
devlet okullarında okuyan Suriyeli çocukların okula uyum süreçleri, Türkçe dil eğitimi ve telafi 
eğitimi konularında çalışarak çocukların eğitimde devamlılığını sağlamaktadır. Fakat projenin 
engelli mülteci çocukları destekleme konusunda özel bir hizmeti bulunmamaktadır. Projenin 
tam kapsayıcılığının olmaması engelli mülteci çocuğun dezavantajlı bir grup içinde ayrıca bir 
dezavantaj yaşamalarına neden olmaktadır.

6.3. Sağlığa Erişim

"Hastanelerde engel durumuna bağlı olarak herhangi bir tercüman yok, örneğin işitme engelli biri 
hastaneye gittiğinde hizmet alamadan geri dönebiliyor."

Odak grup görüşmesi katılımcısı

Bu bölümde engelli mülteci bireylerin ‘Engellilik Sağlık Kurulu Raporu’na erişimleri konusunda 
bilgilendirme ve bu raporu alamayan engelli mülteci bireylerin hizmetlere erişimde 
karşılaştıkları sorunlar üzerinde durulacaktır.

6.3.1. Engellilik Sağlık Kurulu Raporu

Kamu tarafından sağlanan sosyal yardımlara ve diğer hizmetlere erişebilmek için Engelli 
bireylerin ‘Engellilik Sağlık Kurulu Raporu’na sahip olması gerekmektedir. Kişinin sağlık 
durumunu ve engel durumunu gösteren bu rapor, tam teşekküllü devlet hastanelerinden 
alınabilmekte ve hastanelerde bulunan Engelli Sağlık Kurulu birimleri tarafından 
düzenlenmektedir.

Engelliler için sağlık kurulu raporu kişilerin engellilik durumlarını, engel gruplarını, engellilik tür 
ve derecelerini değerlendiren Sağlık Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş heyetler tarafından 
düzenlenen bir belge olup engelli haklarından yararlanmak için temel belge niteliğindedir17. Bu 
rapor Sağlık Bakanlığının yetkilendirmiş olduğu hastanelerden alınmaktadır. Engellilik raporu 
için öncelikle hastaneden randevu alınması gerekmektedir. 182 numaralı çağrı merkezi 
aranarak ya da internet üzerinden Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS) kullanılarak 
randevu alınabilmektedir.

Türkiye’de 99 ile başlayan resmi kimliğe sahip Geçici Koruma Kaydı bulunan bütün engelli 
mülteciler Engelli Sağlık Raporunu alabilmektedirler. Başvuru sürecinde herhangi bir ücrete 
tabii tutulmazlar. İl Göç İdaresi Müdürlüklerinin bilgisi dâhilinde olan kayıt işlemleri henüz 
tamamlanmamış mülteciler ve Uluslararası koruma Kimliğine sahip mültecilerin ise 
başvuruları Sağlık Bakanlığınca belirlenen bir ücrete tabidir. 18 yaş altı engelli bireyler veya 
mental engeli olan bireylerin başvuruları yasal vasileri aracılığıyla yapılabilmektedir.

Engelli raporu alan mülteci, raporunda bir yanlışlık ya da eksiklik olduğunu düşünüyorsa İlçe 
Sağlık Müdürlüğü’ne giderek engelli raporuna itiraz kaydı oluşturabilir. Bu itiraz resmi olarak
Engelli Raporu İtiraz Formu ile yapılabilmektedir. Engelli raporuna itiraz, raporun teslim 
alınmasından sonra 30 gün içinde yapılmalıdır. İtiraz durumunu bildirdikten sonra İlçe Sağlık
Kurulunun belirleyeceği başka bir hastaneye gidilmesi ve yeniden Engelli Sağlık Raporu
sürecinin yürütülmesi gerekmektedir.

17 Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı (2022). Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü.
Kaynakça: (https://www.aile.gov.tr/sss/engelli-ve-yasli-hizmetleri-genel-mudurlugu/engelliler-icin-saglik-kurulu-
raporlari ) (30.11.2022)
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İki rapor arasında farklılıklar mevcut ise her iki raporun sonuçları değerlendirilmek üzere 
Kamu Hastaneler Birliği’ne gider. Kamu Hastaneler Birliği bir hakem hastane belirler. Hakem 
hastaneden çıkan karar nihaidir ve itiraza kapalıdır.

6.3.2. Engellilik Sağlık Kurulu Raporu Alamayan Mültecilerin Karşılaştıkları Sorunlar

"Engelli raporunu ancak 3 senede alabildim. Daha önce bana engelli değilsin diyorlardı. Birçok 
yere müracaat etmiştim, çok zor bir süreçti."

Odak grup görüşmesi katılımcısı

o Ulaşım ve Erişim Sorunu

Mülteci engellilerin sağlık hizmetlerine erişim konusunda karşılaştıkları problemlerin başında 
toplu taşıma araçlarının engelli bireyler için yeterli donanıma sahip olmaması gelmektedir. 
Mardin ilinin fiziksel yapısı, toplu taşıma duraklarının uzak olması, araçların bazı adreslerden 
hiç geçmiyor olması da bu sorunu daha büyük boyutlara taşımaktadır. Bu durum sadece 
mülteci engelliler için değil, Mardin’de yaşayan bütün engelliler için aynı derecede önem
taşımaktadır.

Engellilerin hastanelere erişimine destek için belediyelerin bünyesinde hasta nakil araçları 
mevcuttur. Ancak nüfus yoğunluğu ve hasta nakil araçlarının yetersizliği nedeniyle bu 
hizmetten yararlanmak ciddi oranda zorlaşmaktadır. Hastane randevusu olan engelli birey bu 
hizmetten yararlanabilmek için bağlı bulunduğu ilçe belediyesinin hizmet sağlayıcısını 
arayarak günler bazen haftalar öncesinde randevu talep etmek durumunda kalmaktadır. Bütün 
bu süreçleri tamamlamalarına rağmen birçok engelli birey bu konuda destek alamamaktadır. 
Hastane nakil aracı talep eden bazı engelli mülteciler, bu hizmetin sadece Türkiye vatandaşı 
hastalara sağlandığı yönünde geri bildirimler aldıkları belirtmektedir. Sağlık personellerinin, 
sadece tam bağımlı hastalar için bu hizmetin alınabileceği yönünde söylemleri de engellileri 
bu hizmeti talep etmekten geri bırakmaktadır. Kendi imkânları ile taksi çağırarak hastaneye 
ulaşmaya çalışan engelli mülteciler ulaşım maliyetlerini karşılamakta güçlük yaşadıklarını 
belirtmişlerdir. Hastaneye ulaştıktan sonra problemler yeni bir şekil alarak devam etmektedir. 
Kaldırımlar, yollar, hastane içi bina yapısı, asansör yoğunluğu ve arızaları, hastane bahçesinin 
yapısı ve daha birçok fiziksel çevre unsuru, engellilerin sağlık hizmetlerine erişiminde sorun 
teşkil etmektedir.

Kızıltepe İlçesinde Bulunan Asansörsüz Bir Üst Geçit
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o Dil Bariyeri

Mültecilerin sağlık hizmetlerine erişebilmeleri önündeki en büyük engellerden biri dil bariyeri 
olarak belirtilebilir. Daha hastaneye gitmeden başlayan bu sorun 182 MHRS (Merkezi Hekim 
Randevu Sistemi) sisteminin Arapça hizmet vermemesinden kaynaklanmaktadır, MHRS’nin 
internet sitesinden randevu alınırken dil seçeneği ile Arapça desteği sağlanabilmektedir ancak 
internet erişimlerinin olmaması ve okuma yazma oranlarının düşük olması sebebiyle 
mülteciler telefonla randevu almayı daha çok tercih etmektedir. 182 randevu hattı da Arapça 
hizmet vermemektedir. Bir şekilde randevu alıp hastaneye giden mülteciler, bu defa 
hastanelerde tercüman hizmetleri olmadığı için sağlık sorunlarını aktarmakta sorun 
yaşamaktadır. Bu hizmet hastanın destek talep etmesiyle değil doktorların tercüman desteği 
talep etmesiyle verilmektedir. Hasta-doktor arasında çıkan anlaşmazlıklar bazen yanlış teşhis 
ve tedavi ile sonuçlanan kritik durumlar yaratabilmektedir.

o Sağlık personellerinin tutumları

Hayata Destek Derneği Mardin Koruma Ekibi tarafından danışmanlık süreçleri yürütülen bazı 
engelli mülteciler, hastanede sağlık personellerinin kendilerine karşı ayrımcı tutum 
sergilediklerini ve çoğu zaman olumsuz söylemlerde bulunduklarını ifade etmiştir. Bu 
durumlar, vaka eşliklerinde de gözlemlenmiştir. Bu tutum ve davranışlar sağlık hizmetlerinden 
yararlanma süreçlerinde zorlaştırıcı rol oynamaktadır.

o Sağlık Raporu Alırken Süreçlerin Uzaması

Sağlık Kurulu raporu alabilmek, gereken prosedürel işlemlerin fazla olması sebebiyle başlı 
başına emek ve zaman gerektiren bir süreçtir. Bu süreçte hem engelli hem mülteci olmanın 
beraberinde getirdiği çifte dezavantajlılığın zorlukları yaşanmaktadır. Rapor için muayene 
dışında istenen tetkikler (tahliller, testler, filmler vb.) için ilerleyen zamanlarda randevu 
verilmesi sürecin uzamasına sebebiyet veren bir durumdur. Bunun dışında mülteci engellinin 
toplu taşımaya erişmesi, dil bariyeri, ulaşım ücretleri, personel tutumları gibi birçok zorluk 
bireyin baş edebilirliğini zayıflatan ve sürecin sağlıklı yürümesini engelleyen durumları 
beraberinde getirmektedir.

6.4. Sosyal Hizmetlere ve Geçim Kaynaklarına Erişim

Bir toplumda mülteci olmanın birçok zorluğu bulunmaktadır. Hem engelli hem de mülteci 
olmanın daha fazla zorlukları bulunmaktadır. Engellilik ve mülteciliğin bir arada gelişmesiyle 
kaçınılmaz olan birçok sorun gün yüzüne çıkmaktadır. Mülteci engellilerin başta eğitim ve 
sağlık hizmetlerine erişim problemiyle beraber diğer hizmetlere erişimlerinin de kısıtlandığı 
görülmektedir. Bunlar; dil bariyeri sebebiyle iletişim sorunları, ihtiyaç duyulan medikal 
malzemeyi temin edememek, istismar, dışlanma ve ayrımcılığa maruz kalma, kira ödemelerine 
bağlı barınma sorunları, yabancılık duygusu sebebiyle sosyalleşme alanlarına çıkamama ve 
istihdama bağlı ekonomik problemlerdir. Engellilerin çalışma hayatıyla ilgili önemli bir nokta 
da daha az ücretle çalıştırıldıkları ve belli bir süre sonra işten çıkarıldıklarına yöneliktir. Engelli 
bireyler istihdam edildikleri yerlerde önyargı ve ayrımcı uygulamaların hedefi olurken 5378 
sayılı kanunun 14. maddesinde yer aldığı gibi yasal düzenlemelerle ayrımcılıkların önüne 
geçilmişse de18 söz konusu durum uygulamada hayata geçirilememiştir19.

Engelli personel çalıştırılmasına ilişkin yasal düzenlemeler 4857 sayılı iş kanununun 30. 
maddesinde belirtilmiştir. İşverenler, 50 veya daha fazla işçi çalıştırdıkları işyerlerinde %3

18 https://www.mevzuat.gov.tr/mevzuatmetin/1.5.5378.pdf
19 Nerse S (2020). Kırsal Alandaki Engellilerin Sorunları Ve Etkileşim Farklılıkları. e-Şarkıyat İlmi Araştırmalar 
Dergisi, 12(3), 613 - 618. 10.26791/sarkiat.747340
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engelli, kamu işyerlerinde ise %4 engelli çalıştırmakla yükümlüdür. Bu yasaya ek olarak sivil 
toplum kuruluşları gibi işe alım süreçlerinde inisiyatif alabilecek kurumların istihdam 
konusunda engellilere yönelik çalışma yapması, engelli bireylerin istihdama, yasalardan 
bağımsız olarak erişimini sağlaması açısından yeni bir alan oluşturacaktır. Yine sivil toplum 
aktörlerince hayata geçirilen geçim kaynaklarına erişim projelerinde engelli katılımını teşvik 
edici kotalar eklenmesi ve pratikte bu tür çalışmalara katılımlarının teşviki yönünde 
uygulamalar, bu alanda farkındalık çalışmalarına ve iş yaşamına erişimlerine de önemli katkı 
sağlayacaktır. Yaygın anlamda beraber çalışma kültürüne ve ayrımcı tutumlara karşı pozitif 
katkı sağlanması beklenmektedir. Bu gibi iyi uygulamalar yaygınlaştıkça istihdama erişim 
kurumların gündeminde yer edinecektir. Kurumlarda çalışan engelli bir birey olmaması diğer 
engelli bireylerin de istihdam konusunda umutsuz olmasına ve bir istihdam arayışı konusunda 
motivasyon kaybına neden olmaktadır. Kurum bünyesinde çalışan engelli birey olması 
engelliler ile ilgili çalışmalara da büyük katkı sağlayacaktır. İlgili çalışma yaşamına erişim ve 
düzenlemelerin yanında, İŞKUR gibi bakanlığın ilgili birimleriyle de işbirliği yapılarak bu 
süreçlere yetkili kurumların dahil edilmesi, bu alanda farkındalık çalışmaları ve karşılıklı 
koordinasyon mekanizmalarına ihtiyaç olduğu gözlenmektedir. Bu şekilde kalıcı etkiler ortaya 
konulmasının önü açılacaktır.

Engelli mültecilerin karşı karşıya kaldıkları problemlerin en aza indirilmesi için doğru 
hizmetlerin sağlanması gerekmektedir. Bu hizmetler ekonomik destekle sınırlı kalmamakla 
beraber yaşam alanlarının da uygun şekilde tasarlanmasını içermektedir. Mardin şehir 
merkezinde belli hizmetler planlamış olsa da uygulama noktasında eksiklikler olduğu göze 
çarpmaktadır. Örneğin; şehir içinde sıklıkla yapımı devam eden yol çalışmalarında engelli 
rampası ve görme engelliler için sarı şerit uygulaması yapılmaktadır. Ancak Mardin Artuklu 
ilçesinin fiziki koşulları için bu çalışmalar çoğu noktada yetersiz kalmaktadır. Şehir içinde 
yolların çoğunlukla yokuşlu olması, araçların kaldırımlara ve yol kenarlarına park edilmesi, eski 
yerleşim yerlerinde yolların çok dar olması, toplu taşıma bekleme alanlarının engelli bireyler 
için uygun koşullarda olmaması ve yapılan yaya üst geçitlerinin birçoğunda asansör 
bulunmaması engellilerin sosyal hayata katılımını önemli ölçüde sınırlamaktadır.

PTT Bina Girişi
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6.4.1. Engelli Mültecilere Sağlanan Ekonomik Destekler

Kızıltepe Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı ile yapılan görüşmede alınan bilgilere göre, 
mülteci engelliler bakıcı aylığı ve engelli aylığı desteğinden faydalanmaktalar. Engelli 
maaşından faydalanabilmek için raporda belirtilen engel oranının %40 ve üzeri olması 
gerekmektedir. Engellinin bakım vereninin bakıcı aylığından faydalanabilmesi için raporda ‘ağır 
engelli’ ibaresi bulunması gerekmekle beraber engellinin tam bağımlı, bağımlı veya bağımsız 
olmasına göre 350-800 TL arası destek sağlanmaktadır. Bakıcı desteği yapılan SUY (Sosyal 
Uyum Yardımı) desteğine ek olarak Kızılay kart üzerinden sağlanmaktadır.

Sosyal Uyum Yardımı Geçici Barınma Merkezleri dışında ikamet eden, muhtaçlık ve 
demografik kriterlerden en az birine uyma şartı sağlayan, uluslararası koruma veya geçici 
koruma altındaki yabancılara verilen ekonomik yardımdır. Yardımın miktarı kişi başı 230 TL 
olup finansmanı Avrupa Birliği Sivil Koruma ve İnsani Yardım Ofisi (ECHO) tarafından 
sağlanmaktadır. Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü ile Göç İdaresi Genel 
Müdürlüğünün desteklediği, Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Dernekleri Federasyonu (IFRC), 
Türk Kızılayı ve T.C. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı arasında oluşturulan ortaklıkla 
uygulanan programdan yararlananların desteği Kızılay Kart sistemi üzerinden 
gönderilmektedir. Bireyin %40 engeli bulunması ve engeli için ilgili sağlık kuruluşlarından rapor 
aldığı takdirde SYDV’ye başvuru yaparak destekten faydalanabilmektedir20.

T-SUY (Tamamlayıcı Sosyal Uyum Yardımı) Projesi, iş gücüne yönlendirilme anlamında 
dezavantajlı olan, “en kırılgan” durumdaki grupların temel ihtiyaçlarını karşılayabilmelerine 
yönelik hazırlanmış nakit temelli bir destek projesidir. Bu desteğin amacı iş gücüne 
yönlendirilemeyecek bireylerin yaşam standartlarını iyileştirmek üzere hazırlanan nakit temelli 
destek projesidir. Bu destek SUY üzerinden yapılmaktadır. Aylık 350 TL destek 
sağlanmaktadır. Avrupa Birliği tarafından fonlanan bu proje Ocak 2023'e kadar devam edecek 
fakat dul desteği alacak şartları sağlayan aileler iki destekten sadece birinden 
faydalanabilmektedir. Her ay olması sebebiyle bireyler genellikle bakıcı aylığını tercih 
etmektedir.

Kızıltepe Sosyal Hizmet Merkezi ile yapılan görüşmede alınan bilgilere göre, mülteci engellilere 
sınırlı hizmet sağlanmaktadır. Engelli bakım aylığından mülteciler yararlanmamaktadır. Fakat 
engelli birey Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ve bakım sağlayan kişi mülteci ise destek 
sağlanabilmektedir. Ama bu destek Geçici Koruma ve Uluslararası Koruma statüsünde olan 
bireyler için farklılık göstermektedir. Geçici Koruma statüsündeki bireyler bu destekten 
faydalanamamakta fakat Uluslararası Koruma statüsündeki bireyler faydalanabilmektedir. Bu 
farklılığın sebebi ise Uluslararası Koruma statüsündeki bireylere verilen kimliklerin belirli bir 
süresi olmasıdır.

Engelli mültecilere engelli kimlik kartı kullanım desteği sağlanmamaktadır. Engelli mülteciler, 
sosyo-ekonomik destekten(SED) de faydalanamamakla beraber sadece başka hassasiyeti 
olması durumunda destek alabilmektedir (tek ebeveyn, ebeveynlerden birinin cezaevinde 
olması vs.).

Engelli bireylerin sıklıkla ihtiyaç duyduğu ancak erişimde zorlandıkları bir diğer gereksinim ise 
medikal malzemedir. Bu destek için kamu kurumları tarafından sağlanan herhangi bir destek 
bulunmamaktadır. Bu ihtiyacın karşılanması için daha çok sivil toplum kuruluşları çalışma 
yürütmektedir. Yapılan çalışmalar birçok danışanın ihtiyacını karşılamakla beraber bu desteğin 
tek seferlik yapılması tekrardan ihtiyaç duyulması halinde temin edilmesi konusunda zorluk 
yaşanmaktadır.

20 https://platform.kizilaykart.org/tr/suy.html
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Belediyeler sağlık problemi olan bireylerin sağlık hizmetlerine erişimi için hasta nakil aracıyla 
destek sağlamaktadır. Fakat programlarının çok yoğun olması sebebiyle her zaman destek 
sağlanamamaktadır. Ayrıca bu desteğin sağlanabilmesi için kişinin yatalak olması ve kendi 
başına hareket edememesi gerekmektedir. Ama bazı bireyler toplu taşıma araçlarını 
kullanamadığı (ikamet yerine yakın toplu taşımanın geçmemesi, toplu taşımanın engelli bireye 
uygun olmaması) ve hasta nakil aracı desteğinden de faydalanamadığı için taksi kullanmak 
zorunda kalmaktadır. Daha önce bahsi geçen birçok sebepten dolayı ekonomik zorluk yaşayan 
engelli bireyler ulaşım maliyetlerini karşılamakta zorluk çekmekte veya hizmete 
erişememektedir.

Mardin’de mültecilere yönelik faaliyet gösteren birçok Sivil Toplum Kuruluşu olmakla beraber 
engellilere spesifik hizmet sunumu yapan kurum bulunmamaktadır. Mardin ilinde faaliyet 
gösteren Sivil Toplum Kuruluşları ve bazı kamu kurumları aylık olarak düzenlenen ‘Vaka 
Koordinasyon Toplantısı’na katılım göstermektedir. Bu toplantılarda kurumlar sundukları 
hizmetlere dair bilgilendirme yapmaktadır. Yapılan bu toplantılarda STK’lerin engellilere 
yönelik spesifik hizmetlerinin olmadığı öğrenilmiş ancak sundukları hizmetler kapsamında 
engellileri de faaliyetlerine dâhil ettikleri öğrenilmiştir.

6.5. Engelli Mültecilerin Psikolojik Açıdan Değerlendirilmesi

“Yaşadığımız zorlukları size anlattığımızda normalde rahatlamamız lazım. Ama biz üzülüyoruz, 
öfkeleniyoruz. Aslında çoğumuzun psikolojik desteğe ihtiyacı var.”

Odak grup görüşmesi katılımcısı 

Engelliler mülteciler, günlük hayatta ayrımcılık, damgalama, sosyal izolasyon gibi bir çok 
güçlükle karşılaşmaktadırlar. Engelli bireylerin, engelli ve mülteci olmanın yanı sıra yaşadıkları 
bu güçlükler kaygı bozukluğu, depresyon, bunaltı, somatik ağrılar gibi psikolojik sorunlar 
yaşamalarına neden olmaktadır. Bu durum engelli mültecilerin iyilik hallerini olumsuz 
etkilemekte ve hayat kalitelerini düşürmektedir21.

Engelli mültecilerin eğitim, istihdam, sağlık gibi temel hizmetlere erişimde yaşadıkları 
güçlükler psikolojik iyilik halleri üzerinde doğrudan olumsuz etkiler yaratmaktadır. Sosyal 
hayata katılım, insanlarla ve çevre ile bağ kurmaya yardımcı olarak kişilerin baş etme 
becerilerini geliştirmelerine destek olmaktadır. Bu açıdan bakıldığında birçok destek 
mekanizmasından mahrum olan engelli mülteci ve bakım verenleri için sosyal hayata katılım 
iyilik halleri için önem arz etmektedir22. Mardin ili genel olarak istihdama erişimin sınırlı olduğu, 
sosyal alanların sınırlı ve engelli erişimine uygun olamadığı bir şehirdir. Bu durum Mardin ilinde 
yaşayan engelli mültecileri daha dezavantajlı bir konuma getirmektedir.

Farklı gelişim özellikleri gösteren mülteci çocukların özel eğitime erişemiyor olması çok 
boyutlu sorunlara sebep olabilmektedir. Sahada gözlemlenen durumlara göre, engelli çocuğu 
olan ebeveynlerin ilgili hizmete erişememeleri katmanlı ayrımcılığa yol açmakta ve hem 
ebeveynlerde hem de çocuklarda çaresizlik, öfke gibi duyguların gelişmesine sebep 
olabilmektedir. Bu durumun çocuğa ve aile içi ilişkilere olumsuz yansımaları olduğu 
gözlenmektedir.

21 Demirbaş, H., & Bekaroğlu, E. (2013). Evden uzakta olmak: Sığınmacıların/mültecilerin psikolojik sorunları ve
alınacak önlemler. Kriz dergisi, 21(1), 11-24.
22 F. Alsancak ve İ. Kutlu(2020). “Çifte Mağduriyetin Özneleri Olarak Engelli Mültecilere İlişkin Bir İnceleme” Tokat 
Gaziosmanpaşa Üniversitesi Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi. Aralık, S.590-598.
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Engelli bireylerle çalışırken bakım verenin ruhsal iyilik hali önemli konulardandır. Bakım verenin 
sürece yaklaşımı, sürece dair duyguları ve kendini nasıl koruduğu, engelli bireyin psikolojik 
destek sürecinde olumlu sonuç alınmasında önemli etkilere sahiptir. Engelli bireylerin ruh 
sağlığı için çalışmak tek boyutlu bir iyilik hali sağlarken, bakım vereni de ruh sağlığı 
hizmetlerine dâhil etmek ve iyilik hali üzerine çalışmak kalıcı gelişmelerin önünü 
açabilmektedir.

7. Gözlemlenen Ayrımcı Uygulamalar

"Toplu taşımalar engelli olduğumuzu gördüğünde bize durmuyor. Çünkü toplu taşımadan hem 
ücretsiz faydalanıyoruz hem de inip-binmemiz sorun oluyor, vakit alıyor. Bu durumu şikayet 

ediyoruz ama fayda etmiyor."

Odak grup görüşmesi katılımcısı

Mardin ve Kızıltepe lokasyonun engelli dostu bir alan olmadığı yönündeki tespitler engelli 
bireylerin şehirdeki parklara, spor, sanatsal ve kültürel aktivitelere, toplumsal aktivitelere, 
kütüphanelere ve kamu binalarına erişimlerinin kısıtlı olduğunu göstermektedir. Yine toplu 
taşıma araçlarına dolayısıyla ulaşıma erişimlerinin kısıtlı olduğunu göstermektedir. Dolayısıyla 
şehrin her alanında engelli bireylerin ihtiyaçları doğrultusunda makul düzenlemelerin yapılması 
ayrımcılık yasağının bir gereğidir. Makul düzenlemelerin yapılmaması engelli bireylere yönelik 
dolaylı ayrımcılık yaratmaktadır.

7.1. Kayıt Konusunda Tespit Edilen Ayrımcılıklar

Mardin ilinin genel olarak engellilerin erişimine uygun bir şehir olmaması beraberinde kayda 
erişimi de zorlaştırmaktadır. Yine engelli bireylerin ekonomik durumları da dikkate alındığında 
kayıtsızlığın engelliler açısından sosyal desteklere erişimleri de etkilediğinden daha ciddi bir 
sorun olduğu görülmektedir. Dolayısıyla engelli bireyler açısından kayda erişimin sadece 
merkezden yürütülen bir işlem olmasına rağmen erişimin kolaylaştırılması amacıyla makul 
düzenlemelerin yapılmaması dolaylı ayrımcılığa sebep olmaktadır. Kayıt için başvuruların 
alınması yeterli kabul edilmemelidir. Çünkü engelli bireyler açısından Göç Müdürlüğünün 
başvuru kabul etmesi yeterli bir hizmet değildir. Başvuru yapan engelli bireyin Göç 
Müdürlüğüne ulaşımını sağlayacak yeterli imkânın da sağlanmaması kayıt işlemine etkin bir 
erişimi zorlaştırmaktadır. Yine kayıt işlemleri için Göç Müdürlüğü’ne ulaşmak da tek başına 
yeterli olmayabilmektedir. Göç Müdürlüğü’ndeki yoğunluk çoğu zaman kişilerin saatlerce 
kamu binasında beklemesine sebep olmaktadır. Engelli bireylerin sıra beklerken dışarı çıkıp 
hava alması ya da tuvalet ihtiyacını gidermesinin güç olduğu ortamda beklemesi kendileri 
açısından hayli sıkıntılı olmaktadır. Bazen de bekleme sırasının fazlalığı kayıt işleminin sonraki 
güne sarkmasına neden olmaktadır. Engelli bireyin işlemlerinin ertesi güne sarkması tüm bu 
zorlukların baştan yaşanmasına neden olmaktadır. 

Bu gibi mağduriyetlerin önüne geçilmesi amacıyla engelli bireylerin kayıt ve kimlik işlemlerine 
erişimleri konusunda sadece engelli bireylerin başvuruları için ayrı bir günün belirlenmesi, 
sadece il merkezinde değil engellilerin başvurularının alınması amacıyla tüm ilçelerde 
kaymakamlık ya da başka kurumlar bünyesinde ilgili birimlerin oluşturulması ve yine
durumun gerekliliklerine göre destekleyici ve kolaylaştırıcı makul düzenlemelerin yapılması 
gerekmektedir.
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7.2. Eğitim Hakkı Konusunda Tespit Edilen Ayrımcı Uygulamalar

Engelli çocukların okula kayıt yapması konusunda okul yöneticilerinin isteksiz davranması 
veya kayıt yapmayı kabul etmemesi çocuğun eğitim hakkını doğrudan kısıtlamaktadır. Bu 
kısıtlama engellilik temelinde ayrımcılık yaratan bir uygulamadır. Okullarda idareciler, 
öğretmenler ve psikolojik danışmanlara yönelik engellilik ve ayrımcılık konusunda farkındalık 
arttırıcı çalışmaların yapılması BM Engelli Hakları Sözleşmesinin Eğitim başlıklı 24.maddesinin 
bir gereğidir.

Engelli bireylere servis desteğinin sağlanmaması durumu Millî Eğitim Bakanlığı Taşıma 
Yoluyla Eğitime Erişim Yönetmeliği’nin 9’uncu maddesine23 aykırılık oluşturmaktadır. Bu 
maddeden anlaşılacağı üzere, engelli öğrenciler için sınıf açıldıktan sonra; mevzuat gereği 
taşımacılık hizmetlerinin sunulması gerekmektedir. Servis desteğinin sağlanmaması ayrıca 
fırsat eşitliğini de ortadan kaldıran bir durum olmakla beraber bu konuda makul 
düzenlemelerin yapılması gerekmektedir. Nitekim makul düzenlemelerin yapılmaması Ayrıca 
6701 sayılı Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu Kanununun 4/1/f maddesi gereği ayrımcılık 
olarak kabul edilmiştir.

Kuyu başı olarak adlandırdığımız kırsal bölgelerde tarımsal sulama işi ile geçimini sağlayan 
mülteci ailelerin yaşadığı konutların toplu taşıma ve servislerin geçtiği köy yollarına uzak 
mesafede olması sebebi ile engeli olmayan çocukların da eğitim hakkına erişimi önünde engel 
olmakta iken engelli çocukların patika yollardan ulaşımın sağlandığı yollara ulaşması mümkün 
olmamaktadır. Kuyu başlarında yaşayan aileler izole bir yaşam sürmeleri sebebi ile birçok 
kamu kurumu ve sivil toplum örgütünün ulaşamadığı konumdadır. Kızılay tarafından sağlanan 
Sosyal Uyum Yardımı (SUY) veya herhangi bir sağlık sorunu olmayana kadar birçok engelli 
bireyin farkına varılamamaktadır.

Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezlerine kayıt yapacak yabancı öğrenciler için destek eğitim 
hizmetleri karşılığında eğitim ödemesinin yapılmaması ancak Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı 
olan özel ihtiyaç sahibi bireyler için eğitim ödemesi vermesi doğrudan ayrımcılık 
yaratmaktadır. Mültecilerin uzun yıllardan beri Türkiye’de yaşıyor olmaları ve yaşamaya devam 
edecek olmaları da göz önünde bulundurulduğunda bu uygulamanın devam etmesinin 
toplumsal açıdan ciddi bir ayrımcılık yaratacağı açıkça ortadadır.

7.3. Adalete Erişimde Ayrımcılık

Engelli bireylerin adalete erişim konusunu ayrı bir başlık altında ele almak gerekecektir. Çünkü 
adalete erişim nihayetinde kişilerin gerek ayrımcılık konusunda gerekse de diğer konularda 
hak arama mekanizmalarına erişimleri anlamına gelmektedir.

Adli Yardım Hakkı Açısından:

Mardin Barosu adli yardım bürosu ile yapmış olduğumuz görüşmede mülteci veya Türkiye 
Cumhuriyeti vatandaşı bir engelli bireyin adli yardım için başvuru yapmadığını ya da engelli 
birey tarafından yapılan bir başvuru olmuşsa dahi bu konuda bir kayıtlarının olmadığını 
belirtmişlerdir. Yine Mardin Barosu İnsan Hakları Komisyonu ile yaptığımız görüşmede de 
komisyona henüz engelli bir birey tarafından gelen bir başvurunun olmadığını söylemişlerdir. 
Adli yardım başvurularının kabulü konusunda baroların kabul etme kriterleri daha esnek olsa 
dahi baroların bu konuda bir politikalarının olmaması engelli bireylerin diğer bireyler ile eşit 
ölçüde adalete erişimi konusunda bir çalışmalarının olmadığı anlamına gelebilecektir.

23 MADDE 9 – (1) Özel eğitim okul/kurum/sınıfı öğrencileri ile yaygın eğitim hizmetinden yararlanan özel eğitime 
ihtiyacı olan bireyler ders yılı içinde ve 8 inci maddede yer alan şartlar aranmaksızın kayıtlı oldukları 
okul/kurum/sınıflara taşınır.
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Nitekim engelli bireylerin hak aramaya, dava açmaya ya da yasal haklarını kullanmaya, 
şimdiye kadar hiç gereksinim duymamış olmalarının kabulü inandırıcı olmaktan uzaktır.
Henüz hiçbir engelli bireyin adli yardım başvurusunda bulunmamış olması, engellilerin adli 
yardıma erişimleri konusunda baroların standart prosedürleri uygulamak yerine kolaylaştırıcı
olması ve hatta başka kurumlarla iş birlikleri kurması gerektiğini göstermektedir.

Adli yardım hakkı ile ilgili ayrıca mültecilerin adli yardıma erişimlerinin desteklenmesi amacıyla 
Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği ve Türkiye Barolar Birliği tarafından 2018 
yılından beri ortak yürütülen ‘Türkiye’de Uluslararası Koruma Başvurucuları, Statü Sahipleri ve 
Geçici Koruma Altındaki Kişilerin Adalete Erişimlerinin Desteklenmesi Projesi’nden de söz 
etmek gerekecektir. Mardin Barosu ile Türkiye Barolar Birliği arasında ise Ocak 2022 tarihinde 
imzalanan bu proje kapsamında Mart 2022 tarihinden beri mültecilere bu proje kapsamında 
adli yardım desteği verilmektedir. Ancak proje bütçe nedeniyle mültecilere her dava için adli 
yardım desteği vermemektedir. Örneğin analık, babalık davalarında yapılması gereken DNA
testlerinin masrafları yüksek olduğu için karşılanmamaktadır. Analık, babalık davalarının 
ekseriyetinin çocukların yararına açıldığı da düşünüldüğünde bu kısıtlamanın mülteci
çocukların mağduriyetine sebep olabildiği ve bu uygulama ile çocukların yüksek yararının
gözetilmediği vurgulanmalıdır. Bu proje kapsamında sağlanan bütçe limitinin hedeflenen
süreden önce aşılması da başka bir sorun doğurmaktadır. Proje kapsamında yeni dosya 
kabulü Ekim 2022 başında kapatılmış sonrasında TBB tarafından projenin uygulandığı 
illerdeki Barolara gönderilen E-41870694-749-35376 sayılı ve “Tbbapp Sisteminin Yeni 
Görevlendirme Girişine Kapatılmasına İlişkin” Konulu 08.11.2022 tarihli yazıda 2022 yılı 
içinde yeni başvuru kabul edilmeyeceği belirtilmiştir. Ayrıca Adli Yardım Projesi kapsamında 
belli dönemlerde dosya girişinin durdurulması bu dönemlerde adalete erişim konusunda
gecikmelere sebebiyet vermektedir. Yine birçok davanın açılmasının hak düşürücü sürelere 
tabi olduğu düşünüldüğünde bazı gecikmelerin kalıcı mağduriyetlere sebebiyet verebileceği
göz ardı edilmemelidir. Bu gibi mağduriyetlerin önüne geçilmesi için baroların adli yardım 
desteğini proje dışında da kabul etmesiyle mümkün olacaktır.

Avukat desteğinden yararlanma hakkı kapsamında noterlerde karşılaşılan engellere de 
değinmek gerekecektir. Noterlerde yapılan işlemler için alınan harç ve diğer giderlerin yüksek 
olması ekonomik olarak daha dezavantajlı oldukları için engelliler açısından önemli bir 
sorundur. Bu nedenle engelliler açısından harç ve giderler için ayrı bir oran belirlenmesi bu 
eşitsizliği ortadan kaldırabilecektir. Öte yandan 1512 Sayılı Noterlik Kanunun 73.maddesi de 
engellilik durumuyla doğrudan bağlantılı olarak bazı güçlüklere neden olmaktadır. Kanun 
maddesine göre ilgilinin işitme veya konuşma engelli olması ve yazı ile anlaşma imkânının da 
bulunmaması hâlinde, iki tanık ve yeminli tercüman bulundurulmalıdır. 

Türkiye İnsan Hakları Eşitlik Kurumu (TİHEK) görme engellilerin yapacağı düzenleme 
şeklindeki işlemlerde tanık bulundurulmasının uygulamada bir zorunluluk olarak 
dayatılmasının ayrımcılık oluşturduğunu 2022/392 başvuru no ve 2022/487 karar numaralı 
19.07.2022 tarihli kararında belirtmiştir: “Okuma yazma bilen, imza atabilen görme engellilere 
yönelik farklı muamelenin makul ve meşru bir nedene dayanmadığı, farklı muameleye tabi
tutulan görme engelli bireye aşırı ve olağanın ötesinde bir külfet yüklediğinden eşitlik ilkesinin 
ve ayrımcılık yasağının ihlal edildiği kanaatine varılmıştır.”24 Ancak Noterlik Kanunun 73.
maddesinde ayrıca yeminli tercüman bulundurulması şart koşulduğundan ve tercüman 
masrafları da ilgilisi tarafından ödendiğinden bu engelliliği olan kişiler açısından vekâletname 
çıkarma işlemi daha da güçleşmektedir. Dolayısıyla bu konuda engelli bireylerin zarar 
görmesini de engelleyecek şekilde bir düzenlemeye gidilmesi gerekmektedir.

24 https://www.tihek.gov.tr/upload/file_editor/2022/08/1659789466.pdf
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Mahkemeye Erişim Açısından:

Mardin il ve ilçelerinde bulunan adliyelerin engelli bireylerin erişimi açısından uygun olduğu 
söylenemez. Adliye girişlerinde birçok yerde basamaklar olmasına rağmen tekerlekli sandalye 
için geçiş yeri ya da basamaklı yeri asansörle aşma imkânı bulunmamaktadır. Yine adliye 
içlerinde de yeterli sayıda asansör olmadığı gibi koridorlarda görme engelliler açısından 
zeminde yönlendirici işaretler ya da fayans bulunmamaktadır. Bunlar dışında adliye 
binalarındaki tuvaletler de engelli bireylere göre tasarlanmamıştır. Bu hususların yerine 
getirilmesi için savunuculuk faaliyetlerinin yürütülmesi gerekmektedir.

Midyat Adliyesi Girişi

Mahkemeye fiziki erişim imkânı haricinde mahkemeye başvurmak da harç ve giderlerinin 
yüksek oluşu nedeniyle engelli bireyler açısından hayli masraflı olmaktadır. Bu konuda yine 
engelli bireyler açısından eşitliğin sağlanması amacıyla farklı bir harç ve gider oranı kabul 
edilmelidir. Gerekirse istisnasız bir şekilde bazı engel durumları için yargılamalarda adli yardım 
hakkı tanınmalıdır. Yine yargılama giderlerinden muafiyet amacıyla mahkemelerden talep 
edilen adli yardım talepleri belge eksikliği ya da başka sebeplerle reddedilebilmektedir.

7.4. Ayrımcılığa Karşı Başvuru Mekanizmaları

Baro: Baroların adli yardım bürolarına başvurarak ücretsiz avukat desteğinden yararlanmak 
mümkündür. Adli Yardım Yönetmeliğine göre “adli yardımın amacı, bireylerin hak arama 
özgürlüklerinin önündeki engelleri aşmak ve hak arama özgürlüğünün kullanımında eşitliği 
sağlamak üzere, avukatlık ücretini ve yargılama giderlerini karşılama olanağı bulunmayanların 
avukatlık hizmetlerinden yararlandırılmasıdır.”25

Savcılık: Öncelikle belirtmek gerekir ki ayrımcılık Türk Ceza Kanunu'nun 122. Maddesinde 
ayrımcılık ve nefret suçu başlığı ile düzenlenmiştir. Buna göre engellilikten dolayı duyulan 
nefret nedeniyle bir kişinin kamuya arz edilmiş olan bir taşınır veya taşınmaz malın satılmasını, 
devrini veya kiraya verilmesini, kamuya arz edilmiş belli bir hizmetten yararlanmasını, işe 
alınmasını, olağan ekonomik etkinliklerde bulunmasını engelleyen kimsenin, bir yıldan üç yıla 
kadar hapis cezası ile cezalandırılacağı belirtilmiştir. Bu yüzden mağdur/müşteki kendisine 
yönelik nefret ve ayrımcılık suçu işlendiği durumlarda savcılılara ya da karakola başvuru 
yapılabilecektir.

25 https://www.mevzuat.gov.tr/mevzuat?MevzuatNo=5775&MevzuatTur=7&MevzuatTertip=5 (Madde 1)
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Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu (TİHEK): Kurum 2016 yılında kurulmuş olup 6701 
Sayılı kanun uyarınca kurumun insan haklarının korunması ve geliştirilmesi, eşit muamele 
hakkının sağlanmasını, temel hak ve hürriyetlerden yararlanmada ayrımcılığın önlenmesi gibi 
görevleri bulunmaktadır. Kuruma görev alanına giren konularda başvuru yapılabilmektedir. 
Başvuru ücretsiz olup kurumun sayfasında başvuru için form bulunmaktadır. Ancak formda 
istenen bilgileri içeren bir dilekçe ile de başvuru yapılabilmektedir. Ayrımcılık nedeniyle
mağduriyeti doğan gerçek kişiler ve tüzel kişiler başvuru yapabilmektedir. Ayrıca kadın hakları, 
çocuk hakları, kamuoyunu ilgilendiren konularda başvuru yapmak için kişilerin doğrudan 
etkilenme şartı yoktur.

Kamu Denetçiliği Kurumu (KDK): KDK idarenin işleyişi ile ilgili şikâyet üzerine, idarenin her 
türlü eylem ve işlemleri ile tutum ve davranışlarını, insan haklarına dayalı adalet anlayışı içinde,
hukuka ve hakkaniyete uygunluk yönlerinden incelemek, araştırmak ve idareye önerilerde 
bulunmakla görevlendirilmiş bir kurumdur. Bu hususlarda kuruma şikâyetlerde bulunulabilir. 
Ancak KDK’ye başvuru yapılmadan önce ayrımcı muameleye ilişkin şikâyetçi olunan idareye 
yazılı başvurulması gerekmektedir.  

8. Engelliler İle Yapılan Odak Grup Görüşmesi

Mardin Kızıltepe Engelliler Birliği Spor Kulübü Derneği üyelerinden oluşan bir grup katılımcı ile 
11.10.2022 tarihinde odak grup görüşmesi yapılmıştır.

Odak grup görüşmesi, nitel bir araştırma biçimi olup benzer alanlardan kişileri bir araya 
getirmeyi amaçlar. Niteliksel araştırma; kavramları, fikirleri veya deneyimleri anlamak için 
sayısal olmayan verilerin toplanmasını ve analiz edilmesini içerir. Bir soruna derinlemesine iç 
görü toplamak veya araştırmak için ya da yeni fikirler üretmek için kullanılabilir. Odak grup 
görüşmelerinde, katılımcı grup önceden tanımlanmış demografik özelliklere istinaden 
seçilmiştir ve sorular ilgilenilen bir konuya ışık tutacak şekilde tasarlanmıştır. Grubun 
dinamiğine ilişkin gözlemler, odak grup sorularına verdikleri yanıtlar ve hatta vücut dilleri 
aldıkları hizmetler ve tartışma konuları hakkında gelecekteki araştırmalara rehberlik edebilir. 
Odak grup görüşmeleri, bireysel görüşmelerden daha incelikli olup doğal geri bildirim 
sağlayabilir ve düzenlenmeleri büyük ölçekli anketlerden daha kolaydır. Katılımcı gruba 
uygulanacak görüşme soruları, yanıtları etkileyebilecek yönlendirici sorulardan kaçınılarak 
hazırlanır. Soruların açık uçlu ve esnek olması, evet/hayır ile cevap vermenin imkansız olduğu 
neden ve nasılın sorgulandığı, tarafsız ve nötr bir tonda hazırlanması önemlidir. Soru akışının 
katılımcılar için katılım, keşif ve tartışmadan çıkış soruları şeklinde hazırlanması görüşmenin 
uygulanmasını kolaylaştırır. Görüşmenin, katılımcıların kendilerini rahat hissettikleri bir 
ortamda yapılması da soruların daha iyi yanıtlanmasını sağlayacak ve kişi sayısının min. 4, 
max.12 kişi ile sınırlandırılması tartışmanın daha akıcı olmasını kolaylaştıracaktır.

Mardin Kızıltepe Engelliler Birliği Spor Kulübü Derneği üyelerinden oluşan 12 (4 kadın/ 8 erkek) 
katılımcı ile yürütülen odak grup görüşmesi yukarıda belirtilen uygulama modeli dikkate 
alınarak ve katılımcıların hassasiyetleri gözetilerek Mardin Kızıltepe Engelliler Birliği Spor 
Kulübü Derneği binasında yapılmıştır. Hayata Destek Derneği’nden bir kolaylaştırıcı ile bir 
sekretarya görevlisinin yer aldığı görüşme tüm katılımcıların aktif katılımı ile yaklaşık 90 dakika 
sürmüştür. Görüşmede katılım (3), keşif (2), tartışma (11) izleğinde katılımcılara toplam 16 
açık uçlu soru yöneltilmiştir. Görüşme öncesinde, rapor oluşturma amacıyla sekretarya 
sorumlusu tarafından not tutulacağı fakat cevapların katılımcıların adı kullanılmaksızın 
anonim kaydedileceği bilgisi paylaşılmış, cevap vermek istemedikleri bir soru olursa cevap 
vermek zorunda olmadıkları, bunun için kendilerini rahat hissedebilecekleri ve diledikleri 
zaman görüşmeden ayrılabilecekleri belirtilmiştir.
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Kolaylaştırıcı tarafından odak grup görüşmesinin amacının, engelli bireylerin Mardin’de 
yaşadıkları sorunları ve bu sorunlara karşı çözüm önerilerini kendilerinden dinlemek olduğu 
açıklanmıştır. Görüşme tüm katılımcıların aktif katılımı ile yürütülmüş olup, görüşmede yer 
alan kişiler düşüncelerini açıklıkla ifade etmişlerdir.

Odak grup görüşmesinin sonuçları katılımcıların görüşleri itibariyle şöyle sıralanmıştır;

• Katılımcılar tarafından Mardin ve Kızıltepe lokasyonunun engelli dostu bir alan 
olmadığı,

• Şehrin engelli dostu olabilmesi için son zamanlarda kaymakamlık ve belediye 
tarafından iyileştirme çalışmalarının yapıldığı fakat bu çalışmaların yeterli olmadığı,

• Mardin lokasyonunda engelli bireylerin çalışma hayatında yer bulamadıkları, çalışan 
engelli bireylerin ise zor şartlarda çalıştıkları,

• Engelli raporu ve medikal cihaz alımlarında sıklıkla problem yaşadıkları,
• Daha eşit şartlarda yaşama konusunda desteğe ihtiyaç duydukları, bunun için başta 

Hayata Destek Derneği olmak üzere diğer STK’lar ile kamu kurum ve kuruluşlarından 
engellilik üzerine toplumsal bilinçlendirme çalışmaları konusunda destek istedikleri,

• Çocuklarla yapılan çalışmalarda ‘engellilik’ ve ‘engelli bireylere yaklaşım’ konusunda 
bilinçlendirme faaliyetleri yapılmasının çocuklar üzerinde farkındalık yaratabileceği,

• Engelli bireylerin kurum ve kuruluşlar tarafından yalnızca 3 Aralık Dünya Engelliler 
Günü’nde değil her zaman hatırlanmaları gerektiği, sadece engelliler gününde fotoğraf 
çektirerek sosyal medyada paylaşmak amacıyla kendilerine ulaşılmaması gerektiği 
belirtilmiştir.

Kızıltepe Engelliler Birliği Spor Kulübü Derneği Odak Grup Görüşmesi
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9. Rapor Kapsamında Sahada Yapılan Savunuculuk Çalışmaları

Baro: Rapor çalışması esnasında Mardin Barosu ile yapılan görüşmede baronun adli yardım 
komisyonuna ve insan hakları komisyonuna şimdiye kadar engelli bireyler tarafından herhangi 
bir başvuru yapılmadığı ve yine baro tarafından engellilere yönelik herhangi bir farkındalık 
çalışmasının yürütülmediği anlaşılmıştır. Bu tespitten sonra baro yönetimi ile görüşülerek 
engelli bireylerin adalete erişimini güçlendirmek amacıyla baro bünyesinde faaliyet gösterecek 
bir Engelli Hakları Komisyonu’nun kurulması önerisi sunulmuştur. Yönetim ile yapılan görüşme 
sonucunda yönetim kurulu Mardin Engelli Hakları Komisyonu’nun kurulmasına karar vermiştir.

Kızıltepe Engelliler Derneği: Rapor çalışması kapsamında Kızıltepe Engelliler Birliği Spor 
Kulübü Derneği’ne Kişisel Verilerin Korunması Kanunu, çocuk koruma, vaka yönetimi, 
toplumsal cinsiyete dayalı şiddet, ölçme değerlendirme ve önemi ile Türkiye İnsan Hakları ve 
Eşitlik Kurumu’na Başvuru eğitimleri verilmiştir.

10. Çözüm Önerileri

"Engelliler ile ilgili bir çalışma yapıldığında bize sorulmuyor, danışılmıyor. Bakış açısının 
değişmesi gerekir. Bu dünya kimin? Bize ne kadarı düşüyor?" 

Odak grup görüşmesi katılımcısı

Adalete Erişim Konusunda Çözüm Önerileri:

Engelli bireylerin adalete erişimde yaşadıkları sorunlar ile bu sorunların ortadan kaldırılması 
konusunda makul düzenlemelerin yapılmamasının engellilere yönelik ayrımcılık teşkil ettiği 
tespitini içeren rapor Mardin Barosu ile paylaşılabilir. Bu konuda baronun savunuculuk
faaliyetleri yürütmesi sağlanabilir.

Baroda doğrudan engelli hakları alanında çalışan bir komisyon bulunmamasının, engellilerin 
adalete erişim konusunda yaşadığı sorunların baro tarafından yeteri kadar görülmemesinde 
bir etken olduğu açıktır. Bu amaçla baro bünyesinde engelli hakları komisyonu veya ilgilisine 
göre baro komisyon ve merkezleri üyelerinden oluşan bir çalışma grubu oluşturulması 
tavsiye edilebilir. Baro bünyesinde kurulacak komisyon veya çalışma grubuna yönelik 
farkındalık ve kapasite güçlendirme faaliyetleri yürütülebilir. Komisyonun kurulması halinde 
sadece adalete erişim konusunda değil, temel hak ve hürriyetlerin kullanımını engelleyen her 
türlü olguya yönelik çalışmalar yürütülebilecektir.

Engelli bireylerin adli yardıma erişiminin sağlanması amacıyla baro ile ortak çalışmalar 
yapılarak engellilere yönelik hukuki farkındalık eğitimleri ve adli yardım tanıtımları yapılabilir.

Hayata Destek Derneği olarak Kızıltepe Engelliler Derneği yöneticileri ve üyelerine yönelik 
‘Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu’na (TİHEK) başvuru’ konulu bir kapasite geliştirme 
eğitimi verilmiştir. Bu eğitimde katılımcıların tümünün daha öncesinde TİHEK hakkında bilgi 
sahibi olmadıkları görülmüştür. Dolayısıyla sahada ayrımcılıkla mücadele kapsamında 
başvuru mekanizmaları konusunda farkındalık ve hukuk okuryazarlığı gibi kapasite geliştirme 
çalışmaları dernek olarak tarafımızca ve baro ile birlikte yürütülebilir.

Kayda Erişim Konusunda Çözüm Önerileri:

Engelli bireylerin kayıt ve kimlik işlemlerine erişimleri konusunda sadece engelli bireylerin 
başvuruları için ayrı bir günün belirlenmesi, sadece il merkezinde değil engellilerin 
başvurularının alınması amacıyla tüm ilçelerde kaymakamlık ya da başka kurumlar 
bünyesinde işlemlerin alınması ve yine durumun gerekliliklerine göre destekleyici ve 
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kolaylaştırıcı makul düzenlemelerin yapılması gerekmektedir. Kayda erişimde güçlük çeken 
engelliler için mobil kayıt aracı ile Göç İdaresi’nin engelli bireylere ulaşması çözüm 
konusunda etkili bir uygulama olacaktır.

Eğitime Erişim Konusunda Çözüm Önerileri:

Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezlerine kayıt yapacak yabancı öğrenciler için destek 
eğitim hizmetleri karşılığında eğitim ödemesinin yapılmaması ayrımcı bir uygulamadır. Bu 
uygulamanın kaldırılması ile engelli mülteci çocukların Özel Eğitim ve Rehabilitasyon 
Merkezlerine erişimlerinin sağlanması gerekmektedir.

Özel eğitime ihtiyacı olan çocukların ders yılı içinde kayıtlı oldukları okul/kurum/sınıflara
servis hizmetiyle taşınmalarının önündeki engeller kaldırılarak engelli çocukların eğitime 
erişimleri kolaylaştırılmalıdır.

Rehberlik ve Araştırma Merkezlerinde tercüman bulundurulması gerekmektedir. Bu sayede 
mülteci çocuklara yanlış tanıların konması engellenecek ve doğru yönlendirmeler 
yapılabilecektir.

Kayda erişemeyen mülteci çocuklar eğitime de erişememektedir. Daha önce misafir öğrenci 
uygulaması ile kimlik edinene kadar eğitim gören mülteci çocuklar bu uygulamanın 
kaldırılması ile eğitim hakkına erişememektedirler. Engelli çocuklar için bu durumda eğitime 
erişim daha da güçleşmektedir. Kayda erişemeyen çocukların temel eğitim hakkından 
mahrum kalmaması adına eğitime dâhil edilmeleri gerekmektedir.

Sağlığa Erişim Konusunda Çözüm Önerileri:

Engelli mültecilerin sağlığa erişimde yaşadıkları temel güçlüklerden biri olan engelli sağlık 
raporu alma sürecindeki zorluklara mercek tutulması elzemdir. Rapora daha rahat erişimin 
sağlanması için hastane kapasitelerinin arttırılması gerekmektedir.

Sağlığa erişim süreçlerinin kolaylaştırılması için MHRS sistemine başta Arapça ve Kürtçe 
olmak üzere başka dillerde de hizmet sağlayıcı opsiyonların eklenmesi gerekmektedir.

Hasta nakil araçlarının sayılarının arttırılarak özellikle kırsalda yaşayan engellilerin bu 
hizmetten daha rahat faydalanması sağlanmalıdır.

Psikolojik İyi Oluş Konusunda Çözüm Önerileri:

Farklı gelişim özelliklerine sahip bireylerin desteklenmesi noktasında bütünsel ve 
multidisipliner/çok boyutlu yaklaşım (özel eğitim, psikolojik destek, düzenli konsültasyon vb.)
sürecin sağlıklı akışı açısından oldukça önemlidir.

Bakım verenlerin ruh sağlığı, bakım verilenin ruh sağlığı kadar önem taşımaktadır. Engellilere 
destek sunumu yapılırken bakım verenlerin psikolojik iyi oluşları da desteklenmelidir.

İş yerlerinde ve sosyal hayatta engelli bireylere bakım veren kişilerin ihtiyaçlarına cevap 
verebilen hassas çalışma alanları ve sosyal alanların inşası engelli bireylerin gündelik hayata
katılımı noktasında önemlidir.

Erişim/Ulaşım Konusunda Çözüm Önerileri:

Mardin’de bulunan şehir içi ve ilçeler arası toplu taşıma duraklarının engelli bireylerin 
beklemesine uygun hale getirilmesi, engelli bireylerin ihtiyaçları gözetilerek tasarlanması
gerekmektedir. Yine şehirde bulunan yaya üst geçitlerine asansör eklenerek engelli bireylerin 
kullanımına uygun hale getirilmesi önemli bir ihtiyaçtır.
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Toplu taşıma araçlarının engellilere hizmet verebilecek şekilde tasarlanması sağlanmalıdır. 
Toplu taşıma araç şoförlerine farkındalık arttırıcı eğitimler verilerek engellilere karşı daha 
duyarlı olmaları sağlanmalıdır.

Geçim Kaynakları:

Sivil toplum kuruluşlarının bünyelerinde engelli çalışan istihdam etmesi, hâlihazırda üretilen 
geçim kaynaklarına erişim odaklı projelerinde pozitif ayrımcılık kapsamında engelli bireyleri 
de kapsayacak şekilde tasarlanması, engellilerin daha görünür olmasını ve çözüm 
konusunda aktif katılımlarını mümkün kılacaktır.

Hayata Destek Derneği Gönüllü Ekibi:

Dernek faaliyetleri kapsamında hem engelli bireylere erişimi kolaylaştırmak hem de birlikte 
çalışılacak engelli bireylerin hak arama bilincini ve farkındalığını güçlendirmek amacıyla 
gönüllü ekibine engelli bireylerin katılması sağlanmalıdır.

Raporun Tanıtılması ve Görev Alanına Göre İlgili Kurumlara Gönderilmesi:

Raporun Mardin ilinde faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşlarına, belediyelere, baroya ve 
kamu kurumlarına tanıtılması ile kurumların bu alanda faaliyet yürütmeleri sağlanabilir. 
Bununla beraber rapor Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu (TİHEK) ve Kamu Denetçiliği 
Kurumu’na (KDK) gönderilerek bu kurumların Mardin özelinde konuya dair bilgi sahibi
olmaları sağlanabilir. Ayrıca raporun BM Engelli Hakları Komitesi’ne iletilmesi Komitenin 
açıklayacağı ülke raporuna katkı sunabilir.

Hayatı paylaşmak için hiçbir engel yok.
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