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Engelliler Karşı Ayrımcılıkla Mücadele 
Savunu İzleme Projesi

Evrensel “insan hakları kavramı”nın ortaya çıkması 
ile birlikte, engelliler de İnsan Hakları Hukuku’nun 
öznesi haline gelmeye ve artan bir ivme ile uluslara-
rası belgelerde yer almaya başlamışlardır.
13 Aralık 2006 tarihinde Birleşmiş Milletler Genel Ku-
rulunca kabul edilen ve Türkiye de dahil olmak üzere 
birçok ülke tarafından onaylanarak iç hukuk metni 
haline getirilen Engellilerin Haklarına İlişkin Sözleş-
me, engellilerin insan haklarını ayrıntılı bir biçimde 
tanımlamış ve üye devletlere bu hakların yaşama 
geçirilmesi için birtakım görevler yüklemiştir. Şimdi 
sorun bu hakların devletlerce yaşama geçirilmesi için 
doğru mücadele stratejilerinin oluşturulması ve bu 
doğrultuda engelli kitlesinin bilinçlendirilmesi ve ha-
rekete geçirilmesidir. Önümüzdeki en büyük engel, 
engellilere karşı yaygın olarak uygulanan ayrımcılıktır. 
Engelliliğe dayalı ayrımcılıkla mücadele, savunu ve iz-
leme etkinliği,  öncelikle ayrımcılığı engellilerin nasıl 
algıladığının ortaya çıkarılmasıyla, buna bağlı olarak 
mücadele stratejilerinin oluşturulmasına engelli kit-
lesinin katılımının sağlanması ile mümkündür. 
İşte bu nedenle AB ve Türkiye işbirliği ile uygulanan 
Engellilerin Toplumsal Entegrasyonu Programı çerçe-
vesinde Merkezi Finans ve İhale Kurumu tarafından 
desteklenen Engellilere Karşı Ayrımcılıkla Mücadele 
Savunu İzleme Projesi hazırlanmıştır. 
Projenin amacı, engelliliğe dayalı ayrımcı uygulama-
ların ve engellilerin ayrımcılığı algılama düzeyinin 
saptanması; ayrımcılıkla mücadele stratejilerinin 
oluşturulması ve engellilerin toplumla bütünleştiril-
mesine katkıda bulunulmasıdır.

Projenin Etkinlikleri

1. Engelliğe Dayalı Ayrımcılık Mevzuatının taran-
ması

2. Engellilerin ayrımcılık algı düzeyinin saptanma-
sı; bu amaçla bir araştırma yapılması

3. Ayrımcılıkla mücadele stratejilerinin oluşturul-
ması savunu modelinin geliştirilmesi

4. 20 kişilik engelli grubunun ayrımcılıkla müca-
dele konusunda eğitilmesi (SAV-İZ grubu)

5. Ankara, Samsun, Van, Diyarbakır ve Mersin ille-
rinde SAV-İZ grubunun da katılacağı pilot atöl-
ye çalışmalarının yapılması.

6. Geniş katılımlı merkezi bir toplantı ile daha ön-
ceki çalışmaların, eleştiri ve önerilerin ışığında 
sonuçlandırılması ve ayrımcılıkla mücadele ko-
nusunda politika dokümanının belirlenmesi

7. Belirlenen politika dokümanının engellilerle il-
gili sivil toplum örgütlerine ve kuruluşlara dağı-
tılması.


