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1. YÖNETİCİ ÖZETİ 

COVID-19 küresel krizi, önceden var olan eşitsizlikleri derinleştirmiş, ayrımcılığın 

boyutunu ortaya çıkarmış ve engelli bireylere yönelik çalışmalar yapılmasının zorunlu 

olduğunu göstermiştir. Dünya genelinde 1 milyarlık bir nüfusu temsil eden engelli 

bireyler toplumun en çok dışlanan kesimi olmakla birlikte salgın nedeniyle en fazla 

ölüm yaşayan gruptur.   

Normal şartlar altında dahi engelli bireylerin sağlık hizmetlerine, eğitime, istihdama ve 

topluma katılma olasılıkları oldukça düşüktür. Yoksulluk, şiddete, ihmale ve istismara 

uğrama olasılıklar daha yüksek olan engelli bireyler, herhangi bir kriz söz konusu 

olduğunda da bu durumdan yüksek oranda etkilenmektedir. COVID-19, bu durumu 

daha ciddi bir hale getirmiş ve onları doğrudan ve dolaylı olarak orantısız bir şekilde 

etkilemiştir. 

Engelli bireylerin COVID-19’dan olumsuz bir şekilde etkilenmemelerini sağlamak için 

entegre bir yaklaşım gereklidir. Atılacak tüm adımlarda, onların 

tedbirlerin/uygulamaların merkezine yerleştirilerek birer planlama ve uygulama ajanı 

olarak yer almaları sağlanmalıdır. COVID-19 ile ilgili yapılacak her türlü şeyde, 

engelliliğe dayalı her türlü ayrımcılık yasaklanmalı ve diğer faktörlerin yanı sıra 

cinsiyet ve yaş unsurları da göz önünde bulundurmalıdır. Bu yaklaşım, mücadele ve 

normalleşme sırasında ortaya çıkabilecek engelleri etkili ve verimli bir şekilde ele 

almak ve önlemek için gereklidir. 

Engelli bireylerin katılımı sayesinde herkese daha iyi hizmet veren, virüsü daha iyi 

baskılayan ve daha sağlam temellere oturmuş bir COVID-19 müdahale ve tedavisi 

karşımıza çıkacaktır. Böylece karmaşık durumlara cevap verebilen, her bir bireye 

ulaşabilen güçlü bir sistem oluşmuş olacaktır. 

Bu Politika Özeti, COVID-19'un engelliler üzerindeki etkisini vurgulamakta ve bunu 

yaparken de engelli bireylerin müdahale ve tedaviye nasıl entegre edileceğine ilişkin 

temel eylem ve tavsiyeleri ana hatlarıyla belirlemektedir. Özet, kilit sektörlere 

odaklanan özel öneriler içermekle birlikte, herkes için geçerli olan dört kapsamlı 

eylem alanını tanımlar:  

1- Hedef eylemlerle birlikte COVID-19 müdahale ve tedavisinde engelliliğe yer 

verilmelidir. Engellilerin sistematik olarak 

dahil edilmesini sağlamak için temel ve engelliliğe özgü tedbirlerin birlikte ele 

alınması gerekmektedir. 

 

2- COVID-19 ile mücadelede bilgi, tesis, hizmet ve programların erişilebilirliği 

sağlanmalıdır. Erişilebilirlik, salgının engelli bireyler üzerinde yarattığı sağlık ve 

sosyo-ekonomik sorunların çözümü için temel öneme sahiptir. Engelli bireyler, 



3 POLİTİKA ÖZETİ: ENGELLİLERİ İÇEREN BİR COVID-19 YANITI 
 

 
 

halk sağlığı bilgilerine, çevreye, iletişim ve teknolojiye, mal ve hizmetlere 

erişemezse doğru kararları alamaz, yaşama bağımsız olarak katılamaz, güvenli 

izolasyon ve karantina gerekliliklerini yerine getiremez, sağlık ve kamu 

hizmetlerine engelli olmayan bireylerle eşit olarak erişemez.  

 

3- COVID-19 müdahale ve tedavisinin tüm aşamalarında engelli bireyler ve ilgili 

kuruluşlar ile görüş alışverişinde bulunulmalı ve sürece dahil olmaları 

sağlanmalıdır. Engellilerin krizle mücadelede ve geleceği şekillendirmede önemli 

katkıları olacaktır. Engelli birçok birey, izolasyon ve alternatif çalışma 

düzenlemeleri hakkında tecrübeye sahiptir. Bakış açıları ve engellilik deneyimleri 

yaşanan sorunlara yaratıcı, farklı ve yenilikçi çözümler bulunmasına katkı 

sunacaktır.  

 

4- COVID-19 müdahale ve tedavisine engelli katılımını sağlamak için hesap 

verebilirlik mekanizmaları kurulmalıdır. Engellileri kapsayan planları 

desteklemek için gerekli yatırımlar yapılmalıdır. Hükümetler, bağışçılar, BM 

birimleri ve diğer aktörler, yatırımların engelli bireylere ulaştığını gözlemlemek için 

mekanizmalar oluşturmalıdır. Verilerin engellilik odaklı olması hesap verilebilirlik 

için çok önemlidir. 

COVID-19 müdahale ve tedavisine engelli kişilerin dâhil edilmesi, kimseyi geride 

bırakmama taahhüdünü sağlamanın hayati bir parçası olduğu gibi Engelli Hakları 

Sözleşmesi, 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Gündemi, İnsanlık Gündemi ve Birleşmiş 

Milletler Engellilik Stratejisi'nin küresel taahhütlerinin kritik bir testidir. Bu husus aynı 

zamanda BM'nin engelli katılımı konusunda dönüştürücü ve kalıcı bir değişim 

sağlama taahhüdünün de merkezinde yer almaktadır. 

2. COVID-19’UN ENGELLİ BİREYLER ÜZERİNDEKİ ETKİSİ 

Engelli kişiler, salgından çok ciddi bir şekilde etkilenmektedir. 60 yaş ve üzeri 

yaşlıların yaklaşık %46'sı engellidir. Her beş kadından biri hayatında engellilik 

yaşarken, her on çocuktan biri engellidir. Bir milyarlık engelli nüfusun %80'i 

gelişmekte olan ülkelerde yaşamaktadır. 

Engelli bireyler, yaşamları boyunca haklarını kullanmadan önemli engellerle 

karşılaşan farklı farklı güçlüklere ve destek gereksinimlerine sahip nüfusu temsil eder. 

 

Bazı engelli grupları daha fazla marjinalleşmeyle, (örneğin zihinsel ve psikososyal 

engelli kişiler, sağır olmayan kişiler) hizmetlerden daha fazla dışlanmayla, çeşitli 

tesislerde yaşamak veya alıkonulmak riskiyle karşı karşıyadır ve daha yüksek oranda 

şiddete, ihmale ve istismara maruz kalırlar. 
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Salgının sosyo-ekonomik etkisi üzerine yazılan “Paylaşılan Sorumluluk, 

Küresel Dayanışma” raporunun da yansıttığı gibi, COVID-19 sadece bir sağlık 

krizi değildir, aslında topluma karşı bir saldırıdır. Salgın, engellilikle ilişkili 

önceden var olan sosyal ve ekonomik eşitsizliklerden besleniyor ve onları daha 

da kötüleştirmekle tehdit ediyor. 

Engelli bireylerin COVID-19'a yakalanma riski daha yüksektir. Çeşitli nedenlerle 

el yıkama ve fiziksel mesafeyi koruma gibi temel koruma önlemlerinin 

uygulanmasıyla alakalı engellerle karşılaşabilirler: su, sanitasyon ve hijyen 

tesislerinin eksikliği; destek almak için fiziksel temasa ihtiyaç duymak; halk sağlığı 

bilgilerinin erişilebilir olmaması; genellikle aşırı kalabalık ve sağlıksız kurumsal 

ortamlara yerleştirilmek. Bu engeller, kötü şartlarda yaşayan ve/veya insani acil 

durumlardan etkilenenler için daha da ciddi sonuçlar doğurmaktadır. 

Engelli bireylerin daha hastalığı daha ağır geçirme ve COVID-19'dan ölme riski 

daha yüksektir. Örneğin, COVID-19’un sonuçlarını kötüleştirebilecek akciğer 

problemleri, diyabet, kalp hastalığı ve obezite gibi ikincil durumlara ve eşlik eden 

diğer hastalıklarla daha çok karşılaşmaktadırlar. Salgın sırasında sağlık hizmetlerine 

erişimin önündeki engeller daha da ciddileşmekte ve bu durumda engelliler için 

zamanında ve uygun bakımı zorlaştırmaktadır. 

Huzurevlerinde, bakımevleri gibi çeşitli tesislerde yaşayan engelli bireylerin 

virüse yakalanma ve ölüm oranları daha yüksektir. Yaşlılar da dahil olmak üzere 

engelli bireyler, küresel olarak bakım kurumlarında yaşayan insanların çoğunluğunu 

temsil eder. Çoğunluğu zihinsel ve psikososyal engelliler olmak üzere engelli 

bireylere cezaevlerinde de oldukça fazla rastlanmaktadır. Huzurevleri, bakımevleri 

gibi çeşitli tesislerde yaşayan engelli bireylerin yanı sıra hayatını tutukevlerin ve 

cezaevi gibi yerlerde geçirmekte olan bireylerde temel hijyen önlemlerini almak ve 

fiziksel mesafeye uymak noktasında ciddi sorunlarla karşılaşmakta ve COVID-19 ile 

ilgili bilgilere, testlere ve sağlık hizmetlerine sınırlı bir şekilde erişmektedirler. Veriler, 

bu tür yerlerde yaşayan bireylerin COVID-19’a yakalanma ve ölüm oranlarının 

oldukça yüksek olduğunu göstermektedir. Resmi verilerin mevcut olduğu ülkelerde 

bakımevlerinde yaşayan yaşlı ve engelli bireylerin ölüm oranı %19 ile %72 arasında 

değişmektedir.  

Engelli bireyler salgın sırasında sağlık ve hayat kurtarma prosedürlerine 

erişimde daha fazla ayrımcılığa uğramak riski altındadır.  

Bazı ülkelerde, triyaj protokolleri (örn. Yoğun bakım yatakları, vantilatörler) dahil 

olmak üzere tedavi uygulama kararları, bireysel bir prognoza dayanmak yerine, 

engelliğe dayalı yaşam kalitesi, yaş ve benzeri gibi ayrımcı ölçütlere dayanmaktadır. 

Ayrıca, erişilebilirlik ve uygun fiyata mal olmakta dahil olmak üzere engelli kişiler için 

sağlık, rehabilitasyon ve yardımcı teknolojilere erişim, sağlık sistemleri üzerindeki 

artan baskı nedeniyle de azaltılabilir. 
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Engelli bireyler, COVID-19’un sosyo-ekonomik sonuçları ve salgına karşı alınacak 

tedbirler konusunda dezavantajlı durumdadır. COVID-19, hayatın birçok yerinde 

engelli bireyler için kısa süreli ve geniş kapsamlı etkilere sahiptir. Bu durum insani 

yardımlar, afet durumları ve hassas koşullarda daha ciddi bir hal alabilir. 

İSTİHDAM VE SOSYAL GÜVENLİĞE ETKİSİ  

Zaten istihdamda dışlanma ile karşı karşıya olan engelli bireyler, işten daha fazla 

çıkarılmaya ve işlerine dönmek konusunda daha büyük zorluklar yaşamaya 

başlamışlardır. Birçok ülkede engelli birey ve ailelerine sosyal sigortaya daha az 

katılım vadeden destekler sunulmuştur. Ağır engelli bireylerin sadece %28’i 

engellilikle alakalı küresel yardımlardan yararlanmaktadır.  Bu oran düşük gelirli 

ülkelerde %1’dir. Pandemi sebebiyle ücretsiz bakım ve ev işleri için artan talep, konu 

engelli kadınlar olduğunda şiddetlenmekte ve varolan eşitsizlikleri daha da 

derinleştirmektedir.  

EĞİTİME ETKİSİ 

Henüz engelli öğrenciler hakkında güvenilir veriler mevcut değilse de, bu krizin 

eğitime erişimde yaşanan ayrımcılığı daha da arttırmış olması muhtemeldir.  “COVID-

19 Salgının Çocuklar Üzerindeki Etkileri”1 adlı politika özetinde de bahsedildiği gibi 

engelli öğrencilerin uzaktan eğitim olanaklarından yararlanma ihtimali oldukça 

düşüktür. Muhtemelen destekten yoksunluk, internete erişim, erişilebilir yazılım ve 

öğrenme materyalleri engelli öğrencileri için var olan sorunları daha da 

derinleştirecektir.  Beceri ve eğitim programlarındaki aksamaların, işgücüne katılımda 

çeşitli bariyerlerle karşılaşan engelli gençler üzerinde kapsamlı etkileri olacaktır. 

DESTEK HİZMETLERİNE ETKİSİ 

Birçok engelli bireyin güvenli, sağlıklı ve bağımsız bir hayat sürmesi için destek 

hizmetlerine erişmesi şarttır. COVID-19 kapsamında alınan önlemler, destek 

sistemleri, kişisel yardımlar, psikososyal destek, işaret dili ve dokunsal yorumlama 

gibi birçok hizmette aksamalara sebebiyet vermiştir. COVID-19’un ekonomik etkisi, 

salgın sonrası dönemde de mevcut hizmetlerin sağlanması noktasında daha da 

büyük kesitlere sebebiyet verebilir.  

ENGELLİ BİREYLERE UYGULANAN ŞİDDETE ETKİSİ 

“COVID-19’un Kadınlar Üzerindeki Etkisi”2 adlı politika özeti, kilitlenme önlemlerinin 

ortasında aile içi şiddette önemli bir artışa işaret eden ve engelli kadın ve kızlar 

üzerinde ciddi bir etkisi olan raporlar belgelenmektedir. Hem çocuk hem de yetişkin 

engellilerin, engelli olmayan yaşıtlarına göre şiddete uğrama risklerinin daha yüksek 

olduğu düşünüldüğünde salgının bu durumu orantısız bir şekilde etkilendikleri kabul 

edilebilir. Engelli kişilerin damgalanmaya ve ayrımcılığa daha fazla maruz kaldığı da 

bilinmektedir.  

 

1 https://www.unicef.org/turkey/en/documents/impact-covid-19-children 
2 https://www.unwomen.org/en/digital-library/publications/2020/04/policy-brief-the-impact-of-covid-19-on-women 

https://www.unicef.org/turkey/en/documents/impact-covid-19-children
https://www.unwomen.org/en/digital-library/publications/2020/04/policy-brief-the-impact-of-covid-19-on-women
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3. COVID-19 İLE MÜCADELE VE NORMALLEŞMEDE ENGELLİ BİREYLERİNDE 

YER ALMASI İÇİN TEMEL İLKELER 

Engelli bireylerin olumsuzluklarla karşılaşmaması için insan hakları temelli bir 

yaklaşım takınmak gerekir. Hem CRPD hem de 2030 Gündemi, engelli kişileri 

planlama ve uygulama aracıları olarak tüm çalışmaların merkezine yerleştirilmesi 

çağrısında bulunmaktadır. 

Yapılan tüm müdahalelerde kaynaştırma ve hedeflenen önlemlerin bir arada yer 

alması gereklidir. Engelli bireyler temel hizmetler, sağlığın korunması, tedavi olma, 

barınma, gelir sağlama gibi herkesin ihtiyaç duyduğu şeylere ihtiyaç duyar. Onları 

sosyal hayata katılımlarını sağlamanın yolu engelliliğe tüm plan ve çalışmalarda yer 

vermekten geçer. Hedeflenen önlemlerin, genel yanıtları kapsayıcı hale getirerek 

karşılanamayan belirli gereksinimleri ele alarak engelliliğin yaygınlaştırılmasını 

tamamlaması gerekmektedir. 

AYRIMCILIK YASAĞI 

Ayrımcılık yapmama temel bir insan hakları ilkesidir. COVID-19 müdahale ve 

tedavisi, engellilik temelinde ayrımcılığı ve engelliler üzerinde orantısız bir etkiye 

sahip olabilecek kriterleri yasaklamalıdır. Engelli bireylerin COVID-19 müdahale 

önlemlerinden eşit derecede yararlanmalarını sağlamak için, makul barınma yolu da 

dahil olmak üzere proaktif adımlar atarak engelli bireylerin yaşadıkları dezavantajları 

tanımak ve önlem almak gerekir. 

KESİŞİMSELLİK 

Cinsiyet kimlikleri, yaş, etnisite, ırk, cinsel yönelim, köken, yer ve yasal statüleri 

nedeniyle kesişen ve çoklu ayrımcılık yaşayan engelli bireyler, diğer faktörlerin yanı 

sıra, salgının acil ve uzun vadeli ekonomik ve sosyal sonuçlarını da ağır bir şekilde 

hissedecektir. 

COVID-19 yanıtı ve iyileşmesi, aralarında en marjinal grupların geride kalmamasını 

sağlamak için engelli bireylerin karşılaştığı çoklu ve kesişen ayrımcılık biçimlerini 

yansıtmalı ve bunlara yanıt vermelidir. 

ERİŞİLEBİLİRLİK 

COVID-19 ile mücadele için alınacak önlemlerde engelli bireylerin tesislere, 

hizmetlere ve bilgiye erişimin sağlanması şarttır. Engelli bireyler halk sağlığı 

bilgilerine, binalara, ulaşım sistemlerine, iletişim teknolojilerine, mal ve hizmetlere 

erişemezse gerekli kararları alamaz, bağımsız olarak yaşayamaz, güvenli bir şekilde 

izole edilemez, karantinaya alınamaz ve diğer bireylerle eşit olarak sağlık ve kamu 

hizmetlerine erişemez. Erişilebilirlik önlemlerinin, özellikle başlangıçta maksimum 

kullanıcı sayısının ihtiyaçları göz önüne alınarak tasarlanması gerekir. Böylece 

toplam maliyete etkisi fazla olmayacaktır. Araştırmalar, erişilebilirliğe ilişkin önlemlerin 

başlangıçta yapılmasının sigortalanma aşamasında %1 daha az maliyete mal 
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olacağını göstermektedir.  

KATILIM 

Engelli bireyler yaşamlarını etkileyen kararlara tam ve etkin bir şekilde katılma 

hakkına sahiptir. Engelli nüfus, benzersiz bilgiye ve başkalarının sahip olmadığı bir 

deneyime sahip homojen olmayan bir nüfustur. Planlama ve tasarımdan uygulama ve 

izlemeye kadar her aşamada engelli bireylerin ve ilgili kuruluşların aktif katılımının 

sağlanması, istişare ortamının yaratılması kapsayıcı bir karşılığın bulunmasının 

anahtarıdır. Ortaklıklar ve işbirliği etkinliği ve hesap verebilirliği artıracak, doğrudan 

dahil edilmeye yardımcı olacak ve COVID-19 ile ilgili tüm eylemlerin engelli bireylere 

fayda sağlayacak ve daha uzun vadeli kalkınma ve iyileşmeye katkıda bulunacaktır. 

HESAP VERİLEBİLİRLİK 

Hesap verebilirlik, COVID-19 müdahale ve iyileşmesinin engelli bireylerin haklarını 

kapsayıcı ve saygılı olmasını sağlamak için gereklidir. Hükümetler, BM kuruluşları ve 

diğer aktörler, engelli bireyler de dahil olmak üzere virüsten etkilenen herkese karşı 

sorumludur ve virüsle yapılacak mücadele konusunda bilgilendirmek ve geri 

bildirimlere göre ayarlamalar, değişiklikler yapmak için gereli mekanizmalar 

oluşturulmalıdır. 

VERİSEL ÇÖZÜMLEME 

COVID-19'un engelli bireyler üzerindeki etkisini tüm yönleriyle anlamak, müdahale ve 

tedavi aşamalarının tamamına dahil edilmelerini sağlamak, engellilikle alakalı 

verilerin toplanmasını ve kullanılabilirliğini sağlamak esastır. Bu amaçla, veriler 

Washington Grup araçları gibi uluslararası kabul görmüş yöntemler kullanılarak 

toplanmalıdır. DSÖ’nün Model Engellilik Araştırması gibi ihtiyaç değerlendirmeleri ve 

anketler yoluyla da daha geniş bilgiler toplanabilir. Birincil veri toplama işleminin 

yapılamadığı veya engellilikle ilgili ikincil veri kaynaklarının bulunamadığı hallerde 

Dünya Bankası ve DSÖ tarafından ortaya konan ve dünya genelindeki engelli 

nüfusunun %15 olduğu yönündeki sayısal veri kullanılabilir.  

4. ENGELLİLERİ KAPSAYAN COVID-19 MÜDAHALE VE İYİLEŞMESİ İÇİN 

SEKTÖREL EYLEM VE ÖNERİLER 

Aşağıdaki bölüm engelli bireyleri COVID-19’a yakalanmaktan korumak, 
karantina, fiziksel mesafelendirme, izolasyon önlemlerinin etkileri ve onları 
kapsayan müdahale ve iyileşme planları için anahtar eylemleri özetlemektedir. 

SAĞLIK 

Engelli bireyler COVID-19’a yakalanmaya daha yatkındır ve kriz süresince, testlere 
ulaşım da dahil olmak üzere, sağlık hizmetlerine erişimdeki engeller daha da artar. 
Karantina önlemleri, temel ihtiyaç maddeleri ve ilaçlara erişimi sınırlamanın yanı sıra, 
desteğe erişimi de sınırlayabilir. 
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➢ Halk sağlığı bilgilerinin erişilebilirliği sağlanmalıdır.  

Uygun bir müdahale, pandemi sırasında hızla değişen bilgi akışına ayak uydurmak 
ve bilginin erişilebilir olmasını sağlamak için önlemler gerektirir. Örneğin, Inclusion 
Europe, birçok dilde, kolay okunabilir formatlarda bilgi ve bağlantılar oluşturmuştur. 
Nepal’de BM Engelli Hakları Ortaklığı Programı (UNPRPD) aracılığıyla, COVID-19 
hakkındaki bilgiler, işaret dili de dahil olmak üzere erişebilirlik özelliklerini 
içermekteydi. 
 
➢ COVID-19’a karşı koruyucu önlemler uygulanmalıdır.  

Sık sık el yıkamayı mümkün kılan uygun WASH (Water Sanitation Hygiene) 
tesislerine kolay erişimin sağlanması kadar, evde veya kurumlarda engelli bireylere 
destek sağlayanlara yönelik koruyucu önlemlerin sağlanması da esastır. Kişisel 
koruyucu ekipmanların engelli bireylere dağıtılması, kişilerin engel durumuna göre 
uyarlanmalıdır. Örneğin, maskelerin dudak okumayı ve yüz ifadelerinin görülmesini 
engellemesi dolayısı ile işitme engelli ve işitme güçlüğü çeken kişiler yüz 
siperlerinden daha iyi faydalanacaklardır. 
 
➢ Hizmetlere erişilebilirlik sağlanmalıdır.  

Engelli bireyler için, sağlık tesislerine ulaşım, hastanelerde işaret dili tercümesine 
erişim, ayrıca mal, ilaç ve hizmet alımı gibi, sağlık hizmetlerine zamanında erişimi 
kolaylaştırmak için önlemler alınmalıdır. Örneğin Birleşik Arap Emirlikleri engelli 
bireyleri evlerinde test etmek için ulusal bir program başlatmış ve Nisan ayı ortası 
itibariyle 650.000 engelli bireye COVID-19 testi uygulamıştır.  
 
➢ Sınırlı tıbbi kaynakların tahsisinde ayrımcılık yapılmaması sağlanmalıdır. 

Kaynak tahsisinde engelli insanları yüksek dezavantaja sokan ayrımcı kararların 
alınması riskini, belirli zafiyet durumlarındaki kişilere tedaviye öncelik veren etik 
ilkelerin uygulanması ile azaltmak önemlidir. 
 
➢ Akıl sağlığı müdahalelerine engelli bireylerinde dâhil edilmesi sağlanmalıdır. 

Anksiyete, karantina, izolasyon ve bilgi tüketimi, salgın dolayısıyla geçim kaynağı ve 
destek sistemlerinin kaybı, engelli bireyler dahil olmak üzere, tüm insanların akıl 
sağlığı üzerinde etkiye sahiptir. “COVID-19’un Yaşlı İnsanlar Üzerindeki Etkisi”3 adlı 
politika özetinde de belgelendiği üzere, ziyaretçileri ve grup etkinliklerini kısıtlayan 
fiziksel mesafelendirme tedbirleri fiziksel sağlığı olumsuz etkilediği kadar akıl sağlığı 
ve refahını da olumsuz etkilemektedir. Akıl sağlığı ve psikososyal desteğin erişilebilir 
olması ve bu konuda, engelli bireylere ayrımcılık yapılmaması gerekir. 
 
BAKIM KURUMLARINDA YAŞAYAN İNSANLARIN KORUNMASI 

Bakım kurumları, bu ortamlardaki sistemsel zorlukları da vurgularcasına, COVID-
19’un yayılma kaynağı haline gelmişlerdir. Bu ortamlarda yaşayan engelli bireyler, 
COVID-19’a yüksek yakalanma ve ölüm riski ile karşı karşıyadırlar. Durumları, kötü 

3 https://unsdg.un.org/sites/default/files/2020-05/Policy-Brief-The-Impact-of-COVID-19-on-Older-Persons.pdf 

https://www.inclusion-europe.eu/easy-to-read-information-about-coronavirus/
https://youtu.be/NgQcC_XbcwM
https://unsdg.un.org/sites/default/files/2020-05/Policy-Brief-The-Impact-of-COVID-19-on-Older-Persons.pdf
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muamele, tahdit, tecrit ve şiddet uygulanması gibi daha büyük riskler de taşımaktadır. 
 
➢ Olası enfeksiyonları önlemek ve müdahale edebilmek için bakım kurumları 

hazırlanmalıdır. 

Bu, bakım kurumlarında enfeksiyon riskini azaltmak için, testlerin ve önleyici 
tedbirlerin önceliklendirilmesini, kurum sakinleri arasında izolasyon ve fiziksel mesafe 
tedbirlerini, ziyaret saatlerinin değiştirilmesini, koruyucu ekipman kullanımının zorunlu 
olmasını ve hijyen koşullarının iyileştirilmesini içermektedir. Virüse yakalananların 
yeterli tedavi ve bakımı aldıklarından ve gerektiğinde hastanelere ve/veya acil bakım 
birimlerine transfer edildiklerinden emin olunması gerekmektedir. Örneğin Kanada’da 
bakım kurumları için özel tedbirleri de içeren, “Öncelikli Test Kılavuzu”4 
yayınlanmıştır. 
 
➢ Kurumlarda yaşayan insan sayısının azaltılmalıdır.  

Mümkün olan her durumda, engelli bireylerin bakım kurumlarından taburcu edilmesi 
için derhal harekete geçilmesi önem arz etmektedir. Kişilerin kurumlardan taburcu 
edilmesi stratejileri, net zaman çizelgeleri ve somut ölçütler kullanılarak 
güçlendirilmesi ve hızlandırılması gerekmektedir. 
 
➢ Hapishanelerdeki engelli sayısı azaltılmalıdır.  

Mümkün olan her durumda, erken tahliye ve denetimli serbestlik veya cezanın 
azaltılması veya hafifletilmesi gibi seçenekler incelenmelidir. Diğer olası önlemler 
arasında, duruşma öncesi gözaltı sürelerinin azaltılması ve aile ve/veya gayri resmi 
ağlar aracılığı ile toplumdan destek sağlanması yer almaktadır. Dünyadaki bazı 
ülkelerde engelli mahkumlar serbest bırakılmıştır. 

DESTEK HİZMETLERİ 

Bir çok engelli, günlük yaşamlarını idame ettirebilmek ve topluma iştirak etmek için 
destek hizmetlerine ihtiyaç duymaktadır. Bu hizmetler, kişisel yardım, işaret dili ve 
dokunsal işaret dili tercümesi, ev içi hizmetler ve akran desteği bulunmaktadır.  
 
➢ Destek hizmetlerinin sürekliliği sağlanmalıdır. 

Hizmet sürekliliği planlarının, özellikle fazla desteğe ihtiyaç duyan engelli bireyler için, 
geliştirilmesi ve uygulanması kadar, hizmetlerin sağlanması sırasında COVID-19’a 
potansiyel maruziyeti azaltmak için önlemler alınması önem teşkil etmektedir. Bu, 
gayri resmi bakıcılara, engelli bireylere yardım ederken, kendisi ve yardım ettiği 
kişinin güvenliğini sağlamak için, pratik rehberlik ve güncel öneriler verilmesini 
içermektedir. 

➢ Engelliler için toplum desteği genişletilmelidir.  

Toplumdaki destek hizmetlerine olan talep ve buna karşılık gelen bir hizmet arzının 
olmadığı durumlarda, aileler üzerinde ücretsiz ve resmi olmayan bakım sağlama 

4 http://www.health.gov.on.ca/en/pro/programs/publichealth/coronavirus/docs/2019_covid_testing_guidance.pdf 

http://www.health.gov.on.ca/en/pro/programs/publichealth/coronavirus/docs/2019_covid_testing_guidance.pdf
http://www.health.gov.on.ca/en/pro/programs/publichealth/coronavirus/docs/2019_covid_testing_guidance.pdf
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baskısını arttırabilir ve bu durum, hem engelli bireyler hem de aile üyeleri ve özellikle 
kadınlar üzerinde olumsuz sonuçlar doğurabilmektedir. 
 
Örneğin, Arjantin, Peru, İspanya ve diğer bazı ülkelerde engelli bireylere destek 
sağlayan kişiler, hareket kısıtlamaları ve fiziksel mesafe kurallarından muaf 
tutulmuşlardır. Kolombiya ve diğer bazı ülkelerde, engellileri ve yaşlıları yiyecek ve 
diğer alışverişleri konusunda desteklemek için gönüllüleri işe alan toplum destek 
ağları oluşturulmuştur. 

SOSYAL KORUMA VE İSTİHDAM 

Sosyal korumanın, krizin sosyo-ekonomik sonuçlarından etkilenen kişilere 
sağlanacak acil yardımlarda kilit bir öneme sahip olduğu kanıtlanmıştır. Yoksulluk ve 
aşırı yoksulluk riski altında olan, işini veya kayıt dışı ekonomiden kazandığı gelirini 
kaybeden engelliler için özellikle önemlidir. 
 
➢ Ana akım ve engellileri hedefleyen sosyal koruma genişletilmeli, engelli 

bireylere ve ailelerine yeterli rahatlama ve destek sağlamak için dağıtım 
mekanizmaları uyarlanmalıdır. 

Bu şu biçimlerde yapılabilir: Maluliyet tazminatlarının öne alınması ve/veya 
arttırılması; hali hazırda kayıtlı olmasına rağmen daha önce uygun olmayan 
engellilerin kapsama alınması ve engelli bireylerin kayıt işlemlerinin online olarak 
yapılması; engelli bireylere destek olmak amacıyla işten ayrılmak zorunda kalan aile 
üyeleri de dahil olmak üzere, genel sosyal yardım programlarından faydalananlara 
engelli kupon yardımları yapılması; temel gıda ve gıda dışı ürünler için elektronik 
ödeme ve eve teslim ağlarının kurulmasıdır. 
 
➢ İstihdam ve çalışma koşullarının erişilebilir ve kapsayıcı olması 

sağlanmalıdır. 

Çalışmaya devam eden engelli bireyler, gerekli işçi olsun veya olmasın, pandemi 
süresince güvende kalmak için özel koruma veya düzenlemelere ihtiyaç duyabilirler. 
İşverenlerin ve iş yerlerinin bireysel ihtiyaçlara göre erişilebilir ve makul iş yeri 
ayarlamaları yapması daima önemlidir. Kayıt dışı iş sahibi veya çalışan olan engelli 
kişilerin geçimlerini sürdürebilmeleri için özel desteğe ihtiyaçları olabilir. 
 
➢ Alternatif çalışma düzenlemeleri ve koşulları erişilebilir ve kapsayıcı hale 

getirilmelidir.  

Yeni toplantı yolları ve platformlara herkes erişebilmeli ve engelli bireylerin evden 
çalışabilmeleri için gerekli düzenlemeler yapılmalıdır. 
 
➢ Engellileri kapsayan İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG) önlemleri alınmalıdır.  
 
Yeni İSG önlemleri özellikle engelliler için geçerli olabilir. Bu gibi durumlarda, evden 
çalışma önceliği veya ücretli izin gibi farklı düzenlemeler gerekebilir.  
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➢ Karantina önlemlerinden çıkılmasına yönelik yaklaşımlar, engellilerin özel 

durumlarına duyarlı olmalıdır.  

Engelli bieyler ve onların aile üyeleri veya destek hizmetleri COVID-19’a karşı farklı 
kırılganlık seviyeleri vardır. Bazı engelli bireyler, yaşlı engellilerde dâhil olmak üzere, 
diğer gruplardan daha uzun süre izolasyonda kalması gerekebilir. Sosyal koruma ve 
çalışma düzenlemeleri, bunu yapabilmelerinin desteklenmesi için uyarlanabilir 
olmalıdır.  
 
Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO), engelliler için sosyoekonomik eylemler hakkında 
bir rehber notu5 hazırlamıştır. 
 
EĞİTİM 

Engelli öğrenciler uzaktan eğitime ulaşmada veya derslerin yenide başlaması 
durumunda derslere katılımda daha büyük engellerle karşılaşmaları ve öğrenim 
kesintileri sırasında eğitimden ayrılma riskiyle karşı karşıya kalmaları muhtemeldir. 
 
➢ Uzaktan eğitimin engelli öğrenciler için erişilebilir ve kapsayıcı olması 

sağlanmalıdır. 

Eğitimciler, engelli öğrenciler için öğrenmenin sürekliliğini sağlamak ve okul 
programlarına geri dönmelerini sağlamak için önlemler almalıdır. Bunlar, eğitimi 
desteklemek için, yardımcı teknoloji ve cihazlar da dahil olmak üzere, özel ekipman 
temini ve engelli çocukların bakıcı/ebeveynlerine destek vermeyi içerebilir. UNICEF, 
personeli ve çözüm ortakları için, okulların kapatıldığı yerlerde çocukların, eğitimin 
engelli çocuklara da erişilebilir hale getirilmesi de dâhil olmak üzere, eğitiminin 
desteklenmesi konusunda rehberlik içeren bir kılavuz notu hazırlamıştır. 
 
➢ Öğretim ötesindeki etkilerde ele alınmalıdır. 

Birçok engelli çocuk için akran ilişkileri, sosyal algı ve sosyal yeterlilik bireysel eğitim 
planlarının önemli yönleridir ve bunların tamamı okulların kapatılmasından etkilenir. 
Okulların kapatılması, birçok engelli çocuğun gıda ve tıbbi kontroller veya istismar 
veya ihmal durumlarının haber verilmesi için gerekli mekanizmalar gibi tamamlayıcı 
hizmetlere erişemeyeceği anlamına da gelebilir. 
 
➢ Okula geri dönüş programlarının kapsayıcı olması sağlanmalıdır. 

Eğitimcilerin, öğrenme/başarı arasındaki farkın açılmasını da göz önüne alarak, okula 
dönüşün engelli çocukları ve gençleri kapsaması sağlanmalıdır. Bu, hızlandırılmış 
eğitim, takviye ve telafi programları için planların geliştirilmesini içerebilir.  

ŞİDDETİN ÖNLENMESİ VE MÜDAHALE EDİLMESİ 

Engelli bireyler, engelli kadın ve kız çocukları daha yüksek olmak üzere, izolasyon 

5 https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_emp/---ifp_skills/documents/publication/wcms_741287.pdf 

https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_emp/---ifp_skills/documents/publication/wcms_741287.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_emp/---ifp_skills/documents/publication/wcms_741287.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_emp/---ifp_skills/documents/publication/wcms_741287.pdf
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durumlarında şiddet olayları ile karşı karşıya kalabilir. Aile içi şiddeti raporlama 
hizmetlerine ve yardıma erişim özellikle zordur, çünkü bu hizmetler genellikle 
engellileri kapsamamakta ve onlar için erişilebilir olarak tasarlanmamaktadır. 
 
➢ Kapsayıcı ve erişilebilir mağdur yardım hizmetleri sağlanmalıdır. 

Raporlama mekanizmaları ve mağdur yardım hizmetlerine erişimin engelli bireyler 
tarafından erişilebilir olmasını sağlamak önemlidir. İzolasyonda olan engelli bireylere 
erişimde, gönüllü ağlar vasıtası ile erişim de dâhil olmak üzere, proaktif ve yenilikçi 
olmanın anahtar bir önlem olmasının yanı sıra çevrimiçi danışmanlık ve diğer 
teknoloji tabanlı çözümlerin erişilebilir olmasını ve engelli insanların çeşitliliğine yanıt 
vermesini sağladığı kanıtlanmıştır. 
 
➢ Bilinçlendirme ve bilgi birikimi güçlendirilmelidir.  

Engeli bireylere, özellikle de kadınlara ve kız çocuklarına yönelik şiddeti önlemek ve 
farkındalık sağlanması konusunda hizmetlerin ve topluluk kapasitelerinin geliştirilmesi 
anahtar öneme sahiptir. Örneğin, UN Women Papua Yeni Gine, özellikle engelli 
kadınları hedefleyecek danışmanlık ve vaka yönetimi hizmetleri için kalite ve 
standartları geliştirmek amacıyla COVID-19 etkilerini de entegre ederek çözüm 
ortakları ile birlikte çalışmaktadır. Pandemi süresince engelli kadınların, kadına 
yönelik şiddete son verilmesine yönelik kampanyalar yürütmeleri desteklenmektedir. 
 
İNSANİ ŞARTLAR 

İnsani ve afet bağlamında engelli bireyler COVID-19 salgını süresince özel ve artan 
zorluklarla karşı karşıyadır: Temel hijyen önlemlerinin uygulanmasındaki engeller; 
insan yoğunluğunun fazla olduğu bölgelerde fiziksel mesafe sınırlandırmaları; sağlık 
hizmetlerine erişimi sağlayacak veya engelleyecek engellilik veya yasal statü 
temelindeki engeller. Kurumlar Arası Daimi Komite (IASC), engellilerin insani 
faaliyetlere katılımına ilişkin kılavuzları, insani şartların iyileştirilmesi için çalışan 
paydaşlara ayrıntılı sektörel bilgiler sunmaktadır. 
 
➢ Engellileri kapsayan insani yardım ve afet müdahalesi sağlanmalıdır.  

Ulusal ve yerel koordinasyon mekanizmalarına ilaveten Acil Durum Hazırlık ve 
Müdahale planlarının da engellileri kapsayıcı olması gerekmektedir. İnsani Yardım 
Müdahale Planlarının, gerektiğinde yeterli kaynak tahsisi, bunun izlenmesi ile ilgili 
ayarlamalar yapılarak, engelli bireylere yönelik WASH, sağlık ve gıda ve beslenme 
de dahil olmak üzere, müdahalelerde etkili olması özellikle önemlidir. İnsani 
yardımlarda yapılacak somut uyarlamalar örneğin; WASH tesislerinin erişilebilirliğinin 
arttırılması; fazladan veya engellilik haline özgü hijyen ürün ve malzemelerinin 
dağıtılması, risk altındaki bireylere yönelin fiziksel mesafeyi de koruyabilmeleri 
açısından, barınma yardımı, ayni mal tedariki, nakit ve hediye çeki yardımı veya 
doğrudan hizmet sunumu ve engelli bireylerin hane hanelerine gıda ve gıda dışı 
ürünlerin dağıtımı için alternatif düzenlemelerin yapılması olabilir. 
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5. SKH’NİN SUNULMASI VE İYİLEŞTİRİLMİŞ BİR GERİ DÖNÜŞ 

COVID-19 krizi sırasında ve sonrasında yaptığımız her şey, pandemiler ve 
karşılaştığımız birçok diğer küresel zorluk karşısında daha dayanıklı olacak 
daha eşit kapsayıcı ve sürdürülebilir ekonomi ve toplumlar inşa etmeye 
odaklanmalıdır.  
 
Ülkelerin sosyal ve ekonomik toparlanmaya yönelik acil çabaları, eşitsizliklerin ele 
alındığı ve kimsenin geride bırakılmadığı Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerine (SKH) 
yönelik adımlar için çok önemli olacaktır. 
 
Engelli bireylerin, daha iyi bir geri dönüş sağlamak için, ülkelerin, genellikle BM’nin 
desteği ile hazırladıkları tepkilerin ayrılmaz bir parçası olması özellikle önemlidir. Bu 
tepkiler, eğer iyi tasarlanırsa, engelli bireylerin karşılaştığı dışlanma ve ayrımcılığı 
çözmeye yönelik daha esnek toplum ve sistemler oluşturabilir. 
 
Eşit, kapsayıcı ve esnek toplumlar oluşturmak için: 
 
1- Müdahalelerin tüm aşamalarında engelli bireyler anlamlı bir şekilde 

irtibatlandırılmalıdır. 

Yerel girişimleri desteklerken, hükümetler, BM kuruluşları, uluslarası bağışçılar ve 
sivil toplum örgütleri, ilgili önlemlerin tasarım ve uygulanmasının tüm aşamalarına 
engellilerin dâhil edilmesini teşvik, finanse etmeli ve izlemelidir. 

2- Sosyoekonomik müdahalelerde engelli bireylere öncelik verilmelidir. 

Ulusal ve ulus altı ekonomik modellerin ve varsayımların, engelli bireyleri orantısız 
olarak etkileyen boşlukların belirlenmesi ve engellilerin sürece dahil edilmesinde 
yetersiz yatırım maliyetlerinin de hesaba katılması için eleştirel olarak gözden 
geçirilmesi gerekir. 

3- Engellilerin ulusal müdahale ve iyileşme planlarına dahil edilmesi ve bu 
konuda yetkilendirilmeleri takip edilmelidir. 

Uzun vadeli, kapsayıcı bir müdahale kapsayıcı ulusal kalkınma planlama ve 
finansman süreçleri ile yakından ilişkili olmalıdır. Engelliliğin, tüm COVID-19 eylem ve 
sistemlerinde izleme ve hesap verilebilirliğe sahip olabilmesi için bir gereklilik 
olmalıdır. (Örn. OECD DAC engellilik markörü) 

4- Engelli bireylerin sağlık durumları iyileştirilmelidir. 

Bu erişilebilir sağlık sistemleri inşa etmeyi, sağlık personelinin haklara dayalı 
eğitimini, engelli bireyler için evrensel sağlık kapsanmasının sağlanmasının SKH 
hedeflerine ulaşmak için temel taşı olarak alınmasını gerektirir. Ayrıca, engelli bireyler 
içim sağlık belirleyicilerinin iyileştirilmesi kritik bir önem taşımaktadır. 
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5- Sürdürülebilir ve engellileri kapsayan sosyal koruma sistemleri kurulmalıdır. 

Yaşam döngüsü boyunca engellilikle ilgili ekstra maliyetlere yönelik evrensel engellilik 
ödenekleri, bunların temel gelir güvenliğini amaçlayan istihdam ve diğer sosyal 
yardım programlarıyla uyumlu olacak şekilde tasarlanmalıdır. 

6- Tüm sektörlerde engelli çalışanların özel durumları ele alınmalıdır.  

Yeşil ekonomiye geçişte, eğitim ve istihdamı teşvik edecek olan paketlerde dâhil 
olmak üzere, teşvik paketleri genel olarak engelli bireyleri ve özellikle de engelli 
gençleri içermelidir.  

7- Topluma dayalı çözümlere ivedilikle yatırım yapılmalıdır. 

Bakım kurumlarında yaşayan engelli bireylere özellikle dikkat edilmeli ve sermaye, 
kurumlardan taburcu etme stratejilerini başlatmak, hızlandırmak ve tamamlamak ve 
toplum temelli çözümlere geçiş için kullanılmalıdır. 

8- Çok paydaşlı diyalog ve işbirliğinin başlatılması gerekmektedir.  

Engelliliğin çok boyutlu doğasını ve gerekli olan sektörler arası müdahale için 
sektörler arası bağlantı gereklidir. Uzun vadeli yeniden yapılanma planının 
tasarlanması, uygulanması ve izlenmesinde tüm paydaşları - hükümet, BM 
kuruluşları, özel sektör, engelliler ve daha geniş sivil toplum örgütleri - bir araya 
getirmek kritik önemdedir. 

6. SONUÇ 

COVID-19, bir milyar engelli bireyi fazlasıyla etkileyen, benzeri görülmemiş bir 
insanlık krizi yarattı. Bu, engelli bireylerin, acil sağlık ve sosyal koruma 
hizmetleri dahil olmak üzere, krizin üstesinde  gelebilmelerini sağlamak için 
benzeri görülmemiş bir destek ve siyasi mutabakat gerektirmektedir. 
 
Engellileri kapsayan bir COVID-19 yanıtı ve kurtarma tedbirleri herkese daha iyi 
hizmet edecektir. Karmaşık durumlara cevap verebilen, önce en uzaktakine 
ulaşabilen daha kapsayıcı erişilebilir faal sistemler sağlayacak ve herkes için 
daha iyi bir geleceğin yolunu açacaktır. 

 


