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 3 ARALIK 

ULUSLARARASI DÜNYA ENGELLİLER GÜNÜ 
 
Birleşmiş Milletler, 1992 yılından itibaren 3 Aralık gününü ‘Uluslararası Engelliler Günü’ olarak 
kabul etmiştir.1 Dünya Sağlık Örgütü, bu günün ‘’herkes için bir gün’’ olduğunu belirtmektedir. 
Neredeyse her insanın hayatının bir döneminde geçici veya kalıcı olarak beden işlevlerinde 
bozulma olmaktadır. Buna rağmen az sayıda ülkede engelli bireylerin ihtiyaçları tam olarak 
karşılanabilmektedir.2  
 
Günümüzde dünyada 1 Milyardan fazla insanın (dünya nüfusunun %15’i) bir tür yeti kaybı 
yaşadığı tahmin edilmektedir. Bu bireylerin içerisinde 110-190 milyon arasında yetişkinin ise 
beden işlevlerini ciddi bir şekilde kısıtlayan bir yeti kaybı bulunmaktadır. Yaşlanan nüfus ve kronik 
hastalıklar nedeniyle yeti kaybı olan bireylerin toplum içindeki sıklığının da artacağı 
öngörülmektedir.3  
 
İşlevsellik, Yetiyitimi ve Sağlığın Uluslararası Sınıflandırılması (ICF) yeti kaybını işlev bozukluğu, 
aktivite ve katılım kısıtlamalarından oluşan bir şemsiye terim olarak tanımlamaktadır. Engellilik 
ise bireyin sağlık durumu (örneğin; Down sendromu ve depresyon) ile kişisel ve çevresel faktörler 
(örn; engelli bireylere olumsuz tutumlar, erişilemeyen ulaşım araçları ve kamu binaları, sınırlı 
sosyal destekler) arasındaki etkileşimdir.3  
 
Yeti kaybı olan bireylerin yaklaşık yarısı sağlık gereksinimlerini karşılayamamaktadır. Sağlık 
kuruluşlarına, bilgiye ve teçhizatlara erişim noktasında da engeller ile karşılaşmaktadır.4 Ancak 
bireyleri engelli haline getiren engellerin çoğu önlenebilir nedenlerdir.5 
 
Yeti kaybı olan bireyler de herkes gibi aynı sağlık hizmetine erişme hakkına sahiptir. Bu nedenle 
temel sağlık hizmetlerine erişimlerinin sağlanması gerekmektedir. Birleşmiş Milletler Engelli 
Hakları Sözleşmesi’nin 25. Maddesi de engelli bireylerin hiçbir ayrımcılığa maruz kalmadan en 
yüksek sağlık hizmetine ulaşma haklarının olduğunu belirtmektedir.3 
 
Birleşmiş Milletlerin 2030 yılı ‘Uluslararası Engelliler Günü’ için belirlediği tema ‘’Engelli 
bireylerin güçlendirilmesi ve kapsayıcılık ile eşitliğin sağlanması’’ dır.  Bu tema ile Sürdürülebilir 
Kalkınma Hedefleri’nde öngörülen kapsayıcı, adil ve sürdürülebilir kalkınma için engelli bireyleri 
güçlendirmek amaçlanmaktadır.1 
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