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3 ARALIK 

DÜNYA ENGELLİLER GÜNÜ (2021) 

 

3 Aralık günü “Dünya Engelliler Günü” olarak 1992 yılında Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nun 
kararı ile ilan edilmiştir. Bu özel gün ile yeti yitimi olanların sorunlarının anlaşılması; onuru, 
hakları ve refahı açısından desteklenmesi; siyasi, sosyal, ekonomik ve kültürel olarak yaşamın 
her alanına uyumundan elde edilecek kazanımlar konusunda farkındalığın arttırılması 
amaçlanmaktadır.1 

 

İşlevsellik, Yeti yitimi 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 (örneğin; engelli bireylere olumsuz tutumlar, erişilemeyen ulaşım araçları ve kamu 
binaları, sınırlı sosyal destekler) arasındaki etkileşimdir.2 

 

Bugün dünyada yaklaşık 8 milyar insan yaşadığı ve 1 milyardan fazla insanın yeti kaybının 
olduğu bilinmektedir. Dünyada yeti kaybı olan her on insandan sekizi gelişmekte olan 
ülkelerde yaşamaktadır. 60 yaş ve üzerindeki insanların yaklaşık yarısının yeti kaybı 
bulunmaktadır. Her beş kadından biri ve her on çocuktan biri yeti kaybına sahiptir.3 

 

Kronik hastalıklardaki artış ve nüfusun yaşlanması nedeniyle yeti kaybı yaşayan insan sayısı 
gün geçtikçe artmaktadır. Şiddet, istismar, önyargı ve saygısızlık olmak üzere çok sayıda insan 
hakları ihlaline yeti kaybı olan insanlar daha sık maruz kalmaktadır. Ayrıca yeti kaybı olanlar 
sağlık ve sağlıkla ilgili hizmetlere erişirken engellerle, damgalanmayla ve ayrımcılıkla karşı 
karşıya kalmaktadır.2 

 

Birleşmiş Milletlerin bu yıla ait “Dünya Engelliler Günü” teması “Engellilerin kapsayıcı, 
erişilebilir ve sürdürülebilir bir COVID-19 sonrası dünyaya liderlik ve katılımı” şeklindedir. 
Birleşmiş Milletler tüm engellilerin insan haklarının eksiksiz olarak yerine getirilmesinin, tüm 
insan hakları ve temel özgürlüklerin ayrılmaz ve bölünmez bir parçası olduğunu teyit 
etmektedir.4 

 
1 [İnternet] https://www.un.org/development/desa/disabilities/international-day-of-persons-with-disabilities-
3-december.html Erişim:29.11.2021 
2 [İnternet] https://www.who.int/en/news-room/fact-sheets/detail/disability-and-health Erişim:29.11.2021 
3 [İnternet] https://www.un.org/en/observances/day-of-persons-with-disabilities Erişim:29.11.2021 
4 [İnternet] https://www.un.org/development/desa/disabilities/international-day-of-persons-with-disabilities-
3-december/2021-2.html Erişim:29.11.2021 
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