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Özet: Siyasi partiler, propaganda yolu ile seçmen kitlelerini etkileyerek oy vermelerini
sağlamaya çalışırlar. Bu sayede iktidare gelerek ülke ve toplumları yönetmek isterler. Bu
çalışmada, 7 Haziran 2015 milletvekilliği genel seçimlerinde başarı göstererek mecliste
grup kurma yetkisi kazanan dört siyasi partinin, propaganda sürecinde yayınladıkları
seçim beyannamelerinde engelli ifadeleri odağında içerik analizi amaçlanmıştır. İçerik
değerlendirmesi biçimsel ve ifadelerin değerlendirmesi şeklinde olmak üzere iki yolla
yapılmıştır. Sonuçta, engelli kavramının en sık Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) tarafından
kullanılmasının yanı sıra en fazla vaatte bulunan parti yine aynı parti olmuştur. Adalet ve
Kalkınma Partisi (AKP), daha çok mevcut durumun betimlenmesi şeklinde hazırlamış
olduğu beyannamede, engelli bireylerle ilişkili olarak en az vaat sunan parti olarak
belirlenmiştir. Toplam 93 vaadin sunulduğu beyannamelerde vaatlerin yarısından fazlası
“Sosyal-Ekonomik Politikalar”, “İstihdam” , “Sağlık” ve “Eğitim” gibi, seçmen kitlesi
tarafından kolay görülebilen ve önem verilen, hizmet ve politikalar alanlarında ortaya
çıkmıştır.
Anahtar Kelimeler: Engelli, Siyasi Parti, Beyanname, Seçim, Vaat

The Evaluation to Political Parties' Election Declarations in the June
7th 2015 Parliamentary General Elections on the Basis of the Content
of the Disability
Abstract: Political parties aim to impact voters with propaganda to draw their votes to
themselves. Their goal is to come to power and govern countries and societies. In this
study the data comes from a content analysis of to the election declarations of the four
political parties that were successful in the June 7th 2015 parliamentary elections and
that established a group in the parliament.This analysis was conducted two ways: one
as formal and another as content assessment. According to the results of the study, CHP
is the political party with highest number of reference to the disabled concept and the
highest number of assurances to disabled induviduals in its declaration. Yet, AKP is the
party that gave the least number of assurances to disabled individuals in its declaration
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prepared on the base of a description of recent situation. A majority of the total 93
assurances in declarations are about “Social-Economical Politics”, “Employement”,
“Health” and “Education” that are more visible in service delivery and for politics.
Keywords: Disabled, Political Party, Declaration, Election, Commitment

Giriş
Yapısal-işlevselci sosyoloji, toplumsal yapının varlığı ve devamını
sağlayan kurumlar arasında siyaset kurumunu da hayati önemde olan kurumlar
arasında ele almaktadır (Arslan ve diğ., 2013: 555). Demokrasilerde siyaset
kurumu diğer yapıların yanı sıra en temelde siyasi partiler aracılığıyla varlığını
devam ettirebilmektedir. Siyasi partilerin önemli fonksiyonlarından birisi,
siyaseten karar alma sürecini basitleştirmek ve istikrarı sağlamaktır. Ancak
rekabetin olumsuz olduğu durumlarda, siyasi partilerin istikrarı bozucu etkisi
de söz konusu olabilmektedir (Sakal, 1998: 214). Literatürde elde edilen
verilere göre siyasi partilerin 4 temel işlevi söz konusu olup bu işlevler şu
şekilde sınıflanabilir (Pektaş, 1997: 107-109):
1234-

Düşünce, eğilim ve çıkarların birleştirilmesi ve kanalize edilmesi işlevi
Siyasal sistemdeki rollerin bireylerle doldurulması işlevi
Devlet mekanizmasını yönetme ve denetleme işlevi
Siyasal toplumsallaşma, siyasal kültürü geliştirme ve eğitme işlevi

Demokrasi temel olarak, yurttaşların egemenliğinin mevcut yasaların
kabul ve itaat edilmesi yoluyla kendiliğinden sınırlandırılmasını, yurttaş
egemenliğinin, çoğunluk yoluyla seçilmişlere aktarılmasını içerir (Bayhan 2002:
2). Bu yönüyle siyasi partiler katılımcı demokrasilerin olmazsa olmazıdır.
Partilerin katılımcılığı gerçekleştirebilmeleri için en etkili yol ise seçimlerdir.
Siyasal sistemde seçimler, beklentilerin karara dönüştürülebilmesinin bir
yoludur. Bu bağlamda seçmen, seçim aracılığıyla bir politikayı onaylar veya
reddeder. Gerçekte seçimler aracılığıyla seçmenler ile siyasi partiler ve genel
olarak siyaset kurumu arasında bir alışveriş söz konusudur. Seçmenler
verdikleri oyun karşılığı olarak siyasi partinin yasama kararlarını elde etmeyi
hedefler. Bu alışveriş ise seçmen açısından memnuniyetin yanı sıra pişmanlıkta
yaratabilir. Seçimin temelinde siyasal partiler, siyasal partilerin temelinde de
kamusal politikalar oluşturma ve güven sağlama yer almaktadır. Bir
demokraside, siyasetin halkın isteğini yansıtması beklendiği gibi, politikaların
da değişen beklentilere yanıt vermesi gerekir. Şayet politikalar seçmenlerin
tercihlerindeki
değişimlere
yanıt
veremiyor
veya
yeni
alanları
yanıtlayamıyorsa, demokrasi kötü durumda demektir. Dolayısıyla toplum
değiştiği sürece, politikalar da değişmelidir (Üste, Yüksel ve Çalışkan, 2007:
219; Okumuş, 2007: 159; Walgrave, Nuytemans 2009: 190).
Çok partili demokrasilerde bireyler, parti programında belirtilen
hususlar çerçevesinde, sonraki dönem için kendisine sunulacak kamu mal ve
hizmetlerine ilişkin tercihte bulunarak, temsilcilerini seçer (Sakal, 1998: 214).
Montesquieu’nun “büyük bir devlette halkın tamamının bir yasama organı
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içinde toplanması ve karar almasının imkânsızlığından dolayı halkın temsilci
seçmek zorunda olduğu” yönündeki görüşü (Koçak, 2006: 116) ile Sakal’ın
görüşünün paralel olduğu düşünülmektedir. James Mill (1820) “temsil”
kavramını, “modern zamanların büyük keşfi” olarak sunmuş ve demokrasiyi,
tarihteki şehir devletlerinin rejimi olmaktan öteye taşımıştır (Koçak, 2006:
116).
Partiler seçimlerde kazandıkları destek ve oy ile meclislerde
çoğunluğun temsilini kazanmayı hedeflerler. Siyasi parti kavramı çeşitli
yazarlar tarafından birçok yolla tanımlanabilmektedir. Bir program etrafında
toplanmış, süreklilik özelliği olan ve iktidarı elde etmek ve paylaşmak amacı
olan kuruluş siyasi partiler olarak tanımlanabilir (Kapani, 2003: 159). Ware
(1996) ise siyasi partiyi, “asgari politik amaçlar ve fikirler çevresinde
birleşerek, seçim yolu ile kamu yapısına sahip olup, toplumun siyasi hayatını
etkilemeyi amaçlayan, organize insan grubu” olarak tanımlamaktadır (akt.
Bulut ve Güven, 2010: 282).
Osmanlı Devleti’nin devamı kabul edildiği zaman, Türkiye tarihinde, II.
Meşrutiyetin ilanını takiben 1909 yılında Meclis-i Mebusan’ın, 1876 Kanuni
Esas-i’de yapmış olduğu değişiklikle parti kurma hakkı ortaya çıkmıştır. Bunu
takiben 1912 erken genel seçimleri için ilk çok partili seçim deneyimi denilebilir
(Tepekaya 2013: 38). Gelişen tarihsel süreç içerisinde savaşlar, sıkıyönetim
dönemleri, darbeler ve çeşitli nedenlerle Türkiye demokrasisi kesintilere uğrasa
da, 1946 yılından itibaren çok partili seçimler yapılmaktadır. Liberal demokrasi
açısından seçimler yönetici sınıf ve elitlerin belirlenmesinde temel bir role sahip
olup, seçim kampanyaları ile vatandaşların etkilenmesi hedeflenmektedir.
Partiler seçmen kitlesine yönelik bu kampanyalarda çoğunlukla çeşitli iletişim
araç ve yöntemlerinden yararlanmaktadırlar. Seçim kampanyası, siyasi
partilerin ideolojilerini, programlarını veya adaylarını, seçmenlerin beğenisine
sunmak için yapmış olduğu faaliyetlerdir. Seçim kampanyalarının hedefleri,
kendi seçmen kitlesini rahatlatmak, karasız seçmeni çekmek, eleştiren
seçmenin şüphelerini gidermek şeklinde tanımlanabilir (Üste ve diğ. 2007:
221; Kalender, 2003: 31).
Partiler, demokrasileri ve politikacıların kendi politik kararlarını
meşrulaştırmaya yarayan, toplum ve politikacılar arasındaki en önemli aracıdır.
Bu aracılık sürecinde parti beyannameleri en önemli rolü oynarlar. Partiler
seçmenlerini etkilemek için, onların umut ve beklentilerine yanıt verecek
politika, söylemler, vaat ve projelerle ortaya çıkarlar. Siyasal iletişim
stratejilerini de etkin bir şekilde kullanarak, görsel ve yazılı medya aracılığıyla
seçmen kitlesine beyanlarını iletmeye çalışırlar. Bu beyanlar içerisinde en çok
yer edinen, seçmenlerine mesajların kesin bir dille iletilmesini sağlayan yöntem
ise “seçim beyannameleri”dir. Seçim beyannameleri, hükümet olmaya aday
siyasi partilerin, seçmenlerinin inanmaları ve kendilerini yönetime seçmeleri
için yapacaklarını ifade ettikleri vaatlerin yer aldığı taahhütlerdir. Partiler,
seçimlerde, bir program oluşturup politik tercihleri listeler ve seçmenlere bu
listeyi sunarlar. Seçmenlerden yeterli desteği alırlarsa, hükümet etme yetkisine
sahip olarak, beyanname ve parti programında sunulan politikaları uygulamaya
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başlarlar. Parti beyannameleri büyük oranda seçmenler tarafından
bilinmemekle birlikte, partinin plan ve fikirlerini yansıtan, gelecekte sorumlu
tutulacağı, verilmiş sözleri içeren formlar olması nedeniyle kıymetlidirler.
Partiler çeşitli alanlarda ortaya koydukları problem ve hizmetler konusunda
seçmene, kendilerine yetki verilmesi durumunda gerçekleştirecekleri
değişiklikleri, parti programı ve beyannameleri sayesinde taahhüt ederler
(Walgrave, Nuytemans, 2009: 191; Bulut, Güven 2010: 282; Demirci 2014:
35; Polat, Akkaya, Binici 2015: 297; Terkan 2010: 115; Tiyek 2015: 38). Bu
açıdan ele alındığında engelli bireylerle ilişkili olarak sunulan vaat ve
beyanların, kendileri ve ailelerinin, siyasi parti tercihlerinde ve seçimlerde
kullandıkları oyun renginde belirleyici rol oynaması olasıdır.
Son yıllarda engellilik, siyasal alan da dahil olmak üzere, oldukça
hararetli bir tartışma konusu olmuştur. Siyasal müdahaleler, ayrımcılık, sağlık
ve refahın sağlanması için geleneksel ilginin ötesinde hareketlenme, merhamet
ve kültürel ifade rolü, ulaşım ve eğitimde ayrımcılık, otonomiyi arttırıcı buluşlar
gibi konuları merkeze almıştır. Büyük Britanya Hükümeti, 1995 yılı Engelli
Ayrımcılığı Yasasında engelli kavramını, “bireyin günlük yaşam aktivitelerini
gerçekleştirme yeteneği üzerine büyük ve uzun süreli olumsuz etkisi olan
fiziksel ve zihinsel bozukluk” olarak tanımlamıştır. Bozukluk; hareketlilik, el
becerisi, fiziksel koordinasyon, taşıma becerisi, konuşma, işitme veya görme,
hafıza veya odaklanma becerisi, öğrenme ya da anlama, riskleri algılama gibi
günlük yaşam gereksinimlerinin en az birisinde olmalıdır. “Uzun süreli” kavramı
ise engelin en az son 12 aylık süre boyunca devam etmesini ifade etmektedir
(Shakespeare, 1993: 249; Purdam ve diğ., 2008: 53).
Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) 2002 yılında yapmış olduğu,
Türkiye Özürlüler Araştırmasına göre, Türkiye’de engelli nüfusunun genel
nüfusa oranı, süreğen hastalığı olanların da dahil edilmesi ile %12.29 olarak
tespit edilmiştir. Bu veri bağlamında 2015 adrese dayalı nüfus sayımına göre
78 milyon 741 bin 053 kişi olan ülke nüfusu içinde, yaklaşık 9 milyon 677 bin
civarında engelli birey olduğu varsayılmaktadır (e-6). Bu rakamlara her engelli
bireyin ortalama dört kişilik bir ailede yaşadığı varsayılırsa, engelli
politikalarının yaklaşık 37 milyon vatandaşı ilgilendirmesi olasıdır. Söz konusu
varsayımdan yola çıkarak, yaklaşık 37 milyon insanımızı ilgilendiren engelli
politikalarını belirlemeye aday siyasi partilerin, politikalarını anlattıkları, seçim
beyannamelerinin önemi daha da artmaktadır. Bu çalışmada, 7 Haziran 2015
milletvekilliği genel seçimleri propaganda sürecinde beyannamesi yayınlanmış
olup, seçim barajını aşarak Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde (TBMM) temsil
edilebilen dört siyasi partinin, engelli vatandaşlar ve haklarına yönelik olarak,
seçim bildirgelerinde yer alan ifadeleri ve taahhütlerinin, içerik analizinin
yapılması amaçlanmıştır. Araştırma ile elde edilecek bulguların derlenmesi ve
sunulması ile Türkiye’deki siyasi partilerin, politikalarının ve bundan sonraki
seçim argümanlarının, engelli bireyler açısından daha pozitif yönde
geliştirilmesi beklentisi taşınmaktadır.
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Araştırmanın Temel Problemi
7 Haziran 2015 milletvekilliği genel seçimleri propaganda sürecinde
Türkiye siyasi partileri, seçim beyannamelerinde, “engelli kavramı ve engelli
bireyleri” nasıl ele almışlardır?

Araştırmanın Alt Problemleri
1234-

Örneklemdeki siyasi partiler seçim beyannamelerinde engelli
bireylerden ne sıklıkta söz etmektedirler?
Örneklemdeki siyasi partilerin seçim beyannamelerinde engelli
bireylere yönelik vaatleri nelerdir?
Örneklemdeki siyasi partilerin seçim beyannamelerinde engelli
bireylere yönelik vaatlerinde benzerlik ve farklılıklar nelerdir?
Örneklemdeki siyasi partilerin seçim beyannamelerinde engelli
bireylere yönelik vaatleri hangi alanlarda ve sayıda yer bulmuştur?
Araştırmanın Sınırlılıkları










Bu araştırmanın en temel sınırlılığı, örneklemdeki siyasi partilerin 7
Haziran 2015 milletvekilliği genel seçimleri için yayınlamış oldukları
seçim beyannamelerinin analiz edilmesidir.
Söz konusu seçimlerden önceki ve sonraki seçimlere ilişkin
bildirgelerin, parti programlarının ve televizyon veya miting
konuşmalarının değerlendirmeye dahil edilmemiş olması, partilerin
genel politik eğilimleri veya engelli politikalarının dikkate alınmamış
olması araştırmanın en önemli sınırlılıklarından birisidir.
Araştırmanın bir başka sınırlılığı ise, 7 Haziran 2015 genel seçimlerine
katılabilen siyasi partiler arasından, Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP),
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), Halkların Demokratik Partisi (HDP) ve
Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) olmak üzere, mevcut seçim barajını
aşarak TBMM’de milletvekili bulundurma hakkına sahip olan dört siyasi
partiyi kapsamasıdır.
Seçimlerde bağımsız adaylar da yarışmakla birlikte, bağımsız adayların
seçim vaatleri analize dâhil edilmemiştir.
Çalışmada içinde “engelli” terimi kullanılan cümle ve/veya ifadeler
haricindeki ifadeler analiz kapsamına alınmamıştır.
Evren ve Örneklem

Çalışmanın evreni Türkiye’de mevcut siyasi partilerden oluşurken,
örneklemi, 7 Haziran 2015 milletvekilliği genel seçimlerine katılarak, seçim
barajını aşarak, TBMM’nde, parti grubu kurma hakkı kazanan dört siyasi
partiden (AKP, CHP, HDP, MHP) oluşmaktadır.
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Veri Toplama Süreci
Çalışmanın verileri, nitel veri toplama yöntemlerinden doküman
incelemesi yöntemi doğrultusunda toplanmıştır. Doküman incelemesi,
araştırılması hedeflenen olgu ya da olgular hakkında bilgi içeren yazılı
materyallerin analizini kapsamaktadır. Dokümanlar, nitel araştırmalarda etkili
bir şekilde kullanılması gereken önemli bilgi kaynaklarıdır. Diğer nitel veri
toplama yöntemleriyle karşılaştırıldığında, denek veya “katılımcı tepkiselliği”
sorununa yol açmaz (Tok, 2012: 284). Örneklemi oluşturan siyasi partilerin,
2015 milletvekilliği genel seçimleri için, 2015 yılı başından itibaren 7 Haziran
2015 seçimlerine kadar yayınladıkları yazılı seçim beyannameleri web
üzerinden, elektronik ortamda elde edilmiştir. Çalışmada partilerin web
sitelerinin kullanılmasının dayanağı, Gibson ve Ward (2002) tarafından ifade
edilmiş olan siyasal web sitelerinin beş temel fonksiyonu arasında yer alan
“bilgi sağlama” ve “kaynak oluşturma” (akt. Kalender, 2003: 31)
fonksiyonlarından faydalanılmasının hedeflenilmesidir.

Verilerin Tasnifi ve Analizi
Verilerin tasnifi amacıyla, her bir partinin 7 Haziran 2015 milletvekilliği
genel seçimleri için propaganda amacıyla yayınlamış oldukları seçim
beyannameleri tek tek ele alınmıştır. Örneklemdeki tüm partilerin
beyannamelerinde özel gereksinimli bireylere ilişkin, terim olarak “engelli”
terimi kullanılması nedeniyle, çalışmanın bütününde anlam bütünlüğünü
korumak amacıyla, yazarlar tarafından “engelli” kavramı kullanılmıştır.
Beyannamelerin incelenmesi aşamasında, “engelli” sözcüğü ara/bul komutu ile
elektronik ortamda taraması yapılarak, engelli teriminin kullanıldığı ifade ve
cümleler belirlenmiştir. Ardından, “engelli” kavramı odağa alınarak biçimsel
değerlendirme yapılmış olup, elde edilen bulgular ortaya konmuştur (Tablo 1).
Biçimsel değerlendirmenin ardından, araştırmacılar tarafından birbirlerinden
bağımsız olarak tek tek vaatlerin incelenmesi yapılmıştır. Daha sonra her iki
araştırmacı tarafından, tüm vaatlerin, öznel olarak belirlenen başlıkları
incelenmiş ve araştırmacıların üzerinde uzlaştığı ortak başlıklar belirlenmiştir.
Belirlenen başlıklar ve her bir partinin bu başlıklarda ortaya koydukları vaatler
nicel olarak gösterilmiştir (Tablo 2).
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Bulgular

Tablo 1: Siyasi Partilerin Seçim Beyannamelerinin Biçimsel Olarak
İncelenmesi
Beyanname Biçimsel Özellikleri

AKP

CHP

HDP

MHP

İçindekiler kısmında “engelli” terimi kullanımı

Yok

Var

Yok

Var

Ayrı başlık olarak “engelli” terimi kullanımı

Yok

Var

Var

Var

Beyannamenin toplam sayfa sayısı

380

203

28

257

“Engelli” terimi kullanım sayısı

32

62

24

43

“Engelli” teriminin kullanıldığı sayfa sayısı

18

23

10

13

Mevcut durumun betimlenmesi

19

0

0

0

Engellilere ilişkin vaat sayısı

7

42

21

23

Tablo 1’de, partilerin seçim beyannamelerinde AKP’nin (380 sayfa) en
fazla sayfa sayısına sahip seçim beyannamesine sahip olduğu, CHP’nin (42
vaat) engellilere ilişkin olarak en fazla, AKP’nin (7 vaat) ise en az vaat sunan
partiler oldukları görülmektedir. CHP’nin, tüm beyanname içerisinde toplam 23
sayfa içerisinde 62 kez “engelli” terimini kullanarak, “engelli” terimini en fazla
kullanan parti olduğu, tüm partiler içerisinde “engelli” terimini ayrı bir başlık
olarak kullanmayan tek partinin AKP olduğu gözlenmektedir.
Tablo 2: Beyannamelerde Yer Alan “Vaatlerin” Alanlara Göre Nicel
Görünümleri
Vaatlerin ilişkili olduğu alanlar

AKP

CHP

HDP

MHP

Sosyal-Ekonomik politikalar alanında
vaat sayısı

Toplam

1

10

5

7

23

İstihdam alanında vaat sayısı

0

7

2

4

13

Sağlık alanında vaat sayısı

0

6

2

1

9

Eğitim alanında vaat sayısı

0

5

1

1

7

Yasal-Hukuksal alanda vaat sayısı

0

2

2

0

4

Bütünleşme-Entegrasyon alanında
vaat sayısı

1

2

2

2

7

Erişilebilirlik alanında vaat sayısı

0

4

1

1

6

Ulaşım-Mobilizasyon alanlarında vaat
sayısı

0

2

2

1

5

Kentleşme-İmar alanında vaat sayısı

3

1

1

3

8

Hizmet alanında vaat sayısı

0

1

2

0

3

Pozitif ayrımcılık alanında vaat sayısı

0

0

1

2

3

Ar-Ge alanında vaat sayısı

1

1

0

1

3

Gençlik alanında vaat sayısı

1

1

0

0

2

Toplam

7

42

21

23

93

75

Tematik Yazılar, Toplum ve Demokrasi, 10 (21), Ocak-Haziran 2016, s. 69-89.

Tablo 2’de, tüm partilerin toplam vaatlerinin 92 adet olduğu ve bu
vaatlerin en fazla 23 vaat ile “Sosyal-Ekonomik Politikalar” alanında olduğu
göze çarpmaktadır. AKP’nin en fazla vaatte bulunduğu alan “Kentleşme-İmar”
alanı (3 vaat) olurken, beyannamede belirlenmiş 13 alanının 8 tanesinde hiçbir
vaat olmadığı görülmektedir. 42 vaat ile en fazla vaat sunan CHP, en fazla
“Sosyal-Ekonomik Politikalar” alanında (10 vaat) vaatte bulunurken, “Pozitif
Ayrımcılık” alanında doğrudan hiçbir vaatte bulunmamıştır. Yine CHP, “Eğitim”
alanında da (7 vaat) en fazla vaat sunan parti olarak görülmektedir. HDP’nin
beyannamesinde de en fazla vaat sunulan alan “Sosyal-Ekonomik Politikalar”
alanı (5 vaat) olup, partinin “Ar-Ge” ve “Gençlik” başlıklarında hiç vaadi
olmadığı görülmektedir. MHP beyannamesinde benzer şekilde en fazla vaat
“Sosyal-Ekonomik Politikalar” alanında (7 vaat) ortaya çıkarken “Gençlik”,
“Hizmet”
ve
“Yasal-Hukuksal”
başlıklarında
doğrudan
bir
vaade
rastlanmamıştır. Partilerin, tüm vaatler içinde, en az vaat sundukları başlık
“Gençlik” başlığı olarak ortaya çıkmıştır.

Partilerin Seçim Beyannamelerinin Özellikleri ve Vaatlerin İçerikleri
Çalışmanın bu bölümünde, partilerin beyannamelerinde yer alan tespit,
taahhüt ve öneriler her bir parti için ayrı ayrı olmak üzere değerlendirilmiştir.
Partiler irdelenmiş, değerlendirmeleri yapılmış ve çalışma içinde, herhangi bir
ayrıma gitmeksizin alfabetik sıra ile sunulmuştur. Bu değerlendirmeler
yapılırken beyannamelerde “engelli” kavramı ekseninde yer alan ifadelerin,
engelli popülasyonu ve ailelerini ne derece etkileyeceği konusunda bir tespite
varılmaya özen göterilmiştir. Bunun en önemli gerekçelerinden birisi Sakal’ın
(1998), ifade ettiği gibi “vatandaşın toplam faydadan çok, hükümet
faaliyetlerinden elde ettiği marjinal etkiye göre oy verdiğine” ilişkin alan
yazındaki inançtır (Sakal, 1998: 212).

Adalet ve Kalkınma Partisi
Partinin toplam “380” sayfadan oluşan seçim beyannamesinde “32” kez
“engelli” ifadesi kullanılmıştır. Beyannamede “18” sayfada “engelli” ifadesi
kullanılmış olup, beyannamenin içindekiler kısmında engelli kavramı geçmediği
gibi, engelli kavramı ayrı bir başlık olarak da kullanılmamıştır. Beyannamede
engellilerle ilgili olarak “19” tane mevcut durum tespiti yer alırken, toplam vaat
sayısı “7” olarak ortaya çıkmıştır. Partinin beyannamesinde en çok göze çarpan
durum “Eğitim”, “Ulaşım-Mobilizasyon”, “İstihdam”, “Erişilebilirlik”, “Sağlık”,
“Hizmet”, “Yasal-Hukuksal”, “Pozitif-Ayrımcılık” alanlarının hiçbirisinde vaat
tespit edilememiş olmasıdır (Tablo 2). Bu durum diğer siyasi partilerle
kıyaslayınca AKP’nin vaat sayısı ve engellileri ifade ettiği başlıklar konusunda
daha geride kaldığını göstermektedir.
Halen iktidarda olan parti olması nedeniyle, beyannamenin bütününde
engelli bireylerle ilgili olarak, vaatlerden çok, iktidar sürecinde yapılmış olanlar
öne çıkarılmıştır. Bu çerçevede;
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2015 yılı için, engelli evde bakımı için 4,5 milyar TL, kişi başı aile geliri
asgari ücretin 1/3’ünden az olan ailelerde engelli aylığı ve bakım gideri
olarak 3,9 milyar TL kaynak ayrıldığı (e-1: 105),
Sosyal yardım programlarının geliştirildiği, engelli ve diğer dezavantajlı
gruplar için düzenli sosyal yardım programlarının olduğu (e-1: 106)
ifade edilirken, bu yardım programlarının neler olduğu, hangi kriterleri
içerdiği ve nasıl bir sürdürülebilirlik ve gelişme esasına açık olduğu
ifade edilmemektedir.
Engellilere ödenen aylıkların, engel durumuna göre %200-300
oranında arttırıldığı ve 18 yaş altı engellilerin de yararlanmasının
sağlandığı (e-1: 107),
Özel bakım merkezlerinden faydalanan engelliler için kurumlara, 2 net
asgari ücret tutarında ödeme yapılmaya başlandığı (e-1: 107),
Kamusal ve toplumsal alanlara erişilebilirliği sağlamak amacıyla fiziki
ve çevresel düzenlemeler yapıldığı (e-1: 107) ifade edilmekle birlikte,
yine bu düzenlemelerin neler olduğuna ilişkin ayrıntılı bir ifadeye
rastlanmamıştır.
Engellilerin Haklarına İlişkin Birleşmiş Milletler Sözleşmesini 2007
yılında imzalanması ve 2009 yılında TBMM tarafından onaylanması yine
yapılanlar bölümünde ifade edilen gelişmelerden birisidir (e-1: 107).
Engelli bireylerin devlet memuru olabilmeleri için, engel durumlarına
göre düzenlenmiş ayrı bir kamu personel sınav siteminin getirilmesi
yapılan düzenlemeler arasında sayılmış, aynı zamanda kamuda çalışan
engelli personellerin sayısında ve evde bakım hizmeti kapsamında
desteklenen engelli sayısında artışlar sayısal olarak beyannamede yer
bulmuştur (e-1: 107).
Terör nedeniyle engelli hale gelen bireylere bir istihdam imkânı
sağlandığı ifade edilirken, buna ilişkin herhangi bir sayısal veriye
rastlanmamaktadır (e-1: 107).
Engelli çocuk annelerine ilave gün hakkının verilmesi ve engelli kamu
memurları için kolay emeklilik hakkının tanınması (e-1: 141, 142),
pozitif ayrımcılık kapsamında değerlendirilebilecek yenilik olarak
sunulmaktadır.
Hasta olan engelli bireylerin diş tedavilerinin yanı sıra fizik tedavi
süreçlerine yönelik hizmetler sağlandığı (e-1: 144),
Engelli istihdamının arttırılmasını teşvik amacıyla düzenlemeler
yapıldığı (e-1: 178),
Genç ve yaşlı engelli bireyleri de hedef kitle olarak kabul edebileceğimiz
bir uygulama olarak sağlık turizminin geliştirilmesine yönelik olarak
dönüşüm programının hayata geçirildiği de yapılanlar arasında
sayılmaktadır (e-1: 234).
Engelli istihdamına yönelikler teşviklerin uygulamaya koyulduğu ve
2014 yılında bu teşviklerin kapsamının genişletildiği ifadesi yer almıştır
(e-1: 135). Ancak bu teşviklerin neler olduğu ve genişletilen kapsam
içerisinde hangi özellik ve uygulamaların yer aldığı, beyannamenin bu
sayfalarında yer almamıştır.

77

Tematik Yazılar, Toplum ve Demokrasi, 10 (21), Ocak-Haziran 2016, s. 69-89.

Yapılanların beyan edilmesinin yanı sıra, partinin seçim bildirgesinde aynı
zamanda, diğer partilerle karşılaştırınca nicel olarak daha az olmakla birlikte,
gelecek dönemler için politikaları içeren vaatler de yer almıştır.
14- Erişilebilirlik konusunda uygulamanın güçlendirileceği ve bu konuda
kampanyalarla, toplumsal farkındalığın yaratılmasının hedeflendiği
ifade edilmiştir (e-1: 108).
Daha sonra, beyannamenin farklı bölümlerinde, içinde engelli kavramı
geçen, bazen durum tespiti bazen de çeşitli vaatler olmak üzere aşağıdaki
ifadelerin yer aldığı belirlenmiştir.
15- Engelli gençlerin toplumsal entegrasyonu (bütünleşme kavramı
kullanılmıştır) amacıyla, gerekli fiziksel ve sosyal alt yapının daha da
güçlendirileceğinin yanı sıra, toplumsal alanların ve hizmetlerin engelli
genç bireylerin katılımını sağlayacak şekilde düzenleneceği ifade
edilirken (e-1: 119, 120), bu alanda neler yapılması gerektiğine ve
neler yapılacağına ilişkin net ifadeler ve projelerden söz edilmemiştir.
16- Engellilere özel BİT yazılım ve donanımlarının yaygınlaştırılmasının
sağlanacağı ifade edilmekle birlikte detaylı bir plan sunulmamaktadır
(e-1: 272).
17- Kentsel tasarım ilkeleri ve yapılaşmanın engelli ve diğer dezavantajlı
kesimlerin
gereksinimleri
doğrultusunda,
hizmetlere
erişimi
kolaylaştıracak şekilde geliştirileceği (e-1: 286),
18- Adalet sisteminde kadınlar, çocuklar ve engellilere yönelik kolaylaştırıcı
uygulamaların hayata geçirileceği (e-1: 48),
19- Özellikle kadın, çocuk, engelli ve yaşlı vatandaşların güvenlik
hizmetlerine erişimini kolaylaştıran politikaların mevcut olduğu ve
uygulamaya devam edileceği belirtilirken (e-1: 53), mevcut durum
üstüne bir iyileştirmeden söz edilmemektedir.
Cumhuriyet Halk Partisi
Cumhuriyet Halk Partisinin seçim için hazırlamış olduğu beyanname
“203” sayfadan müteşekkil olup, içinde “62” kez engelli kavramı geçmektedir.
Partinin beyannamesinin toplam “23” sayfasında “engelli” ifadesi kullanılmış
olup, “engelli” terimi ana başlık halinde yer almasının yanı sıra, içindekiler
alanında da görülmektedir. Beyanname içerisinde, engelli bireylerle ilgili olarak
“42” tane vaat yer almaktadır (Tablo 1). En fazla vaat “Sosyal-Ekonomik
Politikalar” alanında (10 adet vaat) sunulurken, bunu “İstihdam” ve “Sağlık”
alanlarında sunulan vaatler takip etmektedir (sırasıyla: 7, 6 vaat). Partinin
beyannamesinde “Pozitif Ayrımcılık” alanında hiç vaade rastlanmamıştır (Tablo
2).
1-
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Beyannamede ilk olarak genel bir ifade ile tüm yurttaşları kapsayacak
şekilde “aile sigortası, sosyal güvenlik ve sağlık haklarına ek olarak
eğitim hakkının da ayrım gözetilmeksizin sağlanacağı belirtilirken
çocuk, kadın, emekli ve yaşlılara ek olarak engelli bireylerin de sosyal
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haklardan kapsamlı biçimde faydalanmalarının sağlanacağı ifade
edilmektedir (e-2: 21).
Kapsayıcı kalkınma stratejisi adı verilen bir kalkınma öngörüsü ile
ekonomi politikalarının engelli bireyler de içinde olacak şekilde, tüm
dezavantajlı kesimler dikkate alınarak hazırlanması ve uygulanmasının
gerekliliği ve ekonomik büyüme getirilerinin eşitlikçi dağıtılması
gerektiği savunulmaktadır (e-2: 69).
Devamında ise aynı evde yaşayan engellilerin ve diğer dezavantajlı
grupların her birini ayrı ayrı ele alacak sosyal politikaların gerekliliği ve
sosyal yardımların ekonomik olarak geri kalmış bölgelerden başlayarak
yapılacağı ifade edilmektedir (e-2: 70).
Bir proje olarak sunulan “aile sigortası” kapsamında, diğer dezavantajlı
gruplara ek olarak, engelli bireyler için de “engelli desteği” sağlanacağı
taahhüt edilirken (e-2: 72), bu kapsamda engelli bireylerin
güçlendirileceği (e-2: 73), kronik hastalığı olanlarla engelli bireylere
sağlanacak desteğin ise benzer düzeyde olacağı vaat edilmektedir (e2: 75).
Ayrımcılıkla mücadele ana başlığında, engelli istihdamı ve istihdam
edilenlerin, çalışma yaşamına adaptasyonları için etkin politikalar
geliştirileceği belirtilmektedir (e-2: 75).
Kadınların, çocuk ve yaşlılarla birlikte engelli bireylere yönelik olarak
ortaya çıkmış olan bakım sorumluluklarının azaltılacağı, bakım sunan
kadınların sosyal güvenlik kapsamına alınmasının yanı sıra, evde bakım
ve gündüz bakım hizmetlerinin ücretsiz, kurumsal ve yüksek nitelikle
sunulacağı vaat edilmektedir (e-2: 83).
Gençlik politikalarının oluşturulmasında, engelliler dâhil olmak üzere
tüm dezavantajlı genç insanların ihtiyaçlarının göz önünde
bulundurulacağı belirtilmektedir (e-2: 86).
“Her alanda var olan engelliler” ana başlığında, aile sigortası
kapsamında yer alan engelli bireylere;
 %40 engellilik düzeyi için 400 TL, %60 engellilik düzeyi için 600 TL
olmak üzere “yaşam aylığı” verileceği,
 Bakıma muhtaç tüm engelli bireylere bakım hizmetinin yanı sıra,
evde bakım aylığı alanların sosyal koruma kapsamına alınacağı,
 Kurumsal bakım hizmetlerinin yaygınlaştırılacağı,
 Özel beslenme gereksinimi olan engelli bireylerin beslenme
ihtiyaçlarının ücretsiz karşılanacağı vaat edilmektedir (e-2: 92, 93).
“Engelliler için ücretsiz sağlık hizmetleri” başlığında ise sırasıyla;

Engellilerin tıbbi ihtiyaçlarının ücretsiz karşılanacağı,

Resmi kurumlara başvurular için ayrı ayrı rapor alma sorununun
bitirileceği,

Tüm engelli bireylerin ayrım gözetmeden sosyal güvenlik
kapsamına alınacağı,

Engelli bireylerin rehabilitasyonunun sağlık, eğitim, sosyal
hizmetler ve engellilere özel tüm yasalara dâhil edileceği,
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Zihin engelli bireylerle ilgili ayrı bir madde olarak erken tanı, tedavi
ve eğitim için özel projeler geliştirilip uygulanacağı belirtilmektedir
(e-2: 93).
“Eğitimde fırsat eşitliği” başlığında ise yine sırasıyla;

Engellilerin koşullarına uygun, çok yönlü eğitimin, eşit, nitelikli ve
ücretsiz sağlanacağı,

Kaynaştırma eğitimini desteklemek için okullarda fiziksel
düzenlemelerin yapılacağı,

Kaynaştırma eğitimin öncelikli olduğu ancak kaynaştırmanın
mümkün olmadığı durumlar için de özel eğitim okullarının sayısının
arttırılacağı,

Zihin engelli ve otizmli bireylerin ise yaşam boyu öğrenme
gereksinimlerinin gözetilerek genel eğitimden dışlanmalarının
önleneceği ifade edilmiştir (e-2: 93).
Engelli istihdamı konusunda;

Kamu ve özel sektörde 50.000 engelli istihdamının sağlanacağı,

Mesleki eğitimin yanı sıra, engellilerin çalışma yaşamına uyumları
amacıyla rehberlik hizmetlerinin sağlanacağı,

Bilgiye erişimde tüm yurttaşlara eşit imkânlar sağlanacağı,

Engelli kadrolarının arttırılmasının yanı sıra, özel sektöre engelli
istihdamını teşvik edici özel düzenlemeler yapılacağı,

İşyerlerinde engellilere yönelik fiziksel düzenlemeler yapılırken,

Eşit ücret politikası ve iş güvencesi sağlanacağı belirtilmektedir (e2: 94).
Erişilebilirlik kavramı kapsamında;

“Erişilebilirlik standartları” geliştirilerek, engelli bireylerin tüm
vatandaşlarla eşit şekilde kamu hizmetlerine ve yaşamın tüm
alanlarına erişebilmelerinin amaçlandığı,

“Politika takip sistemi” ile engelli bireylerin ulaşım haklarının
güvence altına alınacağı belirtilmiş ancak, “politika takip
sisteminin” tam olarak ne olacağı ve nasıl bir işleyiş ortaya
koyacağı açıklanmamıştır.

Tüm alt yapı hizmetlerinin engelli bireylere göre düzenlenmesinin,

“Engelli rehberlik merkezleri” ile engelli bireyler için sosyal kültürel
olanaklarının arttırılmasının,

Engelli spor kulüplerinin desteklenmesinin hedeflendiği, vaatler
arasındadır (e-2: 94).
Tüm okullarda engelli öğrenciler için gerekli altyapı düzenlemelerinin
yapılacağı, hem eğitim hem de imar alanlarında ele alınabilecek vaat
olarak görülmektedir (e-2: 111). Öte yandan, okullarda engelli
öğrencilerle ilişkili ne tür eksiklik veya yanlışların olduğu tespit edilmiş
değildir.
Beyannamenin 125. Sayfasında yer alan “engellilerin sağlığı” başlıklı
taahhütlerde sırasıyla;

Bütün hastanelerde engelli karşılama birimlerinin yanı sıra, işitme
engelli bireyler için tercüman bulundurulacağı,
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Hastane servis araçları ile hastanelere ulaşımın sağlanacağı,
Ücretsiz sağlık hizmetinin yanı sıra, evde fizik tedavi olanağının
sunulacağı, rapor alma ve yenileme süreçlerinin kolaylaştırılacağı
ön görülmektedir (e-2: 125).
15- Yeterli sayıda spor tesisinin engellilerin kullanabileceği hale getirileceği
taahhüt edilirken (e-2: 135),
16- Toplu Konut İdaresi bünyesinde diğer dezavantajlı grupların yanı sıra,
engelliler için de sağlıklı, yaşanabilir konutlar yapılacağı vaat
edilmektedir (e-2: 158).
Halkların Demokratik Partisi
Yirmi sekiz sayfadan oluşan Halkların Demokratik Partisi seçim
bildirgesinde “engelli” kavramı “24” kez yer almaktadır. İçindekiler alanı
olmayan beyannamede “engelli” ifadesi “10” sayfada geçmekte olup, ayrı
başlık olarak da kullanılmıştır (Tablo 1). Toplam vaat sayısı “21” olup, en fazla
“Sosyal-Ekonomik Politikalar” alanında (5 vaat) vaat sunulurken, “Ar-Ge” ve
“Gençlik” alanlarında doğrudan herhangi bir vaat göze çarpmamaktadır (Tablo
2).
1- Partinin beyannamesinde “engelli” kavramı ilk olarak yeni ve
demokratik bir anayasa yapılacağına ilişkin beyan içerisinde engelli
haklarının gözetildiği bir anayasa olacağını taahhüt ederek
kullanılmaktadır (e-3: 7).
2- Sayfa 22’de “engelli kadınlar”a ayrı bir vurgu yapılarak engelsiz özgür
yaşamın birlikte kurulacağı taahhüt edilmektedir (e-3: 22). Ancak
izlenecek yola ilişkin bir plan veya detay sunulmamaktadır.
3- Bir başka ifadede “engelsiz kampüs” kavramı kullanılmakla birlikte, bu
kavram içerisinde engellilerin nasıl ve ne şekilde yer alacağına ilişkin
bir açıklama getirilmemiştir (e-3: 22, 24).
4- Parti tarafından dezavantajlı kabul edilen diğer gruplarla birlikte,
engelliler için de toplu taşımanın ücretsiz olacağı beyan edilmektedir
(e-3: 27).
5- Bu beyanı takip eden bir şekilde yine dezavantajlı gruplarla birlikte
engelli bireylerin de sosyal güvenlik sistemi içerisinde tanımlanacağı ve
gerekli sosyal destek, yardım ve koruyucu hizmetlerin sunulacağı
garanti edilmektedir (e-3: 29).
6- Şehirleşme uygulamalarında kadın ve çocuklarla birlikte engellilerin
ihtiyaçlarına duyarlı davranılacağı (e-3: 33), her mahallede kreş ve
“engelli iyileştirme merkezleri”nin yer alacağı ifade edilmiştir (e-3: 41).
7- Bir yenilik olarak “Engelleri Kaldırma Bakanlığı” kurulacağı, bu
bakanlığın engelli bireyler önündeki engellerin kaldırılması amacıyla,
engelli örgütlerinden oluşan bir konseyin önerileri doğrultusunda
çalışacağı taahhüt edilmektedir (e-3: 44).
8- Engelli bakım aylığı bağlanmasında gelir şartının ortadan kaldırılacağı,
evde bakım ücretleri arttırılırken aynı zamanda sadece akrabaların
bakıcı olma şartının da kaldırılıp, bakım verenlerin sigorta kapsamına
alınacağı beyan edilmektedir (e-3: 44).
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9- Bağımsız yaşamak isteyen ancak bakım gereksinimi olan engelliler için
her ilçede bakım merkezleri kurulurken, evlerine de ayda iki kez
temizlik personelleri aracılığıyla temizlik hizmeti götürüleceği beyan
edilmektedir (e-3: 44). Muhtaç bireylere, yaşadıkları mekânlarda sağlık
hizmeti sunulması için düzenleme yapılacağı ifade edilmektedir (e-3:
44).
10- Toplu taşıma araçlarının, ücretsiz yapılmasının yanı sıra, aynı zamanda,
engelli ihtiyaçlarına göre zorunlu düzenlemeler getirileceği beyan
edilmektedir (e-3: 44).
11- Kamuya ait kreş ve anaokullarında mutlaka engelli çocukların olmasının
sağlanacağı, işyerlerinin ve sosyal alanların engellilere uygun hale
getirileceği, bütünleşmeyi sağlaması açısından önemli taahhütler
olarak değerlendirilebilir (e-3: 44).
12- Tüm engelli vatandaşlar sosyal güvence kapsamına alınırken, medikal
gereksinimlerinin bedelsiz karşılanacağı belirtilmiştir. (e-3: 45)
13- Şehir içinde bağımsız hareket olanağını sağlamak amacıyla, elektrikli
tekerlekli sandalyeler için şarj istasyonlarının kurulacağı, partinin
beyannamesinde sunduğu bir başka seçim taahhüdüdür (e-3: 45).
14- Engellilere hizmet veren birimlerde engellilerin istihdam edileceği (e-3:
44), işyerlerinde engelli kontenjanlarının arttırılmasının yanı sıra,
üniversitelerde pozitif ayrımcılık ve kota uygulaması yapılacağı beyan
edilmiştir (e-3: 47).
Milliyetçi Hareket Partisi
Engelli ifadesinin “43” kez kullanıldığı Milliyetçi Hareket Partisi seçim
beyannamesi toplam “257” sayfadan oluşmaktadır. Beyannamede toplam “13”
sayfada “engelli” ifadesi kullanılmıştır. İçindekiler kısmında “engelli” ifadesi
geçtiği gibi ayrı başlık olarak da kullanılmıştır (Tablo 1). Beyannamede engelli
bireyleri hedefleyen toplam “23” tane vaat mevcut olup, en fazla vaat “SosyalEkonomik Politikalar” alanında (7 adet) olup, “Yasal-Hukuksal”, “Hizmet” ve
“Gençlik” alanlarında herhangi bir vaat bulunamamıştır (Tablo 2).
1-

2-

3-
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Engelli kavramını ilk olarak, Türkiye’nin gelişmişlik düzeyinin evrensel
normlara ulaşmasında, engellilerin yaşam şatlarının da bir kriter olarak
ele alındığının beyan edilmesi ile birlikte beyanname içinde
görmekteyiz (e-4: 41).
Diğer dezavantajlı gruplarla birlikte engelli bireyler için de geçerli
olmak üzere, öznelere yönelik şiddet eylemlerinde mahkeme zaman
aşımı uygulamasının kaldırılacağı; mahkeme masraflarının bu davalara
özel olarak alınmayacağı taahhüt edilirken (e-4: 70), adliye ve ceza
infaz kurumlarında engellilere yönelik iyileştirici tedbirlerin alınacağı
ifade edilmiş, ancak bu tedbirlerin neler olduğuna ilişkin bir detay
verilmemiştir (e-4: 72).
Kent içi ulaşımda, insan odaklı ulaşım perspektifinde, engellilerin
yaşamını kolaylaştırıcı ulaşım çözümleri sunulacağı beyan edilmiştir (e4: 151).
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45-

6-

7-

8-

9-

10-

11-

12-

13-

Diğer dezavantajlı gruplara ek olarak engelli bireylerin de özne olduğu
mesleki eğitim programları açılacağı dile getirilmiştir (e-4: 171).
Sosyal yardım ve sosyal hizmetlerin çağdaş ve tek çatıdan yürütülen
bir yapıya kavuşturulacağı, 18 yaş altı engelli aylığının 400 TL ve 18
yaş üstü engelli ayılığının ise 600 TL’ye yükseltileceği ifade edilmiştir
(e-4: 174, 176).
İmar mevzuatında, engelliler için mevcut hükümlerin etkin biçimde
uygulanacağı, fiziki ve sosyal çevrede mevcut engellerin ortadan
kaldırılmasının hedeflendiği beyan edilmiştir (e-4: 180).
Engellilere yönelik bakım hizmetlerinin sosyal bir hak olarak kabul
edileceği ve sosyal güvenlik sistemi içerisinde değerlendirilerek tıbbi,
mesleki ve sosyal rehabilitasyon uygulamalarının etkileşim ve işbirliği
içerisinde sürdürüleceği taahhüt edilmiştir. Tıbbi ve mesleki
rehabilitasyon imkanlarının arttırılacağı ve bu süreçte her türlü
desteğin sağlanacağı kabul edilmiştir (e-4: 180).
Kamuda mevcut engelli kadrolarının tamamına atama yapılacağı,
ayrıca işe yerleştirmede öncelik verileceği taahhüt edilmektedir (e-4:
181).
Bedensel ve zihinsel komplikasyonları olan hastalıkların önlenebilmesi
için erken tanı ve tedavi hizmetlerinin geliştirilip, koruyucu sağlık
hizmetleri kapsamında ücretsiz sağlanacağı, ayrıca engellilere protezortez ve araç-gereç desteği verileceği savunulmuştur (e-4: 181).
Erişilebilirliği sağlamak amacıyla fiziksel çevre düzenlemesinin, ILO, BM
Engelli Hakları Bildirgesi ve Engelliler İçin Standart Kurallar yaklaşımına
dayanarak yapılacağı ve gerekirse yeniden inşa edileceği beyan
edilmektedir (e-4: 181).
Muhtaç aylığı bağlanmasında, hane gelirine göre değerlendirme yerine,
kişi geliri esasının uygulanacağı beyan edilirken, bu gelir düzeyi
hakkında bilgi verilmemektedir (e-4: 182).
Mevcut uygulamada, malullük aylığı bağlanması için şart olan, sigorta
veya iş başlangıcından sonra malullük durumun ortaya çıkması şartının
kaldırılıp, işe başlamadan önce de engel durumu olup işgücünün
%60’ında kayıp yaşayanların malul sayılması için düzenleme yapılacağı
taahhüt edilmektedir (e-4: 182).
Engellilerin eğitimlerinde aksama veya engelleme olmaması için fiziki
ve sosyal çevrenin yanı sıra, eğitim ve teknolojik alt yapıda da
düzenlemeler yapılacağı ifade edilmiştir (e-4: 180).
Değerlendirme ve Sonuç

Çalışmanın “engelli” kavramı temelinde ortaya koyulan nicel bulguları
(Tablo 1) alan yazında elde edilen verilerle oldukça uyumlu olarak belirlenmiştir
(Özkaynar, 2015: 448). Her dört partinin beyannamelerine karşılaştırmalı
olarak bakıldığında, AKP seçim beyannamesinin, engelli bireylerle ilişkili vaatler
konusunda, diğer partilerin beyannamelerine göre daha yetersiz kaldığını
söylemek mümkündür. Vaatten çok yapılmış olanlara, içerikten çok sayısal

83

Tematik Yazılar, Toplum ve Demokrasi, 10 (21), Ocak-Haziran 2016, s. 69-89.

verilere dayanan tespitlere daha çok yer vermiş bir beyanname olduğu ifade
edilebilir. HDP seçim beyannamesi ise engelli bireylerle ilişkili olarak, ifadeleri
yeterli olmamakla birlikte içeriği doldurulmuş bir beyanname olarak
değerlendirilmektedir. CHP ve MHP seçim beyannameleri hem ifadeler hem de
kapsam olarak, engelli bireylere ilişkin oldukça detaya inmiş, sunulan vaatlerin
neden ve nasıllarına görece daha fazla yer vermiş beyannameler olarak
düşünülmektedir. Seçim beyannamelerinde, partiler bazında ortaya çıkan
farklılıkları şu şekilde detaylandırmak mümkündür.
AKP seçim beyannamesinde “engelli” kavramı ekseninde ortaya çıkan
ifadeler, büyük oranda mevcut durumun betimlenmesi şeklinde yer almaktadır.
Açık bir proje sunulmadığı gibi, vaatlerde de net olarak neyin, nasıl yapılacağı
ortaya koyulmuş değildir. Türkiye’nin son 13 yılına iktidar eden bir parti olması
sebebiyle elbette, yapılmış olanlara ilişkin ifadelerin yer alması olağandır.
Ancak Tablo 1 ve Tablo 2’de ele alınan verilerden de anlaşılacağı üzere, engelli
bireylere ilişkin vaatler diğer partilerle karşılaştırılınca oldukça az ve içerik
olarak da sönük kalmaktadır. Özellikle engelli bireylerin odağında ele
alındığında, eğitim alanında hiçbir vaat olmaması özel eğitim açısından
değerlendirildiğinde oldukça problem bir durum olarak düşünülebilir. Zira
seçimlerde yarışan her bir parti ülkenin ve dolayısıyla da özel eğitim alanında
önümüzdeki dört yıllık politika ve uygulamaların belirleyicisi olmaya aday
olmaktadır. Buradan hareketle bu beyanname ekseninde gelişecek politikalara
göre, AKP’nin önümüzdeki dört yıllık politikası içerisinde engelli bireylerin
eğitimlerine ilişkin yeni bir şey yapmayacağı ve özel eğitimin önemli bir parti
politikası olarak görülmediği şeklinde değerlendirme yapmak olasıdır. Oysa
2011 seçimlerinde AKP, engelli öğrencilerin eğitimine önem verileceği, bu
amaçla faaliyet gösteren dernek, vakıf ve sosyal yardım kuruluşlarının
faaliyetlerinin destekleneceği, engellilere yaşamı kolaylaştıracak alt yapı
düzenlemelerinin sağlanacağı, üstün yetenekli çocuklara gerekli ortamların
yaratılacağı gibi oldukça çeşitli ve kapsamlı vaatlerde bulunmuş bir partidir (e5: 193-196). Kaldı ki bu vaatlerin önemli bir bölümü 2011-2015 hükümet
döneminde kısmen gerçekleştirilmiştir.
Eğitim sadece iktidar partisinin değil, aslında tüm partilerin önemli
politika alanları arasındadır. Eğitimde temel amaç, davranışların istenen yönde
değiştirilmesi ve yenilerinin yerleştirilmesi olup, iktidar veya muhalefet, bütün
siyasal partiler için önemlidir. Zira siyasal yapılanmalar, uyguladıkları eğitim
anlayışı ve politikaları sayesinde, seçmenlerinin tercihlerinin belirlenmesini de
etkileme şansına sahip olurlar (Pektaş, 1997: 110). Engellilerin en temel
sorununun eğitim olduğuna yönelik alanda oldukça yaygın inanışa rastlamak
mümkündür. Yapılan araştırmalar, çalışmamızda da üzerinde durulan
“engellilerin eğitimi” gerçeğinin önemini vurgulamaktadır. Türkiye genel
nüfusunun yüzde 13’ü okuma yazma bilmiyorken, engelli nüfusun yüzde 36’sının okuma yazma bilmediği, engellilerin yüzde 41’inin ilkokul mezunu olduğu
ve yüksekokula devam edebilen engelli oranının ancak yüzde 2,24 olduğu
ortaya koyulmuştur (Öztürk, 2011: 23). Atatürk Üniversitesi öğrencileri üzerine
yapılan bir araştırma, yaklaşık 60bin civarında öğrencisi bulunan üniversitenin
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ancak yüzde 0.2’sinin engelli öğrencilerden oluştuğunu göstermiştir. Bu düşük
oran içerisinde (n: 135) ise yüzde 71.85’i Açık Öğretim uygulamasından
yararlanan öğrenciler olup, örgün eğitimde yer alan engelli öğrenci oranı yüzde
0.1’in de altına düşmektedir (Küçükali, 2014: 70-76).
AKP’nin seçim beyannamesinde öne çıkan en önemli detaylardan birisi,
imar ve kentleşme alanında, engelli bireyleri odağa alan vaatler sunarak (3
vaat), bu alanda en fazla taahhütte bulunan parti olduğunu göstermesidir.
Beyannamede günün ihtiyaçlarına göre yeniden düzenlemeler yapılacağı
taahhüt edilmektedir. Alanda Tiyek (2015: 39), çalışmayla paralel şekilde
partinin imar başlığındaki vaatlerine vurgu yapmıştır. Öte yandan bir başka
çalışmada, aslında kamu binalarında bile engelliler açısından memnuniyet
veren bir eşgüdüm olmadığı ortaya konulmuştur (Çınar ve diğ., 2015: 333).
Bu açıdan partinin imar olgusuna odaklanmış olması anlaşılabilir bir durum
olarak
değerlendirilebilir.
Partinin
beyannamesini
diğer
partilerin
beyannamelerinden ayıran en önemli özelliklerden birisi de, engelli bireylerin
de hedeflendiği sağlık turizmi konusunda rekabetçi bir politika izleneceğinin
belirtilmesidir.
Engelli kavramı odağında, CHP seçim beyannamesi incelendiği zaman,
örneklemi oluşturan siyasi partiler içerisinde, beyannamesi biçim ve içerik
olarak en dolu görünen siyasi parti olduğunu söylemek mümkündür.
Vaatlerinin sayısı ve içeriği açısından değerlendirildiği zaman, engelli bireylerle
ilişkili olarak birçok alan ve konuyu ele aldığını söylemek mümkündür. Özellikle
eğitim alanında, “kaynaştırma eğitimini” öncelikli eğitim anlayışı olarak
sunması, otizmli bireyleri eğitimden dışlamaması, zihin engelli bireylerle ilgili
yaşam boyu öğrenme stratejisi sunması, eğitimde eşitlikçi anlayışı öne alması
ve benzeri özellikleri nedeniyle, diğer siyasi parti beyannameleri ile
karşılaştırınca bir adım önde olduğunu ifade etmek yanlış olmaz. Bunlara ek
olarak, işitme engelli bireylerle ilişkili olarak sunmuş olduğu vaat, partinin
bütün engellileri benzer sınıflama ve gereksinim düzeylerine sahip olarak
görmediğini göstermesi açısından önemli bir detaydır. Yine diğer partilerin
beyannamelerine göre, engelli bireylere sunulacak spor imkânları ve bunu
bütünleşme ile birlikte ele alması beyannamede farklılık yaratan bir unsur
olarak görülebilir. Alanda yapılan incelemede, CHP’nin eğitim ve spor alanında
engelli bireylere yönelik vaatlerinin dikkat çektiği ifade edilmektedir Tiyek’in
(2015: 39). 2001 seçimlerinde de CHP eğitim alanında benzer vaatler ortaya
koymuştur (Tok, 2012: 295). Beyannamenin bütününde eğitim, istihdam,
sosyal politikalar ve erişilebilirlik kavramları üzerinde çeşitli argümanlarla
oldukça sıklıkla durulduğu görülmektedir. Toplum bütün olarak ele alındığında
engelli bireyler arasındaki işsizlik oranı, sağlıklı bireylerin işsizlik oranlarına
göre oldukça düşüktür. Öte yandan, engellilerin ilerleyen dönemlerde çalışma
hayatında istihdam edilebilirliğini, bu sayede toplumla bütünleşmelerinin
geliştirilebilmesi için sağlık gereksinimlerinin giderilmesi, eğitim ihtiyaçlarının
karşılanması ve mesleki rehabilitasyonlarının sağlanması gerekmektedir
(Seyyar, 2008: 81-82). Böylelikle bu hizmetlere erişebilen engellilerin tamamı
olamasa da oldukça önemli bir kısmı devamlı tüketen ve hizmet bekleyen bir
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topluluk olmaktan çıkarılıp, üretken, verimli, topluma ve ekonomiye katkısı
olan kişiler haline getirilebilirler (Öztürk, 2011: 32; Küçükali, 2014: 67). Engelli
bireylerin temel gereksinimleri olan sağlık, beslenme ve eğitim konularında
“ücretsiz/bedelsiz” karşılamaya yönelik vaatler önemli olarak görülürken, bu
ifadeleri CHP ile en sık (3’er kez) kullanan parti de HDP olarak belirlenmiştir.
AKP beyannamesinden farklı olarak imar ve kentleşme alanında tek bir cümle
ile ifade edilen, sadece bir vaat sunulması göze çarpmaktadır.
HDP seçim beyannamesini engelli kavramı ekseninde farklı kılan en
önemli ayrıntı, “engelli hakları” kavramı ve yeni demokratik anayasa yapma
taahhüdünün aynı ifade içinde ele alınarak, yapılacak yeni anayasada engelli
haklarının temel haklar arasında yer alacağının beyan edilmesidir. Bu yönüyle
partinin beyannamesi engellilerin sosyal dışlanmasını önlemeye yönelik
anayasal bir yol izleyeceğini taahhüt etmektedir. Zira sosyal dışlanma kavramı
tam da bireyin telemk haklardan yoksun kalmasının yanı sıra ekonomik,
siyasal, sosyal vatandaşlık haklarından yoksun olması durumudur (Genç, Çat,
2013: 369). Parti beyannamesi ve Tablo 2’de yer alan verilerden ortaya çıkan
gerçek, partinin beyannamede engelli bireylerle ilişkili olarak temel sosyal
haklar ve hizmetler konusunu önceliğine aldığını düşündürmektedir. Özellikle
bunlar içerisinde tüm engellilerin gelir şartı aranmaksızın sosyal güvenlik
kapsamına alınmasının yanı sıra, ulaşım hizmeti ve bağımsız yaşama vurgu öne
çıkmaktadır. 2008 yılında yürürlüğe giren Birleşmiş Milletler Genel Kurulu
Sözleşmesi, bütün engelli kişilerin insan hakları ve temel özgürlüklerinden tam
ve eşit olarak yararlanmalarını özendirmek, korumak ve bu kişilerin doğuştan
gelen onuruna saygı gösterilmesi konusunda teşvik edici hükümler içerir
(Küçükali, 2014: 64). HDP’nin seçim beyannamesi bu bağlamda uluslararası
engelli haklarına paralellik göstermektedir. Beyannameyi diğer partilerin
beyannamelerinden ayıran en önemli farklılık ise, partinin “Engelleri Kaldırma
Bakanlığı” adı verilecek bir bakanlık kurulacağı ve bu bakanlığın engelli sivil
toplum örgütlerinin oluşturduğu bir komisyonun önerileri doğrultusunda
çalışacağına ilişkin sunduğu vaattir. Yine beyannamede farklılık yaratan
ayrıntılardan birisi, bakıma muhtaç engelli bireylere bakım verenlerin sigorta
kapsamına dâhil edileceğinin ifade edilmesidir. Engellilik, yoksulluğun hem
gerekçesi hem sonucu olup (Genç, Çat, 2013: 371), yoksul ailelerde sigorta
imkanının sunulması önemli bir sosyal içerme politikası olarak düşünülebilir.
Yine CHP ile birlikte, özellikle sağlık alanında ücretsiz medikal destek ve tıbbi
hizmet önemli vaatler arasındadır. Ayrıca istihdam konusunda kontenjan
arttırılması önerilmiştir. Zaten 22.05.2003 tarih ve 4857 sayılı İş Kanunu’nda
50 ve üzeri işçi çalıştıran kuruluşlarda yüzde 3 olmak üzere bir kota uygulaması
söz konusudur (Güngör, Güneş, 2012: 32). Beyannamede bu vaat ile bu
yasaya nasıl bir anlam katılacağı belirtilmiş değildir. Öte yandan, beyanname
diğer partilerin beyannameleri ile karşılaştırılınca oldukça kısa hazırlanmış
ancak temel gereksinimleri göz ardı etmemiş bir beyannamedir. Toplam sayfa
sayısı olarak en kısa beyanname olmasına rağmen, CHP ve MHP
beyannamelerinin ardından en fazla vaat sunan beyanname olarak göze
çarpmaktadır.
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MHP seçim beyannamesini, örneklemde yer alan diğer partilerin seçim
beyannamelerinden ayıran birkaç temel özellik söz konusudur. En başta,
engelli birey kavramı ve ceza infaz kurumları kavramı sadece MHP seçim
beyannamesinde bir arada kullanılmıştır. Öte yandan mesleki eğitim ve
rehabilitasyon kavramı beyannamenin birkaç yerinde tekrarlanmıştır. Mesleki
rehabilitasyon engelliler için psiko-sosyal açıdan olumlu gelişmeler
sağlamaktadır. Çalışmak, üretmek, toplumdan biri olmak, gelir sağlamak, aile
ortamı oluşturmak, dikkate alınmak, başkalarına yararlı olmak, yetenek ve
kapasitesini kullanmak, evden dışarı çıkmak, arkadaş ilişkileri geliştirmek ve
kendine yeterli hale gelmek engellilerin özlemleridir (Genç, Çat, 2013: 391).
Bu yönüyle beyannamenin mesleki rehabilitasyon üzerinde bu derece yoğun
durması anlaşılabilir bir durumdur. En önemli ve farklılık yaratan detaylardan
birisi ise, sosyal yardım ve sosyal hizmetlerin parçalar halinde farklı kurum
veya örgütler tarafından gerçekleştirilmesinin yerine, çağdaş bir şekilde tek
çatıdan yürütüleceğinin belirtilmesidir. Beyannamenin bu yönünü literatürde
belirtilen ve engelliliğin aynı zamanda yoksullaşma ve yardıma ihtiyaç duyma
denklemiyle de ilişkilidir. Engelli çocuğu olan, sabit gelirli bir yurttaş, sağlıklı
çocuğa sahip yurttaştan 4-5 kat fazla masrafı üstlenmek zorunda
kalabilmektedir. Bu hem ekonomik olarak hem de bir işsizlik kaynağı olarak
etkili bir neden olarak karşımıza çıkmaktadır (Besiri, 2009: 369). Bu açıdan
sosyal yardım ve destek süreçlerinin yapılandırılması engelli bireyler ve aileleri
için zorunluluk taşımaktadır. Yine partinin beyannamesinde farklılık yaratan
özelliklerden birisi de, engel durumuna sebep olan veya olabilecek hastalıkların
belirlenmesi için erken tanı ve tedaviye ilişkin hizmetlerin geliştirilip, koruyucu
sağlık hizmetleri kapsamına alınacağının beyan edilmesidir. Öte yandan, çevre
düzenlemesi sürecinde sadece ulusal mevzuata değil, uluslararası mevzuata
göre de düzenleme yapılacağını savunması da farklılık olarak değerlendirilebilir.
Parti beyannamesi özellikle sosyal-ekonomik politikalar alanında CHP’den
sonra en fazla vaatte bulunan parti olduğunu göstermesinin yanı sıra, tüm
partiler içerisinde “sosyal”, “yaşam”, “iş” ve “rehabilitasyon” kavramlarını en
çok kullanan parti olması
sebebiyle diğer partilerin de seçim
beyannamelerinden ayrılmaktadır. MHP ile birlikte CHP açısından önemli seçim
söylemleri arasında yer alan engelli istihdamı kavramı, eğitim ve rahabilitasyon
kavramları ile birlikte ele alındığı zaman anlam kazanmaktadır. Engellilerin
istihdamı konusunda sayısız neden olmasına rağmen özellikle eğitim ve
rehabilitasyon kavramları ayrı bir öneme sahiptir (Öztürk, 2011: 30). MHP’nin
beyannamesinde bu iki olguya vurgu yaparak söylemlerinin içini doldurmaya
çalıştığını düşünmek yanlış olmaz.

Öneriler
Partilerin seçim beyannamelerinin hazırlanması sürecinde özel
gereksinimli bireyler alanında profesyonellerden yardım alınması, ortaya
koyulacak beyannamelerin bu alana özgü olarak daha kapsamlı, detaylı ve
yenilikçi özellikler taşımasını sağlayacaktır.
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Partilerin ve siyasetçilerin geçmiş deneyimlerin yanı sıra diğer parti
beyannamelerinden de faydalanmaları, engelli bireylerin yaşamsal gereksinim
ve olanaklarının, ortaya konulacak politikalar sayesinde daha fazla gelişmesi
için imkân ve zemin oluşturacaktır.
Özel gereksinimli bireylere hizmete eden sivil toplum örgütlerinin, parti
beyannamelerini detaylı bir şekilde inceleme altına alması, özel gereksinimli
bireyler ve çevrelerinin gelecek dört yılını etkileyecek politik adımların
anlaşılması ve gerekiyorsa siyasi partilere bu konuda baskı oluşturması ve
politika değiştirilmesini sağlaması açısından önemlidir.
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