B RLE M M LLETLER GENEL KURULU’NUN 9 ARALIK 1975’DEK
TOPLANTISINDA KABUL ED LEN 3447 SAYILI BEYANNAME
Birle mi Milletler Genel Kurulu
Üye ülkelerin vaatlerine uyarak, Birle mi Milletler Beyannamesi hükümleri alt nda
gerekli i birli i tedbirlerini almak için ve sakat ki ilerin hayat standartlar n
yükseltmek amac yla;
nsan hak ve özgürlüklerinde, Evrensel Beyanname ilan edilen bar esaslar
çerçevesinde ki inin insan haysiyetine ve sosyal adalete inanc n tekrar ederek;
nsan Haklar Evrensel Beyannamesinde, nsan Haklar Uluslar aras Andla mas nda,
Çocuk Haklar Beyannamesinde, Ak l Haklar bildirisinde oldu u gibi Uluslar aras
Çal ma Te kilat ((ILO), Birle mi Milletler E itim Bilim ve Kültür Te kilat
(UNESCO), Dünya Sa l k Te kilat (WHO), Birle mi Milletler Çocuk Fonu (UNICEF) ve
di er organizasyonlar n yönetmeliklerinde, tavsiye ve tekliflerinde belirtilen
prensipleri hat rlayarak;
Keza Ekonomik ve Sosyal Konseyin 6 May s 1975’teki “Sakatl
Sakatlar n Rehabilitasyonu” ile ilgili karar n hat rlayarak;

n önlenmesi ve

Sosyal Kalk nma ve Geli me Beyannamesinde belirtilen, fiziksel ve zihinsel
bozukluklar olan ki ilerin bak m ve rehabilitasyonunu güvence alt na alan ve
haklar n korunmas lüzum belirtilen hususlara önemle i aret ederek;
Fiziksel ve zihinsel sakatl klar n önlenmesi, sakat ki ilerin çe itli faaliyet
alanlar ndaki yeteneklerini geli tirmelerine yard m edilmesi ve normal hayattaki
beraberliklerinin geli tirilmesi gere ini daima hat rda tutarak;
Ve belirli ülkelerin kalk nma çabalar içinde bu konuda çok s n rl çal malarla
katk da bulunabileceklerini bilerek;
Sakat ki ilerin haklar beyannamesini ilan etmekte ve a a da belirtilen bu haklar n
korunmas için hem ulusal hem de uluslar aras tedbirlerin al nmas n istemektedir.
1- “Sakat Ki i” normal bir ferdi, ki isel veya sosyal ya ay nda kendi kendine
yapmas gereken i leri bedensel veya zihinsel kabiliyetlerinde, kal t msal veya
sonradan meydana gelen herhangi bir noksanl k sonucu yapamayan ki idir.
2- Sakat ki iler bu beyannamede belirtilen haklardan tam olarak yararlanacaklard r.
Bu haklar, sakat ki inin veya ailesinin sahip oldu u rk, renk, cinsiyet, lisan, din,
siyasal ve di er fikirler, milliyet veya sosyal orijin, servet ve do um gibi konularda
hiçbir ayr cal k gözetilmeden dünyadaki bütün sakat ki ilere tan nm t r.
3- Sakat ki inin insan haysiyetine sayg gösterilmesi onun en do al hakk d r. Fakat
ki ilerin,sakatl k veya noksanl klar n n sebebi ne olursa olsun sahip olduklar düzgün
ya ama artlar na mümkün oldu u kadar normal ölçüde ve çok sahip olmak
haklar d r.

4- Sakat ki iler de, di er insanlar n sahip olduklar medeni ve siyasi haklara
sahiptirler. Ak l Hastalar n n Haklar Beyannamesinin 7. maddesinde bu haklar n
s n rland r lmas ya da kald r lmas ile ilgili hükümler belirtilmi tir.
5- Sakat ki ilerin mümkün oldu u kadar kendilerine güvenmelerini sa layacak
tedbirler al nmal d r.
6- Sakat ki iler t bbi, psikolojik ve fonksiyonel tedavi haklar na sahiptirler. Protez
ve ortopedik uygulamalar, t bbi ve sosyal rehabilitasyon çal malar , e itim,
mesleki e itim, staj ve rehabilitasyon, yard m, isti are, plasman hizmetleri, sakat
ki inin kabiliyet ve maharetlerini en yüksek düzeye ç karacak ve onlar n sosyal
beraberli ini h zland racak di er bütün faaliyetler bu maddenin kapsam na
girmektedir.
7- Sakat ki iler ekonomik ve sosyal güvenlik, düzgün hayat standard haklar na
sahiptirler.
8- Sakat ki ilerin özel ihtiyaçlar , ekonomik ve sosyal planlaman n her safhas nda
nazar dikkate al nmal d r.
9- Sakat ki iler aileleriyle veya yak nlar yla birlikte ya ama ve her türlü sosyal,
yarat c ve e lendirici faaliyete kat lma haklar na sahiptirler. Hiçbir sakat ki i
ikamet etti i çevre nedeniyle, durumu veya geli mesi için gerekli isteklerinde
ayr cal a tabi tutulamaz. E er bir sakat n muhakkak özel bir müessesede veya
çevrede kalmas gerekiyorsa o zaman bu çevrenin, kendi normal ya tlar n n kald
ve ya ad çevreye mümkün oldu u kadar yak n olmas gereklidir.
10- Sakat ki iler her türlü istismara, ayr lma, kötüye kullan labilir ve haysiyet k r c
yasa ve muamelelere kar korunmal d r.
11- Sakat ki iler, ah slar n n ve mallar n n korunmas elzem oldu u hallerde, yeterli
yasal yard m sa lamaya muktedir olabilmelidirler. E er adli durum kendi geli irse o
zaman bu ki inin beden veya zeka durumu tümüyle dikkate al nmal d r.
12- Sakat ki iler, haklar yla ilgili her hususta kendilerine ait kurulu larla her zaman
isti arede bulunabilmelidirler.
13- Bu beyannamede yaz l olan haklar, mümkün olan her türlü uygun vas tayla
sakat ki ilere ve ailelerine tam olarak duyurulmal d r.

