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GİRİŞ
Aralık 2006’de kabul edilen ve
Mart 2007’de imzaya açılan BM
Engellilerin
Haklarına
İlişkin
Sözleşme ve İhtiyari Protokolü’nün
amacı; engellilerin tüm insan hak
ve temel özgürlüklerinden tam ve
eşit şekilde yararlanmasını teşvik ve
temin etmek ve insanlık onurlarına
saygıyı güçlendirmektir. Sözleşme

engelliliği gelişen ve dönüşen bir
kavram olarak tanımlamaktadır.
Engellilik; bireyin topluma diğer
bireyler ile eşit koşullarda tam ve
etkin katılımını sınırlayan tutumlar
ve çevre koşullarının etkileşiminden
kaynaklanmaktadır. Dünya Sağlık
Örgütü verilerine göre; dünya
nüfusunun yaklaşık yüzde 15’i, bir

engelLİLİK SEBEPLERİ

%

Yetersiz Beslenme

20

Non İnfeksiyoz Hastalıklar

20

Kongenital Bozukluklar

20

Kazalar Travmalar Savaşlar

16

İnfeksiyoz Hastalıklar

11

Diğer

13

diğer ifade ile yaklaşık bir milyarı
engellidir ve bu sayı her geçen gün
artmaktadır. Türkiye’de 8.5 milyon
birey engellidir; bu da nüfusun
yaklaşık % 12’sidir.
Birleşmiş
Milletler Eğitim, Bilişim ve Kültür
Kurumu’nun (UNESCO) verilerine
göre engelliliğin nedenleri genel
olarak şunlardır;

Engelliliğin nedenleri arasında yetersiz beslenmenin, non-infeksiyoz hastalıklar ve kongentinal bozukluklarla aynı
oranda ilk sırada yer alması, konunun kişilerle ilgili, kişisel eksiklikler vb. ile açıklanamayan toplumsal bir olgu
olduğunu göstermektedir.
Günümüzde uluslararası toplum, engellileri toplum değişiminin ve kalkınmanın yararlanıcıları ve değişime katkı veren
unsurları olarak kabul etmekte ve bu haklar temelinde savunuculuk yapmaktadır. 2030 Sürdürülebilir Kalkınma
Gündemi bu kabul ile şekillenmiştir. Ancak bu aşamaya gelene kadar insanlığın engellilere yönelik perspektifi ve
yaklaşımı önemli dönüşümlerden geçmiştir.
Bu Rehber; engelli bireylerin sahip oldukları temel haklar konusunda farkındalık yaratmak ve sahip oldukları
farkındalık ile haklarını talep eden aktif bireyler olmalarına katkı sağlamak amacıyla hazırlanmıştır. Engellilerin
toplumsal hayata tam ve etkin, diğer bireylerle eşit şekilde katılımlarının sağlanmasında devletin sorumluluklarını
yerine getirmesi belirleyicidir. Ancak devletin sorumluluklarının farkında olması ve bunların gerekliliklerini
yerine getirmesi kadar engellilerin haklarının farkında olması, bunları talep etmesi de aynı şekilde önemlidir.
Engellilerin haklarını arayan özneler haline gelmeleri var olan yasal hakların ayırdına varmaları ile mümkün
olacaktır. Yaşanılan COVID-19 global pandemi süreci kırılgan bir grup olan engellilerin haklarının farkında olmaları
ve talep etmelerinin ne kadar hayati olduğunu güçlü bir şekilde ortaya koymuştur. Engellilerin Yasal Hakları
Rehberi; engelli bireylerin hakları hakkında sınırlı farkındalığının olduğunun gözlenmesi sonucunda hazırlanmıştır.
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ENGELLİLİK MODELLERİNİN DÖNÜŞÜMÜ
Tarihsel süreç içinde ve farklı
toplumsal formasyonlarda engellilik
meselesini ele alış biçimleri farklı
yaklaşımlardan
etkilenmiştir.
İnsanlık
tarihinin
gelişim
seyri
içerisinde engellilerin tanımlanma ve
toplumsal konumlanışları toplumların
genel gelişim düzeylerine göre
şekillenmiştir.
Toplumların
gelişimi
iniş-çıkışlar
barındırmakla beraber her yeni
dönem bir önceki dönemi aşma
iddiasında olmuştur. Fakat bu aşma
iddiası hiçbir şekilde öncekinden
tam olarak kopmak şeklinde değil
öncekinin birçok öğesini içinde
barındırma,
onları
dönüştürme
diyalektiği ile gerçekleşmiştir.
Var olan durum geçmişin kalıntılarını
içerisinde barındırırken aynı zamanda
da var olanı aşma iddiasında olan yeni
düşünceler, yeni yaklaşımlar da var
olanın içerisinden filizlenip gelişmiştir.
Engellilik tarihinin gelişimi de genel
toplumsal gelişimin içinde aynı
değişim dinamiklerinden etkilenerek
şekillenmektedir.
Toplumsal
yapılar
ve
aktörler
toplumsal ilişkiler yönünden belirli
bir gelişim seyri izlerken, engellilik de
kendisine ayrı bir rota ve tarih seyri
oluşturmamıştır.

Toplumsal algı, politikalar ve toplumsal
ilişkiler içinde edindikleri yer açısından
engelliliğin tarihselliği 4 Model
üzerinden kategorileştirilmektedir .
Bunlar; İlkel Model, Tıbbi Model,
Sosyal Model ve İnsan Hakları Modeli.
Bu modellemeler kendinden menkul
politika ve yaklaşımların ürünü
olmayıp aşağıda da değinileceği
üzere, genel olarak toplumsal yapılar
ve üretim biçimlerinin gelişim seyrinin
birer izdüşümüdür ve bu modellerin
her biri farklı toplumsal gelişim
düzeylerine denk düşmektedir.
Değinildiği gibi toplumsal yapıların
gelişiminde bir önceki toplumsal
yapının etkilerini ve bir sonraki
toplumsal yapının filizleri var olan
toplumsal yapının içinde beraber
bulunurlar. Farklı toplumsal yapıların
aralarında süreklilik, birliktelik ve çelişki
barındıran bir ilişki bulunmaktadır. Bu
genel değerlendirme engellilikle ilgili
tariflenen modeller için de geçerlidir.
Belirlenen modeller birbirleri ile iç
içedir ve her model bir öncekinin
veya daha öncekinin izlerini içinde
barındırmakta, ondan etkilenmekte,
onu aşan tezler geliştirmekte ve
daha yeni ve gelişkin ilişkilere rahim
olmaktadır.
Hiçbir model saf ve kuramsal anlatımı
şeklinde hayatta yer bulmamaktadır.

2.1.İlkel Model
Yukarıda da değinildiği gibi genel olarak toplumların gelişim seyri herkesle
beraber engelliler için de aynı ortamı, şartları ve ilişkileri doğurmaktadır.
Ortaçağ dönemi, dini referansların toplumsal yapıyı belirlediği, insanlık için
karanlık ve tarihsel ilerleme sürecinde geriye düşüşün olduğu bir dönemdir. Bu
dönem “ileri” olan şeylerin yok edildiği dönemdir. ‘Ortaçağ karanlığında bilim
insanları, müzisyenler, ressamlar vb. dini dogmayı kırmak isteyen veya bunu
yapma ihtimali olanlar yakılma, idam, hapis gibi yöntemlerle cezalandırılmakla
karşı karşıya kalmışlardır.

1
. A. Mengi, “Engelliliğe İlişkin Temel Yaklaşımlardan Biri Olan İnsan Hakları Modelinin İncelenmesi,” 1. ANADOLU ULUSLARARASI MULTİ
DİSİPLİNER ÇALIŞMALAR KONGRESİ , vol.1, no.1, Diyarbakır, Turkey, pp.212, 2018
2
. https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/198266
3
. http://www.jshsr.org/Makaleler/2037415337_20_2017_JSHSR_4-6.ID.220.%20H.%20Filiz%20Alkan%20ME%c5%9eHUR_1518-1524.pdf
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Ortaçağ döneminin ekonomik özelliği ise toprağa dayalı ve kapalı ekonomik işleyiştir. Ortaçağ döneminde
toplumsal belirlenimin referansı din olduğu için engelliliğe yaklaşımda da bu referans devreye girmekte ve
engelliler tanrının, doğaüstü güçlerin gazabına uğramış, içine şeytan kaçmış, lanetlenmiş kimseler olarak
görülmüştür. Bu yaklaşıma göre; bu olumsuzluğu ortadan kaldırmanın tek yolu engellilerin öldürülmesi,
yakılması ve ortadan kaldırılmasıdır.
Engellilere yönelik bu yaklaşım görünürde dini belirlenimle olmakla beraber ekonomik gerekçe yönü daha
güçlüdür. Toprağa dayalı ve yoğun emek isteyen üretim biçiminde engellilerin emek yoğun sürece cevap
verememesi, bu ekonomik modelde “artık ürünün/artı değerin” fazla ortaya çıkmamasından dolayı tüketici/
boğaz sayısının azaltılmak istenmesi, engellileri toplumsal yaşam alanlarından dışlanması ve “yok edilmesi”
gerekenler arasına sokmuştur.
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2.2.Tıbbi Model
Aydınlanma döneminde, özellikle de Rönesans’la
beraber toplumsal olgulara yaklaşımda dini belirlenim
yerine “bilimsel bakış açısı” temel belirleyen olmaya
başlamıştır. Bu dönemin yaklaşımı tanrıyı değil,
insanı merkeze alan hümanist yaklaşımın geliştiği ve
yaygınlaştığı bir bakış açısını işaret eder.
İnsanlığın geldiği bu aşamada, engelliliğe bakış
açısında da köklü bir dönüşüm yaşanmıştır. Engelliliği
dinsel referanslarla cezalandırılmışlar olarak değil, bir
“hastalık” olarak değerlendirme eğilimi baskın gelmiştir.
“Hastalık” tanımlaması ve bilimsel gelişmeler,
beraberinde bu hastalıkların tedavi edilebilir olduğu
gerçeğini de ortaya çıkarmıştır. Tedavi, özellikle
rehabilite etme şeklinde somutlanmış ve rehabilitasyon
tedavileri başlamıştır.
Özellikle 1.Dünya Savaşı’nda milyonlarca insanın
yaralanması ve engelli olması tedavi edici-tıbbi modelin
gelişmesine alan açmıştır.
18-19.yy’lardan
başlamak
üzere
ekonomide
makineleşmenin yaygınlaşması ve “rehabilite” edilen
engellilerin bu makineleşmeyle beraber üretim
süreçlerine dahil olmaları ve üretme becerilerinin açığa
çıkması bu modelin ve bakış açısının ekonomi politik
yönünü oluşturmaktadır .

1.ve 2.Dünya Savaşları sırasında fabrika vb. yerlerde
çalışan erkeklerin savaş alanlarına gönderilmesi ve
ortaya çıkan işgücü ihtiyacının engelliler, kadınlar
ve çocuklarla doldurma gereksinimi de engellilerin
“tedavi” edilmeleri gerektiği düşüncesini beslemiştir.
Yukarıda, genel olarak toplumsal süreç gelişimlerinin
ileri-geri salınımlar gösterdiği belirtilmişti. 20. yy içinde
Hitler dönemi engellilerin toplumsal konumları ve
algılanışları açısından geri düşüşün olduğu ve ortaçağ
uygulamalarının geri döndüğü bir dönem olmuştur.
Hitler döneminde Almanya ve işgal edilen ülkelerde
engelliler toplumdan dışlanmanın ötesinde, fiziksel
olarak ortadan kaldırılmaya çalışılmıştır. 14 Temmuz
1933 tarihinde çıkarılan bir yasaya göre, bedensel
veya zihinsel engellilerin bu durumlarını doğacak
çocuklara da aktarmamaları için çocuk sahibi
olmaları yasaklanmıştır. Bu yasayla birlikte şizofren,
manikdepresif, epilepsi, genetik görme engelliler,
sağırlar, alkolikler ve doğuştan engelliler kontrol
altına alınmıştır. Yasa gereği özellikle diş doktorlarına,
hemşirelere, masörlere, ebelere ve doktorlara
tespit ettikleri vakaları devlete bildirme mecburiyeti
getirilmiştir.
“Ari ırkı” bozacağı düşüncesiyle engelliler gaz odalarında
ve diğer şekillerde öldürülmüştür.

2.3.Sosyal Model
Engellilik, bireyde meydana gelen fiziksel veya işlevsel bir yeti kaybı olarak tanımlanmaktadır. Bu bir bakıma
doğrudur ve bireye özgü bir özelliktir. Fakat, bireye özgü olan özelliklerin sorun haline gelmesini belirleyen
faktörler, bireye özgü olmaktan ziyade toplumsaldır. Bu yaklaşım, ‘sosyal Model’in temel karakteristiğidir ve içinde
bulunduğumuz dönemde bu düşünce kendisini baskın bir şekilde göstermektedir.
Sosyalist sistemin dünya coğrafyasının 1/3’ünde vücut bulması ve bunun etkisiyle 20.yy’ın ortalarına denk düşen
sosyal devlet yaklaşımının Avrupa merkezli olarak gelişimi, toplumsal konulara yaklaşımda devletin rol alması ve
sorumluluk üstlenmesi anlayışını ortaya çıkarmıştır.
Bu yaklaşım kendisini engellilik alanında da göstermiş ve engelli bireylerin toplumsal hayata dahil olmaları
konusunda devletin sorumluluklar yüklenmesini sağlamıştır.
Sosyal Modelle; tıbbi yaklaşımın tedavi edici ve rehabilitasyon hizmeti sunulması gerektiği anlayışının dışına
çıkılarak engellilerin toplumsal hayata dahil olmalarını sağlayacak enstrümanların devreye sokulması gerektiği
düşüncesi ortaya çıkmıştır. Engellilerin eğitim, sağlık ve kültürel faaliyetlere katılmasının gerekleri ile fiziksel çevre
engelliler için erişilebilir hale getirildiği takdirde engellilikten kaynaklanan olumsuzlukların ortadan kaldırılabileceği
düşüncesi ve uygulamaları devreye girmiştir.
Bu modelin yaklaşımında devletin sorumlulukları belirleyicidir.
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2.4. İnsan Hakları Modeli (Hak Temelli Model)
Sosyal model, engelliliği bir hastalık durumundan çıkarmış ve diğer insanlarla beraber toplumsal hayatın bir
parçası olmalarını sağlayacak yaklaşımı ortaya çıkarmıştır.
Fakat yerine getirilmesi gereken sorumluluklar “hak” anlayışı üzerinden değil, devletin görevi olarak tariflenmiştir.
Sosyal Model, engellilerin de diğer insanlar gibi haklara sahip olduğu, doğuştan ve devredilemez haklarla donatıldığı,
doğru olan yaklaşımın da bu hakların hayata geçirilmesi için önlemler alınması gerektiği düşüncesinden uzaktır.
21.yy’da engellilik alanıyla ilgili egemen olmaya başlayan düşünce “Engellilerin İnsan Hakları” düşüncesidir ve bu
düşünce İnsan Hakları Modeli olarak tariflenmektedir.
İnsanlar; engelli, kadın, çocuk, yaşlı vb. oldukları için değil, temel insan haklarına sahip oldukları ve hakkın öznesi
oldukları için bir takım taleplerde bulunurlar.
İnsan hakları modelinin en önemli yaklaşımı; engellilerin talepleri birilerinin sorumluluğu, iyi niyeti vs’den dolayı
değil insan haklarının gereği olarak yerine getirilmelidir.
İnsan hakları yaklaşımında engelliler birilerinin sorumluluklarını yerine getirmesini beklemekten ziyade haklarını
talep eder konumdadırlar. Yani engelliler engelli haklarının nesnesi değil öznesi konumundadırlar.
Fakat, yukarıda da belirtildiği gibi insan hakları yaklaşımı sosyal modeli dışlayan ve onun dışında gelişmemiştir ve
gelişmemektedir. Bu yaklaşımlar birbirlerine içkin girift bir şekilde toplumsal algı ve politikalarda var olmaktadırlar.
Engellilik meselesine bakış açılarının değişmesi mutlak anlamda hem genel insan hakları hem de özel olarak
engelli hakları alanında bir takım somut düzenlemeler ve uygulamalar eşliğinde gerçekleşmiştir.
Bu sürecin başka bir sonucu ise, insan hakları, erişilebilirlik fırsat eşitliği gibi “olguların” daha fazla ön plana
çıkmasıdır.
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1. KAVRAMSAL TANIMLAMA

Engellilik olgusuna bakış açısı ve engellilerin toplumsal yapıdaki konumlanışlarının tarihsel süreç içerisindeki
değişimine paralel olarak kavramsal tanımlama da değişim geçirmiştir. Engelliliğin tanımlanmasında sakat, özürlü,
engelli gibi kavramlar kullanılmıştır. Bu kavramsal değişimler değinildiği gibi tarihsel süreçlerdeki değişim ve
toplumun engelliliğe bakış açılarının ürünüdür.
Günümüzde yaygın olarak kullanılan kavram “engelli” kavramı olmakla beraber bu kavram da kişinin içinde
bulunduğu bir “yoksunluğu” ifade etmektedir.
“Engellilerin insan hakları” anlayışının yerleştirilmeye çalışıldığı tarihsel süreçte kategorileştirme için kullanılan
kavram “yoksunluk-eksiklik” belirten bir kavramdan ziyade “hak” olgusunu baskın hale getiren bir kavram olmak
durumundadır. Zira kavramsallaştırma, toplumsal yapının bir konuya yaklaşımını en somut şekilde gösteren
olgulardandır.

Türk Dil Kurumu’na göre;
Sakat: Vücudunda hasta veya eksik bir yanı olan, engelli, özürlü. Bozuk veya eksik.
Özürlü: “Kusuru olan, defolu, engelli.
Engelli: Vücudunda eksik veya kusuru olan, özürlü.
5378 sayılı Engelliler Hakkında
Kanun’un
tanımlar kısmında
Engelli; “Fiziksel, zihinsel, ruhsal ve
duyusal yetilerinde çeşitli düzeyde
kayıplarından dolayı topluma diğer
bireylerle birlikte eşit koşullarda tam
ve etkin katılımını kısıtlayan tutum
ve çevre koşullarından etkilenen
birey” olarak tanımlanmaktadır.
Türk
Standartları
Enstitüsü
(TSE) ise konuya farklı bir bakış
açısı getirerek şu tanım ve
değerlendirmeyi
yapmıştır
;
“Özürlülük ve engellilik arasında
belirgin fark vardır. Engellilik,
özründen dolayı yaş, cinsiyet,
sosyal
ve
kültürel
faktörler
açısından
kişinin
toplumsal
rollerini
yerine
getirmesinin
kısıtlanması, yani engellenmesi
durumudur. Özürlülük nedeniyle
oluşan
sınırlılıklar,
sosyal
yaşamı
sınırladığında,
kişi
yalnızca özürlü olmakla kalmaz,
aynı zamanda “engelli” olur.”
1997 tarih ve 572 sayılı Bazı
Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına

İlişkin KHK ile; 24/5/1983 tarihli ve
2828 sayılı Sosyal Hizmetler ve
Çocuk Esirgeme Kurumu Kanununa
ek madde eklenerek “Bu Kanunda
geçen “sakat” ibaresi “özürlü”, “kör”
ibaresi “görme özürlü”, “sağır”
ibaresi “işitme özürlü” şeklinde
düzenleme
yapılmıştır.
Süreç
içerisinde ise özürlü kelimesi yerine
engelli kelimesi tahvil edilmiştir.

eksiklik

Farklı kaynaklarda tanımlar birbirini
referans
gösteriyor
olmakla
beraber,
engellilik
olgusuna
yaklaşımda vurgunun “bireyin
eksikliğine” yönelmesi yerine, insan
hakları anlayışı doğrultusunda
sağlanacak
fırsat
eşitliğinin
engelliliğin
etkilerini
ortadan
kaldıracağına
vurgu
yapılması
yerinde
olacaktır.
Yaklaşımlar
kişinin
eksikliğinden
hareket
edildikçe “fırsat eşitliği” olgularının
insan hayatında yaratabileceği
etkiler
önemsizleşmektedir.

Bu yaklaşımdan dolayı doğru
kavramsallaştırmanın
özürlü,
sakat
veya
engelli
değil
“engellenen” olduğu düşüncesi
daha baskın hale gelmektedir.

Zira 5378 sayılı Kanunda yapılan
tanımda, bireyin toplumsal hayata
tam
katılamamasının
nedeni
olarak fiziksel, zihinsel ve ruhsal

olarak

görülmektedir.

Fakat tarihsel seyir ve pratik gündelik
hayat göstermektedir ki, engelli
bireylerin eğitim, sağlık, istihdam,
kültür, spor, müzik vb. toplumsal
hayatın her alanına katılımını
belirleyen şey bireylerin fiziksel,
zihinsel veya ruhsal durumları
değil önlerine çıkarılan engellerdir.

Cumhurbaşkanlığı
Devlet
Denetleme Kurulu 2009 Denetim
Raporunda bu durumu başka bir
şekilde ifade etmektedir: “Engellerle
dolu
çevrede
hareketlerinin
kısıtlanmasına
maruz
kalan
“engelli” grubunda yer alan kişilerin
önündeki engeller kaldırılmazsa
“hareket
kısıtlılığına
sahip
bireyler’ olarak toplumda yerlerini
alamayacakları unutulmamalıdır.”

.Türk Dil Kurumu https://sozluk.gov.tr/
.https://mevzuat.gov.tr/mevzuatmetin/1.5.5378.pdf
.Özürlüler ve Hareket Kısıtlılığı Bulunan Kişiler İçin Binalarda Ulaşılabilirlik Gerekleri- TS 9111- Kasım 2011- ICS 11.180.01; 91.040.30
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2. ULUSLARARASI TOPLUM VE ENGELLİ HAKLARI

Birleşmiş Milletlerin 1948’te Evrensel İnsan Hakları Beyannamesini kabulü; her birey için insan haklarının genel
düzeyde güvenceye alınmasının temel referansı olmuştur. Beyanname; “Bütün insanlar özgür, onur ve haklar
bakımından eşit doğarlar” ifadesiyle başlar. Beyanname ’de devamında; “Herkes, ırk, renk, cinsiyet, dil, din, siyasal
veya başka bir görüş, ulusal veya sosyal köken, mülkiyet, doğuş veya herhangi başka bir ayrım gözetmeksizin bu
Bildirge ile ilan olunan bütün haklardan ve bütün özgürlüklerden yararlanabilir.” denilmektedir.
Beyannamedeki ayrımcılık yasağı, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nun 13 Aralık 2006 tarihinde kabul edilen ve 3
Aralık 2008 tarihinde TBMM tarafından onaylanıp 28 Ekim 2009 tarihinde yürürlüğe girmiş olan BM Engellilerin
Haklarına İlişkin Sözleşme’nin de genel ruhunu oluşturmuştur.
BM Engellilerin Haklarına İlişkin Sözleşme’de; “Engelliliğe dayalı ayrımcılık” siyasi, ekonomik, sosyal, kültürel,
medeni veya başka herhangi bir alanda insan hak ve temel özgürlüklerinin tam ve diğerleri ile eşit koşullar
altında kullanılması veya bunlardan yararlanılması önünde engelliliğe dayalı olarak gerçekleştirilen her türlü
ayrımı, dışlamayı veya kısıtlamayı kapsadığı belirtilerek, “Engelliliğe dayalı ayrımcılık makul düzenlemelerin
gerçekleştirilmemesi dâhil her türlü ayrımcılığı kapsar” denilmektedir.
“Makul düzenleme yapılmaması” sözleşmede ayrımcılık olarak tanımlanmaktadır. Sözleşmede; “Makul
uyumlaştırma, engellilerin tüm insan haklarını ve temel özgürlüklerini diğerleriyle eşit şekilde kullanmasını
veya bunlardan yararlanmasını sağlamak üzere somut durumda ihtiyaç duyulan, “ölçüsüz veya aşırı bir yük
getirmeyen”, gerekli ve uygun değişiklik ve uyarlamaları ifade eder” denilmekte ve taraf devletler üzerine aşırı
yük getirilmemesi gerektiği vurgulanmaktadır. Bununla birlikte, ‘makul düzenlemelerin’ ‘bireyselleştirilmiş
erişilebilirlik’ düzenlemeleri olduğu dikkate alınmalıdır. Erişilebilirlikle ilgili her türlü tedbir alınsa dahi engelliliğin
karmaşık yapısı her zaman daha somut, kişiye özgü tedbirlerin alınmasını gerektirir. Örneğin; bir okul genel olarak
erişilebilir olsa dahi öğrencinin kullanmak durumunda olduğu özel tekerlekli sandalye nedeniyle okuldaki sırasına
yaklaşamaması söz konusu olabilir. Bu hâlde sıranın yüksekliğinin çocuğa uygun hâle getirilmesine ilişkin tedbir,
“makul düzenleme” niteliğindedir. Ya da özel bir rejim izlemesi gereken bir çocuk söz konusu ise yemekhanede
çocuğa özel yemek çıkartılması bir “makul düzenleme” olacaktır. Kısacası, haklardan yararlanmak için engelli
bireyin ihtiyaç duyduğu bireyselleştirilmiş tedbirler, “makul düzenleme” tedbirleridir. Bu tedbirlerin alınmaması
durumunda, Sözleşme’ye göre engelliliğe dayalı ayrımcılık söz konusu olacaktı.
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BM Engellilerin Haklarına İlişkin Sözleşme belirtilen yaklaşımları genel ilkeler olarak kabul
etmiş ve bu konularda taraf devletlere sorumluluklar yüklemiştir.
Sözleşmede sayılan ilkeler şu şekildedir;
(a) Kendi seçimlerini yapma özgürlükleri ve bağımsızlıkları da dahil olmak üzere, kişilerin
doğuştan sahip oldukları onura ve bireysel özerkliklerine saygı gösterilmesi;
(b) Ayrımcılık yapılmaması;
(c) Topluma tam ve etkili katılım ve dahil olma;
(d) Farklılıklara saygı gösterilmesi ve engelliliğin insan çeşitliliğinin ve insanlığın bir parçası
olarak kabul edilmesi;
(e) Fırsat eşitliği;
(f) Erişilebilirlik;
(g) Kadın ve erkek arasında eşitlik;
(h) Engelli çocukların gelişen kapasitelerine saygı duyulması ve engelli çocukların kendi
kimliklerini koruyabilmeleri için haklarına saygı duyulması.
Sözleşmede belirtilen her ilke ayrı öneme ve uygulama için tedbirler alınmasına ihtiyaç duyulan
konulardır.

BM 2030 SÜRDÜRÜLEBILIR KALKINMA
GÜNDEMI VE ENGELLI HAKLARI
2030 Sürdürülebilir Kalkınma Gündemi; BM’ye
üye 193 ülke tarafından 2015 yılında kabul
edilmiştir. Kabul edilen 17 Sürdürülebilir
Kalkınma Hedefleri; gezegenin korunması,
barışın desteklenmesi ve yaratılan zenginliğin
yaygın paylaşımını içeren dönüştürücü bir
vizyon ortaya koymuş ve tek bir kişi bile geride
kalmasın iddiası ile uygulamaya konulmuştur.
BM Engellilerin Haklarına İlişkin Sözleşmeden
de hareketle 2030 Sürdürülebilir Kalkınma
Gündemine ilişkin küresel taahhüt; 2030’da

engellilerin yaşamın her alanında eşit ve
aktif olarak yer almasını mümkün kılan
kapsayıcı toplumlar ve sistemler için
engellilerin haklarının ve refahlarının teşvik
edilmesinin tüm 17 hedefi kapsayan öncelikli
alanlardan biri olduğunu teslim etmiştir.
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TABLO 1: SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA HEDEFLERİ
HEDEF 1

Yoksulluğun Her Türünü Ortadan Kaldırmak

HEDEF 2

Açlığa Son Vermek & Gıda Güvenliğini Sağlamak

HEDEF 3

Her Yaş Grubundan Herkes İçin Sağlıklı Yaşamı ve Esenliği Teşvik
Etmek

HEDEF 4

Herkes için Kapsayıcı, Hakkaniyetli ve Kaliteli Eğitimi ve Yaşam
Boyu Öğrenim Fırsatlarını Mümkün Kılmak

HEDEF 5

Toplumsal Cinsiyet Eşitliğini Başarmak ve Tüm Kadın ve Kız
Çocuklarını Güçlendirmek

HEDEF 6

Herkesin Güvenli İçme Suyuna ve Altyapıya Erişimini Sağlamak

HEDEF 7

Herkesin Erişilebilir Enerjiye Kavuşmasını Sağlamak

HEDEF 8

Tam ve Üretken İstihdam, Tüm Kadınlar ve Erkekler için İnsan
Onuruna Yakışır İş Sağlamak

HEDEF 9

Dirençli Altyapı İnşa Etmek, Kapsayıcı ve Sürdürülebilir
Sanayileşme ve Yenilikçiliği Teşvik Etmek

HEDEF 10

Ülkelerin Kendi İçlerinde ve Aralarında Eşitsizliği Azaltmak

HEDEF 11

Kentleri ve İnsan Yerleşimlerini Kapsayıcı, Güvenli, Dirençli ve
Sürdürülebilir kılmak

HEDEF 12

Sürdürülebilir Üretim ve Tüketimi Teşvik Etmek

HEDEF 13

İklim Değişikliği ile Mücadele

HEDEF 14

Sudaki Yaşamı Desteklemek

HEDEF 15

Karasal Yaşamı ve Biyoçeşitliliği Korumak

HEDEF 16

Sürdürülebilir Kalkınma için Barışçıl ve Kapsayıcı Toplumları,
Herkesin Adalete Erişimini ve Her Düzeyde Etkin, Hesap Verebilir
ve Kapsayıcı Kurumları Teşvik Etmek

HEDEF 17

Hedefler İçin Ortaklıklar Kurmak
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Tek bir kişi bile geride kalmasın mottosu ile uygulamaya konulan Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerinin
engelliler perspektifinden değerlendirmesini yapan 2018 tarihli Engellilik ve Kalkınma Raporu bulguları
aşağıda kısaca özetlenmiştir:7

Hedef 1 & Hedef 2:
Yoksulluğa Son &
Açlığa Son

Toplumun ön yargıları ve fırsatlara erişimdeki eşitsizlik nedeniyle engelliler arasında
yoksulluk daha yaygın ve derindir.
Engelliliğe göre ayrıştırılmış veri sınırlı olmakla beraber eldeki veri birçok ülkede
engellilerin ulusal ve uluslararası yoksulluk sınırının altında gelir düzeyine sahip
olduğunu ortaya koymaktadır.
Gelir düzeyinin düşüklüğü nedeniyle engellilerin güvenli ve düzenli gıdaya erişimleri
de sınırlı olmaktadır.

Sağlık ve Kaliteli Yaşam
(Hedef 3)

Engelli bireyler standart ve kendi ihtiyaçlarına yönelik sağlık ve bakım hizmetlerine
ihtiyaç duymaktadır.
Kalitesiz sağlık hizmetleri ve/ya da sağlık hizmetlerine, özellikle rehabilitasyon
hizmetlerine, erişememek engelli bireyleri daha da kırılgan hale getirmektedir.

Nitelikli Eğitim
(Hedef 4)

Engelli bireylerin okullaşma ve ilkokulu bitirme oranı toplum ortalamasının altındadır.
Mevcut veri ışığında; ilkokul düzeyinde engelli olmayan yedi çocuktan biri eğitim
hizmetlerinden yararlanamazken engelli olan çocuklar arasında üç çocuktan birisi
eğitim hizmetlerine erişememektedir.
İlkokul mezunu olan engelli oranı da engelli olmayan çocuklara oranla daha yüksektir.
BM’ye üye ülkelerin sadece % 44’ünde engelli ve engelsiz çocuklar aynı ortamda
eğitim alabilmektedir.
2013’te üye ülkelerin sadece % 17’sinde engelli öğrencilere uygun ders ve iletişim
materyalleri bulunurken 2017’de bu koşulu sağlayan üye ülke oranı % 41’e çıkmıştır.

Toplumsal Cinsiyet
Eşitliği (Hedef 5)

Engelli olan kadınlar hem cinsiyetleri hem de engelli olmaları nedeniyle çok daha
dezavantajlı durumdadır. Toplanmış veriler; eğitim ve sağlık hizmetlerine ve istihdam
olanaklarına erişimde engelli kadınların engelli erkeklere göre daha dezavantajlı
olduğunu göstermektedir. Engelli olmayan kadınlara göre engelli olan kadınlar
şiddete daha fazla mağdur kalmaktadır.

Temiz Su & Sanitasyon
(Hedef 6)

Engelli bireyler, özellikle gelişmekte olan ülkelerde yaşayanlar, temiz suya ve su
altyapısına erişimde ciddi sorunlar yaşamaktadırlar.

Erişilebilir ve Temiz
Enerji (Hedef 7)

Engelli olan bireylerin ağırlıklı olarak evde zaman geçirmeleri onların hesaplı, kesintisiz,
sürdürülebilir ve modern enerjiye erişimini daha hayati kılmaktadır.
Mevcut veriler enerjiye erişimde de daha dezavantajlı olduklarını ortaya koymaktadır.
Gelişmekte olan 44 ülkenin 37’sinde, engelli bireyin olduğu hanelerin elektriğe
erişimleri engelli bireyin olmadığı hanelere göre daha düşüktür.
Gelişmekte olan 17 ülkede engelli bireylerin olduğu hanelerin % 50’sinden daha azının
elektriğe erişimleri bulunmaktadır.

.UN Publications, Disability and Development, New York: 2019.
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İnsana Yakışır İş ve
Ekonomik Büyüme
(Hedef 8)

İstihdam nüfus oranına göre 15 yaş ve üzeri engelli olan bireylerin iş piyasasına erişimi
engelli olmayan bireylere oranla yüzde elli daha azdır. İstihdam edilen engelli bireyler
de engelli olmayan meslektaşlarına göre daha az kazanmaktadırlar.

Sanayi, Yenilikçilik ve
Altyapı (Hedef 9)

Engelli olan bireylerin bilgi ve iletişim teknolojilerine erişimleri engelli olmayan
bireylere oranla daha düşüktür. Özellikle internete erişim de fark daha da açılmaktadır.
Veriler engelli birey olan hanelerin cep telefonuna sahip olma oranının da daha düşük
olduğunu göstermektedir.

Bilgi ve iletişim
teknolojilerine artan
erişim (Alt hedef 9.c)
Eşitsizliğin Azaltılması
(Hedef 10)

Erişilebilir olmayan işyerleri ve uygun olmayan yerleşkelerin önemli sınırlayıcı faktörler
oldukları bilinmektedir.

Engelli olan bireyler toplumsal, ekonomik ve siyasi arenalarda ve SHK’ların kapsadığı
tüm alanlarda daha dezavantajlı durumdadır. Her ne kadar ülkeler bağlamında
eşitsizlikler farklılık gösterse de bazı ülkelerde gelir yoksulluğunda engelli olan ve
olmayan bireyler arasındaki fark % 20’den;
her iki günde bir yeterli proteine sahip gıda temininde % 15’ten;
sağlıklı olma, okur yazarlık oranında ve iş piyasasına katılmada % 50’den fazla fark
bulunmaktadır.
Bu eşitsizliğin temelindeki en büyük etken ayırımcılıktır.

Sürdürülebilir Şehirler &
Topluluklar
(Hedef 11)

Ulaşım sistemleri, kamu hizmet binaları ve diğer yerleşkeler her zaman engelli olan
bireyler için erişilebilir olmamaktadır.
Konutlarda da erişilebilirlik ciddi bir engel olarak ortaya çıkmaktadır.
Bazı ülkelerde zihinsel engelli olan bireylerin önündeki bir diğer önemli engel de
resmi dokümanları anlama sorunu yaşamaları ve/ya da resmi doküman imzalama
yeterliliğine sahip olmamasıdır.

Barış, Adalet ve Güçlü
Kurumlar (Hedef 16)

Engelli olan bireylerin şiddet görme riski engelli olmayan bireylere göre daha
yüksektir. Engelli olan bireylerin suç oranı yüksek olan semtlerde yaşama oranlarının
yüksek olması da bu riski artırmaktadır.
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3.SAĞLIK HAKKI
BM Engellilerin Haklarına İlişkin Sözleşme’de Sağlık
BM Engellilerin Haklarına İlişkin Sözleşme (CRPD)
engellilerin sağlık haklarının karşılanması görevinin
devletin sorumluluğu olduğunu karar altına almıştır.
Sözleşmede engellilerin sağlık hakkı olarak devlete
yüklenen görevler şu şekilde açıklanmaktadır;

Taraf Devletler engellilerin engelliliğe dayalı ayrımcılığa
uğramaksızın ulaşılabilir en yüksek sağlık standardından
yararlanma hakkını tanır. Taraf Devletler engellilerin
sağlıkla ilgili olarak rehabilitasyon da dahil olmak üzere,
cinsiyete duyarlı sağlık hizmetlerine erişimini mümkün
kılmak için uygun tüm tedbirleri alır.

Taraf Devletler;
(a)
Parasız veya karşılanabilir bir maliyetle sağlanan sağlık bakımı ve programlarının, engellilere diğer
bireylerle aynı kapsam, kalite ve standartta sağlanmasını ve bu hizmetlerin cinsel ve üreme sağlığı ile halk sağlığı
programlarını da içermesini sağlar;
(b)
Engellilerin özellikle engellilikleri nedeniyle gereksinim duyduğu sağlık hizmetlerini sağlar. Bu sağlık
hizmetleri erken tanı ve mümkünse müdahaleyi, çocuklar ve yaşlılar dahil olmak üzere, engelliliğin azaltılmasını ya
da artmasını önlemeyi hedefleyen hizmetleri kapsamalıdır;
(c)
Sağlık hizmetlerini kırsal alanlar dahil olmak üzere mümkün olduğu kadar kişilerin yaşadıkları yerlerin
yakınına götürülmesini temin eder;
(d)
Sağlık profesyonellerinin engellilere sunduğu tıbbi bakımın diğer bireylere sundukları bakımla aynı
kalitede olmasını ve bu bakımın hastaların bağımsız ve aydınlatılmış onaylarına dayanmasını sağlamak amacıyla
diğer tedbirlerin yanısıra eğitim vererek, kamu kurumları ile özel kurumlar tarafından sunulan sağlık bakımının etik
standartlarını yayımlayarak engellilerin insan hakları, onuru, özerkliği ve ihtiyaçları hakkında bilinç yaratır;
(e)
Ulusal mevzuatın sağlık ve yaşam sigortasını düzenlediği hallerde engellilerin bu sigortalardan
yararlanmaları bakımından ayrımcılık yapılmasını yasaklar ve sigortanın adil ve makul olmasını sağlar;
(f)
Engelliliğe dayalı olarak sağlık bakımı veya hizmetlerinin sunulmamasını veya yiyecek ve içecek
verilmemesini önlemek üzere gerekli tedbirleri alır.

Sağlık alanında engelliler için sağlık raporu, koruyucu tedavi ve rehabilitasyon/habilitasyon hizmetleri
verilmektedir.
Engelli kişi engelli maaşı alıyorsa; sağlık primi Devlet tarafından ödenmektedir. Bu kişilerin sağlık giderleri devlet
tarafından karşılanır. Engelli kişi, anne ya da babasının üzerinden sağlık güvencesine sahip olsa da, engelli aylığı
almaya başladığında, bu kapsama alınır ve primleri devlet tarafından ödenir.
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BM ENGELLI HAKLARI KOMITESI – NIHAI GÖZLEM RAPORUNDA SAĞLIK HAKKI
BM Engellilerin Haklarına İlişkin Sözleşmede;
Taraf Devletlerden her biri, işbu Sözleşmenin ilgili Taraf Devlet için yürürlüğe girmesinden sonra iki yıl
içinde Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri aracılığı ile Komite’ye işbu Sözleşme kapsamındaki yükümlülüklerinin
yürürlüğe girmesi için alınan önlemler ve bu konuda kaydedilen ilerleme konusunda kapsamlı bir rapor sunacaktır,
Taraf Devletler, daha sonra en az dört yılda bir ve Komite talep ettiğinde raporlar sunacaklardır,
Rapor, işbu Sözleşme kapsamındaki yükümlülüklerin yerine getirilmesi derecesini etkileyen unsurlar ve
güçlükleri belirtebilir, denilmektedir.
Bu gereklilik doğrultusunda Türkiye 2017 yılında sözleşme maddelerinin uygulanmasıyla ilgili Engelli Hakları
Komitesi’ne ilk raporunu sunmuştur. Komite, 13 – 14 Mart 2019 tarihlerinde gerçekleştirdiği 439. ve 440.
Toplantılarında Türkiye’nin sunduğu ilk raporu incelemiş ve 28 Mart 2019 tarihinde düzenlenen 460. toplantısında
nihai gözlemleri kabul etmiş ve Türkiye’ye önerilerini açıklamıştır.

Engelli Hakları Komitesi’nin Gözlem Raporu’nda sağlık konusunda tespit edilen eksiklikler şu şekilde
sıralanmıştır;
Komite, engelliliği tespit eden sağlık kurulu raporlarında sık görülen ve engelli bireyleri sağlık durumlarına
ve engellerine indirgeyen tıbbi, hayırsever ve ataerkil yaklaşımların uygulamada yaygın olmasından endişe
duymaktadır.
Ebeveynlere yönelik destek sistemi hakkında bilgi sağlanması gibi, engelli bireylerin topluma katkıları
ve engelli bireylere karşı olumsuz tutumların yok edilmesinin gerekliliği hakkında başta sağlık profesyonelleri ve
hizmet sağlayıcılar olmak üzere herkesin farkındalığının arttırılması,
Hastaların hakları ile ilgili broşürler, sosyal medya yayınları ve rehber bilgilerin Easy Read gibi kolay
erişilebilir formatta ve sade bir dilde hazırlanmasının sağlanması ve engelli bireyler ve sağlık bakım merkezlerinde
çalışan doktor ve sağlık personelinin bu yayınlardan haberdar edilmesi,
Herhangi bir tıbbi müdahaleye zorla maruz kalan engelli bireylere tazminat, telafi ve rehabilitasyon gibi
hukuk yollarının temin edilmesi, İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu tarafından elde edilen bilgi doğrultusunda süratle
işlem yapılması ve mağdurlara yardım edilmesinin sağlanması,
Hastanelerin ve diğer sağlık bakım hizmetlerinin engelli bireyler için yeterince erişilebilir, elverişli ve
uygun maliyetli olmaması, özellikle özel tedavi, fizik tedavi, muayene ekipmanı ve bilgiye erişimin yetersiz olması,
Sağlık personelinin önyargılı tutumları nedeniyle engelli bireylerin cinsel ve üreme sağlığına erişiminin
engellenmesi; konsültasyon ya da muayeneler sırasında engelli bireylerin mahremiyetini koruyucu tedbirlerin
olmaması,
Aile hekimliği, mobil sağlık hizmetleri, hastalar için ulaşım servisi ve sağlık hizmetlerine erişimi bilhassa
kırsal alanda kolaylaştıran şartlı nakit transferi sistemine dahil olan engelli bireyler hakkında cinsiyet, yaş, etnik
köken, göçmenlik statüsü temelinde ayrıştırılmış verinin olmaması.
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ENGELLI HAKLARI KOMITESI SAĞLIK HIZMETLERI KONUSUNDA
TÜRKIYE’YE ŞU ÖNERILERDE BULUNMUŞTUR;
Engelli Hakları Komitesi Sağlık Hizmetleri konusunda Türkiye’ye şu önerilerde bulunmuştur;
Engelli bireyler için sağlık hizmetlerinin daha erişilebilir, elverişli ve uygun maliyetli hale getirilmesi;
genel sağlık sigortası, erişilebilir ekipman, özel hasta bakımı ve engelli bireylerin ihtiyacı olan erişilebilir bilgi ve
çeviri hizmetleri gibi hususların sağlık hizmetlerinin altyapısına yapılan yatırımlarda dikkate alınması,
Cinsel ve üreme hakları dahil engelli bireylerin hakları konusunda sağlık profesyonellerinin eğitiminin ve
bilincinin arttırılması ve tıbbi muayene ve konsültasyonlarda engelli bireylerin mahremiyetine saygı gösterilmesi
için gerekli protokollerin benimsenmesi,
Aile hekimliği, mobil sağlık hizmetleri ve hastalar için ulaşım servisi gibi toplum temelli sağlık hizmetlerini
izleme mekanizmalarının uygulanarak, engelli bireylerin özellikle kırsal alanlarda bu programlara ne ölçüde
eriştiğinin ve sunulan hizmetlerin kapsamının tespit edilmesi;

Engellilere Verilecek Sağlık Kurulu Raporu
Söz konusu Sağlık Kurulu Raporu, Özürlülük Ölçütü, Sınıflandırılması ve Özürlülere Verilecek Sağlık Kurulu
Raporları Hakkında Yönetmeliğe göre belirtilen sağlık kuruluşlarından alınır. Engelli Sağlık Kurulu Raporu engel
durumuna göre tüm vücut fonksiyon kaybı oranları cetveli dikkate alınarak verilir.

Alınmış olan sağlık raporlarına itiraz için İl Sağlık Müdürlüklerine dilekçe ile başvuru
yapılmalıdır. İl Sağlık Müdürlüğünün sevk ettiği hastanede ilk raporla aynı sonuç
çıkar ise karar kesinleşir. Farklı sonuç çıkması halinde İl Sağlık Müdürlüğü Hakem
Hastaneye sevk edebilir. Hakem Hastane kararları kesindir.
Engelliler kendilerine verilen Sağlık Kurulu raporlarına itirazı Sağlık Müdürlüğü kanalıyla Engelli Sağlık Kurulu
Raporu vermeye yetkili hakem hastanelerine yaparlar.
18.03.1998 tarih ve 23290 sayılı Resmî Gazete’ de yayınlanan “Özürlülere Verilecek Sağlık Kurulu Raporları Hakkında
Yönetmelik” ve “Özürlülük Ölçütü, Sınıflandırılması ve Özürlülere Verilecek Sağlık Kurulu Raporları Hakkında
Yönetmelik” uyarınca, engellilere verilen Sağlık Kurulu Raporunda “sürekli” ibaresi bulunması durumunda
engellinin engel durumunda bir değişiklik olmadığı müddetçe sağlık kurulu raporunun yenilenmesine gerek
yoktur. Diğer durumlarda raporlarda belirtilen geçerlilik süresi sonunda raporun yenilenmesi gerekmektedir.

Engellilik Tanısı için Başvuru Yapılacak Yerler
Sağlık Kurulu Raporu almak için rapor vermeye yetkili tam teşekkülü özel veya kamu hastanesine şahsen
başvurmak gerekmektedir. Tam teşekküllü hastanede yapılan tetkikler sonucunda verilen rapordaki engellilik
oranı %40 ve üzerindeyse şahıs resmi olarak engelli kabul edilmektedir.
Engelli sağlık kurulu rapor alımı Sağlık Bakanlığına bağlı devlet hastanelerinde ücretlendirilmiştir. Mart 2013’te
Sağlık Uygulama Tebliği (SUT) yayınlanana dek ücretsiz olan sağlık rapor işlemleri artık ücretlidir. Sadece Engelli
Sağlık Raporları ilk kez alınıyorsa ücretsiz, ancak, yenilenen raporlar ücretli hale getirilmiştir.
Bu konuda SUT’un “Tanı ve Tedavi” başlıklı ikinci bölümünde “…engellilik raporu, ehliyet raporu, vasi tayini raporu,
portör muayeneleri ve işlemleri, tarama amaçlı muayene ve işlemler vb özel amaçla kullanılacak durum belirtir
rapor bedelleri ile bu durumların tespitine yönelik yapılan işlem bedelleri Kurumca karşılanmaz” denilmektedir.

.https://khgmcalisanhaklaridb.saglik.gov.tr/Eklenti/40041/0/engelli-saglik-kurulu-raporu-duzenlemeye-yetkili-hastane-listesi--08022021pdf.pdf
9
.https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2013/03/20130330-4.htm
10
.https://www.mevzuat.gov.tr/File/GeneratePdf?mevzuatNo=17229&mevzuatTur=Teblig&mevzuatTertip=5
8
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Engelli Erkek Çocukların Sağlık Hizmetlerinden Yararlanmasında 18 Yaş Kriteri
Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) sisteminde erkek çocuğun engelli olup olmadığı bilgisi bulunmaz bu nedenden
dolayı okumayan çocuklar 18, lisede okuyanlar 20, üniversitede okuyanlar ise 25 yaşını doldurunca anne
babasının sağlık yardımından düşürülmektedir. Eğer engelli erkek çocuk için gelir testi de yaptırılmamışsa
sağlık hizmetlerinden faydalanmak için GSS primi ödemek zorunda kalınacak ve sistem en yüksek prim tutarı
üzerinden aylık olarak borçlandıracaktır.
Bu sorunu ortadan kaldırmak için sağlık kurulu tarafından verilmiş engellilik raporuyla SGK’ya başvurulması ve
erkek çocuğun maluliyet tespitinin yaptırılması gerekmektedir.

Evde Sağlık Hizmeti
Engelliliği nedeniyle hareket kısıtlığı çeken ve hastaneye gitmesi mümkün olmayanlar evde sağlık hizmeti talep
edebilirler.
Bu kapsamda ;
- Aile hekimlerine başvurulabilir,
- 444 3 833 numaralı telefon hattı aranarak evde sağlık hizmeti talep edilebilir.
Evde sağlık hizmeti alması uygun bulunanlara aşağıdaki hizmetler sağlanmaktadır;
a)
Hastaya konulmuş olan tanı ve planlanan tedavi çerçevesinde, bulunduğu ev ortamında muayene,
tetkik, tahlil, tedavi, tıbbi bakım ve rehabilitasyon hizmetlerinin verilmesi,
b)
İlacın reçete edilmesindeki özel düzenlemeler saklı kalmak kaydıyla, uzun süreli kullanımı sağlık raporu
ile belgelendirilen ilaçların reçete edilmesi,
c)
Tıbbi cihaz ve malzeme kullanımına ilişkin raporların çıkarılmasına yardımcı olunması,
ç)
Hastanın ve ailesinin, evde bakım sürecinde üstlenebilecekleri görevler ile hastalık ve bakım süreçleri
hakkında bilgilendirilmesi,
d)
Hastaya, evde kullanması gereken tıbbi cihaz ve ekipmanlar konusunda, eğitim ve danışmanlık gibi
hizmetleri verilmesi,
e)
Gerekli görülen hallerde hastanın ilgili sağlık kuruluşuna ve/veya sağlık kuruluşundan evine nakledilmesi,

Diş Tedavisi
Engelli hastalara verilen ağız ve diş sağlığı hizmetleri
kapsamında uygulanan protez tedavileri için malzeme
dahil döküm ve işçilik ücreti ödenmez.
Engellilerin dolgu, diş çekimi, anestezi altında işlemler
ve özel durumlarda protez ücretleri Sağlık Bakanlığına
bağlı diş sağlığı merkezleri ve üniversite hastanelerinde
olması şartı ile SGK tarafından karşılanır.
Engelli kişilerin özel sağlık hizmeti sunucuları ile
SGK’yla sözleşmesi olmayan resmi sağlık hizmeti
sunucularındaki diş ünitelerinde yapılan diş
tedavilerinin ödenebilmesi için, engellilik durumu
belgelendirilmelidir. Bu hastalar; Sağlık Bakanlığına
bağlı ağız ve diş sağlığı merkezleri, ağız ve diş sağlığı

hastaneleri, ağız ve diş sağlığı eğitim ve araştırma
hastaneleri veya üniversitelerin diş hekimliği
fakültelerince muayene yapan hekim tarafından
sağlık raporu düzenlenmesi halinde, özel sağlık
hizmeti sunucuları ile SGK’yla sözleşmesi olmayan
resmi sağlık hizmeti sunucularındaki diş ünitelerine
başvurabilirler. Sağlık raporunda, yapılacak ağız ve
diş sağlığına ilişkin tedaviler açıkça belirtilmelidir.
Engellilik durumu nedeni ile ağız ve diş muayeneleri
yapılamayan hastalarda bu durum sağlık raporunda
belirtilmelidir. Sağlık raporunun düzenlendiği tarihten
itibaren 10 iş günü (raporun alındığı gün dahil) içinde
tedaviye başlanması gerekmektedir

.https://dosyamerkez.saglik.gov.tr/Eklenti/30344,gulhane-eah-engelli-haklari-rehberipdf.pdf?0
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İlaç Ödeme Desteği
Hane kişi başı gelir tutarı asgari ücretin 1/3’inden az olanlar aldıkları ilaç ve tıbbi malzemelerin SGK tarafından
karşılan kısımlarını Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı’ndan talep edebilirler.

Ekipman Desteği
Sağlık Kurulu raporunda belirtilmiş olan akülü tekerlekli sandalye, manuel tekerlekli sandalye, işitme cihazı,
koklear implant , ortez ve protezler, fizik tedavi ve diş tedavisi ödemelerinin belirli bir kısmı SGK tarafından
karşılanır.

Hasta Alt Bezi/Külotlu Hasta Alt Bezi/Çocuk Bezi
Tuvalet kontrolü olmayan yaşlılar ve 2 yaşından büyük engelli çocuklar için bez kullanması gerektiğine dair
rapor çıkarılması karşılığında 18 yaşına kadar çocuk bezi, 18 yaşından büyükler için ise yetişkin bezi desteği SGK
tarafından sağlanmaktadır.

Muayenede Öncelik Hakkı
Tüm hastanelerde engellilere muayene sırasında öncelik hakkı vardır. Bu öncelik hakkı, röntgen çekilmesi, kan
verilmesi, EKO, EKG, EMG gibi işlemlerde de geçerlidir.

Genetik Danışma Hizmeti
Hamilelik döneminde bebeğin fiziksel ve zihinsel engelli olup olmadığının saptanması amacıyla genetik danışma
merkezlerinde genetik danışma hizmeti sunulmaktadır.

Fizik Tedavi Seansları
Uygun raporlama yapıldığında Sağlık Uygulama Tebliğine göre Fizik Tedavi Ve Rehabilitasyon hizmeti
alınmaktadır.

Engelsiz Sağlık İletişim Merkezi (ESİM)
Engel Tanımayan Mobil Uygulama: Sağlık Bakanlığı Sağlık Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü, 112 Acil Çağrı
Merkezini kullanamayan işitme engelli bireylere, işaret dilinde 7/24 görüntülü destek veren internet mobil
uygulaması (akıllı cep telefonuna indirilir) ESİM, 112 Acil Ambulans hizmeti yanında tercüme hizmetiyle de
Merkezi Hekim Randevu Sistemi’nden (MHRS) randevu verilmektedir. ESİM, poliklinik ve sağlık kurul görüşme
ve değerlendirmelerinde kullanılabilir. 112 Acil Servise anında bildirimde bulunabilir, işaret dili ile görüntülü
konuşma yapabilir, GPS kullanarak konum ve olay yeri fotoğrafı gönderebilirler. İnternet yoksa SMS üzerinden
koordinat göndererek ESİM ile bağlantı kurabilir. SMS ücretleri Bakanlık tarafından karşılanmaktadır. Engelli
tarifesinden faydalananlar için veri haberleşmesi ücretsizdir.

Çocukların Aşı Programları
Okula gidemeyen özel gereksinimli çocukların aşıları aile hekimliklerinde yapılır.

. https://dosyamerkez.saglik.gov.tr/Eklenti/30344,gulhane-eah-engelli-haklari-rehberipdf.pdf?0
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Habilitasyon ve Rehabilitasyon Hizmetleri
BM Engellilerin Haklarına İlişkin Sözleşme’de Habilitasyon ve Rehabilitasyon

BM Engellilerin Haklarına İlişkin Sözleşme’de Habilitasyon ve Rehabilitasyon konusunda devlete verilen görevler
şu şekildedir;

1.

Taraf
Devletler
engellilerin
azami
bağımsızlığını, tam fiziksel, zihinsel, sosyal ve mesleki
becerilerini elde etmelerini ve yaşamın her alanına
tam katılımlarını sağlamak için akran desteği dahil
uygun tedbirleri etkin bir şekilde alır. Bu bakımdan
Taraf Devletler özellikle sağlık, istihdam, eğitim ve
sosyal hizmetler alanlarında kapsamlı habilitasyon
ve rehabilitasyon hizmetlerini sunar; mevcut
hizmetleri güçlendirir ve genişletir.
Bunun için şöyle bir yol izlemelidirler:

2.

Taraf
Devletler
habilitasyon
ve
rehabilitasyon hizmetlerinde çalışan profesyoneller
ve personel için, temel ve sürekli eğitim programları
geliştirilmesini destekler. 3. Taraf Devletler engelliler
için hazırlanmış, habilitasyon ve rehabilitasyonla ilgili
yardımcı cihazlar ve teknolojilerin erişilebilirliğini,
bunlara ilişkin bilgiyi ve bunların kullanımını teşvik
eder.

(a)
Habilitasyon ve rehabilitasyon hizmet
ve programları mümkün olan en erken evrede
başlamalıdır ve bireylerin ihtiyaçlarının ve güçlü
olduğu yönlerin çok-disiplinli bir çerçevede
değerlendirilmesine dayanmalıdır;
(b)
Engellilerin topluma katılımını ve toplumla
bütünleşmesini destekleyen habilitasyon ve
rehabilitasyon hizmet ve programlarına katılmak
rızaya dayalı olmalıdır ve bu hizmet ve programlar
kırsal alanlar dahil olmak üzere, engellilerin
yaşadıkları yerlerin mümkün olduğu kadar yakınında
sunulmalıdır.
Doğuştan veya sonradan herhangi bir nedenle engelli durumda olan bireylerin gerek engel durumlarını ortadan
kaldırmak gerekse en aza indirerek engelli bireyin sosyal hayatında kendine ve topluma yeterli olabilmesini sağlamak
amacıyla rehberlik hizmetleri sunulmaktadır. Uygun raporlama yapıldığında Sağlık Uygulama Tebliğine göre Fizik
Tedavi ve Rehabilitasyon hizmeti alınmaktadır.
Diğer taraftan engellinin keşfedilmemiş yeni beceri ve yeteneklerinin ortaya çıkarılmasını sağlamak üzere Habilitasyon
hizmetleri de sunulmaktadır. Fakat ülkemizde daha yaygın olarak sunulan hizmetler rehabilitasyon başlığında
gerçekleşmektedir. Rehabilitasyon hizmetleri “Tıbbi Rehabilitasyon Merkezlerinde” verilmektedir. Buna ek olarak
özel rehabilitasyon merkezleri de engellilere yönelik olarak çalışma yürütmektedirler.
Sağlık yönünden gerçekleştirilen rehabilitasyon hizmetlerinin yanı sıra mesleki bilgi, beceri kazanmak, yeni meslekler
edinmek üzere mesleki rehabilitasyon hizmetleri de Türkiye İş Kurumu ile ilgili kurum ve kuruluşların işbirliğiyle
gerçekleştirilmektedir.
Engellilerin toplumsal katılımında kritik rolü olan tıbbi yardımcı araç gereçler her yıl Bütçe Uygulama Talimatında
belirtilen miktarda Engelli Sağlık Kurulu raporuna göre Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından karşılanmaktadır. Sosyal
Güvenlik Kurumu tarafından karşılanmayan kısımlar il ve ilçelerde bulunan Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma
Vakıflarınca karşılanmaktadır. Bunun için valilik ve kaymakamlıklara başvuru yapılması gerekmektedir.
Detaylı bilgi için Sosyal Güvenlik Kurumu Ankara İl Müdürlüğünün aşağıda belirtilen iletişim
adreslerinden yararlanılabilmektedir.
ankarasgim@sgk.gov.tr

0 (312) 466 71 57

0 (312)457 81 00

Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü Remzi
Oğuz Arık Mahallesi Atatürk Bulvarı
No:225,Kavaklıdere/Çankaya/
Ankara

Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü (SYGM)
0 (312) 705 8000
0 (312) 705 8001 (Ana Hat)

Eskişehir Yolu Söğütözü Mah. 2177.
Sok. No: 10/A Kat: 17-18-19 06510
Çankaya/Ankara
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Bakıma Muhtaç Engelliler
Engellilik sınıflandırmasına göre, ağır engelli olduğu sağlık kurulu raporuyla belgelenen, günlük yaşamını devam ettirme
konusunda başkasının yardımına ihtiyaç duyan kişilerden aileye ait tüm gelirlerden engelliye düşen pay asgari ücretin
2/3’sinden az ise, bu kişi bakıma muhtaç kabul edilmektedir. Bu durumda olan engelliye ya Sosyal Hizmetler ve Çocuk
Esirgeme Kurumu (SHÇEK) bakım merkezlerinde veya özel bakım merkezlerinde bakım hizmeti verilmekte ya da yakınları
tarafından evde bakılanlar için bakan kişiye ayda bir asgari ücret tutarında bakım yardımı yapılmaktadır.
Bu hizmetten faydalanmak için SHÇEK tarafından aşağıdaki belgeler istenmekte olup, başvurular İl veya İlçe Sosyal
Hizmetler Müdürlüğüne yapılmalıdır.
T.C. Kimlik numaralı nüfus cüzdanı,
Engelli Sağlık Kurulu Raporu
Evde bakım yapılmayacaksa mahkemeden alınacak vesayet altına alınması, vasi atanması ve bakım merkezine
yerleştirilmesi kararı
Bakmakla yükümlü olunan kişiye ait gelir durumu beyanı ve bu beyanı destekler nitelikteki belgeler ile taahhüdü,
Fotoğraf,
Öğrenim durumunu gösterir belge.
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4.EĞİTİM HAKKI
BM Engellilerin Haklarına İlişkin Sözleşme’de Eğitim Hakkı;
BM Engellilerin Haklarına İlişkin Sözleşme’de engellilerin eğitim hakkı için sözleşmeye taraf devletlere şu öneriler
yapılmakta ve görevler verilmektedir;
İnsan potansiyelinin, onur ve değer duygusunun tam gelişimi ve insan haklarına, temel özgürlüklere ve insan
çeşitliliğine saygı duyulmasının güçlendirilmesi
Engellilerin; kişiliklerinin, yeteneklerinin, yaratıcılıklarının, zihinsel ve fiziksel becerilerinin potansiyellerinin
en üst derecesinde gelişiminin sağlanması
Engellilerin özgür bir topluma etkin bir şekilde katılımlarının sağlanması.
Taraf Devletler bu hakkın yaşama geçirilmesi için aşağıda belirtilenleri sağlar
Engelliler engelleri nedeniyle genel eğitim sisteminden dışlanmamalı ve engelli çocuklar engelleri nedeniyle
parasız ve zorunlu ilk ve ortaöğretim olanaklarının dışında tutulmamalıdır,
Engelliler yaşadıkları çevrede bütünleştirici, kaliteli ve parasız ilk ve orta öğretime diğer bireylerle eşit olarak
erişebilmelidir,
Bireylerin ihtiyaçlarına göre makul düzenlemeler yapılmalıdır,
Engellilerin genel eğitimden etkin bir şekilde yararlanabilmeleri için genel eğitim sistemi içinde ihtiyaç
duydukları desteği almalıdır,
Engellilere yönelik bireyselleştirilmiş etkin destekleyici tedbirler, engellilerin tam katılımı hedefine uygun
olarak, akademik ve sosyal gelişimi artırıcı ortamlarda sağlanmalıdır.
Taraf Devletler engellilerin toplumun eşit üyeleri olarak eğitime tam ve eşit katılımlarını kolaylaştırmak için yaşamı ve
sosyal gelişim becerilerini öğrenmelerini sağlar. Taraf Devletler bu amaçla aşağıda belirtilen tedbirleri alır
Braille ve diğer biçimlerdeki yazıların okunmasının öğrenilmesi, beden dilinin ve alternatif iletişim araçları
ve biçimleri ile yeni çevreye alışma ve bu çevrede hareket etme becerilerinin öğrenilmesi, akran desteği ve rehberlik
hizmetlerinin kolaylaştırılması,
İşaret dilinin öğrenilmesine, işitme ve konuşma engellilerin dilsel kimliğinin gelişimine yardımcı olunması,
Görme, işitme veya hem görme hem işitme-konuşma engellilerin özellikle çocukların eğitiminin en uygun
dille, iletişim araç ve biçimleriyle, onların akademik ve sosyal gelişimini artırıcı ortamlarda sunulmasının sağlanması.
Taraf Devletler bu hakkın yaşama geçmesini sağlamak için, engelli olanlar dahil olmak üzere, işaret dilini ve
Braille alfabesini bilen öğretmenlerin işe alınması ve eğitimin her düzeyinde çalışan uzmanların ve personelin eğitimi
için uygun tedbirleri alır. Sözkonusu eğitim engelliliğe ilişkin bilincin artırılmasını, alternatif iletişim araç ve biçimleri
ile destekleyici eğitim tekniklerinin ve materyallerinin kullanılmasını içermelidir,
Taraf Devletler engellilerin genel yüksek okul eğitimine, mesleki eğitime, erişkin eğitimine ve ömürboyu
süren eğitime ayrımcılığa uğramaksızın diğer bireylerle eşit koşullar altında erişimini sağlar. Taraf Devletler bu amaçla
engellilerin ihtiyaçlarına uygun makul düzenlemelerin yapılmasını temin etmelidir
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BM Engelli Hakları Komitesi – Nihai Gözlem Raporunda Eğitim Hakkı
Tespit edilen Sorunlar;
Her açıdan ayrımcı bir uygulama olan
ayrı eğitimde ısrar edilmesi, kapsayıcı
eğitim sisteminin olmaması, okullarda
fiziksel
erişilebilirlik
koşullarının
iyileştirilmesine
rağmen
eğitimin
her düzeyinde makul düzenleme ve
desteğin olmaması,

Ana akım okullarda bireyselleşmiş
destek alan engelli çocuklar hakkında
sistematik veri olmaması,

Okul
müfredatının,
özellikle
matematik
ve
programlama
derslerinin,
engelli
öğrencilerin
ihtiyaçlarına
göre
uyarlanmamış
olması; öğretmenlerin ve öğretmen
olmayan okul personelinin kapsayıcı
eğitim ve eğitim kalitesinin arttırılması
konularında eğitimli olmaması ve
bu durumun işite ve görme engelli
çocukların fiilen eğitimden mahrum
kalmasıyla sonuçlanması.

Kapsayıcı eğitimin temel bir hak olarak
kanunen tanınması ve uygun beşeri,
teknik ve mali kaynaklar ile birlikte
yüksek eğitim dahil her düzeyde
kapsayıcı
eğitimin
uygulanması
için gerekli kamu politikaları ve
stratejilerinin benimsenmesi,

Zihinsel engelli çocuklar dahil, tüm
engelli çocuklar için yeterli oranda
bireyselleşmiş destek ve makul
düzenleme olması ve diğer çocuklar
ile eşit olarak nitelikli kapsayıcı eğitim
almalarının sağlanması,

Öneriler;
Okul
müfredatının,
özellikle
matematik
ve
programlama
derslerinin,
engelli
öğrencilerin
ihtiyaçlarına
göre
uyarlanmamış
olması; öğretmenlerin ve öğretmen
olmayan okul personelinin kapsayıcı
eğitim ve eğitim kalitesinin arttırılması
konularında eğitimli olmaması ve
bu durumun işite ve görme engelli
çocukların fiilen eğitimden mahrum
kalmasıyla sonuçlanması.

Kapsayıcı eğitim sisteminin yerleşmesi
için yaş, cinsiyet, engellilik türü ve
konuma göre ayrıştırılmış verinin
sistematik olarak toplanması,
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Öğrencilerin
ihtiyaçlarına
göre
belirlenmiş müfredat hazırlanması,
öğretmenler ve eğitim sisteminde
çalışan diğer personele Sözleşme
uyarınca engelli bireylerin hakları
konusunda eğitim verilmesi ve
kapsayıcı eğitimin desteklenmesi için
yeterliliklerinin geliştirilmesi.

5378 Sayılı Engelliler Yasasının 15. Maddesinde “Hiçbir
gerekçeyle engellilerin eğitim alması engellenemez.
Engelli çocuklara, gençlere ve yetişkinlere, özel durumları
ve farklılıkları dikkate alınarak, bütünleştirilmiş
ortamlarda ve engelli olmayanlarla eşit eğitim imkânı
sağlanır’’ hükmü konulmuştur.
Engelli bireylerin hayatında en fazla zorluk yaşadıkları
ve hizmetlerin sunulmasında da daha fazla heterojendik
durum taşıyan konu eğitim konusudur. Bu durumun
temel nedeni her engel grubu ve engel gruplarının da
kendi içinde engel düzeylerine göre farklı eğitim model,
süreç ve şartların gerekliliğidir. Bu zorluğa ek olarak diğer
şartlar da birleşince ülkemizde engellilerin %23’ünün
okuma yazma bilmediği bir tablo ortaya çıkmaktadır.
Engel grup ve oranına bakılmaksızın eğitilebilir durumda
olan her engellinin eğitim hakkından faydalanmasının
olanakları -Devlet tarafından yaratılmak durumundadır.
Öğle ki, uzun süre hastanede yatan çocuklar için bazı
hastaneler bünyesinde “hastane ilköğretim okulları”
bulunmaktadır. Bu uygulama engelliler için yapılması
gerekenlere örnek olmakla birlikte yaygınlaştırılması
gerekmektedir.
Türkiye nüfusunun yaklaşık 3 milyonunu engelli
çocukların oluşturduğu tahmin edilmektedir. Bu nüfusun
yalnızca 398bini örgün eğitime dahil olabilmektedir.

Engelli öğrencilere 1489 okulda yaklaşık 14bin öğretmen
tarafından eğitim verilmektedir. Okul başına düşen
engelli öğrenci sayısı 267, öğretmen başına düşen engelli
öğrenci sayısı ise 28’dir. Engelli olmayan çocuklarda
öğretmen başına düşen öğrenci sayısı ise 18’dir.
Engelli öğrencilerin devam edebileceği okul sayısının az
olmasından dolayı 106bin engelli öğrenci yani engelli
öğrencilerin 1/3’i taşımalı eğitimle eğitimlerine devam
etmektedirler.
Bütünleştirici/kapsayıcı eğitime dahil olabilen engelli
öğrenci sayısı ise 295bin civarındadır. Başka bir
ifadeyle her 10 engelli çocuktan yalnızca 1’i kapsayıcı/
bütünleştirici eğitimden faydalanabilmektedir.
Ankara ilinde özel ve resmi olmak üzere engellilere
yönelik Rehberlik ve Araştırma Merkezi (RAM), Özel
Eğitim Uygulama Merkezi, Özel Eğitim İş Uygulama
Merkezi, Özel Eğitim Mesleki Eğitim Merkezi, Özel Eğitim
İş Uygulama Merkezi ve okul (ilkokul, ortaokul ve lise)
şeklinde yapılandırılmış 112 tane özel eğitim kurumu/
kuruluşu bulunmaktadır, bu sayı Türkiye genelinde
1471’dir.
Engellilerin
eğitim
olanaklarına
ulaşımlarını
kolaylaştırmak için birtakım çalışmalar/projeler de
bulunmaktadır.

“Özel Eğitime İhtiyacı Olan Öğrencilerin Okullara ve Kurumlara Erişiminin Ücretsiz Sağlanması Projesi” özel eğitime
gereksinim duyan çocukların okullara erişiminin ücretsiz sağlanması ile eğitimde fırsat eşitliğinin sağlanması ve engelli
öğrencilerin okumaya teşvik edilmesi amacıyla Başbakanlık Özürlüler İdaresi Başkanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı Özel
Eğitim, Rehberlik ve Danışma Hizmetleri Genel Müdürlüğü işbirliğinde hazırlanmıştır. Proje kapsamında Milli Eğitim
Bakanlığı bünyesindeki;
Görme Engelliler Okullarında,
İşitme Engelliler Okullarında
Ortopedik Engelliler Okullarında
Otistik Çocuklar Eğitim-İş Eğitim Merkezlerinde
Zihinsel Engelliler Okullarında

Uyum Güçlüğü Olanlar Okulunda
Özel Eğitim Okulları Bünyesinde Anasınıfında
Özel Eğitim Sınıflarında eğitim alan öğrenciler
ücretsiz taşınmaktadır.”

a) Zihinsel Engellilerin Eğitimi
Anayasa ve yasalarımıza göre, hiç
kimse engelinden dolayı eğitim
hakkından mahrum bırakılamaz.
Engelli bireylerin özel durumları
ve farklılıklarının dikkate alınarak
bütünleştirilmiş
ortamlarda
ve
engelli olmayanlarla beraber eğitim
haklarından yararlanması temel
kıstastır. Fakat engelli çocuğun özel
eğitim alması gereken durumlarda
sağlık kurulu raporunda engel
oranının en az %20 olması şartıyla
Rehberlik ve Araştırma Merkezlerinin
(RAM) değerlendirmesi sonucunda
engelli çocuk özel eğitim alabilir.
Özel eğitime ihtiyacı olan çocuk
için zorunlu eğitim dönemi 3-14

yaş aralığıdır. Bu eğitimlerden Milli
Eğitim Bakanlığı (MEB) sorumludur.
Zihinsel engelliler eğitilebilir ve
öğretilebilir olarak iki ayrı grup
okulda
eğitim
almaktadırlar.
Bunlar engel derecelerine göre
yapılandırılmış
okullarda
ya
da “kaynaştırma” okulları veya
sınıflarında kapsayıcı/bütünleştirici
eğitim alabilmektedirler.
Zorunlu öğrenim çağında özel
eğitime ihtiyacı olmasına rağmen
sağlık problemleri nedeniyle okul
öncesi, ilkokul veya özel eğitim
programlarının örgün eğitiminden
yararlanamayan
engellilere

eğitim hizmetinin evde sunulması
öngörülmektedir.
Özel
eğitim
alması
gereken
engellilere
eğitim
hizmetleri
RAM’lar tarafından sunulmaktadır.
Ülkemizde her ilde resmi RAM’lara
ek olarak 268 özel eğitim okulu ve
351 özel eğitim ve rehabilitasyon
kurumu bulunmaktadır.
Zihinsel
engellilerin
mesleki
becerilerini geliştirmek için de
Milli Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim
ve Rehberlik genel Müdürlüğü
tarafından Özel Eğitim Meslek Okulu
Meslek Programı geliştirilmiştir.

. https://orgm.meb.gov.tr/www/ozel-egitim-mesleki-egitim-merkezi-meslek-programlari-yeni/icerik/576
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Özel Eğitim Hizmetlerinden Yararlanma Koşulları
Özel eğitim hizmetlerinden faydalanmak isteyen engellilerin ilçelerde bulunan RAM’lara eğitsel değerlendirme ve
tanımlama işlemi için şu belgelerle başvurması gerekmektedir.
Engellinin, velisinin veya devam etmekte
olduğu okul/kurumun yöneticisinin yazılı talebi,
Herhangi bir okula devam eden engelliler için
bireysel gelişim raporu,
Herhangi bir okula devam etmeyenlerin
başvurdukları RAM’ın bölgesinde oturduklarını gösterir
ikametgâh belgesi,
Engelliye ait sağlık kurulu raporu,
Nüfus cüzdanı.

Bu belgelerle yapılan başvuru
sonucunda
Özel
Eğitim
Değerlendirme Kurulu tarafından
engelli çocuğun özel eğitim alıp
almaması gerektiğine karar verilir.
Özel
eğitim
almasına
karar
verilen engelli çocuklar için bağlı
bulundukları RAM’a; sağlık kurulu
raporu, kimlik fotokopisi, veli
dilekçesi ve 3 adet fotoğrafla başvuru
yapılır. İlçe RAM’larda değerlendirilen
ve farklı ilçedeki özel eğitim okuluna,
sınıfına veya kapsayıcı eğitim sınıfına
gitmesine karar verilen çocukların

İl Özel Eğitim Hizmetleri Kurulu
tarafından yerleştirmesi yapılır.
Özel eğitime ihtiyaç duyulduğu
“Özel Eğitim Değerlendirme Kurulu”
raporuyla tespit edilen engellilerin
özel
eğitim
almasına
ilişkin
harcamalar Bütçe Uygulama Talimatı
uyarınca Milli Eğitim Bakanlığı
tarafından karşılanır. Bu kişilerin
okullara ulaşımı da ücretsiz olarak
sağlanmaktadır.
6-14 yaş arasında olan öğretilebilir
zihinsel engelliler Eğitim uygulama
okullarında, 16 yaş üzerinde olan

engellilere ise İş Eğitim Merkezlerinde
1-3 yıl arasında becerilerini geliştirme
ve çeşitli alanlarda mesleki kurslar
verilmektedir.
21 yaşından gün almış ve ilköğretim
mezunu olan engelliler ise iş
okullarına devam ettirilirler. Bu
okullarda eğitimlerini tamamlayan
zihinsel engelliler lise eğitimini almış
sayılırlar.
Orta ve ağır düzeyde zihinsel
yetersizliğe sahip engelli öğrenciler
orta öğretimde ortak sınavlardan
muaftır.

b) İşitme ve Konuşma Engellilerin Eğitimi
Türkiye’de 3 milyon işitme engelli yaşamaktadır. Fakat bu kadar yüksek bir nüfusun ancak %15’i ilköğretim ve liseye
devam edebilmektedir. Ankara’da işitme engelliler için 5 adet ilkokul, 5 adet ortaokul ve 1 adet lise bulunmaktadır.
Bu okullarda erken tanılama, erken cihazlandırma, erken eğitim ve aile eğitimi verilmektedir. Bu okullarda işitme
engelliler sınıf öğretmeni ve özel eğitim öğretmeni tarafından eğitim verilmektedir. En az %40 işitme ve konuşma
kaybı olduğu sağlık kurulu raporuyla belgelenen engellilerin bu okullara kayıt yaptırma hakkı bulunmaktadır.
İşitme engellilere okul öncesi, ilköğretim ve ortaöğretim düzeyinde gündüzlü ve yatılı olarak eğitim hizmeti
verilmektedir. İşitme engelliler ortaöğretimi tamamladıktan sonra meslek liselerine sınavsız olarak yerleşmektedirler.
Bu okullarda okuyan engellilerin taşınması da yine ücretsiz sağlanmaktadır.

Ders Muafiyeti
İşitme engelli öğrencilerin, talep etmeleri halinde yabancı dil dersi yerine, üniversitelerinin ilgili kurullarının
belirleyeceği eşdeğer kredide bir dersin verilmesine karar verilmiştir. Bu muafiyet zorunlu eğitim kapsamında da
sağlanmaktadır.

. http://www.yok.gov.tr/web/guest/engelli-ogrenci-komisyonu
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c) Otistik Çocukların Eğitimi: Otistik Çocuklar Eğitim Merkezi (OÇEM)
Otizmli çocukların eğitimi Milli Eğitim Bakanlığı ve özel kuruluşlar tarafından sağlanmaktadır. Otistik çocukların tam
bağımsız olmaları, ya da en az bağımlı hale getirilebilmeleri için gerekli ve yaşına uygun özbakım, zihinsel, sosyal
ve iletişim becerilerini kazanmaları için verilen eğitimdir. Eğitimde öncelikle çocukların çeşitli becerileri kazanması
sağlanır. Çocuklar daha sonra kaynaştırma programına alınır ve yaşıtlarıyla, çevreleriyle iletişim hâlinde olmalarına
yardımcı olunur. Bununla birlikte, otizmli çocuklar için uygulanan farklı eğitim programları da bulunmaktadır.
Hangi eğitim programının uygulanacağı genellikle çeşitli testler yapıldıktan ve veri toplanıp profil çıkarıldıktan sonra
belirlenir. OÇEM’lerde 3-16 yaş arası otizm/yaygın gelişimsel bozukluk tanısı almış çocuklar eğitim görebilmektedir.
Otistik çocukların eğitiminde genellikle şu modeller/aşamalar kullanılır;
Uygulamalı Davranış Analizi
Etkinlik Çizelgeleriyle Öğretim
Model Alma Yöntemi

Fırsat Öğretimi
İşlevsel Değerlendirme ve Analiz
Sosyal Öyküler

d) Görme Engellilerin Eğitimi
Türkiye genelinde 18 adet görme
engelliler
için
ilkokul/ortaokul
bulunmaktadır. Bu okulların 3 tanesi
Ankara’da bulunmaktadır .
Doğum öncesi, doğum anı ve doğum
sonrası olarak meydana gelen görme
engellilerin eğitimleri; program,
personel, eğitim ortamları ve araçgereç yönünden genel eğitimden
farklılıklar göstermektedir. Özellikle
Braille (kabartma) yazılı materyallerin
okunması görme engellilerin eğitimöğretim çalışmalarında önemli bir
yer tutmaktadır. Görme engelliler
okullarında
öğrencilerin
tercih
ettikleri duyu kanalları dikkate
alınmaksızın, dokunma ve işitme
ağırlıklı eğitim yapılmaktadır. Bu
okullarda öğrencisi sayısı 10’u
geçmeyen
sınıflarda
eğitimler

yapılmaktadır.
Bu
eğitimlerin
içerikleri; özbakım becerileri, ev
idaresi, bilgisayar, müzik, yabancı dile
vs özel önem verilmektedir. Görme
engelliler için eğitim veren okulların
yanında “özel sınıf düzenlemesi”
yöntemi
de
uygulanmaya
başlanmıştır.
Bu
düzenlemeyle
birincisi normal okullarda görme
engelliler
için
özel
sınıfların
oluşturulması
düzenlemesidir.
Ülkemizde Antalya, Kayseri ve
Mardin’de görme yetersizliği olan
çocuklarını devam ettiği üç özel
sınıf bulunmaktadır. Özel sınıf
düzenlemelerinin ikincisi ise; Ankara
Mitat Enç Görme Engelliler İlköğretim
Okulu Bünyesinde bulunan az gören
sınıflarıdır.
Görme engellilere okul öncesi

dönemde
gündüzlü,
ilköğretim
düzeyinde yatılı ve gündüzlü olarak
eğitim verilmektedir. İlköğretim
okulunu bitiren görme engelli
öğrenciler öğrenimlerine normal
okullarda
kaynaştırma
yoluyla
devam etmektedirler.
Braille yazılmış ortaöğretim ders
kitapları görme engelliler akşam
sanat ve basım evi matbaasında
basılıp ihtiyaç sahiplerine talep
halinde ulaştırılmaktadır.
Üniversite sınavı sırasında görme
engelli bulunanlar için uygun
düzenlenmiş
sınav
mekanları
hazırlanır, görme engelliler ve
az görenler için 30 dakikalık ek
sınav süresi verilir, sınav sorularını
okuyacak ve söylenecek yanıtları
yazacak uygun eğitimde ve düzgün
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diksiyonlu “yardımcı refakatçi” eşliğinde sınava girme olanağı tanınır.
Özel yetenekle üst öğrenime geçiş yapmak isteyen ve özel yetenek sınavını kazanan bedensel, zihinsel, görme ve
işitme engel grubundaki öğrenciler için YGS taban puanı 20 Aralık 2013 tarihinde 100 puan olarak belirlenmiştir.
Üstün yetenekli öğrencilerin YÖK tarafından değerlendirilmesi sonucu uygun görülmesi halinde YGS’ye girmeden
Güzel Sanatlar Bölümlerine kaydolabilmeleri hakkı getirilmiştir. Bu nedenle otizmli, zihinsel, bedensel, görme ve
işitme engelli üstün yetenekli çocuklar da bu haktan yararlanabileceklerdir. Üniversitede okuyan görme engelli
ve az görme engelli öğrenciler de okullarına başvurarak sınavlarda soruların büyük puntolu olması, seslendirme
yapılması veya refakatçi verilmesini talep edebilirler.

e) Ortopedik/Bedensel Engellilerin Eğitimi
Ortopedik Yetersizlik: İskelet, kas ve eklemlerdeki hastalık, bozukluk ve yetersizlikten dolayı, bireyin eğitim
performansının ve sosyal uyumunun olumsuz yönde etkilenmesi durumudur. Bu engel grubunda görülen belli
başlı özellikler şunlardır:
Bağımsız hareket edebilme becerileri, devimsel koordinasyonları sınırlıdır. Hareketten çekinir, pasif kalmayı
tercih ederler. Sıklıkla yorgunluktan şikâyet ederler. Yetersizlikten etkilenme düzeylerine göre uyum, konuşma ve
öğrenme güçlükleri de görülebilir. Düşük benlik algısı görülebilir.
Ortopedik/bedensel engellilerin eğitimlerinde özellikle erişilebilirlik kurallarına uyulmalıdır. Bu konuda eğitim
ortamında şu düzenlemelerin yapılması gerekmektedir;
Ortopedik engelli öğrencilerin bulunduğu sınıf giriş katında ve sınıf içindeki yerleri de kapıya yakın,
kolaylıkla girip çıkabilecekleri bir yerde olmalıdır.
Bedensel engelli öğrenciler için merdivenlere veya kapı eşiklerine rampa yaptırılmalıdır.
Ellerini kullanmakta zorluk çeken öğrencilere derslerde ve sınavlarda daha fazla zaman tanınmalı, ellerini
hiç kullanamayan öğrencilerin sınavları, öğrencinin uygun bir görevliye cevapları söyleyerek yazdırması şeklinde
olmalıdır.
Bedensel yetersizliği olan öğrenci, normal okula ve sınıfa devam ederek sınırlılıklarını kabul etmeyi, onları
ödüllendirmenin yollarını ve erken yaşlardan itibaren yaşam sorunlarını çözmeyi ve yetersizliği olmayanlarla
yarışmayı öğrenir. Bedensel engelli çocuk ya da sınıf arkadaşlarının birbirine karşı anlayış kazanmaları büyük ölçüde
öğretmene ve öğretmenin bedensel yetersizliği olan çocuğa yönelik tutumlarına bağlıdır. Bedensel yetersizliği
olan çocukların pek çoğunun zorunlu olarak sık sık hekime gitmesi, hastanede ve evde yatması nedeniyle okula
devamları aksamaktadır. Bu çocuklardan bazıları olağan öğretim süreçlerinden yararlanırken bazıları için özel
öğretim süreçlerine yer vermek gerekmektedir.
Çocuğun bedensel engeli yanında zihinsel engeli yoksa normal okullarda eğitim görmelerinin mümkün
olduğunca desteklenmesi sağlanmalıdır.
Ankara’da ortopedik engellilere yönelik olarak 1’er adet ilkokul, ortaokul ve lise bulunmaktadır. Doğan Çağlar Özel
Eğitim Meslek Lisesi tam gün yatılı olarak engellilere hizmet vermektedir. Bu lisede bilişim teknolojileri, muhasebefinansman, giyim üretim teknolojileri, el sanatları teknolojileri alanlarında eğitim verilmektedir. 125 öğrenci
kapasiteli okulda 31 öğretmen görev yapmaktadır
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f) Cerebral Palsy (Beyin Felçli) Çocukların Eğitimi
Tüm dünyada çocuklukta en yaygın görülen fiziksel engellilik halidir. Dünya Sağlık Örgütü’nün 2013 yılında açıkladığı
rakamlara göre dünya genelinde 17 milyon Cerebral Palsy’li insan olduğu bilinmektedir.
Cerebral Palsy (CP)’’nin 4 Farklı Çeşidi Vardır:
Spastik: En yaygın görülen çeşittir.
Kaslar sertleşmiş ve sıkı haldedir.
Motor Kortekste oluşan zedelenme
sonucu ortaya çıkmaktadır.

Ataksik: Titrek hareketler sonucu
karakterize
edilmiştir.
Kişinin
pozisyon hissini (propriyosepsiyon)
ve
dengesini
etkilemektedir.
Beyincik
zedelenmesinden
kaynaklanmaktadır.

Diskinetik: İstemsiz hareketler
sonucu karakterize edilmiştir. Bazal
Ganglionda oluşan zedelenmeden
kaynaklanmaktadır.

Karışık Tip: Yukarıdaki 3 tipin bir arada görüldüğü durumdur.
CP’li çocuklarda; görme problemleri, öğrenme
sorunları, dikkat ve algılama problemleri, konuşma
sorunları, duygu bozuklukları, davranış farklılıkları,
sosyal ilişkilerde sorunlar, iç organların ve bağışıklık
sisteminin çalışmasında aksamalara diğer çocuklardan
daha sık rastlanıyor.
CP’nin bilinen kesin bir tedavisi bulunmuyor ve bu
sorun yaşam boyu sürüyor. Bu sorun söz konusu
olduğunda tedaviden çok rehabilitasyon ve eğitim
daha ön plana çıkmaktadır (Metin Sabancı Özel Eğitim
Okulları için http://www.tscv.org.tr/ adresi, 0850 220 07
07 telefon numarası veya info@tscv.org.tr mail adresi
kullanılabilir.).
CP’li bireylerin eğitimi ve topluma belirli oranlarda
entegrasyonu
ülkemizde
olanaklar
dahilinde
gerçekleşiyor. Bu kapsamda CP’li bireyler özel eğitim
ve rehabilitasyon merkezlerinde ve özel hastanelerde
eğitim veya rehabilitasyon hizmeti alabiliyorlar.

Serebral palside rehabilitasyonun amacı, öncelikle
çocuğun kendi kendine yetebilmesi için çalışmalar
yapmaktır. Bu günlük yaşam egzersizleri olarak
adlandırılır. Günlük yaşam egzersizlerini başaramayan
çocuk ileride bağımsız olabilmeyi öğrenemeyecektir.
Bu nedenle ilk adım günlük yaşam egzersizlerini
öğrenmektir. Bunlar giyinme, beslenme, tuvalet
eğitimidir. Bütün bunları kazanabilmesi için çocuğun
doğumundan itibaren aileye eğitim vermek ve spastik
çocuğun eğitimi konusunda aile ile iş birliği içinde
çalışmak gerekmektedir.
Devlet okullarında kaynaştırma eğitimiyle CP’li bireylerin
topluma entegrasyonu amaçlanıyor. Engellilere özel
dizayn edilen ve eğitim verilen özel eğitim ve uygulama
merkezi okulları bulunsa da, meslek edindirmeye ve
sosyal yaşama adaptasyona yönelik yeteri kadar eğitim
kurumunun bulunmayışı, ülkemizde CP’li bireylerin
karşılaştığı en önemli sorunlar arasında yer alıyor.

CP’li çocukların okullarında bulunması gereken özellikler:
Bina girişlerinde eğimli yüzeyler olmalı.
Tekerlekli sandalyeye uygun genişlikte tasarlanmış kapı, koridor, sınıf ve tuvaletler bulunmalı.
Koridor, merdiven ve tuvaletlere tutunma barları yapılmalı.
Çocuğa uygun sınıf içi oturma düzeneği olmalı.
Asansör bulunmalı.
Sivri köşeler yumuşak maddelerle kaplanmalı.
Sınıf içinde kullanılacak aparatlar bireyin engellilik durumuna göre düzenlenmeli.
Öğrencinin bireysel ihtiyacına uygun destekleyici ürünler bulunmalı.

Özel Yetenekli Gençlerin Üniversiteye Geçişi
Özel yetenekle üst öğrenime geçiş yapmak isteyen ve özel yetenek sınavını kazanan bedensel, zihinsel, görme ve
işitme engel grubundaki öğrenciler için YGS taban puanı 20 Aralık 2013 tarihinde 100 puan olarak belirlenmiştir.
Özel yetenekle üst öğrenime geçiş yapmak isteyen ve özel yetenek sınavını kazanan bedensel, zihinsel, görme ve
işitme engel grubundaki öğrenciler 15 için YÖK tarafından uygun görülmesi halinde Güzel Sanatlar Bölümlerine
kayıt olma hakkı getirilmiştir.
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MEB ve ÖSYM Sınavlarında Engelliler İçin Sağlanan Kolaylıklar
Üniversite giriş sınavları, E-KPSS gibi sınavlarda engelli öğrenciler için uygun ortam oluşturulmakta, sınava giren
kişinin engel türüne göre soru kitapçıkları düzenlenmektedir. Engelli bireyin sınavı rahat bir şekilde geçirebilmesi her
türlü ek tedbir alınmaktadır. Örneğin görme engelliler için Braille Alfabesi ile yazılmış soru kitapçıkları ve 30 dakika
ek süre verilmekte, ortopedik engeli olan öğrenciler için asansörlü binalar tahsis edilmekte ya da sınava zemin
katta girmesi sağlanmaktadır. Üniversiteye giriş sınavlarında engelli öğrenciler “özel tür” olarak değerlendirilip
engelli öğrencilere ek puan verilmektedir.
Engellilere YGS taban puanı 20 Aralık 2013 tarihinde 100 puan olarak belirlenmiştir. Bu konuda her yıl
ÖSYM tarafından yayınlanan başvuru rehberlerinde ayrılan kontenjanlar belirtilmektedir.
Engelli öğrencilere bazı üniversitelerde yerleşme aşamasında ek puan verilmektedir.
Üniversitede okuyan engelli öğrenciler yurtlarda öncelik hakkından yararlanmak için ilk kaydolduklarında
Kredi ve Yurtlar Kurumuna başvurmalıdır.
Bazı üniversitelerde engelli öğrencilere öğrenim ücretlerinde engel oranlarında indirim uygulanmaktadır.
Açık Öğretim Fakültesinde ücret ödenmemektedir.
Ancak Açık Öğretim Fakültesini mezun olmaları gereken sürede bitiremeyenler öğrenci harcında engel
oranlarında indirim yapılarak ödeme yapmaktadırlar.
Üstün yetenekli öğrencilere YÖK tarafından değerlendirilmesi sonucu uygun görülmesi halinde YGS ye
girmeden Güzel Sanatlar Bölümlerine kaydolma hakkı getirilmiştir. Otizmli üstün yetenekli çocuklar da bu haktan
yararlanabileceklerdir.
Üniversiteler görme, işitme ve ortopedik engelli öğrenciler için ortam, araç, gereç hazırlamak zorundadır.
Üniversite sınavında öğrencilerin engel gruplarına uygun düzenlemelerin yapılabilmesi için başvuru aşamasında
engellilik raporlarını ÖSYM’ ye vermeleri gerekmektedir.
Kredi ve Yurtlar Kurumu tekerlekli sandalye kullananlar, görme engelliler gibi tek başına şehir içi otobüslere
binemeyenlere yaşadıkları şehirde yurt imkânı sağlamaktadır.
Bakanlar Kurulu Kararı ile Yükseköğretim programlarına kayıt veya kayıt yenileme sırasında engelli
olduğuna dair raporu ilgili yükseköğretim kurumuna sunan öğrencilerin ödemesi gereken öğrenim ücreti
tutarlarından engellilik oranı kadar indirim yapılır. Engelli olduğu halde, kayıt yaptırma veya kayıt yenileme
sırasında engelli olduğuna dair raporu ibraz edemeyen öğrencilere, ilgili belgeyi ibraz ettiği tarihte, engellilik oranı
kadar yapılacak indirim tutarı red ve iadeler kaleminden iade edilir.
Bedensel özelliklerinde ağır derecede ve sürekli olarak işlev kaybı veya bozukluğu olması nedeniyle
eğitim-öğretim hizmetlerinden yeterince yararlanamayan adayların seçme ve yerleştirme işlemleri, ÖSYM Yürütme
Kurulu’nun saptayacağı bir yöntemle, engel türü, engel derecesi, puanları ve tercihleri göz önünde bulundurularak
yapılmaktadır.
Üniversite sınavı sırasında ortopedik ve görme engeli bulunanlar için uygun düzenlenmiş sınav mekânları
hazırlanır, görme engelliler ve az görenler için 30 dakikalık ek sınav süresi verilir, sınav sorularını okuyacak ve
söylenecek yanıtları yazacak uygun eğitimde ve düzgün diksiyonlu “yardımcı refakatçi” eşliğinde sınava girme
olanağı tanınır.
Her üniversitenin engellilere yönelik çalışmalarını takip eden ‘Engelli Öğrenci birimi ‘’ bulunmaktadır.
Üniversiteye kayıt yaptıran öğrencilerin ilk başvuracakları yer burası olmalıdır. Yerleşkenin engellilere uygun olması
konusunda çalışmalar yapmakta ve engelli öğrencilerin gerekli ders materyallerine ulaşmalarını sağlamaktadırlar.
Engelli öğrenci bulunan yurtlarda engelliler için tuvalet, binanın kat durumuna göre rampa, asansör
bulunması zorunludur. Üniversiteler görme, işitme ve ortopedik engelli öğrenciler için ortam, araç, gereç
hazırlamak zorundadır.

. https://www.engelsizkariyer.com/Yazi.aspx?id=336
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Az gören üniversite öğrencileri fakülte/yüksekokul/bölüm amirliklerine yazılı olarak başvurarak sınav
sorularını ve der materyallerini büyük puntolu harflerle yazılmış olarak sağlayabilirler.
İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (AUZEF) programlarında okuyan engelli öğrencilere
öğrenim gideri/materyal ücretlerinde engel oranı kadar indirim yapılmaktadır.
Atatürk Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesine kayıt yaptıran öğrencilerden Atatürk Üniversitesi Yönetim
Kurulu kararı gereğince engellilik oranı % 40 ve daha fazla olan öğrencilerden “Açık öğretim Materyal Ücreti”
alınmamaktadır.
Paralimpik ve Deafolimpik Oyunlarında ve Dünya Özel Olimpiyat Oyunları’nda ilk üç dereceyi giren engellilere
özel puan verilmektedir. Bu durumdaki engelliler özel yetenek sınavlarına girmemekte ve yerleştirmelerini ÖSYM
yapmaktadır. Dereceye giren engelliler YGS’ye girmeden Yüksek Öğrenime yerleşme hakkı verilmiştir.
Ankara’da bulunan üniversitelerin erişilebilirlik durumlarıyla ilgili Engelliler ve Gençlik Derneği tarafından
yapılan izleme çalışması sonuç raporundan daha detaylı bilgi alınabilir.
Sonuç raporuna
https://etkiniz.eu/blog/universite-erisilebilirlik/ linkinden ulaşılabilir.

5.VERGI KONULARINDAKI HAKLAR
Engellilerin hayat standartlarının iyileştirilmesi ve
geliştirilmesi anayasal güvence altına alınmıştır.
Anayasanın 61’inci maddesinde, Devletin engellilerin
korunmalarını ve toplum hayatına intibaklarını sağlayıcı
tedbirleri alacağı ve bu amaçlarla gerekli teşkilat ve
tesisleri kuracağı veya kurulmasını sağlayacağı hüküm
altına alınmıştır. Bu doğrultuda vergi hukukunda
çeşitli düzenlemeler yapılmıştır. Bunlardan biri engelli
ücretlilerin gelir vergisi matrahlarının hesaplanmasında
dikkate alınan engellilik indirimi uygulamasıdır. Gelir
Vergisi Kanunu’nda yapılan düzenlemelerle de engellilik

indiriminin kapsamı genişletilmiş, engellilik indiriminden
yararlananların arasına; hizmet erbabının bakmakla
yükümlü olduğu engelli kişiler, engelli serbest meslek
erbabı ve serbest meslek erbabının bakmakla yükümlü
olduğu engelli kişiler ile basit usulde vergilenen bütün
mükellefler de dâhil edilmiştir. Gelir vergisine ek olarak
emlak vergisi, motorlu taşıtlar vergisi gibi vergisel
muafiyet ve istisnalar getirilmiştir.
Gelir Vergisi Kanunu’nun 31’inci maddesinde engel
oranları ve buna istinaden uygulanacak engellilik
indirimleri sınıflandırması yapılmıştır.
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%
. https://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.4.193.pdf
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Vergi İndirim Tutarı
Engel oranına göre uygulanacak vergi indirimi her yıl başında yayınlanan Gelir Vergisi Kanunu Genel Tebliği ile
yeniden belirlenir ve gelir vergisi matrahından düşülür.
2021 yılı için vergi matrahından düşülecek indirim miktarları şu şekildedir;
ENGELLİLİK ORANI

ENGELLİLİK DERECESİ

UYGULANACAK VERGİ
İNDİRİMİ TUTARI

%80 ve Üzeri

1. Derece Engellilik İndirimi

1.500,00 ₺

%60 - %80

2. Derece Engellilik İndirimi

860,00 ₺

%40 - %60

3. Derece Engellilik İndirimi

380,00 ₺

Önceki yılların engellilik vergi indirim tutarları hakkında https://www.gib.gov.tr/yardim-ve-kaynaklar/
yararli-bilgiler/engellilik-indirimi-tutarlari adresinden bilgi alınabilir.

Engellilik Vergi İndiriminden Kimler Yararlanabilir?
Gelir Vergisi Kanunu’nun 31.maddesine göre engellilik indirimi uygulamasından;
Engelli ücretli,
Bakmakla yükümlü olduğu engelli kişi bulunan ücretli,
Engelli serbest meslek erbabı,
Bakmakla yükümlü olduğu engelli kişi bulunan serbest meslek erbabı,
Basit usulde vergilendirilen engelliler yararlanabilir.

Engellilik İndiriminden Yararlanmak İçin Ne Yapılmalıdır?
Vergi indirimlerden faydalanmak için tam teşekküllü
hastanelerden alınan sağlık kurulu raporlarıyla aşağıda
belirtilen belgelerle birlikte; Vergi Dairesi Başkanlığı
olan illerde ilgili Grup Müdürlüğüne, Vergi Dairesi
Başkanlığı olmayan illerde ise Defterdarlıklara (Gelir
Müdürlüğüne), Bağımsız Vergi Dairesi bulunan ilçelerde
Vergi Dairesi Müdürlüğüne, Vergi Dairesi bulunmayan
ilçelerde ise mal müdürlüklerine bir dilekçe ile
başvuracaklardır.

. https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2020/12/20201229M1-12.htm
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İlgili kurumlara yapılan başvurular Gelir İdaresi
Başkanlığı’nda bulunan Merkez Sağlık Kurulunca
değerlendir. Değerlendirme sonucu olumlu ise karar
başvuru yapılan kurum (vergi dairesi başkanlığı, vergi
dairesi müdürlüğü, mal müdürlüğü, Defterdarlık)
aracılığıyla başvuru yapana veya vasisine bildirilir ve
engelli için vergi indirimi uygulanır.

Merkez Sağlık Kurulu engellilik indirimi talebi ile gelen sağlık kurulu raporlannı şu kriterleri göz önünde
bulundurarak incelemekte ve karar vermektedir;
Yetkili hastane tarafından düzenlenmesi,
ilgili yönetmelikte belirtilen bilgi ve şekle uygunluğu,
Yönetmelik ile oluşturulan sayıda kurul üyesince onaylanıp onaylanmadığı,
Rapordaki bilgi ve bulguların çalışma gücü kayıp oranı verilmesinde açık, kesin ve ayrıntıl olup olmadığı,
Teşhis ve taninin ilgili yönetmelik eki cetvellerle uyumlu olup olmadığı,
Çalışma gücü kayıp oranı run yonetmelik eki cetvellere uygun olup olmadığ,
Balthazard formülünün doğru uygulanıp uygulanmadığı,
Raporun sürekli olup olmadığı hususunda konulan veya konulmayan, açıklamanın yönetmelik
hükümlerine uyup uymadığı,
Merkez Sağlık Kurulu, hastayı muayene etmemekte veya rapora yeni teşhis, bulgu veya tani ilave etmemekte
veyahut rapordan çıkarmamaktadır.
Vergi İndirimi
için Sigortalı
Olarak Çalışan
Engellilerden
İstenen Belgeler

Vergi İndirimi için
Sigortalı Çalışanın
Bakmakla Yükümlü
Olduğu Engelli
Kişilerinden İstenen
Belgeler

Vergi İndirimi için
Engelli Serbest
Meslek Çalışanından
İstenen Belgeler

Vergi İndirimi için
Serbest Meslek
Sahibinin Bakmakla
Yükümlü Olduğu
Engelli Kişiler İçin
İstenen Belgeler

Engellilik
İndiriminden
Yararlanma Hakkına
Sahip Basit Usulde
Vergilendirilen
Engellilerden
İstenen Belgeler

Müracaat formu Dilekçe

✓

✓

✓

✓

✓

Çalıştığı işyerinden
alınacak çalıştığına
dair işveren
tarafından imzalanıp
kaşelenmiş yazı

✓

✓

T.C. Kimlik Numarası

✓

Vergi kimlik
numarasını
gösteren belge
(Vergi levhasının
fotokopisi)

✓
✓

✓
✓

Bakmakla yükümlü
olduğuna dair belge

✓

Bakmakla yükümlü
kişinin ve engelli
kişilerin T.C. Kimlik
Numarası

✓

İlgili yönetmeliğe
uygun Sağlık Kurulu
Raporu olanlar için
rapor aslı veya noter
tasdikli örneği

✓

✓

✓

✓

✓

✓
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Başka Amaçlarla Alınmış Raporlar Engellilik İndiriminde de Geçerli midir?
Engellilik vergi indiriminden yararlanmak isteyen vatandaşların diğer kurumların sevki sonucu aldıkları raporlar
(rapor aslı veya noter onaylı örneği) ilgili yönetmelik hükümlerine ve ekinde yer alan engelli sağlık kurulu raporu
formatına uygun olmaları durumunda engellilik indirimi yönünden de geçerlidir.

İşyerini Değiştiren Ücretliler Vergi İndirimi için Ne Yapmalıdır?
Herhangi bir şekilde iş yeri değiştiren ücretli engelliler vergi indiriminden yararlanmak için daha önce işlem tesis
ettirdikleri Müdürlüklere yeni iş yerlerinin adreslerini bildirerek buradan yeni iş yerlerine hitaben yazı almaları
yeterli olacaktır. Bu durumdaki engellilerin yeniden rapor almalarına gerek yoktur. Bulundukları il sınırları dışına
giden ücretli çalışan engelliler de aynı işlemlerle vergi indiriminden faydalanmaya devam edebileceklerdir.

Engellilik İndiriminden Faydalanan Hizmet Erbabı Asgari Geçim
İndiriminden de Faydalanabilir mi?
Asgari geçim indirimi uygulamasında esas olan, ücretlinin vergi matrahının doğması ve bu matrah üzerinden
de gerçek usulde gelir vergisi tevkifatının yapılmış olmasıdır. Ancak, engellilik derecesine göre engellilik indirimi
uygulaması sonrasında ücretlinin gelir vergisi matrahının kalması veya hizmet erbabına aylık maaş ödemesi
dışında vergiye tabi olan ücret ve ücret sayılan ödemelerin yapılması durumunda, yapılan gelir vergisi tevkifatını
aşmamak üzere, ücretlinin asgari geçim indiriminden yararlanması mümkün olmaktadır.
Bu nedenden dolayı; engellilik indiriminden yararlanan bir ücretlinin indirim nedeniyle gelir vergisi matrahının
kalmaması durumunda gelir vergisi tevkifti yapılamayacağı için asgari geçim indirimi uygulamasından yararlanması
mümkün değildir.
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Engelliler için Vergi Konularında Tanınan İstisna ve Muafiyetler
Gümrük Kanunu’nun 167’nci maddesinin 12/a fıkrasına göre malul ve engellilerin kullanımına mahsus
eşyanın gümrük vergilerinden muaftır.
Engellilik Derecesi %90 veya üzerinde olanların yurt içinde taşıt alımlarında istisna uygulanır.
Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanununun “İstisnalar” başlıklı 4’üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinde,
engellilik dereceleri % 90 ve daha fazla olan malûl ve engellilerin adlarına kayıtlı taşıtlar ile diğer malûl ve engellilerin,
bu durumlarına uygun hale getirilmiş özel tertibatlı taşıtlar motorlu taşıtlar vergisinden istisna tutulmuştur.

MTV MUAFIYETINDEN YARARLANMAK IÇIN
ARAÇ RUHSATI, ENGELLILIK RAPORU VE NÜFUS
CÜZDANIYLA BERABER VERGI DAIRESINE
BAŞVURULMASI GEREKMEKTEDIR.
ÖTV muafiyetlerinden faydalanmayan ancak %90’ın altında engel oranı olan engelliler engellerinin
gerektirdiği özel donanımı yaptırtmak şartıyla MTV muafiyetinden yararlanabilirler.
H sınıfı sürücü belgesine sahip olan engelliler yurt içinden aldıkları özel tertibatlı otomobillerde, KDV
indiriminden yararlanmakta ve taşıt alım vergisinden muaf tutulmaktadır.
H sınıfı sürücü belgesi olan engellilerden uygun şartları taşıyanların yurt dışından getirtecekleri özel
tertibatlı otomobiller için gümrük vergisi muafiyeti vardır.
El ve ayak fonksiyonunu tamamen yitirmiş bulunan engellilerin yurt dışından getirtecekleri özel tertibatlı
minibüsler gümrük vergisinden muaftır.
4760 Sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanunu’nun 7’nci maddesine göre, II sayılı listede sayılan kayıt ve tescile
tabi mallardan, münhasıran aracı sakatlığına uygun hareket ettirici özel tertibatı bulunanların malul ve engelliler
tarafından beş yılda bir defaya mahsus olarak bizzat kullanılmak üzere ve %90 ve üstü oranda raporu bulunan tüm
engelliler yeni otomobil ve bir kısım ticari araçlarda ÖTV’den muaf tutulmuşlardır.
Emlak Vergisi Kanunu’nun 8’inci maddesine göre; Türkiye sınırları içinde brüt 200 m2’yi geçmeyen tek
meskene veya tek meskende hisseye sahip olan (intifa hakkına sahip olunması hali dahil) engelliler, indirimli bina
vergisi oranı (sıfır) uygulamasından yararlanarak emlak vergisi ödememektedirler.
Farklı zamanda dinlenme amacıyla kullanılan meskenler hakkında bu hüküm uygulanmaz.
Emlak Vergisi indirimin uygulanmasında gelir kriteri ölçütü yoktur.

EMLAK VERGISI MUAFIYETINDEN FAYDALANMAK IÇIN MESKENIN
BULUNDUĞU BELEDIYEYE ENGELLI KIMLIK KARTI VEYA ENGELLILIK
RAPORUYLA BAŞVURULMASI VE BURADA “TEK MESKENI OLAN (İNTIFA
HAKKINA SAHIP OLANLAR DAHIL) ENGELLILERE AIT İNDIRIMLI BINA
VERGISI FORMU” NU DOLDURMASI GEREKMEKTEDIR.
Serbest meslek erbabı ve ücretli çalışan engelliler ile kendisi engelli olmasa bile ailesinde engelli kişi
bulunan serbest meslek erbabı ile ücretliler vergi indiriminden yararlanırlar
Engelli kişiler kendi işini kurduğunda gelir vergisi indiriminden yararlanabilir.
Engellilerin eğitimleri, meslekleri ve günlük yaşamları için özel olarak üretilmiş her türlü araç gereç ve özel
bilgisayar programları KDV’den muaftır.

. https://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.5.4760.pdf
. https://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.5.1319.pdf
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6. İSTIHDAM HAKKI
BM Engellilerin Haklarına İlişkin Sözleşme’de istihdam;

1.Taraf Devletler engellilerin diğer bireylerle eşit koşullar altında çalışma hakkına sahip olduğunu kabul eder. Bu

hak, engellilerin, açık, bütünleştirici ve erişilebilir bir iş piyasası ve çalışma ortamında serbestçe seçtikleri bir işle
hayatlarını kazanmaları fırsatını da içerir. Taraf Devletler çalışırken engelli olanlar dahil olmak üzere tüm engellilerin
çalışma hakkının yaşama geçmesini yasama çalışmalarını da içeren uygun tüm tedbirleri alarak güvence altına alır.
Taraf Devletler bunların yanısıra;
(a)
İşe alım ve istihdam edilme koşullarında, istihdamın sürekliliği, kariyer gelişimi ve sağlıklı ve güvenli
çalışma koşulları dahil olmak üzere, istihdama ilişkin her hususta, engelliliğe dayalı ayrımcılığı yasaklar;
(b)
Fırsat eşitliği, eşit değerde işe eşit ücret ilkesi, tacizden korunma ve mağduriyetin giderilmesi, güvenli ve
sağlıklı çalışma koşulları dahil olmak üzere diğer bireylerle eşit koşullar altında adil ve uygun çalışma koşullarının
sağlanmasına ilişkin olarak engellilerin haklarını korur;
(c)
Engellilerin iş ve sendikal haklarını diğer bireylerle eşit koşullar altında kullana bilmelerini sağlar; (d)
Engellilerin genel teknik ve mesleki rehberlik programlarına, yerleştirme hizmetlerine, mesleki ve sürekli eğitime
diğer bireylerle eşit koşullar altında etkin bir şekilde erişimini sağlar;
(e)
İş piyasasında engellilerin istihdam olanaklarının ve kariyer gelişiminin desteklenmesine ve engellilerin iş
aramasına veya işe başlamasına, çalışmaya devam etmesine ve işe geri dönmelerine yardım eder;
(f)

Serbest çalışma, girişimcilik, kooperatif kurma ve kendi işini kurma konusundaki fırsatları geliştirir;

(g)

Engellileri kamu sektöründe istihdam eder;

(h)
Olumlu eylem programları, teşvikler ve diğer tedbirleri de içerebilecek uygun politika ve önlemlerle,
engellilerin özel sektörde istihdam edilmelerini destekler;
(i)

Engellilerin çalıştığı işyerlerinde makul düzenlemelerin yapılmasını sağlar;

(j)

Engellilerin açık iş piyasasında iş deneyimi kazanmasını temin eder;

(k)

Engelliler için mesleki rehabilitasyon, işte kalma ve işe dönüş programları yürütür.

2. Taraf Devletler engellilerin kölelik altında tutulmalarını engeller ve engellileri zorla veya mecburi çalışmaya
karşı diğer bireylerle eşit koşullar altında korur.

Ayrımcılık Yasağı
İşe alınmada; iş seçiminden, başvuru formları, seçim süreci, teknik değerlendirme,
önerilen çalışma süreleri ve şartlarına kadar olan aşamaların hiçbirinde engelliler,
aleyhine ayrımcı uygulamalarda bulunulamaz. Çalışan engellilerin aleyhine
sonuç doğuracak şekilde, diğer kişilerden farklı muamelede bulunulamaz.
Bu durum “Nefret ve Ayrımcılık Suçu” kabul edilir ve ayrımcılık veya farklı
muamele gösteren kamu kurum ve kuruluşları ile işverenler için 26/9/2004
tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 122’nci maddesi hükümleri uygulanır
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BM Engelli Hakları Komitesi – Nihai Gözlem Raporunda İstihdam
BM Engelli Hakları Komitesi 2019 yılı Türkiye Nihai Gözlem Raporunda engellilerin istihdamı konusunda Türkiye’ye
aşağıdaki eksiklik tespitlerinde ve önerilerde bulunulmuştur;

Komite aşağıda belirtilen hususlarda endişe duyduğunu belirtmektedir;
Engelliliğe dayalı ayrımcı politikaların uygulanması, engelli bireylere işgücü piyasasında istihdam fırsatları
yaratmak yerine bilhassa zihinsel ya da psiko-sosyal engelli bireyler için korumalı işyerlerinin teşvik edilmesi,
Bireyselleşmiş destek ve makul düzenlemeler sunmayan ve makul düzenleme standartlarına uymayan
işyerlerine uygulanan etkili yaptırımlar hakkında yeterli bilgi olmaması,
Kamu sektöründe yüzde 3 oranında engelli istihdam edilmesi için konulan kotaya ve özel sektörde engelli
bireyler için belirlenen istihdam kotalarına yeterince uyulmaması,

Komite, Türkiye’ye aşağıdaki tavsiyelerde bulunmaktadır
Korumalı işyerleri uygulaması ve ilgili yasa, politika ve uygulamaların kaldırılması; zihinsel ya da psikososyal engelli bireyler ve engelli kadınlar dâhil tüm engelli bireyler için tüm sektörlerde kapsayıcı, açık ve erişilebilir
bir iş piyasası olmasını teşvik etmek üzere kıstas noktaları ve zaman çizelgesi olan bir strateji benimsenmesi ve
çalışma yeterliliği ve girişimcilik konularında sürekli eğitimin ve iş yönetimi için teknik yardımın temin edilmesi,
İş ve istihdam alanında engelliliğe dayalı ayrımcılık yapılan durumlarda tazminat verilmesi gibi etkili hukuk
yollarının mevzuatta yer alması,
Kamu idaresi ve diğer çalışma sektörlerinde uygulanan istihdam kotalarında eşit şartlar aranması,
istihdamda kota sistemine uyumun izlenmesi ve ilgili verinin toplanması ve kota sistemine uyulmayan durumlarda
yeterli yaptırımın uygulanması,
Engellilerin Haklarına İlişkin Sözleşme’nin 27. Maddesi ile Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarının (SKA) 8.5
sayılı hedefi arasındaki ilişki dikkate alınarak, engelli bireylerin eşit işe eşit ücret ilkesi uyarınca verimli ve insana
yakışır şekilde istihdam edilmesi.
Dünya genelinde %44 olan engelli nüfusun istihdam
sürecine katılım oranı Türkiye’de %22 düzeyindedir.
Yani her 100 engelliden 78’i herhangi bir işte çalışma
olanağına sahip bulunmamaktadır.
Engelliliğin yoksullukla var olan güçlü ilişkisi engellilerin
istihdam sürecinin dışında kalmasıyla daha kuvvetli
hale gelmektedir.
BM Eğitim, Bilim ve Kültür Kurumu’nun (UNESCO) birçok
ülkeden elde ettiği verilerle yaptığı değerlendirmeye
göre engelliliğin sebepleri arasında %20 ile “yetersiz
beslenme” ilk sırada yer almaktadır.

Yetersiz beslenmenin engelliliğin sebepleri arasında
ilk sırada yer almasının nedeni engellilerin istihdam
sürecinin dışında kalmaları sonucu insan onuruna
yaraşır bir yaşam sürmelerini sağlayacak gelirden
yoksun olmaları ve temel tüketim ürünlerine
erişememesidir.
Dünya genelinde engellilerin işsiz kalma ihtimali engelli
olmayanlara göre 2,5 kat daha fazladır. Dünya genelinde
600 milyondan fazla (engellilerin % 64’ü) engelli insan
işsizken, Türkiye’de bu oran %80’ler civarındadır.

Engellilerin istihdam süreçlerinin dışında kalmalarının sonucu olarak, engellilerin;
% 27’si muhtaçlık aylığı almakta,
%11‘i Sosyal Yardımlaşma Dayanışma Genel Müdürlüğünün ayni nakdi yardımlarına başvurmak,
% 6’sı Sosyal Hizmetler Çocuk Esirgeme Kurumundan destek görmekte,
% 4’lük kısım ise şahıslardan nakdi ve ayni destek almak zorunda kalmaktadırlar.

Engellilerin İstihdamını Etkileyen Faktörler:
İşverenlerin tutumları
Diğer çalışanların tutumları
İşyerlerinin erişilebilir olmaması
Engellilerin eğitim haklarına erişememesi sonucu kalifiye yönden eksikli kalmaları
Ailelerin engellileri sınırlayıcı tutumu
Engellilerin kendilerinden kaynaklanan şartlar olarak sayılabilir.

. Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları Hedef 8.5:2030’a kadar gençler ve engelliler de dâhil bütün kadın ve erkeklerin tam ve üretken istihdama
ve insana yakışır işlere erişimlerinin sağlanması ve eşit işe eşit ücret ilkesinin tam olarak benimsenmesi.
21
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Engellilerin işçi olarak kamu ve özel sektörde işe yerleştirilme işlemlerini Türkiye İş Kurumu (İŞKUR), memur
kadrosuna yerleştirilme işlemlerini ise Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın planlamasıyla Öğrenci Seçme
ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) yapmaktadır.
Engelliler İŞKUR il müdürlükleri veya hizmet merkezlerine sağlık kurulu raporlarıyla doğrudan başvurarak
kayıtlarına yaptırabilecekleri gibi www.iskur.gov.tr adresinden kendileri de kayıtlarını yaptırabilirler. Bu durumda
sağlık kurulu raporlarını İŞKUR’a götürerek onaylatmaları gerekmektedir.

Engellilerin İŞKUR’a kayıt şartları;
14 yaşını doldurmuş olmak
T.C. kimlik numarasına, yabancıların ise İçişleri Bakanlığı tarafından verilen yabancı kimlik numarasına
sahip olmak,
Sağlık kurulu raporuna sahip olmak (bu rapor İŞKUR’a sunulana kadar şahıslar sistemde engelli olarak
değerlendirilmezler.),
Sağlık kurulu raporunda engel oranının en az %40 olması,
Sağlık kurulu raporunda çalışamaz ibaresinin bulunmaması.
Engelliler özel ve kamu sektöründe işçi ve kamuda memur olarak istihdam edilmektedirler.

a) Engellilerin İşçi Olarak İşe Yerleştirilmeleri
4857 sayılı İş Kanunu’nun 30 uncu maddesinde öngörülen kota sistemi kapsamında 50 ve üstünde
işçi çalıştırılan özel sektör işyerlerinde çalışan işçi sayısının %3’ü, kamu işyerlerinde ise %4’ü kadar engelli işçi
çalıştırılmak zorunludur.
Tarım ve orman işyerlerinde ise 51 ve daha fazla işçi çalıştıran işyerleri için aynı kural geçerlidir,
Engelliler sağlık kurulu raporunda çalıştırılamayacağı belirtilen işlerde çalıştırılamazlar,
Engelliler www.iskur.gov.tr adresinde bulunan açık iş ilanlarına doğrudan internet üzerinden kendileri
veya kuruma giderek başvurabilirler,
Özel sektör işverenlerinin çalıştırdıkları her bir engelli için asgari ücret düzeyindeki sosyal güvenlik primi
işveren paylarının tamamı (2021 yılı için 733,37TL) Hazine ve Maliye Bakanlığınca karşılanmaktadır.

Engelli İşçi Çalıştırmayan İşyerlerinin Şikâyet Edilmesi
Engelli işçi çalıştırma zorunluluğu bulunmasına rağmen geçerli bir sebep olmaksızın istihdam gerçekleştirmeyen
işyerlerini İŞKUR İl Müdürlüklerine veya Hizmet Merkezlerine, CİMER’e veya Alo170 üzerinden Aile, Çalışma ve
Sosyal Hizmetler Bakanlığı’na şikâyet edilebilir.

Engelli İşçi Çalıştırmamanın Cezası
Engelli çalıştırma zorunluluğu bulunmasına rağmen engelli çalıştırmayan işverenlere çalıştırmadığı her engelli için
ve çalıştırmadığı her ay için 2021 yılında 4.348TL idari para cezası uygulanır. Bu idari para cezalarından toplanan
paralar; “Engelli ve eski hükümlü çalıştırmayan işyerlerinden toplanan idari para cezalarını kullandırmaya yetkili
komisyon” tarafından engellilerin mesleki eğitimleri, rehberlik ve istihdam projelerinin gerçekleştirilmesi ve
engellilerin kendi işini kurması projelerinde kullandırılır.

Engelli İşçi Talebi
Kamu ve özel sektör işyerleri, çalıştırmakla yükümlü bulundukları işçileri, yükümlülüğün doğmasından itibaren 5 iş
günü içinde niteliklerini de belirterek İŞKUR’dan talep ederler
Taleplerde, iş yerinde yapılan işin gerektirdiği ağırlıklı vasıfların üstünde istihdamı zorlaştırıcı şartlar öne sürülemez.
Engelli statüsündeki işçi taleplerinde, işin niteliği gerektirmediği sürece, engellilik oranına üst sınır getirilemez ve
engel grupları arasında ayrım yapılamaz.
Bu tür ayrım durumları “Nefret ve Ayrımcılık Suçu” kapsamına girmekte olup, bu durumda İŞKUR ve Aile Çalışma ve
Sosyal Hizmetler Bakanlığı’na şikâyette bulunulabileceği gibi Savcılığa suç duyurusunda da bulunmak mümkündür.

35 | ENGELLİLERİN YASAL HAKLARI REHBERİ

Engelli İşçi Talebinin Karşılanması
Özel sektör işyerleri, engelli açığını yükümlülüğün doğduğu andan itibaren 30 gün içinde karşılamak zorundadır.
İŞKUR, özel sektör işyerinin talep tarihinden itibaren en geç 10 gün içinde, başvuranlardan nitelikleri uygun
engellileri durumlarını ve niteliklerini belirten belgelerle birlikte işverenle görüştürür. İşveren bu görüşmeden
itibaren engelli açığını, en geç 15 gün içinde, İŞKUR tarafından görüştürülenler ya da İŞKUR’da kayıtlı diğer engelli iş
arayanları bizzat seçerek veya kendi imkanlarıyla temin edeceği engelliler arasından karşılar. İşyerleri işe alınanları
ve alınmayanları, alınmayış nedenlerini de belirterek İŞKUR’a bildirir.

Çalışırken Engelli Olanlar
Çalışırken engelli olan ve iş akdi feshedilmeyenler için işyerinin tescil talebinde bulunulması halinde gerekli
belgeleri sunmasıyla beraber İŞKUR işçiyi engelli olarak tesciller ve söz konusu işçi işyerinin çalıştırdığı engelli işçi
sayısına dahil edilir.

Engellilerin Çalıştırılamayacağı İşler
1. Yer altı ve su altı işlerinde engelli işçi çalıştırılamaz.
2. Engelliler, sağlık kurulu raporunda çalıştırılamayacakları belirtilen işlerde çalıştırılamaz.

Sağlık Kurulu raporunda “çalışamaz” ibaresi bulunan engellilerin çalıştırılması yasaktır.
Kamu Kuruluşlarının İşçi Kadrosunda Engelli İstihdamı
4857 sayılı İş Kanunu’na göre kamu kuruluşları işçi
kadrosunda çalıştırdıkları personel sayısının %4’ü kadar
engelli personel istihdam etmek zorundadırlar.
Engelli personel istihdam etmemeleri durumunda
özel sektöre uygulanan İdari Para Cezaları (İPC) kamu
kuruluşlarına da uygulanacaktır. (İş Kanunu md 101)
Kamu kuruluşları engelli işçi taleplerini İŞKUR üzerinden

aranır.

karşılamak zorundadırlar. Kamu kuruluşlarının direk
kendilerinin engelli işçi alımı yapmaları mümkün
değildir.
İŞKUR, kamu kurum ve kuruluşlarının işçi taleplerini
karşılamak için aşağıdaki kurallar doğrultusunda işlem
yapar ve belirlediği kişileri mülakat için ilan veren
kuruma yönlendirir.

Kamu kurum ve kuruluşlarının önlisans ve lisans düzeyindeki engelli işçi alımlarında EKPSS’ye girme şartı

Ortaöğretim ve daha alt eğitim düzeyindeki işçi talepleri ile temizlik hizmetlerinde, güvenlik ve koruma
hizmetlerinde, bakım ve onarım hizmetlerinde, eğitim şartı aranmaksızın İŞKUR tarafından gönderilecek adaylar
arasından noter huzurunda çekilecek kura ile işçi alımı yapılır.
Önlisans ve lisans eğitim düzeyindeki engelli işçi taleplerine başvuruda bir puan barajı aranmaz, bu
kişilerin EKPSS’ye girmiş olmaları yeterlidir.
Önlisans ve lisans eğitim düzeyindeki engelli işçi taleplerinde talep şartlarına uyan ve EKPSS puanı
bulunan adaylar arasından en yüksek EKPSS puanından başlanmak üzere alım yapılacak iş sayısının 4 katı kadar
kişi mülakata çağırılır.
Kuraya tabi engelli işçi alımlarında eğitim durumlarına bakılmaksızın zihinsel engelliler de istemeleri
hâlinde kuraya katılma talebinde bulunabilirler.
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b) Engellilerin Memur Olarak İşe Yerleştirilmeleri
Engellilerin devlet memuru olarak işe girmeleri ve
sürecin yürütülmesinden Aile, Çalışma ve Sosyal
Hizmetler Bakanlığı sorumludur. Bakanlık, ÖSYM eliyle
2 yılda bir yaptırdığı Engelli Kamu Personel Seçme
Sınavı (EKPSS) aracılığıyla engelli memur alımlarını
gerçekleştirir. EKPSS sonu çift rakam ile biten yıllarda
yapılmaktadır (örneğin; 2016,2018,2020). EKPSS’de
alınan puanlar 2 yıl süreyle geçerlidir.

EKPSS ve kura yolu ile engellilerin Devlet memurluğuna
alınması şartları, 07/02/2014 tarih ve 28906 sayılı
Bakanlar Kurulu kararı ile yürürlüğe giren “Engelli
Kamu Personel Seçme Sınavı Ve Engellilerin Devlet
Memurluğuna Alınmaları Hakkında Yönetmelik” ile
düzenlenmiştir.
Engellilerin Devlet memuriyetine alınması EKPSS ve
kura yöntemi olmak üzere iki şekilde gerçekleştirilir;

EKPSS’ye girme şartları:
Sağlık kurulu raporunda belirtilen engelli oranının en az %40 olması
Sağlık kurulu raporunda “çalışamaz” ibaresinin “olmaması”
Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
Taksirli suçlar ile 1 yıldan fazla hapis cezası almamak ve affa uğramış olsa da devletin şahsiyetine yönelik
suçlar ve rüşvet, zimmet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancın kötüye kullanılması gibi suçlardan hüküm
giymemiş olmak
Mezuniyet durumunun aşağıda belirtilen kriterlere uygun olması gerekmektedir;
- Ortaöğretim,
- Önlisans,
- Lisans düzeyinde eğitim veren kurumların birinden mezun veya sınavın geçerlik süresi içerisinde mezun
olabilecek durumda olmak.

Mezuniyet durumu EKPSS’ye girmeye uygun olmayan
-İlkokul,
-Ortaokul,
-İlköğretim,
-Özel eğitim iş uygulama merkezi veya okulundan mezun veya yerleştirme tarihinde mezun olacak durumda
olanlar,
Noter huzurunda yapılan kura çekimi yöntemiyle devlet memurluğuna atanırlar. Adaylar, Tercih Kılavuzunda kura
ile yerleştirme talep eden kamu kurum veya kuruluşlarından durumlarına uygun koşulların bulunduğu kadrolar
için tercihte bulunarak kura çekimine katılırlar.

Yerleştirmede Aranan Şartlar
Engelli kamu personeli olarak atanmak isteyen adaylarda, 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinde yer alan genel ve
özel şartlarla birlikte atanacakları kadro için Tercih Kılavuzunda ilan edilen diğer şartlar aranır.
Genel şartlar özet olarak şu şekildedir;
Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
18 yaşını tamamlamış olmak,
Atanacağı kadro için istenilen öğrenim düzeyine sahip olmak,
Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
Devlet memuriyetine engel suçlardan hükümlü olmamak,
Askerlik yükümlülüğü olanların askerlikle ilişiği bulunmamak,
Özel şartlar ise adayların tercih edecekleri kadronun karşısında yer alan yeterlik, sertifika, bonservis, yabancı dil
şartı gibi genel şartlar kapsamı dışında sahip olmaları gereken diğer şartlardır.
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Yerleştirme Sonuçları Nasıl Öğrenilir?
Engelli kamu personel adayları, yerleştirme sonuçlarını sahip oldukları elektronik şifre ile ÖSYM’nin internet
sayfasından (www.osym.gov.tr) öğrenebilirler. Adaylara yerleştirme sonuçlarına ilişkin postayla herhangi bir sınav
sonuç belgesi gönderilmemektedir.

Yerleşen Memur Adayları Ne Yapmalı?
Adaylar, yerleştirildikleri kamu kurum ve kuruluşlarına,
Tercih Kılavuzunda istenilen belgelerle birlikte süresi
içinde başvurur.
Bir kadroya yerleşen aday atanmak üzere doğrudan
yerleştirildiği kuruma başvuru yapacaktır. Atanmak
için gerekli belgeler ve bu belgelerin hangi tarihe
kadar nereye teslim edileceğine ilişkin bilgiler adayın
yerleştirildiği kurumdan öğrenilecektir.
Kamu kurum ve kuruluşları, yerleştirmeye ilişkin
olarak atamaya yetkili amirin onayı ile beş kişiden
oluşan bir değerlendirme komisyonu kurar. Bu
komisyon, atanmak üzere başvuran adayları, aranılan
nitelikler yönünden inceleyerek, nitelikleri uyanların
atamalarının yapılmasını teklif eder. Bu adaylar, kamu
kurum ve kuruluşlarınca başka bir sınav veya mülakat
yapılmaksızın atanır.
Atamasının yapılması uygun görülen adaylar, atama

işlemleri yapılmadan önce, kamu kurum ve kuruluşları
tarafından hazırlanan atama başvuru formu ile adli
sicil ve askerlik durumu ile ilgili beyanda bulunurlar. Bu
hususlarda adaylardan yazılı beyanları dışında ayrıca
bir belge talep edilmez. Adayların bu beyanlarının
doğruluğu yetkili mercilerden kurumlarca teyit edilir.
Adayların atanma işlemleri, atama başvuru formunda
belirtilen bilgilerin teyidi sürecinin tamamlanması
beklenmeksizin sonuçlandırılır.
Gerçeğe aykırı belge verdiği veya beyanda bulunduğu
tespit edilenlerin atamaları yapılmaz, atamaları
yapılmış ise iptal edilir, bu kişiler hakkında 26/9/2004
tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu hükümleri
uygulanır. Gerçeğe aykırı belge verdikleri veya beyanda
bulundukları tespit edilen adaylar hakkında yapılacak
işlemler, atama başvuru formunda kamu kurum ve
kuruluşları tarafından yazılı olarak belirtilir.

c) Türkiye İş Kurumu Tarafından Sunulan Diğer Hizmetler;
Türkiye İş Kurumu tarafından işe yerleştirme hizmetlerinin dışında engellilere yönelik sunduğu diğer hizmetler
şunlardır;

1- Engellilere Yönelik Meslek Edindirme Kursları (MEK)
Engelliler, “Engelli ve Eski Hükümlü Çalıştırmayan İşverenlerden Tahsil Edilen İdari Para Cezaları Kullandırmaya
Yetkili Komisyon” tarafından uygun bulunan ve dernekler, vakıflar, kamu kurum ve kuruluşları, özel sektör işyerleri
tarafından uygulanan meslek edindirme kurslarına katılabilirler.
Meslek edindirme kurslarına katılmak için engelliler aşağıdaki şartların hepsine sahip olması gerekmektedir;
Kuruma kayıtlı işsiz olmak,
15 yaşını tamamlamış olmak,
Mesleğin gereklerine uygun olarak belirlenen özel şartlara sahip olmak,
Kurumca aynı meslekte düzenlenen kursu tamamlamamış olmak,
İş ve meslek danışmanlığı hizmetlerinden faydalanmak,
Emekli olmamak,
olmak,

Kurslara katılmama yönünde yaptırım uygulanmıyor olmak veya yaptırımın üzerinden 24 ay geçmiş
işgücü kaybının en az % 40 olduğunun “Engellilere Verilecek Sağlık Kurulu Raporları” ile belgelendirmek
Örgün öğretimde (özel eğitim ve rehabilitasyon dahil) öğrenci olmamak,
Tamamlayıcı meslekler hariç, aynı proje sahibinin bir başka kursuna katılmamış olmak.
Proje sahibi kuruluş yöneticileriyle kan bağına sahip olmamak
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Engellilere yönelik açılacak meslek edindirme
kursları Mart ve Eylül ayları sonunda toplanan ilgili
komisyon kararıyla belirlenir. Engelliler açılacak
kurslarla ilgili bilgileri üyesi oldukları dernek/vakıf
gibi kuruluşlardan, Türkiye İş Kurumu Engelli ve Eski
Hükümlü Kurslar Servisinden veya https://esube.iskur.
gov.tr/Kurs/KursOnAir.aspx?ProgramTur=1 adresinden
edinebilirler.
Engelliler katılacakları Meslek Edindirme Kursunu
başarıyla bitirmeleri durumunda İŞKUR ve Milli Eğitim

Bakanlığı onaylı Meslek Edindirme Kursu Sertifikası
sahibi olmaktadırlar. Engellilere kursa devam ettikleri
gün başına (2021 yılı için istihdam garantili mesleki
eğitim kurslarında 45TL, istihdam garantisiz mesleki
eğitim kurslarında 35 TL, sanayi sektöründeki
istihdam garantili mesleki eğitim kurslarında 70 TL,
geleneksel meslekler kapsamında düzenlenen mesleki
eğitim kurslarında 45TL) harçlık İŞKUR tarafından
ödenmektedir.

2- Engellilerin Kendi İşini Kurmalarına Yönelik Projeler Türkiye iş Kurumu tarafından aşağıdaki şartları taşıyan engellilere hazırlayacakları projeye istinaden kendi işini
kurmak üzere geri dönüşsüz hibe vermektedir. Bu destekten faydalanmak isteyen engellilerin aşağıdaki şartlara
eksiksiz olarak sahip olması gerekmektedir;
İŞKUR’a kayıtlı olmak,
İşgücünün en az % 40’ından yoksun olduğunu “Engellilere Verilecek Sağlık Kurulu Raporları” ile
belgelendirebilmek,
18 yaşını tamamlamış olmak,
Hangi sebeple olursa olsun emekli olmamak,
Kendi üzerine aktif olarak kayıtlı işyeri/işletme olmamak, (Proje başvuru rehberi yayım tarihi itibari ile
proje konusu meslekte vergi kaydı ve son bir yıl içerisinde terk mükellefi olmamak),
İşyerinin kurulacağı il sınırları içinde ikamet etmek,
Girişimcilik eğitim programı sertifikasına sahip olmak,
Kurulacak iş ile ilgili başka mevzuatlarda aranılan diploma, sertifika, izin vb. belgelere sahip olmak ve
aranılan diğer şartlara haiz olmak,
Kendisine vasi tayini yapılmamış olmak,
Herhangi bir icra dosyası bulunmamak. (Komisyon tarafından kabul edilen projelerin sözleşme imzası
öncesinde https://www.turkiye.gov.tr/adalet-icra-dosyasi-sorgulama adresinden kişinin icra dosyasının olup
olmadığı sorgulamasının yapılması gerekmektedir.)
Girişimcilik eğitim programı, İŞKUR, Büyükşehir ve ilçe belediyeleri, KOSGEB, Türkiye Esnaf ve Sanatkârları
Konfederasyonu, engelli dernek ve vakıfları tarafından gerçekleştirilmektedir.
Uygulamalı girişimcilik eğitim programının süresi 32 saattir.

. https://media.iskur.gov.tr/38787/basvuru_rehberi.pdf
. https://media.iskur.gov.tr/22388/engelliler_gecerlibirmeslek.pdf
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Neler Desteklenecektir?
Komisyon değerlendirmesi sonucunda kaynak tahsis edilmesine karar verilen projelerde, başvuru sahibinin talep
etmesi halinde, aşağıdaki maliyetler karşılanabilecektir:
Neler Desteklenecektir?
Komisyon değerlendirmesi sonucunda kaynak tahsis edilmesine karar verilen projelerde, başvuru sahibinin talep
etmesi halinde, aşağıdaki maliyetler karşılanabilecektir:
Kuruluş İşlemleri Desteği: İşyeri kuruluşu için yapılan resmi işlemler, onaylar, izinler, ruhsatlar ve sigorta
gibi masraflar için belge karşılığı olmak üzere en fazla 5.000 TL,
İşletme Gideri Desteği: Sözleşme imza tarihinden sonra 12 ay süre ile belge karşılığı olarak işletme
giderlerinin (su, elektrik, iletişim, ısınma, tanıtım ve kira) en fazla % 60’ını geçmeyecek şekilde yıllık toplamda en
fazla 15.000 TL,
Kuruluş desteği: Sözleşme imza tarihinden itibaren 12 ay boyunca belge karşılığı olmak üzere işletmenin
temel faaliyet alanı ile ilgili makine, teçhizat, yazılım, donanım, ara madde, sarf malzeme, ofis malzemesi gibi
maliyetler için vergiler dâhil en fazla 45.000 TL olmak üzere toplam 65.000TL’ye kadar destek sağlanmaktadır.
Söz konusu ödemeler, işyeri kuruluşunu gerçekleştiren engellinin harcamayı yaptığına dair fatura/makbuz vb
harcama belgelerini İŞKUR’a ibraz etmesi üzerine yapılmaktadır.
Destek Verilmeyecek Maliyetler Nelerdir?
Aşağıdaki masraflar İŞKUR tarafından desteklenmemektedir;
Depozito,
Su, elektrik, iletişim vb. abonelik ücretleri,
Çalışanların ücretleri,
İşlenerek veya doğrudan satılacak ürünlerin bedelleri,
İşin konusu ile doğrudan ilgisi olmayan ve işin kurulmasına engel olmayan demirbaş ve diğer malzemelerin
bedelleri,
Kurulmuş bir işletmenin geliştirilmesini, değiştirilmesini amaçlayan giderler,
Engellilerin erişebilirliklerini sağlayıcı olması şartı ile inşaat, tadilat ve bakım giderlerinin toplam kuruluş
desteğinin yüzde 10’unu aşan kısmı.

ENGELLİLERİN YASAL HAKLARI REHBERİ | 40

Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar;
“Engelli Sağlık Kurulu Raporları’nda yer alan engellinin çalışamayacağı alanlarda ya da işlerde kurulmak
istenen işlere ilişkin projeler kabul edilemez.
aittir.

Proje sahibinin kuracağı işletme ile ilgili alacağı ruhsat vb. izinler ile ilgili yükümlülükler proje sahibine
Engellinin fiili olarak kendilerinin işin başında olacakları projeler desteklenmektedir

Proje başvurusu yapan kişinin üzerinde hangi amaçla olursa olsun bir işyerinin olması durumunda yeni
bir işyeri desteği verilmemektedir.
Başvuru sahibinin hangi şekilde olursa olsun emekli olması durumunda destek verilmez.
Başka kurum veya kişilerden destek alınan projelerde, aynı maliyet kalemlerine engellinin kendi işini
kurma hibe desteği kapsamında destek sağlanmaz.
Hibe desteği sağlanması kararı verilen projelerin ödemeleri, sözleşme imza tarihinden sonra fatura veya
fatura yerine geçen belgeler karşılığı yapılacağından; fatura veya belge olmaksızın önceden ödeme yapılmaz.
Sözleşme imza tarihinden önceki tarihlerde düzenlenen faturaların karşılığı ödenmez.
Destek verilen proje kapsamında kurulan işletmenin sözleşme tarihinden itibaren en az 3 (üç) yıl fiili olarak
faaliyetine devam etmesi gerekmektedir. Mücbir sebepler dışında aksi durumun tespiti halinde “kuruluş desteği”
olarak yapılan ödemeler yasal faizi ile birlikte geri alınır.
Kendi işini kurma projelerinde, işin yürütülmesi sırasında ortaya çıkabilecek zararlara karşılık üç yıl süre
ile proje kapsamında destek verilen demirbaşları ve işyerini her türlü riske karşı koruyucu şekilde kapsamlı sigorta
yaptırılması zorunludur.
İŞKUR tarafından 6 aylık periyotlarla yapılan kontrollerde alınan malzemelerin eksik olması durumunda
tamamlanması yazılı olarak istenecek, tamamlanmaması durumunda ise projenin devamını etkileyen bir husus
olup olmadığına bakılarak gerekmesi halinde proje iptal edilerek kuruluş desteği yasal faizi ile geri alınır.
Hangi Evraklarla Başvuru Yapılacaktır?
1 - Talep dilekçesi,
2 - Proje Başvuru Formu,
3 - Kimlik fotokopisi,
4 - Kurulacak işin konusu ile ilgili mevzuatında zorunlu belge istenmesi durumunda, bu mesleki bilgiyi gösteren
diploma, sertifika gibi belgenin örneği (örneğin terzilik, berberlik gibi mesleklerde ustalık-kalfalık belgesi gibi)
5 - Girişimcilik eğitim programı sertifikasının örneği,
6 - Proje kapsamında diğer kurum ve kuruluşlarla işbirliğine ilişkin belgeler (varsa),
7 - Bütçe tablosu (Başvuru Formunun ekindeki EK-1/A doldurulacaktır. “Kuruluş desteği” kapsamında verilen 45
bin TL ve varsa proje sahibinin kendi katkısı ile Komisyondan talep edilen kalemlerin ayrıntılı olarak belirtilmesi
gereklidir),
8 - Engelli Sağlık Kurulu Raporu’nun aslı gibi yapılmış örneği (Hastane, İŞKUR il müdürlüğü gibi resmi kurumlarca
aslı gibi yapılması gerekir),
9 - Vergi Dairesinden son başvuru tarihinden önceki bir ay içinde alınmış, proje sahibinin güncel vergi mükellefiyet
durumunu gösterir belge,
10 - Hayvancılık ve tarım projelerinde Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl/İlçe Müdürlüklerinden alınacak “İşletme
Belgesi” örneği (Proje başvuru tarihinden 3 ay öncesine kadar işletmede hayvan hareketliliği olup olmadığı ayrıca
belirtilmelidir.)
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3- Engellinin İşe Yerleştirilmesi, İşe ve İşyerine Uyumunun Sağlanmasına Yönelik
Projeler
Engelli bireylerin kendi yaşamının sorumluluğunu alabilen bağımsız bireyler olmasına katkıda bulunup, işe kabulü
için hazırlanmasını, işe yerleşmesini, işe ve işyerine uyumunun sağlanmasını temin edecek projelerdir. Bu projeleri
belediyeler, başta engellilere yönelik çalışma yapanlar olmak üzere sivil toplum kuruluşları, özel sektör işyerleri,
üniversiteler vb kurum ve kuruluşlar yürütebilmektedirler.
Proje kapsamında engellilere; en az 10 gün süre ile, işe ve işyerine uyumu için motivasyon, iş oryantasyonu,
kişisel gelişim, mülakat-iş görüşmesi, temel yaşam becerileri gibi konuları içeren danışmanlık hizmeti verilmesi
zorunludur. Engelli bireylerin özelliğine, becerilerine ve tercihine göre iş seçmesi, iş ortamına ve sosyal hayata
uyumu gibi konularda katkıda bulunmak için hazırlanacak projelerin en az 6, en fazla 12 ay, istihdam süresi en az 4
ay ve proje sonucunda istihdam edilecek engelli sayısı projeye katılan engelli sayısının %25’i olmak zorundadır. Bu
şekilde İstihdam edilecek engellinin, son 1 yıl öncesine kadar istihdamın gerçekleştiği işyerinin çalışanı olmaması
gerekmektedir.

4- Engellinin İş Bulmasını Sağlayacak Destek Teknolojilerine Yönelik Projeler
Engellinin bir işyerinde istihdam edilmesi, işe uyumunu, etkin ve güvenli bir şekilde çalışmasını sağlayacak destek
teknolojileri ile ilgili projeleri, İŞKUR’a kayıtlı belediyeler, sivil toplum kuruluşları, özel sektör işyerleri, üniversiteler
vb. sunabilmektedir.
Engelli istihdam etme taahhüdü karşılığında, proje sunan kuruluşun;
Engellinin işini yapmasını sağlayacak veya kolaylaştıracak araç ve gereçler, diğer alt teçhizatlar ile bunları
kullanmaya yarayan aparatlar,
İşverenin engelliyi işe alması halinde bilgisayar kullanmasını kolaylaştıracak yazılım ve donanım desteği,
Engellinin işini yapmasını sağlayacak kabartma harfler (braille alfabesi) kullanılmış teknolojileri gibi
teknolojik destek talepleri İŞKUR tarafından karşılanmaktadır.

5- Korumalı İşyeri Desteğine Yönelik Projeler
26.11.2013 tarih 28833 sayılı Resmi Gazete ’de yayımlanan Korumalı İşyerleri Hakkında Yönetmelik ve 20.04.2016
tarih 29699 sayılı Resmi Gazete ‘de yayımlanan Korumalı İşyerlerinde Çalışan Engellilerin Ücretlerine Karşılık
İşverene Yapılacak Ödeme Hakkında Yönetmelik ile bu alandaki usul ve esaslar çerçevesinde İŞKUR tarafından
korumalı işyerlerine destek sunulmaktadır.
Korumalı işyeri statüsü almış, en az 8 zihinsel ve ruhsal engellinin çalıştığı ve çalışanların en az %75’nin engelli
olduğu işyerleri destekten faydalanabilmektedir. Bu kapsamda İŞKUR tarafından desteklenen işyerlerinin 3 (üç)
yıl boyunca faaliyetine devam etmesi ve 8 zihinsel ve ruhsal engelliden az olmamak üzere çalışanlarının %75’nin
engelli olması gerekmektedir.
Bu kapsamda hazırlanan ve kabul edilen projeler karşılığında korumalı işyerine;
1- Kuruluş sermayesi desteği: Korumalı işyerinin kapasitesinin artırılması için gerekli olan sermayenin %
60’ı kuruluş tarihinden itibaren bir yıl içerisinde hibe olarak tahsis edilecektir. Hibe rakamı en fazla 150 bin TL
olmaktadır.
2- Engelli ücret desteği: Proje başlangıcından itibaren korumalı işyerinde çalışacak engelli işçilerin ücret giderleri,
brüt asgari ücret üzerinden desteklenmektedir.
3- İşletme giderleri desteği: Sözleşme imza tarihinden itibaren bir yıl boyunca işletme giderlerinin (su, elektrik,
ısınma, iletişim, tanınırlık) fatura bedellerinin % 60’ı desteklenmektedir.
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d) Engellilerin İstihdam Konusundaki Diğer Hakları
Tekrar İşe Alma Zorunluluğu:
Bir işyerinden malulen ayrılmak zorunda kalıp da sonradan maluliyeti ortadan kalkan işçiler eski işyerlerinde
tekrar işe alınmalarını istedikleri takdirde, işveren bunları eski işleri veya benzeri işlerde boş yer varsa derhal,
yoksa boşalacak ilk işe başka isteklilere tercih ederek, o andaki şartlarla işe almak zorundadır.
Aranan şartlar bulunduğu halde işveren iş sözleşmesi yapma yükümlülüğünü yerine getirmezse, işe alınma
isteğinde bulunan eski işçiye altı aylık ücret tutarında tazminat öder.
Ayrımcılık Yasağı:
İşverenler iş seçiminden, başvuru formları, seçim süreci, teknik değerlendirme, önerilen çalışma süreleri ve
şartlarına kadar olan aşamaların hiçbirinde engelli işçi aleyhine ayrımcı uygulamalarda bulunulamaz. Çalışan
engellilerin aleyhine farklı muamelede bulunulamaz. Ayrımcılık yasağına aykırılık halinde işçi, 4 aya kadar ücreti
tutarındaki uygun bir tazminattan başka yoksun bırakıldığı haklarını da talep edebilir.
Yine ayrımcılık veya farklı muamele gösteren kamu kurum ve kuruluşları ile işverenler için Türk Ceza Kanunu’nun
122’nci maddesi hükümleri uygulanır.
İşyeri ve Çalışma Koşullarının Engellilere Göre Hazırlanması:
İşverenler, işyerlerini engellilerin çalışmalarını kolaylaştıracak ve işin engelli çalışana uygunluğunu sağlayacak
şekilde hazırlamak, sağlıkları için gerekli tedbirleri almak, mesleklerinde veya mesleklerine yakın işlerde çalıştırmak,
işleriyle ilgili bilgi ve yeteneklerini geliştirmek, çalışmaları için gerekli araç ve gereçleri sağlamak zorundadırlar.
Engellilerin Çalıştırılamayacakları İşler:
Yer altı ve su altı işlerinde, sağlık kurulu raporunda çalıştırılamayacakları belirtilen işlerde çalıştırılamaz.
Mazeret İzni:
İşçilerin en az %70 oranında engelli veya süreğen hastalığı olan çocuğunun tedavisinde, hastalık raporuna dayalı
olarak ve çalışan ebeveynden sadece biri tarafından kullanılması kaydıyla, bir yıl içinde toptan veya bölümler
hâlinde on güne kadar ücretli izin verilir.
Analık İzni:
4857 sayılı İş Kanunu’nun 74. Maddesi uyarınca çocuğu engelli doğan çalışan annenin ücretli izinlerinin ardından
istemesi halinde 360 gün yarı zamanlı çalışma hakkı bulunmaktadır.
Engelli ve Engelli Yakını Olan Memurların Yer Değişikliği
Sağlık kurulu raporunda en az yüzde kırk oranında engelli olduğu belirtilen memurlar ile ağır engelli raporlu eşi
veya bakmakla yükümlü olduğu birinci derece kan hısımları bulunan memurlar engellilik durumundan kaynaklanan
gerekçelere dayalı olarak yer değiştirme talebinde bulunabilir.
Engelli Çalışanın İdari İzinleri
Olumsuz hava şartları vb durumlarda okulların tatil edilmesi durumunda engelli kamu çalışanları da idari izinli
sayılırlar. Kamu çalışanı engelliler ayrıca 10-16 Mayıs Engelliler Haftasının ilk günü ile 3 Aralık Dünya Engelliler
Gününde idari izinli sayılırlar.
Engelli Memurun Nöbet Muafiyeti
Devlet Memurları Kanunu’nun 101.maddesinde engelli memurlara isteği dışında gece nöbeti ve gece vardiyası
görevi verilemeyeceği kuralı konulmuştur.
Günlük Çalışma Saatlerinin Tespiti
Devlet Memurları Kanunu 100.maddesine göre; engelli memurlar için engel durumu, hizmet gerekleri, iklim ve
ulaşım şartları göz önünde bulundurulmak suretiyle günlük çalışmanın başlama ve bitiş saatleri ile öğle dinlenme
süreleri amirlerce farklı belirlenebilir
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7. EMEKLILIK HAKKI
a) İşçi Olarak Çalışan Engellilerin Emeklilik Şartları
5510 sayılı Kanuna göre; ilk defa sigortalı olduğu tarihten sonra meslekte kazanma gücünü %60 ve üzerinde
kaybetmiş olanlar 10 yıl 1800 gün prim ödeme şartları ya da bakıma muhtaç ise sigortalılık süresi aranmaksızın
1800 gün prim ödeyerek emekli olabilirler. Bu emeklilik malulen emekliliktir.
Malulen emekli olanların tekrar sosyal güvenlik kapsamında prim ödeyerek bir işte çalışmaları mümkün değildir.
Malulen emekli olanlar tekrar çalışmaya başlarlarsa malulen emeklilik hakları iptal edilir.
Engelli olarak emekli olmanın ise 2 şekli bulunmaktadır;
1. Sigortalı olarak ilk defa çalışmaya başladığı tarihten önce %60 ve daha fazla oranda engeli bulunan ve bu
nedenle malullük aylığından yararlanamayanlar en az 15 yıl sigortalı bulunmak ve en az 3960 gün sigorta primi
olmak şartlarını sağladıkları durumda engelli olarak emekli olabilirler.
2. Yetkili sağlık kurullarınca usulüne uygun düzenlenecek raporlar ve dayanağı tıbbî belgelerin incelenmesi sonucu,
Kurum Sağlık Kurulunca çalışma gücündeki kayıp oranının;
a) %50 ilâ %59 arasında olduğu anlaşılan sigortalılar, en az 16 yıl sigortalı olmaları ve 4320 gün,
b) Yüzde 40 ilâ yüzde 49 arasında olduğu anlaşılan sigortalılar, en az 18 yıldan beri sigortalı olmaları ve 4680 gün,
şartlarını yerine getirenler engelli olarak emekli olma hakkını kazanır.
01.10.2008 tarihinden önce işe girişleri olan ve işe başlarken %60 ve üzeri engelli olanlar yaş haddine bakılmaksızın
15 yıl sigortalılık süresi ve az 3600 gün malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi ödemiş olmak şartıyla yaşlılık
aylığından yararlanırlar.
Kadın sigortalılardan başka birinin sürekli bakımına muhtaç derecede malul çocuğu bulunanların, 1 Ekim 2008
tarihinden sonra geçen prim ödeme gün sayılarının dörtte biri, prim ödeme gün sayıları toplamına eklenir ve
eklenen bu süreler emeklilik yaş hadlerinden de indirilir.

b) İsteğe Bağlı Sigorta Yatıran Engellilerin Emeklilik Şartları
İsteğe bağlı sigorta yatıran (işyeri sahipler, tarımla uğraşanlar vb) engellilerin emeklilik şartları şu şekildedir;
Engellilik oranı %40 ile 49 arasında olan engelliler 18 yıl çalışmaları ve 4680 prim günü ödemeleri durumunda,
Engelli oranı %50 ile %59 arasında olan engelliler 16 sene çalışmaları ve 4320 prim günü ödemeleri durumunda,
Engellilik oranı %60’tan fazla olan engelliler 15 sene çalışmaları ve 3960 prim gününü ödemeleri durumunda
emekli olabilmektedirler.
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c) Kamu Personeli Olan Engellilerin Emeklilik Şartları
Kamu personeli olan engelli çalışanlar, engellilik oranı %40 olması, 15 yıl sigortalılık süresi ve 5400 gün prim
ödenmesi şartlarını sağladıkları durumunda emekli olabilmektedirler.
İşçi olarak işe başlama yıllarına engellilerin emeklik şartları örnek tablo ;
ÇALIŞMA GÜCÜNDE KAYIP ORANI

İŞE BAŞLAMA
TARİHİ

%60 VE DAHA ÇOK OLANLAR

%50 - 59 ARASI OLANLAR

%40- 49 ARASI OLANLAR

01.10.2008 - 31.12.2008

15 YIL, 3 BİN 700 GÜN

16 YIL, 3 BİN 700 GÜN

18 YIL, 4 BİN 100 GÜN

01.01.2009 - 31.12.2009

15 YIL, 3 BİN 800 GÜN

16 YIL, 3 BİN 800 GÜN

18 YIL, 4 BİN 200 GÜN

01.01.2010 - 31.12.2010

15 YIL, 3 BİN 900 GÜN

16 YIL, 3 BİN 900 GÜN

18 YIL, 4 BİN 300 GÜN

01.01.2011 - 31.12.2011

15 YIL, 3 BİN 960 GÜN

16 YIL, 4 BİN GÜN

18 YIL, 4 BİN 400 GÜN

01.01.2012 - 31.12.2012

15 YIL, 3 BİN 960 GÜN

16 YIL, 4 BİN 100 GÜN

18 YIL, 4 BİN 500 GÜN

01.01.2013 - 31.12.2013

15 YIL, 3 BİN 960 GÜN

16 YIL, 4 BİN 200 GÜN

18 YIL, 4 BİN 600 GÜN

01.01.2014- 31.12.2014

15 YIL, 3 BİN 960 GÜN

16 YIL, 4 BİN 300 GÜN

18 YIL, 4 BİN 680 GÜN

01.01.2015'TEN SONRA

15 YIL, 3 BİN 960 GÜN

16 YIL, 4 BİN 320 GÜN

18 YIL, 4 BİN 680 GÜN

. https://sgkucretleri.com/engellilerin-emeklilik-hesaplamasi-tablolu.html
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8. ENGELLI HAKLARI LISTESI
1)

Devlet tiyatroları, gösterilerini engellilere ücretsiz sunmaktadır.

2)
THY uçuşlarında promosyon biletler hariç tüm iç hat biletlerde %20 indirim ve tüm dış hat biletlerde %25
indirim sağlanır.
3)

Engelliler TCDD’nin ana hat yolcu trenlerinden ücretsiz yararlanır.

4)
Belediyelere, belediyeler tarafından kurulan şirketlere, birlik, müessese ve işletmelere veya belediyeler
tarafından yetki verilen özel şahıs ya da şirketlere ait şehiriçi toplu taşıma hizmetlerinden
5)

Turkcell (Destekcell) cep telefonlarında görüşme ücretinden indirimli olarak yararlanılabilir.

6)

Türk Standartları Enstitüsü tarafından engelliler için özel düzenlemeleri içeren standartlar hazırlanmaktadır.

7)

Trafik akışını engellememek koşuluyla park etmeye elverişle alanlara araç park edebilirler.

8)
Oy kullanırken seçim kurullarının engelliler için düzenleme yapmaları gerekmektedir (572 sayılı Bazı
Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname Madde 26-27).
9)
Belediyeler 572 sayılı kanun hükmünde kararname gereğince engellilere uygun düzenlemeleri standartlara
uygun olarak yapmak zorundadır. (572 sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde
Kararname Madde 3-4).
10)
1580 Sayılı Belediyeler ve 3030 sayılı Büyükşehir Belediyeleri Yasası, belediyelere ait ve belediyeler
tarafından işletilen veya kiraya verilen büfeler, otoparklar gibi işyerlerinin engelliler tarafından işletilmesi konusunda
kolaylık getirmiştir (572 sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname Madde
3-4).
11)
18 yaşını bitirmiş ve herhangi bir yerden geliri olmayanlar emekli sandığına veya bulunduğu yerdeki valilik
veya kaymakamlık makamlarına başvuru yaparak 2022 sayılı Kanun gereğince Muhtaçlık Aylığı bağlanmasını talep
edebilir.
12)
Engellilerin kullandığı araç ve gereçler il ve ilçe Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları tarafından
karşılanabilmektedir (572 sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname
Madde 17).
13)
İmar Mevzuatına ulaşılabilirlikle (fiziksel engellerin kaldırılmasıyla) ilgili hükümler eklenmiştir. Buna
göre, kaldırımlar, yaya yolları, konutlar ve umumi binalar engellilerin ulaşabilirliğine uygun olarak yapılmak
durumundadır.
14)

Engelliler H sınıfı sürücü belgesi alarak özel tertibatlı araç kullanabilirler.

15)
H sınıfı sürücü belgesine sahip olan engelliler yurt içinden aldıkları özel tertibatlı otomobillerde, katma
değer vergisi indiriminden yararlanmakta ve taşıt alım vergisinden muaf tutulmaktadır.
16)
H sınıfı sürücü belgesi olan engellilerden uygun şartları taşıyanların yurt dışından getirtecekleri özel
tertibatlı otomobiller için gümrük vergisi muafiyeti vardır.
17)
El ve ayak fonksiyonunu tamamen yitirmiş bulunan engellilerin yurt dışından getirtecekleri özel tertibatlı
minibüsler gümrük vergisinden muaftır.
18)
Sosyal güvenlik kuruluşlarınca karşılanan araç ve gereçlerin standartlara uygun olarak sağlanması
gerekmektedir (572 sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname Madde
20-22-23).
19)
Engelli çocuğun resmi veya özel eğitim merkezlerinde aldıkları gelişim ve eğitime ilişkin giderlerin bir kısmı
çalışılan kurum, emekli sandığı ve SGK tarafından bütçe uygulama talimatları çerçevesinde karşılanmaktadır.
20)
Kredi Yurtlar Kurumu tarafından %40 ve üzeri engeli bulunan engellilere burs ve yurt başvurularında
öncelik tanınmaktadır.

ENGELLİLERİN YASAL HAKLARI REHBERİ | 46

21)
Kredi ve Yurtlar Kurumu tarafından uygulanan harç ve öğrenim kredisi tahsisinde %40 ve üzerinde
engelli olduğunu belgeleyenlere öncelik tanımakta ve harç kredisinin geri ödenmesinde yönetim kurulu kararı
ile %50 indirim yapılmaktadır.
22)
197 Sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanunu’nun 4. maddesine göre, bizzat maluller tarafından kullanılan
ve %90 ve üstü oranda raporu bulunan tüm engelliler motorlu taşıtlar vergisinden müstesnadır.
23)
Serbest meslek erbabı ve ücretli çalışan engelliler ile kendisi engelli olmasa bile ailesinde engelli kişi
bulunan serbest meslek erbabı ile ücretliler vergi indiriminden yararlanırlar.
24)
Bir mesleği olan engellilerin işverenlerce öncelikli olarak meslekleri ile ilgili işlerde çalıştırılmaları
gerekmektedir.
25)
Kurum ve kuruluşlar çalışma yerlerini engellilerin çalışmasını kolaylaştıracak şekilde düzenlemek,
gerekli tedbirleri alarak erişilebilirliğini sağlamak ve engellilerin çalışmaları ile ilgili özel araç ve gereçleri temin
etmek zorundadır.
26)

EKPSS 2 yılda bir (çift yıllar) yapılmakta ve sınav sonuçları 2 yıl geçerli olmaktadır.

27)
Engellilerin çalıştığı kamu kurum ve kuruluşu özelleştirme kapsamındaysa, kapatma ve tasfiye halleri
dışında engelliler işten çıkartılamaz.
28)
Özelleştirme sonucunda engellilerin çalıştığı kurum veya kuruluşun tasfiye edilmesi veya kapatılması
halinde işine son verilen engelli Türkiye İş Kurumu’na başvurmalıdır. Bu durumda iş kaybı tazminatı kanunun
diğer çalışanlara tanıdığı hakların iki katı oranında ödenmektedir.
29)

Meslek edindirme kurslarından yararlanan engellilere işe yerleştirmelerde öncelik tanınır.

30)
Engelli işçiler, diğer işçilere yapılan sosyal yardımlardan aynen yararlanırlar. Toplu iş görüşmelerinde
ve sözleşmelerinde engelli işçiler aleyhine hükümler konulamaz.
31)

Engelliler kendi işini kurduğunda gelir vergisi indiriminden yararlanabilir.

47 | ENGELLİLERİN YASAL HAKLARI REHBERİ

“Bu rapor, Sivil Düşün AB Programı kapsamında Avrupa Birliği finansal desteği ile üretilmiştir. Bu yayının
içeriğinden yalnızca Engelliler ve Gençlik Derneği sorumludur ve hiçbir şekilde Avrupa Birliği’nin görüşlerini
yansıtmamaktadır.”

engencder@gmail.com

0507 4517735
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