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1.Engelli aylığı nedir?

Sosyal güvencesi olmayan ve hane içinde kişi başına düşen geliri net
asgari ücretin 1/3’ünden (2021 yılı için 852,53-TL) az olan
vatandaşlarımıza yapılan yardımlardır.

2.Engelli aylığını kimler alabilir?
 
%40 ve üstü engelli raporu olan bireyler engelli aylığı alabilir.

3.Engelli aylığına başvuruda hangi belgeler istenir?

TC Kimlik Kartı ve Sağlık Kurulu Raporu (20.02.2020 tarihi sonrası sağlık
kurulu raporları elektronik olarak temin edildiğinden bu tarihten sonra
düzenlenmiş raporlar talep edilmemektedir.) başvuruda istenmektedir.

4.Engelli aylığı ne kadardır?

01.01.2021-30.06.2021 dönemi için;%40-%69 arası engelli aylığı 609,61-
TL,%70 ve üzeri engelli aylığı 914,41-TL. Ödemeler aylık yapılmaktadır.

5.Engelli yakını aylığı nedir?

Sosyal güvencesi olmayan ve hane içinde kişi başına düşen geliri net
asgari ücretin 1/3’ünden (2021 yılı için 852,53-TL) az olan
vatandaşlarımıza yapılan yardımlardır.

6.Engelli yakını aylığını kimler alabilir?

18 yaşından küçük engellilerin yakınları (veli,vasi) engelli yakını aylığı
alabilir.
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7.Engelli yakını aylığına başvuruda hangi belgeler istenir?

TC Kimlik Kartı ve Sağlık Kurulu Raporu (20.02.2020 tarihi sonrası sağlık
kurulu raporları elektronik olarak temin edildiğinden bu tarihten sonra
düzenlenmiş raporlar talep edilmemektedir.) başvuruda istenmektedir.

8.Engelli yakını aylığı ne kadardır?

01.01.2021-30.06.2021 dönemi için 609,61-TL%70 ve üzeri engelli aylığı 
 914,41-TL. Ödemeler aylık yapılmaktadır.

9.Engelli kimlik kartı nasıl alınır?

Engelli Kimlik Kartı alabilmek için engelli birey sağlık kurulu raporu ile
%40 ve üzeri engelli olduğunu belgelemelidir. Engelli bireyin 18 yaşından
küçük olması durumunda sağlık kurulu raporunda “Çocuklar İçin Özel
Gereksinim Değerlendirmesi Hakkında Yönetmelik” hükümlerine göre
Hafif Düzeyde ÖGV (40-49,) Orta Düzeyde ÖGV (50-59), İleri Düzeyde ÖGV
(60-69) Çok İleri Düzeyde ÖGV (70-79), Belirgin Özel Gereksinimi Vardır
(80-89), Özel Koşul Gereksinimi Vardır (90-99) ifadelerinden birinin yer
alması gerekmektedir.
Engelli bireyin ikamet ettiği ildeki Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl
Müdürlüğüne 2 adet fotoğraf, nüfus cüzdanı ve engelli sağlık kurulu
raporunun aslı veya onaylı örneği ile müracaat edilerek engelliler için
kimlik kartı alınabilir.

10.Evde bakım desteği (bakım aylığı) nedir?
 
Engelli bireylerin hayatlarının idamesini evde yürütecek kişilere Aile,
Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından ödenen ücrete evde
bakım desteği denilmektedir. Evde bakım desteği engelli bireylerin
kendisine değil, bakımını üstlenen akrabası, vasisi gibi üçüncü kişilere
yapılan destektir.
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11.Evde bakım desteği alabilmenin şartları nelerdir?

Engelli bireylerin evde bakım desteği alabilmesi için üç şart gereklidir.
1.Her ne ad altında olursa olsun her türlü gelirleri toplamı esas alınmak
suretiyle kendilerine ait veya bakmakla yükümlü olduğu birey sayısına
göre kendisine düşen ortalama aylık gelir tutarının, bir aylık net asgari
ücret tutarının 2/3’ünden daha az olduğu gelir testi raporu ile tespit
edilmesi,
2.Engelli bireyin heyet raporu veren hastanelerden alacağı engelli sağlık
kurul raporunun ağır engelli kısmında mutlaka “Evet” yazan bir ibare
bulunması,
3.Engelli bireyin başkasının yardımı olmadan hayatını devam
ettiremeyecek şekilde bakıma muhtaç olması gerekli olduğunun bakım
heyeti raporu ile tespit edilmesi, gereklidir.

Evde bakım desteği alabilmek için engelli bireyin ikametgâhının
bulunduğu yerdeki Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü’ne
veya varsa Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüklerine başvurulması
gerekmektedir. Müdürlüklerinin bulunmadığı yerlerde ise
Kaymakamlıklara başvuru yapılabilir.Özel bakım merkezlerinden engelli
sağlık kurulu raporunda “tam bağımlı engelli birey” olduğu belirtilen ve
her türlü gelirler toplamı esas alınmak suretiyle hane içinde kişi başına
düşen ortalama aylık gelir tutarı, asgarî ücretin aylık net tutarının
2/3’ünden (1.219,35 TL) daha az olan engelli bireyler “Ücreti Bakanlık
Tarafından Karşılanan Engelli” statüsünde hizmet alabilir. Bu statüde
merkeze yerleştirilen engelli bireylerin tüm giderleri (bakım ücreti
ödemesi, harçlık, giyim yardımı) Bakanlığımız tarafından
karşılanmaktadır.
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12.Resmi Yatılı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezleri/Engelsiz Yaşam
Merkezlerinden kimler hizmet alabilir?

Bedensel, zihinsel ve ruhsal engeli nedeni ile günlük hayatın tekrar eden
gereklerini yerine getiremeyecek durumda olan engelli bireyler herhangi
bir gelirinin olup olmamasına bakılmaksızın bu merkezlerimizden
ücretsiz olarak bakım hizmeti alabilmektedir. Yatılı Bakım ve
Rehabilitasyon Merkezlerinde bakım hizmeti yanında rehabilitasyon
hizmetleri de sunulmaktadır. 

13.Resmi Yatılı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezleri/Engelsiz Yaşam
Merkezlerine başvuru için neler gerekir?

Resmi Yatılı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezlerinden bakım hizmeti
alabilmek için hizmet alacak olan engelli bireye ait engelliler için sağlık
kurulu raporu gereklidir. Yatılı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezlerinden
bakım hizmeti alabilmek için başvuru Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl
Müdürlüklerine, Sosyal Hizmet Merkezlerine ya da doğrudan Yatılı
Bakım ve Rehabilitasyon Merkezlerine yapılabilir.

14.Özel bakım merkezlerinden kimler hizmet alabilir?

Bakıma ihtiyacı olan engelli bireylerin gerçek kişi veya özel hukuk tüzel
kişileri tarafından açılan ve il müdürlüklerimiz tarafından denetlenen
özel bakım merkezlerinde bakım hizmeti almaları da mümkündür. Özel
bakım merkezlerinden bakım hizmeti alabilmek için hizmet alacak olan
engelli bireye ait engelli sağlık kurulu raporunda ‘ağır engelli’ ya da ‘tam
bağımlı engelli birey’ ibaresinin yer alması gereklidir.
Özel bakım merkezlerinden engelli sağlık kurulu raporunda “tam bağımlı
engelli birey” olduğu belirtilen ve her türlü gelirler toplamı esas alınmak
suretiyle hane içinde kişi başına düşen ortalama aylık gelir tutarı, asgarî
ücretin aylık net tutarının 2/3’ünden (1.219,35 TL) daha az olan engelli
bireyler “Ücreti Bakanlık Tarafından Karşılanan Engelli” statüsünde
hizmet alabilir. Bu statüde merkeze yerleştirilen engelli bireylerin tüm
giderleri (bakım ücreti ödemesi, harçlık, giyim yardımı) Bakanlığımız
tarafından karşılanmaktadır.
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15.Özel bakım merkezlerinden hizmet alabilmek için nereye başvuru
yapmak gerekir?

Özel bakım merkezlerinden bakım hizmeti alabilmek için başvuru Aile,
Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüklerine, Sosyal Hizmet
Merkezlerine ya da doğrudan Özel Bakım Merkezlerine yapılabilir.

16.ÖTV'siz araç alma hakkına kimler sahiptir?

Engellilik derecesi %90 ve üzerinde olan bireyler öTV'siz araç alma
hakkına sahiptir.

17.ÖTV'siz araç almak için ne yapmak gerekir?

18 yaşından büyükler için Erişkinler İçin Engellilik Sağlık Kurulu Raporu
ve 18 yaşından küçükler için ÇÖZGER raporunun aslını ya da noter onaylı
örneğini araç satışı yapan bayiye verilmesi gerekir. Araç satışı yapan
bayi de engelli sağlık kurulu raporu, aracın gerekli tertibatlarının
düzenlendiğine dair hazırladığı teknik belge, satış faturasını vergi
dairesine iletir. 

18.Vergi indirimi için neler gerekir?

a) Engelli hizmet erbabı İçin:
• Müracaat formu – Dilekçe 
• Çalıştığı iş yerinden alınacak çalıştığına dair işveren tarafından
imzalanıp kaşelenmiş yazı (EK: 2)
• T.C. Kimlik Numarasını içerir nüfus cüzdanı fotokopisi
• İlgili yönetmeliğe uygun sağlık kurulu raporu olanlar için rapor aslı
veya noter tasdikli örneği ya da raporu düzenlemiş olan hastanece
tasdikli örneği 
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b) Hizmet erbabının bakmakla yükümlü olduğu engelli kişilerin
müracaatları İçin:
• Müracaat formu – Dilekçe 
• Çalıştığı işyerinden alınacak çalıştığına dair işveren tarafından
imzalanıp kaşelenmiş yazı 
• Bakmakla yükümlü kişinin ve engelli kişinin T.C. Kimlik Numarasını
içerir nüfus cüzdanı fotokopisi
• Bakmakla yükümlü olduğuna dair belge
• İlgili yönetmeliğe uygun sağlık kurulu raporu olanlar için rapor aslı
veya noter tasdikli örneği ya da raporu düzenlemiş olan hastanece
tasdikli örneği  

c)Engelli serbest meslek erbabı İçin:
• Müracaat formu – Dilekçe
•Vergi kimlik numarasını gösteren belge (Vergi levhasının fotokopisi)
• T.C. Kimlik Numarasını içerir nüfus cüzdanı fotokopisi
• İlgili yönetmeliğe uygun sağlık kurulu raporu olanlar için rapor aslı
veya noter tasdikli örneği ya da raporu düzenlemiş olan hastanece
tasdikli örneği

d)Serbest meslek erbabının bakmakla yükümlü olduğu engelli kişiler İçin:
• Müracaat formu – Dilekçe 
•Vergi kimlik numarasını gösteren belge (Vergi levhasının fotokopisi)
•Bakmakla yükümlü kişinin ve engelli kişilerin T.C. Kimlik Numarasını
içerir nüfus cüzdanı fotokopisi
• Bakmakla yükümlü olduğuna dair belge
• İlgili yönetmeliğe uygun Sağlık Kurulu Raporu olanlar için rapor aslı
veya noter tasdikli örneği ya da raporu düzenlemiş olan hastanece
tasdikli örneği
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e) Engellilik indiriminden yararlanma hakkına sahip basit usulde
vergilendirilen engelliler İçin:
• Müracaat formu – Dilekçe 
•Vergi kimlik numarasını gösteren belge (Vergi levhasının fotokopisi)
• T.C. Kimlik Numarasını içerir nüfus cüzdanı fotokopisi
• İlgili yönetmeliğe uygun Sağlık Kurulu Raporu olanlar için rapor aslı
veya noter tasdikli örneği ya da raporu düzenlemiş olan hastanece
tasdikli örneği

19.Vergi indirimi için nereye başvurmak gerekir?

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
Malmüdürlüklerine başvurmak gerekir.

20.Emlak vergisinden kimler muaftır?

200 metrekareden küçük tek konutu olan engelliler emlak vergisinden
muaftır.

21.Kimler erken emeklilik hakkına sahiptir?

İster doğuştan engelli olup SSK’lı, Bağ-Kur’lu ya da memur olarak
çalışmaya başlasın, ister işe girdikten sonra engelli olsun; %40 ve üzeri
çalışma gücü kayıp oranına sahip tüm engelli çalışanlar erken emeklilik
hakkına sahiptir.

22.Malulen emeklilik için ne gerekir?

Malulen emekli olabilmek için gerekli ilk ve en önemli şart, çalışma
gücünde en az %60 kayıp olduğuna dair sağlık kurulu raporudur.
Malullük aylığı alabilmek açısından ikinci şart, kişinin malullük için
gerekli sağlık kurulu raporunu almak üzere SGK’ya başvurduğu tarihte
en az 1800 gün ödenmiş priminin olmasıdır.
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23.Engelli çocuğu olan çalışan annenin emeklilik hakkı nedir?

Engelli çocuğu olan çalışan engelli anneler belli koşullara bağlı olarak
erken emeklilik hakkından yararlanabilmektedir. Sosyal güvenlik
reformu olarak bilinen 5510 sayılı kanunla, sosyal güvenlik sistemimize
getirilen yeni bir düzenleme ile başka birinin sürekli bakımına muhtaç
derecede malul çocuğu bulunanların, 01.10.2008 tarihinden sonra geçen
prim ödeme gün sayılarının dörtte biri, prim ödeme gün sayıları
toplamına eklenecektir. Eklenen bu süreler emeklilik yaş hadlerinden de
indirilecektir.

24.EKPSS’de hangi kurumlara atama yapılmaktadır?

Döner sermayeli kuruluşlar, kanunlarla kurulan fonlar ve kefalet
sandıklarına,İl özel idareleri ve belediyeler, il özel idareleri ve
belediyelerin kurdukları birlikler ile bunlara bağlı müessese, işletme ve
döner sermayeli kuruluşlara, Devlet Memurları  Kanunu’na göre devlet
memuru istihdam eden diğer kamu kuruluşlarına atama yapılmaktadır

25.EKPSS’ye katılmak için belirlenen engel oranı var mıdır?

Bu sınava girebilmek için; yetişkinler için en az % 40 oranında engelli,
 Çocuklar için (0-18) ÇÖZGER'de
 » Hafif Düzeyde ÖGV (40-49),
 » Orta Düzeyde ÖGV(50-59)
 » İleri Düzeyde ÖGV (60-69)
 » Çok İleri Düzeyde ÖGV(70-79)
 » Belirgin Özel Gereksinimi Vardır (80-89)
 » Özel Koşul Gereksinimi Vardır (90-99)
ifadelerinden birini almış olan engelli bireyler EKPSS'ye katılabilirler.
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26.EKPSS’ye girebilmek için eğitim düzeyi şartı var mıdır?

EKPSS’ye; ortaöğretim kurumlarından, yüksek öğretim ön lisans veya
lisans programlarından mezun olan veya EKPSS’nin geçerlilik süresi
içinde mezun olabilecek durumda olan engelli adaylar
başvurabileceklerdir.

27.Ortaöğretim ve altı eğitim düzeyi engelliler memur olabilirler mi?

Kuraya, ilkokul/ortaokul/ilköğretim/özel eğitim iş uygulama merkezi
veya okulu mezunu veya bu okullardan yerleştirme işlemlerine son
başvuru tarihi itibarıyla mezun olabilecek durumda olan engelli adaylar
başvurabileceklerdir.

28.EKPSS yerleştirmelerinde üst yaş sınırı var mıdır?

EKPSS/kura başvurularının başladığı ilk gün itibarıyla, 65 yaşını
dolduran engelli adayların başvurusu sistem tarafından kabul
edilmeyecektir. Tercih kılavuzlarında ilan edilen kadrolara atanmak için
başvuracak adayların 18 yaşını tamamlamış olmaları (Bir meslek veya
sanat okulunu bitirenler en az 15 yaşını doldurmuş olmak ve Türk Medeni
Kanunu’nun 12’nci maddesine göre kazai rüşt kararı almak şartıyla
devlet memurluklarına atanabilirler) gerekmektedir.Kurumlar özel
hükümler haricinde, yerleştirme yapılmasını talep edecekleri kadrolar
için üst yaş sınırı tespit edemez

29.EKPSS başvuru yerleştirme ve atama tarihleri nasıl öğrenilir?

EKPSS ve kuranın tarihi, başvuru tarihi, başvurunun ne şekilde ve nereye
yapılacağı; Resmi Gazete’de, Türkiye genelinde yayımlanan yüksek tirajlı
bir gazetede ve ÖSYM, DPB ve Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı
resmi internet sitesinde duyurulur.
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30.KPSS soruları engel gruplarına göre farklılaşmakta mıdır?

Sınavda sorular 4 kategoride sınıflandırılmıştır:                 
1)Genel engelliler 
2) Görme engelliler 
3) İşitme engelliler 
4)Zihinsel engelliler

31.EKPSS sonuçları ne kadar süreyle geçerlidir?

EKPSS yönetmeliğinde 2 Şubat 2018 tarihi itibariyle değişiklik yapıldı.
Daha önce yapılan açıklamanın gereğini yapmak üzere,
1-EKPSS sonuçlarının ve kura kayıtlarının geçerlilik süresi 2 yıldan 4 yıla
çıkarıldı. 
2-Her iki yılda bir EKPSS yapılmaya devam edilecek. Ancak aynı dönemde
sadece bir EKPSS sonucu geçerli olacak ve öğrenim durumu farklı ise
sadece üst öğrenim sonucuna ait yılın EKPSS'si geçerli olacak.

32.Yerleştirmesi yapılan kişilere kurum tarafından mülakat veya sınav
yapılmakta mıdır?

Yerleştirilen adaylar, kamu kurum ve kuruluşlarınca başka bir sınav
veya mülakat yapılmaksızın, ilan edilmiş kadrolara doğrudan atanır.
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33.Özel eğitim hizmetlerinden yararlanmak için nereye başvurmak
gereklidir?

Özel eğitim hizmetlerinden yararlanmak için;
Zorunlu öğrenim çağındaki öğrenciler, kayıtlı olduğu okulun bağlı olduğu
RAM'a, zorunlu öğrenim çağı dışındaki bireyler ise   ikamet ettikleri
adresin bağlı bulunduğu RAM'a başvuruda bulunması ve bireyin eğitsel
tanılamasının yapılması gerekmektedir. Bireylerin eğitsel
değerlendirmesi ve tanılamasıyla ilgili ilk başvuru; okul yönetimi, veli ya
da zihinsel yetersizliği olmayan 18 yaşından büyük bireyin kendisi
tarafından; resmî kurumlarda bakım ve barınma hizmetinden
yararlanan bireyler için kurumun resmî yazı ile görevlendireceği
personel tarafından RAM’a yapılır. Bireylerin eğitsel değerlendirmesi ve
tanılaması ile ilgili iş ve işlemler RAM’larda  oluşturulan özel eğitim
değerlendirme kurulu tarafından yapılır.

34.Üniversite sınavına giren engelli öğrenciler için ne tür kolaylıklar
sağlanmaktadır?

Üniversite sınavına giren engelli öğrenciler için gerekli fiziksel
düzenlemeler yapılmaktadır. Ortopedik ve görme engellilere uygun
olarak düzenlenmiş sınav mekânları hazırlanmakta, görme engelliler ve
az görenler için 30 dakikalık ek sınav süresi verilmekte, sınav sorularını
okuyacak ve söylenecek yanıtları yazacak uygun eğitimli ve düzgün
diksiyonlu “yardımcı refakatçi” eşliğinde sınava girme olanağı
tanınmaktadır. Bu öğrenciler için sınav tedbirleri ÖSYM tarafından
alınmaktadır.
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35.Özel eğitime ihtiyacı olan öğrencilerin okullara ücretsiz erişimi
sağlanmakta mıdır?

Eğitimde fırsat eşitliğinin sağlanması ve engelli öğrencilerin okumaya
teşvik edilmesi amacıyla özel eğitime gereksinim duyan çocukların
okullara erişimi ücretsiz sağlanmaktadır.Görme engelliler, işitme
engelliler ve ortopedik engelliler okullarında, özel eğitim uygulama
merkezleri (okulları) 1,2,3. kademe, özel eğitim okulları ve özel eğitim
sınıflarında eğitim alan öğrenciler ücretsiz taşınmaktadır.

36.Engellilerin hastanelerde hangi hakları bulunmaktadır?

Engellilerin sağlık hizmeti alırken öncelik sıraları bulunmaktadır.  Sağlık
Bakanlığı kayıtlarında  “öncelikli” kaydı bulunan vatandaşlar
kendilerine ayrılmış olan kontenjandan faydalanarak randevu
alabilmektedir.

37.Engelli bireyler evde sağlık hizmetinden faydalanabilir mi?

Evde sağlık hizmeti almak isteyen hastalar veya aile bireyleri Sağlık
Bakanlığı bünyesindeki ulusal çağrı merkezi 444 38 33 nolu telefonu
arayarak müracaat edebilirler. Çağrı merkezindeki görevli personel
hizmet talep eden kişi  ile görüşme  yaparak  gerekli işlemleri  başlatır. 
 İlk görüşmeyi takiben Koordinasyon Merkezi’ndeki görevli sağlık
personeli tarafından hizmet talep eden kişi ile görüşme yapılarak hasta
ile ilgili hastanenin ekiplerine yönlendirilir. Evde sağlık hizmeti alacak
kişi hekim ve yardımcı sağlık personelinden oluşan ekip tarafından
evinde ziyaret edilir. Hizmet alacak kişinin durumu ve sunulacak hizmet
belirlenir. Hekim tarafından, evde sağlık hizmeti alacak kişilerin varsa
tedavisini planlayan diğer hekimler ile görüşülerek yapılan görüş
alışverişi sonrası evde sağlık hizmeti tedavi planı oluşturulur.
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38.İşitme engellilerin acil durumlarda sağlık hizmeti almalarını
sağlayacak bir sistem mevcut mudur?

İşitme engelli vatandaşlarımızı acil durumlarda hayata bağlamak amacı
ile Sağlık Bakanlığı tarafından Engelsiz Sağlık İletişim Merkezi (ESİM)
oluşturulmuştur. Söz konusu uygulama ile engelli kişiler, telefonlarına
ücretsiz olarak   indirecekleri   mobil   uygulamalar aracılığıyla 112 Acil
Servis’e anında ihbar yapabilmekte, görüntülü konuşma başlatabilmekte
ya da anlık mesajlaşma yapabilmektedirler. ESİM uygulaması ile işitme
engelliler 112 Acil Servisine ulaşarak konumlarını ve durumlarını
belirtebilmekte, böylece işitme engelli bireyin bulunduğu olay yerine hızlı
bir şekilde acil müdahale ekibi ve ambulans yönlendirilebilmektedir.

39.Engelliler için sağlık kurulu raporu nedir?

Engelliler için sağlık kurulu raporu kişilerin engellilik durumlarını, engel
gruplarını, engellilik tür ve derecelerini değerlendiren Sağlık Bakanlığı
tarafından yetkilendirilmiş heyetler tarafından düzenlenen bir belge
olup engelli haklarından yararlanmak için temel belge niteliğindedir.

40.Engelliler için sağlık kurulu raporu nerelerde kullanılır?

Engelliler için sağlık kurulu raporu; engelli aylığı, evde bakım yardımı,
bakım hizmetleri, özel eğitim, istihdam ve sağlık gibi alanlarda
tanımlanmış hak ve hizmetlerden yararlanmak için gerekli olan belgedir.
Engelli sağlık kurulu raporu, engelliler için düzenlenmiş vergi
indirimleri, vergi muafiyetleri ve çeşitli alanlardaki indirimler için de
kullanılmaktadır.

41.Engelliler için sağlık kurulu raporu nereden alınmaktadır?

Engelliler için sağlık kurulu raporu, Sağlık Bakanlığı tarafından
yetkilendirilmiş hastanelerden alınmaktadır. Yetkili hastaneler Sağlık
Bakanlığı internet sitesinde yayımlanmaktadır.
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42.Çocuklar (0-18 yaş) için özel gereksinim raporu nasıl alınmaktadır?

Çocuklar İçin Özel Gereksinim Değerlendirme Raporu (ÇÖZGER) almak
için çocuğun bakımını üstlenen kişinin başvuru dilekçesi ile ÇÖZGER
düzenlemeye yetkili hastaneye başvuru yapması gerekmektedir.

43.Çocuklar (0-18 yaş) için düzenlenen raporda (ÇÖZGER) belirtilen özel
gereksinim düzeyleri hangi engel oranlarına karşılık gelmektedir?

ÇÖZGER Yönetmeliği’nde engel kavramı ya da oranı belirtilmeksizin
çocukların “özel gereksinim” düzeyleri belirlenmektedir. Yönetmeliğin
mevzuata uyum başlıklı ek-3 sayılı tablosunda özel gereksinim
düzeylerinin hangi engel oranı aralıklarına denk geldiği aşağıdaki
tabloda yer almaktadır.

Özel Gereksinim Düzeyi Engel Oranı Aralığı
Özel Gereksinimi Vardır ÖGV 20-39
Hafif Düzeyde ÖGV 40-49
Orta Düzeyde ÖGV 50-59
İleri Düzeyde ÖGV 60-69
Çok İleri Düzeyde ÖGV 70-79
Belirgin Özel Gereksinimi Vardır 80-89
Özel Koşul Gereksinimi Vardır 90-99

44.ÇÖZGER raporuna itiraz nasıl yapılır?

ÇÖZGER raporuna çocuğun bakımını üstlenen kişi ya da raporu talep
eden kurum tarafından ikamet edilen ya da raporun alındığı ilin İl Sağlık
Müdürlüğüne, raporun teslim alındığı ve/veya e-devlet üzerinden
göründüğü tarihten itibaren otuz gün (30) içerisinde başvuruda
bulunularak itiraz edilebilir. İl Sağlık Müdürlüğü, çocuğu farklı bir
hastaneye yönlendirir. İtiraz sonucu alınmış ikinci ÇÖZGER raporunu,
bakımını üstlenen kişi ya da hizmet veren kuruluş uygun bulur ise
üçüncü hastane olan hakem hastaneye gidilmeksizin kabul edilip
kullanılabilir. İl Sağlık Müdürlüğü, ikinci ÇÖZGER raporunun sonucuna
itirazın devam etmesi halinde çocuğu hakem hastaneye yönlendirir. 
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45.ÇÖZGER raporu itiraz dışında başka bir yolla yenilenebilir mi?

Çocuğun özel gereksiniminin değişmesi halinde bakımı üstlenen kişinin
talebi ve ilgili branş hekiminin onayı ile sağlık kuruluna sevk edilerek
ÇÖZGER raporu yenilenebilmektedir.

46.Erişkinler İçin Sağlık Kurulu Raporu (ESKR) nasıl alınmaktadır?

Engelli birey ya da vasisi tarafından ESKR vermeye yetkili hastanelere
başvuruda bulunularak rapor alma süreci başlatılmaktadır.

47.ESKR kurulu raporlarına itiraz nasıl yapılmaktadır?

Erişkinler için engellilik sağlık kurulu raporlarına engelli birey, engelli
bireyin vasisi ya da raporu isteyen kurum tarafından ikamet edilen ya
da raporun alındığı İl Sağlık Müdürlüğüne raporun teslim alındığı
ve/veya e-devlet üzerinden göründüğü tarihten itibaren otuz gün (30)
içerisinde başvuruda bulunularak itiraz edilebilmektedir.

48.ESKR raporları itiraz dışında yenilenebilir mi?

Yeni bir engel durumunun ortaya çıkması veya mevcut engellilik
durumunda bir değişiklik olması halinde bireyin talebi ve ilgili branş
hekiminin sağlık kuruluna sevki uygun görmesi halinde ESKR
yenilenmesi süreci başlatılabilir.
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