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ENGELLİ MEMURLARA YÖNELİK DÜZENLEMELER 
Engelli olarak işe giren ya da işe girdikten sonra engelli hale gelen, %40 veya üzeri engelli 

olduğunu engelli sağlık raporu vermeye yetkili hastaneden aldığı raporla belgeleyen tüm 

çalışanlar engelli kontenjanında çalışır. 

Sonradan engelli hale gelenler, engelli sağlık kurul raporlarını kurumlarına ibraz ederler.  

Kurum ise engelli sağlık raporu bilgilerini ivedilikle Devlet Personel Başkanlığın internet 

sitesindeki “DPB e-Uygulama” ya kayıt etmekle yükümlüdür. Bu uygulama ile kurumun 

kontenjan dâhilinde çalıştırdığı engelli sayısının belirlenmesi sağlanacak, kota dâhilinde 

çalıştırılması zorunlu sayı net ortaya konulabilecektir. 

 

Birleşmiş Milletler Engelli Hakları Sözleşmesi 
Madde 27- Çalışma ve İstihdam  

1. Taraf Devletler, engellilerin çalışma hakkını diğerleriyle eşit bir şekilde tanır; bu hak, 

engellilerin açık, kapsayıcı ve erişilebilir nitelikte bir iş piyasası ve çalışma ortamında, 

serbestçe seçtikleri bir işte hayatlarını kazanmaları fırsatını da içerir.  

Taraf Devletler, çalışırken sakatlananlar dâhil tüm engellilerin çalışma hakkının hayata 

geçmesini, yasama tedbirleri dâhil uygun tüm tedbirleri alarak, güvence altına almalıdır.  

Buna ek olarak: (a) İşe alım ve istihdam edilme koşullarında, istihdam sürerken, kariyer 

gelişimi ve sağlıklı ve güvenli çalışma koşulları dâhil olmak üzere, istihdama ilişkin her 

hususta, engelliliğe dayalı ayrımcılığı yasaklar;  

(b) Adil ve uygun çalışma koşullarının sağlanmasına ilişkin olarak, engellilerin hakları 

diğerleriyle eşit bir şekilde korunmalıdır. Bu, fırsat eşitliğini, eşit değerde bir iş için 

engellilere eşit ücret verilmesini ve tacizden korunma ve mağduriyetin giderilmesi dâhil 

olmak üzere güvenli ve sağlıklı çalışma koşullarını içerir;  

(c) Engellilerin diğerleriyle eşit bir şekilde iş ve sendikal haklarını kullanabilmelerini sağlar;  

(d) Engellilerin diğerleriyle eşit bir şekilde genel teknik ve mesleki rehberlik programlarına, 

yerleştirme hizmetlerine, meslek içi sürekli eğitime etkili erişimini sağlar,  

(e) İş piyasasında engellilerin istihdam olanaklarını ve kariyer gelişimini desteklemek ve 

engellilerin iş aramasına ve 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) Engelli kamu sektöründe istihdam eder;  

(h) Olumlu eylem programları, teşvikler ve diğer tedbirleri de içerebilecek uygun politika ve 

tedbirlerle, engellilerin özel sektörde çalıştırılmasını destekler;  

(i) Engellilerin çalıştıkları işyerlerinde makul uyumlaştırmanın yapılmasını sağlar;  

(j) Engellilerin açık iş piyasasında iş tecrübesi kazanmasını sağlar;  
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(k) Engelliler için mesleki ve profesyonel rehabilitasyon, işe uyum ve çalışmaya dönüş 

programları yürütür.  

 

TC Anayasası 

Madde 10: Çocuklar, yaşlılar, engelliler, harp ve vazife şehitlerinin dul ve yetimleri ile malul 

ve gaziler için alınacak tedbirler eşitlik ilkesine aykırı sayılmaz.  

Madde 50: Kimse, yaşına, cinsiyetine ve gücüne uymayan işlerde çalıştırılamaz. Küçükler ve 

kadınlar ile bedenî ve ruhî yetersizliği olanlar çalışma şartları bakımından özel olarak 

korunurlar. 

Anayasa Madde 70: Her Türk, kamu hizmetlerine girme hakkına sahiptir. Hizmete alınmada, 

görevin gerektirdiği niteliklerden başka hiçbir ayırım gözetilemez. 

Erken Emeklilik 

5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu 
Engelli çalışan, yaşı beklemeden erken emekli olabilir. Emeklilikte bağlanan maaşın 

adı yaşlılık maaşıdır. Emeklilik için süresi dolan engelli çalışanın erken emeklilik 

başvurusunun onay makamı SGK’dır. Erken emeklilik talebini kurumuna ileten çalışanın 

dilekçesi; SGK Kamu Görevlileri Emeklilik Daire Başkanlığına gönderilir. SGK Sağlık 

Kurulu çalışanın engelli sağlık raporunu inceleyerek hakkında karar verir. 5510 sayılı Yasa, 1 

Ekim 2008 öncesi ve sonrası işe giren tüm engelli çalışanların erken emeklilik şartlarını 

düzenlemiştir. Buna göre: 

Geçici 4. Madde, 6. fıkra: Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce 5434 sayılı Kanun 

hükümlerine tabi olarak çalışmaya başlamış olup, çalışmaya başlamadan önce ilgili 

mevzuatına göre alınmış ve en az % 40 oranında engelli olduklarını gösterir sağlık kurulu 

raporu bulunanlar ile en az %40 oranında doğuştan engelli olduklarını belgeleyenlerden aylık 

talep tarihinde bu Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamında 

sigortalı olanlara; en az 5400 gün uzun vadeli sigorta kolları primi bildirilmiş ya da emekli 

keseneği ödenmiş olması kaydıyla, istekleri halinde bu madde hükümleri esas alınarak yaşlılık 

aylığı bağlanır. Ancak çalışmaya başladıktan sonra, Kurumca yetkilendirilen sağlık hizmet 

sunucularının 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 5760,  

b) % 40 ilâ % 49 arasında olduğu anlaşılan sigortalılar, en az 6480, gün uzun vadeli sigorta 

kolları primi bildirilmiş olması kaydıyla, haklarında bu fıkra hükümleri uygulanır.  

İfadesi vardır.  

Buna göre; 1 Ekim 2008 öncesi işe girenlerden % 40 ve üzerinde engelli olanlar 15 yıl ve 

5400 günü tamamladıklarında, sonradan engelli olanlardan; % 50-59 arası engelli olanlar 17 

yıl ve 5760 günü tamamladıklarında, %40-49 arası engelli olanlar ise 18 yıl ve 6480 gün 

tamamladıklarında yaşlılık maaşına hak kazanırlar. 

1 Ekim 2008 sonrası işe giren engelli memurlar: Bu kişiler 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve 

Genel Sağlık Sigortası Kanununa tabidirler. Yaşlılık sigortasından sağlanan haklar ve 
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yararlanma şartlarının yer aldığı 28. Maddeye göre ilk defa bu Kanuna göre sigortalı 

sayılanlara;  

a)Sigortalı olarak ilk defa çalışmaya başladığı tarihten önce 25 inci maddenin ikinci fıkrasına 

göre malûl sayılmayı gerektirecek derecede hastalığı veya engelliliği bulunan ve bu nedenle 

malûllük aylığından yararlanamayan sigortalılara, en az onbeş yıldan beri sigortalı bulunmak 

ve en az 3960 gün malûllük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi bildirilmiş olmak şartıyla 

yaşlılık aylığı bağlanır. Kurumca yetkilendirilen sağlık hizmet sunucularının sağlık 

kurullarınca usûlüne 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 yıldan beri sigortalı olmaları 

ve 4320 gün, 

b) % 40 ilâ % 49 arasında olduğu anlaşılan sigortalılar, en az 18 yıldan beri sigortalı olmaları 

ve 4680 gün, 

malûllük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi bildirilmiş olmak şartıyla ikinci fıkranın (a) 

bendindeki yaş şartları aranmaksızın yaşlılık aylığına hak kazanırlar. Bunlar 94 üncü madde 

hükümlerine göre kontrol muayenesine tâbi tutulabilirler. 

 

Malulen Emeklilik 
5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu 

Kanunun 4.maddesinin birinci fıkrasının (c) bendindeki sigortalılar ifadesinden kamu 

çalışanlarının anlaşılması gerekir. Malulen emeklilik şartları Kanunun 25. maddesinde yer 

almaktadır. Bu hükümler: 

 

Malûl sayılma, Madde 25- (Değişik: 17/4/2008-5754/13 md.)  

Sigortalının veya işverenin talebi üzerine Kurumca yetkilendirilen sağlık hizmeti 

sunucularının sağlık kurullarınca usûlüne uygun düzenlenecek raporlar ve dayanağı tıbbî 

belgelerin incelenmesi sonucu, 4. maddenin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamındaki 

sigortalılar için çalışma gücünün en az % 60’ını veya vazifelerini yapamayacak şekilde 

meslekte kazanma gücünü kaybettiği Kurum Sağlık Kurulunca tespit edilen sigortalı, malûl 

sayılır.  

  

Ancak, sigortalı olarak ilk defa çalışmaya başladığı tarihten önce sigortalının çalışma gücünün 

% 60'ını veya vazifesini yapamayacak derecede meslekte kazanma gücünü kaybettiği önceden 

veya sonradan tespit edilirse, sigortalı bu hastalık veya engelliliği sebebiyle malûllük 

aylığından yararlanamaz”.  

Kamu çalışanlarının maluliyet tespit işlemleri 03.08 2013 tarihli Maluliyet Tespiti İşlemleri 

Yönetmeliğine göre yapılır. Yönetmeliğin 10. Maddesi (a) bendine göre;  sigortalıların 

çalışma gücünün en az % 60’ını kaybedip kaybetmediklerinin tespitinde Ek-1 Hastalık Listesi 

esas alınmaktadır.  

Buna göre; SGK çalışanı yetkili hastaneye sevk eder. Hastane tarafından yapılan incelemenin 

sonucu çalışana verilmez, doğrudan sevki yapan SGK’ya gönderilir. SGK Sağlık Kurulu 

tarafından yapılan incelemede çalışma gücünün en az % 60’ını veya vazifelerini yapamayacak 

şekilde meslekte kazanma gücünü kaybettiği tespit edilenler en az 10 yıl sigortalılık ve 1800 

prim günü ödenmiş olması şartı ile malûl sayılır. Başkasının bakımına muhtaç derecede malul 

sayılanlardan 10 yıllık sigortalılık süresi aranmadan 1800 prim günü aranarak malul kararı 

verilir.  
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Kamu çalışanlarının maluliyet tespit işlemleri; 03.08 2013 tarihli Maluliyet Tespiti İşlemleri 

Yönetmeliğine göre yapılır. Yönetmeliğin 10. Maddesi (a) bendine göre; sigortalıların çalışma 

gücünün en az %60’ını kaybedip kaybetmediklerinin tespitinde Ek-1 Hastalık Listesi esas 

alınmaktadır. 

Çalışma Ortamlarının Düzenlenmesi 

5378 Sayılı Engelliler Hakkında Kanun Hükümleri: 
Ayrımcılık  

Madde 4/a- (Ek:6/2/2014-6518/65 md.) 
 

Doğrudan ve dolaylı ayrımcılık dâhil olmak üzere engelliliğe dayalı her türlü ayrımcılık 

yasaktır. 

 

Eşitliği sağlamak ve ayrımcılığı ortadan kaldırmak üzere engellilere yönelik makul 

düzenlemelerin yapılması için gerekli tedbirler alınır. 

 

Engellilerin hak ve özgürlüklerden tam ve eşit olarak yararlanmasını sağlamaya yönelik 

alınacak özel tedbirler ayrımcılık olarak değerlendirilemez. 

Erişilebilirlik 

Madde 4-d) Engellilerin bağımsız yaşayabilmeleri ve topluma tam ve etkin katılımları için 

erişilebilirliğin sağlanması esastır. 

Madde 7 – Yapılı çevrede engellilerin erişebilirliğinin sağlanması için planlama, tasarım, 

inşaat, imalat, ruhsatlandırma ve denetleme süreçlerinde erişilebilirlik standartlarına uygunluk 

sağlanır. 

Özel ve kamu toplu taşıma sistemleri ile sürücü koltuğu hariç dokuz veya daha fazla koltuğu 

bulunan özel ve kamu toplu taşıma araçlarının engellilerin erişebilirliğine uygun olması 

zorunludur. 

Bilgilendirme hizmetleri ile bilgi ve iletişim teknolojisinin engelliler için erişilebilir olması 

sağlanır.” 

Geçici Madde 3-Mevcut özel ve kamu toplu taşıma araçları, bu Kanunun yürürlüğe girdiği 

tarihten itibaren sekiz yıl içinde engelliler için erişilebilir duruma getirilir. 

(Ek: 06.02.2014-6518/75 md.) 07.07.2018 tarihine kadar, servis taşımacılığı yapan gerçek ve 

tüzel kişiler, engelli personel veya öğrenciye talep hâlinde erişilebilir taşıma hizmetini 

sağlamakla yükümlüdür. 

Açıklama: Engelliler Hakkında Kanun yürürlük tarihi 01.07. 2005’dir. 

 

İstihdam  

Madde 14- (Değişik: 06.02.2014-6518/72 md.): İşe başvuru, alım, önerilen çalışma süreleri ve 

şartları ile istihdamın sürekliliği, kariyer gelişimi, sağlıklı ve güvenli çalışma koşulları dâhil 

olmak üzere istihdama ilişkin hiçbir hususta engelliliğe dayalı ayrımcı uygulamalarda 

bulunulamaz. Çalışan engellilerin aleyhinde sonuç doğuracak şekilde, engelinden dolayı diğer 

kişilerden farklı muamelede bulunulamaz.  

Çalışan veya iş başvurusunda bulunan engellilerin karşılaşabileceği engel ve güçlükleri 

ortadan kaldırmaya yönelik istihdam süreçlerindeki önlemlerin alınması ve engellilerin 

çalıştığı iş yerlerinde makul düzenlemelerin, bu konuda görev, yetki ve sorumluluğu bulunan 

kurum ve kuruluşlar ile işverenler tarafından yapılması zorunludur.  
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Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı ve Engellilerin Devlet Memurluğuna Alınmaları 
Hakkında Yönetmelik Hükümleri: 
İşyerlerinin engellilerin çalışma şartlarına göre düzenlenmesi  

Madde 16- (1) Kamu kurum ve kuruluşları çalışma yerlerini ve eklentilerini, engellilerin 

erişebilirliğine uygun duruma getirmek, engellilerin çalışmalarını kolaylaştıracak gerekli 

tedbirleri almak ve engellilerin görev yaptıkları kadronun gereği olan işleri yapabilmeleri için 

engel durumlarına göre gerek duyulan yardımcı ve destekleyici araç ve gereçleri temin etmek 

zorundadır.  

(2) Engelliler, engelliliklerini artırıcı ve ek engel getirici işlerde çalıştırılamaz. 

 

Devlet Memurları Kanunu 
Günlük çalışma saatlerinin tespiti  

Madde 100- Günlük çalışmanın başlama ve bitme saatleri ile öğle dinlenme süresi, bölgelerin 

ve hizmetin özelliklerine göre merkezde Başbakanlık Devlet Personel Başkanlığının teklifi 

üzerine Bakanlar Kurulunca, illerde valiler tarafından tespit olunur.  

(Ek fıkra: 13/2/2011-6111/104 md.) Ancak engelliler için; engel durumu, hizmet gerekleri, 

iklim ve ulaşım şartları göz önünde bulundurulmak suretiyle günlük çalışmanın başlama ve 

bitiş saatleri ile öğle dinlenme süreleri merkezde üst yönetici, taşrada mülki amirlerce farklı 

belirlenebilir’’. Günün 24 saatinde devamlılık gösteren hizmetlerde çalışma saat ve usulünün 

tespiti:  

 Madde 101- (Değişik: 132/2011-6111/105 md.): Günün yirmi dört saatinde devamlılık 

gösteren hizmetlerde çalışan Devlet memurlarının çalışma saat ve şekilleri kurumlarınca 

düzenlenir. Engelli memurlara da isteği dışında gece nöbeti ve gece vardiyası görevi 

verilemez. 

TSK da görev yapan memurların yukarıdaki Genelgeye istinaden 3 Aralık ve 10 Mayıs günleri 

ile olumsuz hava şartlarında Valiliklerce tatil edilen günlerde idari izinli sayılacaklarına, 

yürüme engelli, gece körlüğü, az gören, görme engelliler için kış saati uygulamasının olduğu 

günlerde mesai saatlerinde düzenleme yapılacağı da belirtilmiştir.(Gen. Kur. Bşk. Ocak 2015 

Per: 26702250-1360-14/Per.İşl.D.Svl.Me.ve İşçi Şb) Günün 24 saatinde devamlılık gösteren 

hizmetlerde çalışma saat ve usulünün tespiti: Madde 101 – (Değişik: 132/2011-6111/105 md.) 

Günün yirmi dört saatinde devamlılık gösteren hizmetlerde çalışan Devlet memurlarının 

çalışma saat ve şekilleri kurumlarınca düzenlenir.  

TSK İç Hizmet Yönetmeliği: Engelli memurlara da isteği dışında gece nöbeti ve gece 

vardiyası görevi verilemez. TSK’da görevli engelli memurların gece nöbeti ve vardiyası 

muafiyeti için bakınız: Madde 382 (i).  

Refakat İzni  
Refakat izni için doktor tarafından refakat iznine yönelik bir rapor düzenlemesi gerekir.  

Memurun bakmakla yükümlü olduğu veya memur refakat etmediği takdirde hayatı tehlikeye 

girecek ana, baba, eş ve çocukları ile kardeşlerinden birinin ağır bir kaza geçirmesi veya 

tedavisi uzun süren bir hastalığının bulunması hâllerinde, bu hâllerin sağlık kurulu raporuyla 

belgelendirilmesi şartıyla, aylık ve özlük hakları korunarak, üç aya kadar izin verilir. 

Gerektiğinde bu süre bir katına kadar uzatılır.  
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Refakat izni, sağlık kurul raporunun çıktığı gün başlar. Çalışan sağlık kurulu rapor sonucunu 

kurumuna bildirir ve izne ayrılır. Raporun geçerli olabilmesi için raporda; refakat süresinin 

(tek raporda en fazla 6 ay), refakatli bakıma ihtiyaç olduğu ya da yakın bakım gerektiği ve 

“hayati öneme haizdir” ifadesinin yer alması gerekmektedir. Aksi halde izne ayrılan çalışan 

izinden çağırılabilecek ve kurum tarafından yaptırım uygulanabilecektir.  

Aynı kişinin aynı hastalığına göre alınacak en fazla izin; memuriyet hayatı boyunca 6 aydır. 

Başka kişinin hastalığında ya da aynı kişinin farklı hastalığında gerekli şartlar oluşmuş ise; 

doktor raporu ile tekrar refakat izni kullanılabilir. Refakat izni ile ilgili düzenlemeler için 

bakınız: 657 sayılı Kanun, madde 105) 

Lojman Düzenlemesi  
Kamu Konutları yasa ve yönetmeliğinde engellilere ait bir düzenleme yoktur. Ancak kurumlar 

kendi lojman yönergelerinde engellilere ve engelli yakını olan çalışanlarına yönelik 

düzenleme yaparlar.  

TSK Lojman Düzenlemesi: Türk Silahlı Kuvvetleri Konut Yönergesi MSB/319-2 (B) ğ-) 

TSK'da Engelli kadrolarında görevli personel ile, engelli, eşinin, çocuğunun veya bakmakla 

yükümlü aile fertlerinin ( hakkında vasi kararı olan hak sahibi personelle daimi olarak aynı 

çatı altında yaşayan anne, baba, kardeş) ilgili yönetmelik esasları dâhilinde engelilikleri sağlık 

kurulu raporu ile belgelendiren personele her birey için + 50 puan verilir. 

Emniyet Genel Müdürlüğü Lojman Düzenlemesi: Lojman Yönergesinde 09.11.2012 

Tarihinde Yapılan Değişiklik şu şekildedir: Madde 16: (f) Kendisi, eş ve çocukları ile 

bakmakla yükümlü oldukları aile fertlerinden Engellilik Ölçütü Sınıflandırması ve Engellilere 

Verilecek Sağlık Kurulu Raporları Hakkındaki Yönetmelik hükümlerine göre % 50 ve üzeri 

engel oranı olan her birey için +10 puan verileceği ve feragatlı lojmanlardan yararlanmak 

istemeleri halinde öncelik tanınacağı hükme bağlanmıştır.  

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi lojman dağıtımında ağır 

engelli yakını olanlara ilave 50 puan verilmektedir. 

Engellilik Gelir Vergisi İndirimi 
Engelli memur 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nun 31’inci maddesine istinaden vergi 

indirimi belgesi alır. Vergi indirim belgesi almak isteğe bağlıdır, memurun işe giriş tarihinde 

bakılmaksızın erken emekli olmak için vergi indirimi belgesi alması zorunluluk değildir. 1 

Ekim 2008 sonrası işe giren işçiler de bu belgeyi almak zorunda değillerdir. Vergi indirimi 

başvurusu sonucunda Maliye Bakanlığı Sağlık Kurulunca “vergi indiriminden yararlanamaz” 

ya da “engel oranının %40’ın altına düşürülme” kararı, çalışanın erken emeklilik dâhil tüm 

engelli haklarını kullanımında engel değildir. Vergi Dairesinin verdiği bu iki karar, sadece 

çalışanın vergi indiriminden yararlanamayacağını gösteren bir sonuçtur. 

Aday Memurların Yetiştirilmelerine İlişkin Genel Yönetmelik 
Temel Eğitim Kurulunun görevleri. Madde 19 – Kurul aşağıdaki görevleri yerine getirir; 

f. Durumları normal eğitime elverişli olmayan sakat aday memurlarla ilgili olarak Milli 

Eğitim Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı temsilcilerinden 

oluşan bir komisyon kurmak ve aşağıdaki hususları bu komisyon vasıtasıyla yerine getirmek;  

(1) Temel Eğitim programlarını hazırlamak,  

(2) Temel Eğitim sınav sorularını hazırlatmak,  
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(3) Eğitim ve sınavların nerede ve nasıl yapılacağına karar vermek,  

(4) Öğretim ve eğitim elemanlarının seçimi ve sınav komisyonlarının teşekkül tarzını tespit 

etmek,  

(5) Gerektiğinde mevcut eğitim programlarına göre sakatların eğitimlerinin sağlanması ve 

sınavlarının yapılması için sakatlara eğitim veren okullar ve rehabilitasyon merkezlerinden 

nasıl yararlanılacağını belirlemektir. 

Buna göre kurumlar, az gören aday memur için soruları aday memurun talep ettiği puntoda 

hazırlamak, kör olan adaylar için sınavda okuyucu ve işaretleyici bulundurmak, sınav yerinin 

fiziki olarak engellilere uygunluğunu sağlamak ve zihinsel engelli adaylara soru hazırlanırken 

soruların adayların algı düzeylerine uygun olması için MEB Rehberlik Araştırma 

Merkezlerinden ya da bir özel eğitim kurumundan soruların içeriği hakkında danışmanlık 

almak zorundadırlar. 

Atama İle İlgili Hükümler 
Kurumlar engelli ve engel yakını olan çalışanları için kendi yönetmeliklerini düzenlerler. 

Kurumlar engellilik mazeretine yönelik düzenleme yapmamışlarsa Devlet Memurlarının Yer 

Değiştirmesi Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmelikte yapılan 16.08.2014 tarihli 

değişikliği dikkate alacaklardır. Kendi Yönetmeliklerinde hüküm bulunmayan konularda 

kurumların Devlet Memurlarının Yer Değiştirmesi Suretiyle Atanmalarına İlişkin 

Yönetmelikteki ilgili hükümleri dikkate alacakları, aynı yönetmelikte hüküm altına alınmıştır. 

Burada dikkat edilmesi gereken husus; sağlık mazereti ve engellilik mazeretinin farklı 

durumlar olduğu ve farklı hükümlerle ifade edildiğidir. 

Devlet Memurları Kanunu 72. Madde (Şubat 2014) İlgili mevzuatı uyarınca verilecek rapora 

göre kendisi, eşi veya birinci derece kan hısımlığı bulunan bakmakla yükümlü olduğu aile 

fertleri engelli olan memurların engellilik durumundan kaynaklanan yer değiştirme 

taleplerinin karşılanması için düzenlemeler yapılır.  

Devlet Memurları Kanunu Ek Madde 39: Devlet memurlarının, hayatını başkasının yardım 

veya bakımı olmadan devam ettiremeyecek derecede engelli olduğu sağlık kurulu raporu ile 

tespit edilen eşi, çocukları ile kardeşlerinin, memuriyet mahalli dışında resmî veya özel eğitim 

ve öğretim kuruluşlarında eğitim ve öğretim yapacaklarının özel eğitim değerlendirme kurulu 

tarafından belgelendirilmesi hâlinde, ilgilinin talebi üzerine eğitim ve öğretim kuruluşlarının 

bulunduğu il veya ilçe sınırları dâhilinde kurumunda bulunan durumuna uygun boş bir 

kadroya yapılır. 

Devlet Memurlarının Yer Değiştirmesi Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmelik 

Değişikliği. (Sadece ilgili hükümler alıntılanmıştır)  

Madde 12- Sağlık, aile birliği ve can güvenliği mazeretlerinin belgelendirilmesi halinde, 

hizmet bölgelerindeki ve/veya hizmet alanlarındaki zorunlu çalışma süreleri tamamlanmadan 

memurun isteği üzerine yer değiştirme suretiyle ataması yapılabilir. Sağlık ve aile birliği 

mazeretlerine dayalı olarak yer değiştirmeye tabi tutulan memur, mazeretinin devam ettiğini 

her yıl Ocak ayında alacağı belgeyle belgelendirmek zorundadır. Zorunlu çalışma süresini 

sağlık veya aile birliği mazeretine dayalı olarak tamamlamamış olan memur mazeretinin sona 

ermesi durumunda, zorunlu hizmet süresinin eksik kalan kısmını tamamlamak zorundadır. 

Sağlık ve can güvenliği mazeretlerine dayalı olarak yapılacak yer değiştirme suretiyle 

atamalar, atanma dönemine tabi değildir."  



9 
 

Madde 3- Aynı Yönetmeliğin 13 üncü maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde 

değiştirilmiştir.  

"Sağlık Mazeretine Bağlı Yer Değişikliği  

Madde 13- Memurun sağlık mazeretine dayanarak yer değiştirme talebinde bulunabilmesi 

için; kendisi, eşi, annesi, babası, bakmakla yükümlü olduğu çocukları ve yargı kararı ile vasi 

tayin edildiği kardeşinin hastalığının görev yaptığı yerde tedavisinin mümkün olmadığı veya 

mevcut görev yerinin söz konusu kişilerin sağlık durumunu tehlikeye düşüreceğini eğitim ve 

araştırma hastanesi veya üniversite hastanesinden alınacak sağlık kurulu raporu ile 

belgelendirmesi gerekir.  

Sağlık mazeretine dayalı olarak yapılacak yer değişikliğinde memur aynı hizmet bölgesi 

içinde başka bir hizmet alanına, bu şekilde mazeretin karşılanamaması halinde ise başka bir 

hizmet bölgesinde kurumca ihtiyaç duyulan ve mazeretinin karşılanabileceği bir hizmet 

alanına atanabilir. 

Engellilik Durumuna Bağlı Yer Değişikliği: 

Ek Madde 3- İlgili mevzuatına göre alman 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. Bu kapsamdaki talepler bu 

Yönetmelikte yer alan kısıtlayıcı hükümlere tabi olmaksızın kurumların kadro imkânları ve 

teşkilat yapıları dikkate alınarak karşılanır ve bu haktan bir defadan fazla yararlanılamaz.  

Memurun kendisinin veya birlikte yaşadığı eşi ve bakmakla yükümlü olduğu çocuklarının 

engellilik durumunun tedavisi sebebiyle yer değişikliğini talep etmesi halinde, yer değiştirme 

suretiyle atama yapılacak yerin, memurun ve bu fıkra kapsamındaki yakınlarının engellilik 

durumuna uygun olması esastır.  

Engellilik durumu devam ettiği sürece kurumlarca isteği dışında memurun yeri değiştirilmez. 

Engellilik durumu ortadan kalkan memurlar hakkında bu Yönetmelikte yer alan diğer 

hükümler uygulanır. 

Not: Çalıştığınız kuruma ait atama ve yer değiştirme yönetmeliği olup olmadığınız sorunuz. 

Eğer kurumunuza ait bir yönetmelik yok ise yukarıdaki yönetmelik hükümleri geçerlidir. 

TSK’ da görevli memurlar için yönetmelik yukarıdaki aynı hükümlerle 12 Haziran 2015 

tarihinde (yukarıdaki hükümlerle aynı olacak şekilde)resmi gazetede yayınlanmıştır.  

NOT: “Bir kereye mahsus’’ ifadesinin yürütmesi Danıştay tarafından durdurulmuştur. 

Danıştay 16. Dairesi Esas 2015/10808 sayılı karar ile ilgili yönetmelikte yer alan “bir 

defadan fazla” hükmünün yürütmesini durdurmuş olup, Başbakanlığın yürütmenin 

durdurulmasına ilişkin olarak Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu yapmış olduğu itiraz 

21/01/2016 tarih ve 2015/1435 Esas Nolu kararıyla Red Olunmuştur.  

TSK da çalışanlar için; tüm kanun, yönetmelik ve yönergelerdeki asker hastane şartı 

kaldırılmıştır. Sıkça karıştırılan konuya açıklık getirmek için belirtmek gerekir ki; 

SAHİMSEN olarak, bazı birimlerde engelli ve engelli yakını olan çalışanlara ait raporların da 

TSK, Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı Sağlık Yeteneği 

hükümlerine göre işlem yapmakla yetkilendirilen hastanelerden alınması gerektiği yönünde 

hareket edilmesi, diğer hastanelerden alınan raporların geçersiz kabul edilmesi üzerine 

MSB’ye konu hakkında bilgi sunulmuş ve konuya açıklık getirilmesi istenmiştir. (MSB’nin 
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Sağlık Hizmetleri Sendikasına cevaben gönderdiği 6 Nisan 2018 tarihli, Engelli ve Engelli 

Yakınlarının Sorunları konulu, 32567820-1000-139577-18/Me. Özl. Ş. Md. Sayılı yazısı). 

TSK çalışanı kendilerinin ve yakınlarının engelli sağlık raporlarını Sağlık Bakanlığı 

tarafından engelli sağlık raporu vermeye yetkilendirilen tüm hastanelerden alabilir. Bu sağlık 

raporları özel eğitim, engellilik durumunun tespiti, engellilik mazeretine bağlı atama/tayin 

taleplerinde kullanılır. Ancak sağlık mazeretine bağlı atamaya esas raporlar; TSK, Jandarma 

Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı Sağlık Yeteneği hükümlerine göre işlem 

yapmakla yetkilendirilen (Sağlık Bakanlığınca) hastanelerden alınmalıdır.  

Kurumlar Arası Geçiş 
Engelli memurlar için engelliliğe yönelik özel bir düzenleme bulunmamaktadır. Engelli 

memur çalışmakta olduğu kurumdan başka bir kuruma geçiş yapmak istediğinde uygulanacak 

mevzuat; atama ve yer değişikliği hükümleri değil, kurumlar arası geçiş hükümleridir.  

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun kurumlar arası geçiş ile ilgili hükmü şudur: 

“Memurların bir kurumdan diğerine nakilleri” Başlıklı 74 üncü maddesi; “Memurların bu 

Kanuna tabi kurumlar arasında, kurumların muvafakati ile kazanılmış hak dereceleri 

üzerinden veya 68. maddedeki esaslar çerçevesinde derece yükselmesi suretiyle, bulundukları 

sınıftan veya öğrenim durumları itibariyle girebilecekleri sınıftan, bir kadroya nakilleri 

mümkündür’’.  

Bunun anlamı; memurların adaylıklarının bitmesi şartı ve kurumların muvafakati ile diğer bir 

kuruma nakilleri mümkün olduğudur. 657 sayılı Kanuna göre adaylık süresi 1 yıldan az, 2 

yıldan fazla olamaz. Bu sürelerle ilgili engelliğe özel farklı bir uygulama yoktur. Kurumlar 

arası geçiş yapmak isteyen memur öncelikle geçiş yapmak istediği kurumun mevcut geçiş 

hükümleri varsa bunları bilerek geçeceği kuruma gerekli müracaatı yapar. Müracaatında 

kurumu neden istediğini belirtir (aile birliği mazereti, memurun eğitimini aldığı mesleği 

yapmak istemesi, KPSS ya da EKPSS sonucu farklı kuruma atanma gibi). Bu konuda 

engelliliğe yönelik özel bir hüküm yoktur. Ancak kurumlar arası geçişi istemekteki amacının 

engelliliğinden doğan sebeplerle olduğu vurgusunu yapabilir. Memur iken EKPSS ile başka 

kuruma atanan engelli memurun da yapması gereken kurumlar arası geçiştir. 

İdari İzinler  

Başbakanlık Genelgesi 

T.C. Başbakanlık Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğünün 03 Aralık 2002 tarihinde 

yayımladığı B.02.0.PPG.0.12-320-20515 sayılı 2002/58 nolu Genelgesi 3. Madde: “Ulusal 

düzeyde kabul edilen 10-16 Mayıs Engelliler Haftasının ilk günü ile 3 Aralık Dünya 

Engelliler Gününde, engellilere yönelik faaliyet gösteren Konfederasyon, bağlı federasyonlar 

ve derneklerin kamu görevlisi olan yönetim kurulu üyeleri ile kamuda görev yapan tüm 

engelliler idari izinli sayılacaktır. 

Olumsuz hava koşulları nedeniyle valiliklerce okulların tatil edilmesi halinde aynı bölgedeki 

kamu görevlisi engelliler, ayrıca bir talimat ve talebe gerek kalmadan, belirlenen tatil 

süresince idari izinli sayılacaktır’’. 
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ENGELLİ YAKINI OLAN ÇALIŞANLARA YÖNELİK DÜZENLEMELER 

Engelli Çocuğu Olan Annelere Erken Emeklilik Hakkı  
Ağır engelli çocuğu olan annelere, 1 Ekim 2008 tarihinden sonra verilmiş bir haktır. Çalışılan 

sürenin dörtte biri oranında süre çalışılan süreye ilave edilir. Bu süre emeklilik süresinden 

düşürülür. SGK tarafından, 1 Ekim 2008 sonrası için çocuğun doğum tarihi ve engellilik 

durumu dikkate alınır. Bakınız: 5510 sayılı Kanun 28. Madde. Başvuru; çalışma belgesi, 

engelli raporunun aslı gibidir fotokopisi, çocuğun ve annenin kimlik fotokopileri ve dilekçe 

ile SGK’ ya yapılır.  

Engellilik Gelir Vergisi İndirimi  
Engelli eşi, bakmakla yükümlü olduğu engelli çocuk, anne ve babası bulunan çalışan 

engellilik vergi indirimi için bulunduğu yerdeki vergi dairesine başvuruda bulunur. Bakmakla 

yükümlü olduğuna dair SGK’dan belge, çalışan ve yakının kimlik bilgileri, çalıştığına dair iş 

yerinden alınan belge ve başvuruda yazacağı dilekçeyi vergi dairesine teslim eder. 

Engelli Yakını Olan Çalışanın Nöbet Muafiyeti ve Günlük Eğitim/Bakım İzni 

Hakkı  
Kamu kuruluşlarında çalışan engelli çocuğu olan memur anne ve babalara nöbet ve fazla 

mesai muafiyeti vardır. Ayrıca bakıma muhtaç yakını olan çalışanlara günlük bakım izni 

konusunda kolaylık tanınması sağlanmıştır. 30 Ocak 2010 tarihli Sendikal Gelişmeler 

Doğrultusunda Alınacak Önlemler konulu Başbakanlık Genelgesinin 3. Maddesi şu 

şekildedir: ‘’Kamu çalışanlarının kanunen bakmakla yükümlü olduğu engelli aile bireyinin 

bakıma muhtaç olduğunun ilgili mevzuatına göre alınmış geçerli engelli sağlık kurulu raporu 

ile belgelendirilmesi kaydıyla bu durumdaki personele; engelli aile ferdinin günlük bakımı 

için izin kullanımında gerekli kolaylık sağlanacak ve personel mesai saatleri dışındaki nöbet 

görevinden ve gece vardiyasından muaf tutulacaktır.’’  

Buna göre özel eğitim alan engelli çocuğu personelin özel eğitim sürecine etkin katılımı için 

(Özel Eğitim Hizmetleri Yönetmeliği, Genel Esaslar) , çocuğun üstün yararı gözetilerek 

çalışanın özel eğitim günlerinde izin almalarında kolaylık sağlanması gerekmektedir. 

Genelgede geçen “bakıma muhtaç” ifadesinin karşılığı ağır engelliliktir. Genel Sağlık 

Sigortası Tescil, Prim ve Müstehaklık İşlemleri Yönetmeliği (18.04.2014) Tıbben başkasının 

bakımına muhtaç kişiler: 30/3/2013 tarihli ve 28603 sayılı Resmî Gazetede 

yayımlanan Özürlülük Ölçütü, Sınıflandırılması ve Özürlülere Verilecek Sağlık Kurulu 

Raporları Hakkında Yönetmelik kapsamında, yetkilendirilmiş özürlü sağlık kurulu raporu 

vermeye yetkili sağlık kuruluşlarınca, ağır özürlü olduğu özürlü sağlık kurulu raporu ile 

belgelendirilen kişileri, ifade eder. 

TSK da görev yapıp bakıma muhtaç engelli (ağır engelli) çocuğu olan muvazzaf asker ve sivil 

memurlara Haziran 2013 tarihinde TSK İç Hizmet Yönetmeliğinde yapılan bir değişiklikle 

nöbet muafiyeti hakkı tanınmıştır. Bakınız 382. Madde (g)  

TSK Personeli İçin Günlük Eğitim ve Bakım İzni Verilmesi  
İlgili Yönetmelikte 4 Şubat 2015 tarihli yapılan düzenleme ile TSK’ da çalışan engelli 

çocuğu/yakını olan tüm personele günlük eğitim ve bakım izni hakkı verilmiştir. 

Yönetmelikte kapsam dışı olan TSK’ da çalışan Devlet Memurlarının da aynı haklardan 

olduğu gibi yararlanması adına 10 Şubat 2015 tarihinde Genel Kurmay Personel 

Başkanlığınca MSB ve Kuvvet Komutanlıklarına yazı yayınlanmıştır. Bu yazı doğrultusunda 
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Kuvvet Komutanlıkları ve MSB Devlet Memurlarının aynı isin haklarını kullanması 

doğrultusunda yazı yayınlamıştır. Aynı hükümler 6 Şubat 2015 tarihli Resmi Gazete ile 

Uzman Erbaş İzin Yönetmeliğine de işlenmiştir. İlgili Yönetmelik hükümleri şunlardır:  

Türk Silahlı Kuvvetleri İzin Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik  
Madde 11. Türk Silahlı Kuvvetlerinde görevli personelin bakmakla yükümlü olduğu engelli 

eşi, engelli çocukları ve yargı kararı ile vasi tayin edilmesi kaydıyla engelli kardeşinin; tıbbi 

tanılaması yapılmış ve 31.5.2006 tarihli ve 26184 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan Özel 

Eğitim Hizmetleri Yönetmeliği veya 18.5.2012 tarihli ve 28296 sayılı Resmî Gazetede 

yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim Kurumları Yönetmeliğine göre bir özel 

eğitim kurumunda kayıtlı olması şartı ile, özel eğitime getirilip/götürülmesi ve eğitime iştiraki 

maksadıyla, her engelli birey için haftada 8 saat günlük eğitim izni verilir. Engelli çocuk 

sahibi anne ve babanın her ikisinin çalışması durumunda bu izin, alınan beyana istinaden 

birine kullandırılır. Anne ve babadan birinin çalışması durumunda, alınan beyana ve 

gerekçeye istinaden çalışan ebeveyne bu izin kullandırılır. Bu süre ilgili olduğu haftayı 

geçmeyecek şekilde personelin isteğine göre bir defada veya bölünerek kullandırılır.  

Türk Silahlı Kuvvetlerinde görevli personelin bakmakla yükümlü olduğu eşi, çocukları ve 

aynı çatı altında yaşayan anne, baba veya yargı kararı ile vasi tayin edilmesi kaydıyla 

kardeşinin; Engellilik Ölçütü, Sınıflandırması ve Engellilere Verilecek Sağlık Kurulu 

Raporları Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre yetkili hastaneden alınması şartı ile 

raporunda “ağır engelli” ibaresi olan yakınlarının bakımı maksadıyla, her engelli birey için 

ayrı olmak üzere günde 1 saat günlük bakım izni verilir. Bu sürenin gün içerisinde 

kullandırılma zamanı personelin isteğine göre düzenlenir.  

Engelli çocuk sahibi anne ve babanın her ikisinin çalışması durumunda bu izin alınan beyana 

istinaden birine kullandırılır. Anne ve babadan birinin çalışması durumunda, alınan beyana ve 

gerekçeye istinaden çalışan ebeveyne bu izin kullandırılır. Her engelli birey için ayrı olmak 

üzere bir gün içerisinde, günlük bakım izni veya günlük eğitim izinlerinden sadece biri 

kullanılır.  

Türk Silahlı Kuvvetlerinde görevli personelin engelli günlük eğitim izni veya engelli günlük 

bakım iznini verimli kullanabilmesi açısından birlik imkânları ve amirlerin değerlendirmesine 

göre ulaşım imkânından istifade ettirilebilirler. 

Emniyet Genel Müdürlüğünün Genelgesi 

Sayı: B.05.1.EGM.0.71.03.03(112)E.G.M. Genelge No: (2010/15), Tedavi İşlemleri ve 

Özürlü Yakını Olan Personelin Durumu konulu Genelge:  Personelin talebi halinde, bakıma 

muhtaç aile bireylerinden anne, baba, eş ve çocukları hakkında Özürlü Sağlık Kurulu 

tarafından düzenlenen raporda, özür oranının ''% 50 ve üzerinde olduğu'' tespit edilenlerden 

''ağır özürlü'' olduğuna karar verilenlerin sadece hafta içi mesai günlerinde çalıştırılmasını, 

mesai saatleri dışındaki tüm ek görevlerden, nöbetlerden ve gece mesaisinden muaf 

tutulmasını, özürlü aile bireyinin günlük bakımı için izin kullanımında personele gerekli 

kolaylığın sağlanmasını, anne ve babanın personel olması durumunda her ikisinin de belirtilen 

haklardan faydalandırılmasını rica ederim. ( Son düzenleme: 13 Ocak 2016 tarih, sayı: 

37373650-320-31042) 

Engelli ve engelli yakını olan personelin danışmanlık alabileceği adres; Emniyet Genel 

Müdürlüğü Sosyal Hizmet Dairesi Başkanlığıdır. 

TSK da Çalışan Engelli Yakının Olan İşçilerin İzinleri 
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Ağustos 2017 TİS raporunda yer aldığı üzere ağır engelli yakını olan işçilere her bir engelli 

yakını için ayrı ayrı olmak üzere günde 1 saat bakım izni, özel eğitime devam eden engelli eş, 

bakmakla yükümlü olduğu çocuk ve vasisi olduğu kardeşi için her biri için ayrı ayrı olmak 

üzere haftada 8 saat eğitim izni verilmiştir. 

Engelli Çocuğu Olan Öğretmenler  
MEB Ortaöğretim Genel Müdürlüğü, 18.11 2015 tarihli (Sayı: 83203306-915.02.02-

E.11854742) Engelli Çocuğu Bulunan Öğretmenler Konulu yazısında; engelli çocuğu bulunan 

öğretmenlerin haftalık ders programları ile nöbetlerinin belirlenmesinde gün ve saat 

tercihlerine öncelik verilerek düzenleme yapılası konusunda gerekli kolaylığın sağlanacağı 

bildirilmiştir. Bu yazı tüm İl Valiliklerine gönderilmiştir.  

Senelik İzin Kullanma Hakkı (TSK için) 
Engelli yakını olan personelin amirlerin inisiyatifi ile yıllık ve mazeret izinlerini parçalara 

bölerek, diledikleri tarihlerde kullanmaları gibi hususlarda kolaylıklar sağlanabileceği 

bildirilmiştir.  

Bakınız: Genel Kurmay Başkanlığının 29 Nisan 2010 tarihli,PER.:1040-377-

10/PER.D.Per.Ynt.Ş.(9)1128103 sayılı ve ''Özürlü Yakını Olan Personel'' konulu emri.. 

GATA Komutanlığı 12 Mayıs 2010 PER: 1040-45334-10/Dismor.Ks.(1509) Konu: ''Özürlü 

Yakını Olan Personel '' konulu yazısı.  

Engelli Çocuğu Olan Çalışana Mazeret İzni Hakkı  
“En az yüzde %70 oranında engelli ya da süreğen hastalığı olan çocuğunun (çocuğun evli 

olması durumunda eşinin de en az %70 oranında engelli olması kaydıyla) hastalanması 

hâlinde, hastalık raporuna dayalı olarak ana veya babadan sadece biri tarafından kullanılması 

kaydıyla bir yıl içinde toptan veya bölümler hâlinde on güne kadar ” mazeret izni verilir. Bu 

madde 657 Devlet Memurları Kanununa, 926 TSK Personel Kanununa, 3269 Uzman Erbaş 

Kanununa, sözleşmeli personel ve geçici personel için de ilgili kanunlara işlenmiştir.  

İş Kanunundaki düzenleme şu şekildedir: Ek Madde 2- İşçilerden az yüzde yetmiş 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 halinde on güne kadar ücretli izin verilir.  

KADROYA GEÇEN ENGELLİ VE ENGELLİ YAKINI OLAN ÇALIŞANLAR 

HAKKINDA 
Bilindiği gibi kamu kurumlarında kadroya geçenler İş Kanununa tabi olarak çalışmaktadırlar. 

Engelli çocuğu olan bu çalışanların yukarıda bahsi geçen mazeret izni hakları vardır. Ayrıca 

engelli eş, çocuk ve bakmakla yükümlü oldukları yakınları için vergi indirim belgesi alırlar. 

Ancak özel eğitim izin hakları ve ağır engelli yakınları için günlük bakım izni/nöbet muafiyeti 

hakkı için bir düzenleme olmadığından, bu hakların kullanımı işverenin inisiyatifindedir. Söz 

konusu çalışanlar için Toplu İş Sözleşmesinde karar alınması gerekmektedir. 

Kendisi engelli olan kadrolu işçiler için de aynı durum geçerlidir. Kendileri için nöbet 

muafiyet hakkı tanımlanmamıştır. Bunun yanında erken emeklilik hakları vardır. 1 Ekim 2008 

öncesi işe girenlerin erken emeklilik hakkından yararlanmaları için vergi indirim belgesi 

almaları zorunludur. Bu tarih sonrası işe girenler için bu zorunluluk söz konusu değildir. 

Erken emeklilik süreleri işe giriş tarihine ve engellilik oranlarına göre değişmektedir.  
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Çalışma hayatına tam ve etkin katılım için önümüzdeki engellerin kaldırılması dileğimle… 

Düzenleyen: Ayşe SARI  

Sağlık Hizmetleri Sendikası (SAHİMSEN) Engelliler Komisyon Başkanı. 

Sivil Memurlar Sendikası (SİMESEN) Genel Merkez Engellilik Mevzuatı Danışmanı  

Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi Engelli Danışma ve Koordinasyon Birim Sorumlusu  

Türkiye Engelsiz Yaşam ve Sosyal Hizmet Vakfı (TEYVAK) Yönetim Kurul Üyesi 

Engelli Çocuk Hakları Ağı (EÇHA) Üyesi (SAHİMSEN olarak) 

Sorularınız İçin: aysegiresunlu@hotmail.com 

Adres: Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi.  Engelli Danışma ve Koordinasyon Birimi. 

General Dr. Tevfik Sağlam Cd. No:1 Posta Kodu: 06010 Etlik / Ankara  
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