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ÖZÜRLÜLÜK ÖLÇÜTÜ, SINIFLANDIRMASI VE 
ÖZÜRLÜLERE VERİLECEK SAĞLIK KURULU 
RAPORLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

• İlk kez 1998’de yayınlandı
• 17 yılda on kez değişti
• Temel yapı aynı kaldı



Engelli  Raporu ile kazanılan haklar

%40 ve üzeri  ise:
• Engelli kimlik kartı almak 
• Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Hizmetlerinden yararlanmak (%20)
• Engelli kotasından istihdam edilmek (50 kişi ve üzerinde işçi çalıştıran 

özel işyerleri yüzde 3 ve kamuya ait işyerleri yüzde 4 )
• Bakım hizmetlerinden ve bakım aylığından yararlanmak (%70 ve 

üzerinde)
• H Sınıfı belgesi almak 
• Engelli aylığı almak 
• Gümrük, gelir, emlak, motorlu taşıtlar ve katma değer vergileri istisna 

veya muafiyetlerinden yararlanmak 
• Bazı ürünlerde Özel Tüketim Vergisi Muafiyetinden yararlanmak 
• Yerel yönetimlerin engellilere sağladığı haklar ve kolaylıklardan 

yararlanmak



Engelli çocuklarda kullanılan tablolar
4. SANTRAL VE PERİFERİK SİNİR SİSTEMİ HASTALIKLARINA 

BAĞLI BOZUKLUKLAR
– Serebral Bozukluklar
– Spinal Kordla İlgili Bozukluklar
– Periferik Sinir Sistemi, Nöromüsküler Bileşke ve Kas Sistemi 

Hastalıkları

Bu gruba girmeyen ortopedik veya diğer sistemlere
ait hastalıklarda meydana gelen bedensel işlev 
bozukluklarında özürlülük belirlenmesi



Alt ekstremite



Her iki üst ekstremite



Tek üst ekstremite



Ortopedik Bozukluklar-kas iskelet problemleri 



DBPF için kullanılan tablolar

Tablo 2.3. Üst ekstremite özürlülüğünün kişinin özürlülük 
oranına dönüştürülmesi



Üst ekstremite amputasyon için tablolar

Tablo 2.7- Üst ekstremite amputasyonlarının
neden olduğu özürlülük oranları.

Tablo 2.3. Üst ekstremite özürlülüğünün kişinin 
özürlülük oranına dönüştürülmesi



Alt ektremite Amputasyon için tablolar

• Tablo 3.30 - Ampütasyona bağlı bozuklukların 
değerlendirilmesi.

• Tablo 3.2- Alt ekstremite özürlülüğünden 
kişinin özürlülük oranının hesaplanması



Serebral Palsi’de alt ekstremite özür oranı



Serebral Palsi’de üst ekstremite özür oranı



Hazırlanan yeni yönetmelik taslağı

ÇOCUKLAR VE GENÇLER İÇİN ÖZEL GEREKSİNİM 
RAPORU (ÇÖZGER)

• SB iki yıldır incelemede, 2015 yılı sonuna kadar bu 
sisteme geçileceği SB yetkilileri tarafından dile 
getirildi.

• Yeni rapor sistemi 0-16 yaş arasındaki çocuklar 
için geçerli olacak

• Tanıya göre değil, çocuğun özel gereksinimlerine 
göre ihtiyaçlar belirlenecek ve sunulacak

• ÇÖZGER Taslağına internetten ulaşmak mümkün



Engelli çocuk rapor formatları

• Bu sunumun ekinde engelli çocuk raporu 
veren hekimlerin kullanabileceği 4 adet şablon 
form oluşturduk

• En sık rapor verdiğimiz 3 engellilik nedeni ve 
bir adet genel şablona siteden ulaşabilirsiniz
– Serebral palsi
– Spina bifida
– Doğumsal Brakiyal Pleksus Felci
– Genel 



Teşekkür ederiz….
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