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Sağlık Hizmetleri Sendikası Engelliler Komisyon Başkanlığından, 23.05.2020 

COVİD19 Pandemi Sürecinde Engelli ve Engelli Ailelerinin Yaşadığı Sorunlar ve Çözüm 

Önerileri 

COVİD19 pandemisi sürecinde engelli ve ailelerinden tarafımıza gelen sorunları ve soruları 

dikkate alarak, bu raporu hazırladık. Bu soru ve sorunlar değerlendirildiğinde, engelli ve 

ailelerinin yaşadığı sorunların süreç içinde daha da derinleştiği görülecektir. 

Engelliler, bu süreçten orantısız derecede olumsuz etkilendiler ve ne yazık ki bu etkinin, süreç 

sonrası da devam edeceğini söyleyebiliriz. Bu nedenle bu raporda yer alan çözüm önerilerinin 

bundan sonraki süreç içinde ve olası tüm risk durumları için dikkate alınmasını ve önlemlerin 

kapsayıcı olması bakımından; engelli ve ailelerini etkileyecek her türlü konuda tüm 

Bakanlıkların da bu hususları dikkate alması gerektiğine inanıyoruz. 

Yaşanan depremlerin ve COVİD19 pandemisinin; BM Engelli Hakları Sözleşmesinin 

11.maddesi bağlamında engelliler için “risk durumları ve insani acil risk durumlar” olduğunu, 

Taraf Devletlerin süreç içinde tüm ulusal ve uluslararası insancıl hukuk bağlamında gerekli 

önlemleri almakla yükümlü olduğunu ve engellileri ilgilendiren tüm kararlarda sürecin en 

başından başlayarak engellileri ve engelli örgütlerini karar mekanizmalarına dahil etmeleri 

gerektiğini bir kez daha teyit ederek, aşağıdaki hususları dikkatinize sunarız. 

1. Bu süreçte doğan engelli bebeklerin ve yeni teşhis konulmuş engelli çocukların ve 

yetişkinlerin rapor alamamasının, engelli ve ailelerindeki ekonomik sorunları ağırlaştırdığı 

gibi, sağlık hizmetlerine ve gerekli tıbbi araç ve gerece erişimde önemli güçlüklere neden 

olduğu açıktır. 

Süreç içinde süresi biten raporlar hakkında önlem alınmışken, yeni engellilik durumlarının 

dikkate alınmadığı açıktır. 

Acil insani risk durumlarında, hastanelerin sağlık kurulları tarafından engellilik raporlaması 

yapılamayacağına göre; Sağlık Bakanlığı ile yapılacak bir protokol ile yeni engellilik teşhisi 

konulan bireylerin, sağlık kurul raporu yerine engellilik durumlarını ortaya koyan “ön 

raporlama” yapılmasını çözüm önerisi olarak sunuyoruz. Bu ön rapor, süreç bitiminde 

bireylerin engellilik sağlık kurul raporu alıncaya dek geçerli olabilecek, böylece haklarında 

“ön rapor” düzenlenmiş bireyler; evde bakım aylığı, engelli aylığı ve diğer sosyal yardımlar 

dahil, her türlü hak için başvuru yapabilecektir. 

Hasta alt bezi, tekerlekli sandalye, ortez, protez, koklear implant gibi tıbbi cihaz ve 

malzemeler için yeni raporlama yapılması mümkün olmadığına göre; tek hekimin vereceği 

raporun geçerli sayılması sağlanarak, vatandaşların hizmete erişimleri sağlanmalıdır.  

Yukarıdaki önlemlerin alınmasında, vatandaşların teşhislerinin konulduğu ya da bir şekilde 

ulaşabildikleri hastanelerce düzenlenecek raporların geçerliliğinin sağlanması da önemlidir. 

2. Sağlık hakkı: Koklear implant (KI) ameliyatları gibi özellikli ameliyatların yapılamıyor 

olması; engelli bireylerin sağlığa erişim hakkında ciddi sorunlar yaşattığı gibi, engellilik 
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halinin artmasına ve telafisi mümkün olmayan sorunların ortaya çıkmasına neden 

olmuştur. 

Bilindiği gibi, pandemi sebebiyle hastanelerde “acil olmayan” tüm ameliyatlar ertelendi. 

Engelliler için zamanında yapılması zorunlu ameliyatların “acil olmayan ameliyat” olarak 

tanımlanması, telafisi güç zararlara neden olmuştur. KI ameliyatlarını bu tür ameliyatlar için 

örnek verebiliriz. Sağır çocukların dil gelişimini kazandığı yaş olan 4 yaşına dek KI 

ameliyatının yapılması zorunludur. Bu süreçte ameliyatların ertelenmiş olmasının, telafisi güç 

zararlar doğurduğu açıktır. 

Sağlık ile ilgili kararlar alınırken, ameliyatlarının sonuçları bakımından; engelliliği azaltıcı ya 

da ek engel yaşanmasını önleyici etkisi dikkate alınarak; engelli bireyleri, ailelerini ve engelli 

örgütlerini sürece dahil ederek uzmanlarca karar verilmesi ve söz konusu ameliyatların “acil 

ameliyat” listesine alınması zorunludur. Dolayısıyla, “acil ameliyat” tanımlanmasının, 

engellilik söz konusu iken, keskin sınırları olmaması gerektiğini düşünüyoruz. 

SGK ödemelerinin yetersizliği hakkında gelen bir örnek mesajı doğrudan paylaşıyorum: H. 

K.: Cihaza bağlı hastaların kızım da olmak üzere SGK dan yarı farkla aldığımız sayılı 

malzemelerimiz vardı. Zaten maalesef onlarda son iki aydır kesildi. Su an aylık bir kutu 

aspirasyon sondası ve yarısı kadar eldiven veriliyor, gerisini ücretli almak zorunda kalıyoruz. 

Bu konuda yazılarımızı yazdık ama herhangi dönüş yapan olmadı. Benim grubumda sadece 

50 çocuk çevremdekilerle birlikte yaklaşık 80 tane cihaza bağlı çocuğumuz var. Özellikle 

medikal ihtiyaç konusuna dikkat çekmek istedim. Hayati malzemelerimiz çünkü. 

3. Süreç içinde zorunlu sağlık kontrollerini yaptıramayan engellilerin olduğunu, bu 

durumun ileriye yönelik ciddi sağlık sorunlarını getireceğini vurgulamak isteriz. 

Pandemi vakaları dışında poliklinik hizmetlerinde önemli kısıtlamalar oldu. Örneğin; talasemi 

hastalığı gibi sürekli kan transfüzyonuna ihtiyaç duyan hastalar, kan ürünlerine ulaşamıyor. 

Botoks tedavisi zamanı gelenler, yeni rapor çıkartmadıklarından tedaviye erişemiyorlar. Nadir 

hastalığı olan çocukların rutin takip ve tedavileri yapılamıyor. Sağlığa erişememe ve sağlık 

kontrollerinin yapılamaması, var olan engellilik halinin artmasına, ilave hastalıkların ortaya 

çıkmasına, obezite ve kronik hastalıkların artmasına ve psiko-sosyal engellilik halinin 

artmasına neden olacaktır. Konunun Sağlık Bakanlığı ile görüşülerek, etkin bir politika 

belirlenmesi gerektiğini belirtmek isteriz. 

Ayrıca konu hakkında EÇHA’nın sağlık hakkına ilişkin sunduğu raporun dikkate alınmasını 

öneriyoruz. 

Yukarıda bahsettiğimiz sorunlara örnek olarak bana ulaşan bir vakayı paylaşmak istiyorum. 

Geçen hafta Adrenolökodistrofi (ALD) teşhisi konulan 56 yaşında bir baba, geçmiş GSS 

borcu olması nedeniyle İskenderun Devlet Hastanesine, tüm masrafları kendi cebinden 

ödenmesi şartı ile yatırılmak istenmiş, kızının “borcu nedeniyle sağlık hizmeti alamayanlar 

hakkındaki Cumhurbaşkanlığı Kararı ile istisnai bir durum olmasını” ileri sürmesi üzerine 

hastaneye yatırılmıştır. Hastalığına dair ileri tetkik ve tedavi gerektiğinden taburcu edilmiş, 

Hatay Eğitim ve Araştırma Hastanesine gitmeleri gerektiği, tedavi almazsa hastalığının hızla 



3 
 

ilerleyeceği söylenmiş, gönderildiği bu hastane; söz konusu istisnai durumun hastanelerinde 

geçerli olmadığını ileri sürerek hastayı yatırmamıştır. Kızının üniversite bursu dışında hiçbir 

geliri olmayan aile sosyal yardım olarak 1000TL almış ancak devamını talep ettiklerinde, 

önceden belirlenmiş listede olmadıklarından, yardım alamamışlardır. Bu teşhis ile baba, tam 

bağımlıdır. Ancak engelliliğe yönelik bir raporlama yapılamamış, yoksul olmalarına rağmen 

evde bakım aylığına da başvuru şansları yoktur. Daha da önemlisi, aile bu hastalığın 

tedavisini karşılayamayacağından hastalığın hızla ilerlemesi kaçınılmazdır. 

Kızını, bayram sonrası SYDV’ye, gelir testi yapılması için yönlendirdim. Şu var ki, kızı ne 

yapabileceği ile ilgili Alo 170’i aramış, SGK’dan bilgi istemiş, SYDV’ye sormuş ancak doğru 

bir şekilde çözüme yönelik bilgi alamamıştır. 

Süreç içinde engelli hale gelen bir vatandaş, mevzuat uygulamaları ve kurum çalışanlarının 

doğru yönlendirmemesi nedeniyle; sağlık hakkına, sosyal yardımlara ve tıbbi malzemeye 

erişememektedir. Vatandaşın tekerlekli sandalye ihtiyacı da raporlama yapılamaması 

nedeniyle karşılanamamıştır. 

4. Süreç içinde hasta alt bezi gibi tıbbi sarf malzemelerinin ve kronik hastalık nedeniyle 

kullanılan ilaçların, reçete edilmeden temin edilmesine yönelik karar, memnuniyetle 

karşılanmıştır. Süreç bitiminde de bu uygulamanı, engelli ve yaşlılar için devam etmesini 

öneriyoruz. 

Pandemi sürecinde, olası riskleri azaltmak amacıyla söz konusu reçeteleri yazdırmak için aile 

hekimliklerine ya da hastanelere gitmeden, malzeme ve ilaçları temin edebildik. 

Cumhurbaşkanımızın da söylediği gibi, bundan sonraki hayatımızda salgın riski nedeniyle, 

daima önlemlerle yaşayacağız. Bu sözü dikkate alarak; alınan önlemin kalıcı olacak biçimde 

devamının sağlanması, hem aileleri rahatlatacak, hem olası riskleri azaltacak hem de aile 

hekimliklerinin ve hastanelerin iş yükünü azaltacaktır. 

Bilindiği gibi çölyak hastaları, raporlarını SGK ya sunarak reçete yazdırmadan, SGK’dan 

aylık ödenek alabilmektedirler. Aynı şekilde, söz konusu tıbbi sarf malzemelerine ait raporlar 

SGK sisteminde görüldüğünden, reçetesiz malzeme temini yapılabilir. 

5. Süresi biten engelli sağlık kurul raporları, kronik hastalıklara ait ilaçlar, malzeme 

raporları ve RAM raporlarının yenilenme süreci çok uzun süreceğinden, iyi bir planlama 

yapılmasını öneriyoruz. 

Bilindiği gibi Bakanlık, süresi biten söz konusu raporların ikinci bir yazıya dek geçerli 

olduğunu bildirmiştir. İkinci bir yazı yazıldığında verilecek muhtemel tarih sonrası, rapor 

yenilemek üzere hastaneye ve RAM’lara başvurular yığılacak, randevular aylar sonrasına 

verilecektir. Hastanelerde başlatılan sağlık kurul işlemlerinin aylarca sürdüğünü de biliyoruz. 

Eğer planlamada süresi biten raporların yenilenme süreçleri dikkate alınmaz ise, birçok kişi 

başta engelli aylığı ve evde bakım aylığının kesilmesi gibi birçok hak kaybına uğrayacaktır. 

Bizim önerimiz, yayınlanacak ikinci yazıda; yukarıdaki sürelerin dikkate alınarak, süresi biten 

raporların en azından 1 Ocak 2021 tarihine dek geçerli olacağının bildirilmesidir. Süreç içinde 
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Sağlık Bakanlığı ile koordineli olarak, hastane sağlık kurullarının iş yüküne göre bu tarihin 

istisnai şartlar gözetilerek uzatılması söz konusu olabilir. 

6. EBA sisteminin her türlü engel grubunu kapsamaması birçok engelli çocuğun uzaktan 

eğitime erişememesine neden olmuştur. 

Bu konuda özellikle kör, az göre ve sağır çocukların mağdur olduğu bilinmektedir. Süreç 

içinde, her çocuğun uzaktan eğitime eriştiği varsayılmıştır. Aynı evde farklı sınıflardan birden 

fazla çocuğun EBA’yı aynı anda açması gerektiğinde dahi, bu çocukların EBA’ya nasıl 

ulaşacaklarına dair çözüm sunulmamıştır. Kırsaldaki çocukların çoğunun da eğitime 

erişemediğini biliyoruz. 

Bu sorunların, erişilebilir bir EBA’nın nasıl olacağı konusunda Milli Eğitim Bakanlığının, 

engellileri ve engelli örgütlerini sürece dahil etmemesinden kaynaklandığını belirtmek isteriz. 

Bu süreç ve devamı hakkında ne yapılacağına ilişkin; Engelli Çocuk Hakları Ağının (EÇHA) 

hazırlamış olduğu rapor dikkate alınmalıdır. 

7. Elazığ Depremi ve pandemi nedeniyle EKPSS başvurularını yapamayan adaylar için 

yeni bir başvuru yapılmasının sağlanacağına inanıyoruz. 

Konunun tarafınızdan takip edildiğini biliyoruz. Beklenti, başvuruların yeniden açılması 

yönündedir. Başvuruların, engelli raporu süresi bitenleri de kapsaması ve süresi bitmiş olsa da 

başvurularının kabul edilmesi önemlidir. 

8. Engelli ve engelli yakını olan çalışanlar, alınan kararların kapsayıcı olmaması nedeniyle 

sorun yaşamaktadır. 

Cumhurbaşkanlığının yayınlamış olduğu Genelgelerdeki idari izinlerin; idarelerce engelli 

çalışan aleyhine yorumlanarak çalışanların mağdur edilmiş olması, idareciler tarafından 

yapılan ciddi ayrımcılıktır. 

SAHİMSEN olarak tarafınıza sunduğumuz görüş talebinin acilen yanıtlanması önemlidir. 

Normalleşme sürecinin başlaması nedeniyle her ne kadar idari izinlerin yakın bir tarihte 

sonlandırılması söz konusu olsa da, bundan sonraki olası süreçler için; tarafınızdan 

yayınlanacak görüş yazısında “statüsüne bakılmaksızın engellilik sağlık kurul raporunu 

idareye beyan eden tüm engelli çalışanları” ifadesinin yer alması, bu kapsamdaki kamu 

çalışanlarının personel bilgi sistemindeki “engelli Personel Bilgileri Girişi” ekranından veri 

girişlerinin yapılması ve Çalışma Genel Müdürlüğüne bildirimin zorunlu olduğunun ifade 

edilmesi gerekir. 

Bu idari izinden, özel sektör çalışanlarının yararlanmaması ve onların ücretsiz izne 

çıkartılması, süreç bitiminde geri çağırılıp çağırılmayacaklarının net olmaması, sonuçları 

bakımından çözümü gereken önemli bir sorundur. 

İşten çıkartılan ve ücretsiz izne ayrılan engelli özel sektör çalışanları var. Ücretsiz izne 

çıkartılan engellilerin endişeleri, süreç sonunda işe çağırılmayacakları ihtimalidir. Buna 

yönelik önlemin alınması gerekir. 
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Özel sektörde yaşanan soruna dair mesajı olduğu gibi paylaşıyorum: R.G.: “Korona 

başladığında çalıştığım fabrika beni kronik rahatsızlığı olan arkadaşlarım ile birlikte engelli 

olarak beni de 2 hafta kadar idarî izne çıkardı. 2 hafta sonra beni aradılar ve yılık izni mi 

kullandırdıklarını söylediler. Mayıs sonunda yılık iznimin bittiğini, böyle devam ederse 

haziranda evde kaldığım süre için. Telafi çalışma formu gönderdiler ve bu evde kaldığım 

süreyi işbaşı yapınca her gün, günde 3 saat fazla çalışarak telafi yapmamı istiyorlar. Ben 

yetkilileri arayıp telafi çalışma yapmak istemediğimi, isterlerse işbaşı yapmak istediği mi 

söyledim. İş yeri yetkilisi bana bunun yönetim kurulunun kararı olduğunu bunu için hiç bir 

şey yapamayacaklarını söylediler. Şimdi size sorum şu ben bu telafi çalışmayı yapmak 

zorunda mıyım ve bu telafi çalışma yasal mı?”. 

TSK’da yaşanan ve oldukça sık karşılaştığımız, pandemi ile ilgili olmasa da aile için ağır 

sonuçları olan bir mesajı paylaşmak isterim: R. Y.: “Ağır engelli çocuğum var ve Resulayn’a 

sınır dışı görev verildi. Eşimi ve çocuklarımı köye ailemin yanına bıraktım. Oğlum SP,’li ve 

sürekli epilepsisi var. Acil bir konu olsa, hastaneye gidemeyecekler. Fizik tedavi yapacak 

ortam yok. Ne yapacağım, bana yardım edin”. 

Not: Bu uzman çavuş İçin Kara Kuvvetleri Komutanlığında ilgili Tuğgeneral ile iletişim 

kurularak, personelin görevlendirilmesi iptal ettirildi. 

Gelen mesajlarda; idari izinli olan öğretmenlere ek ders ücreti ödendiği halde, engeli 

nedeniyle idari izinli olan çalışanlara ek ödeneklerinin verilmemesine yönelik bildirimler, 

oldukça fazladır. 

Engelli çocuğu olan çalışanlar, kreşlerin, okulların kapanması, aile büyüklerinden destek 

alamamaları ya da bakıcıların eve gelememesi nedeniyle güçlük yaşamaktadır. 

Söz konusu çalışanlara, özellikle tek ebeveynli olanlar gözetilerek; idari izin verilmesi, idari 

izin verilmeyen durumlarda esnek çalışma-yarı zamanlı ya da evde çalışmada öncelik 

tanınması söz konusu olabilir. Bu konuda yaşanan güçlükler, engelli çocukların ve yaşlıların 

bakımlarının ve diğer ev işlerinin; evdeki yaşı büyük çocuklara özellikle de kız çocuklarına 

kalmıştır. Dolayısıyla kız çocuklarının bu süreçten orantısız etkilendiklerini söyleyebiliriz. 

9. Pandemi sürecinde engelli aylığı ve evde bakım aylığı yeni başvurularının, sosyal 

inceleme yapılamaması nedeniyle sonuçlanmamış olması ve süre içinde yoksulluğun artmış 

olduğu bilinmesine rağmen her iki aylık için kesintiye gidilmesi, birçok engelli ve ailesini 

mağdur etmiştir. 

Afet durumlarında, yeni başvuruların sosyal inceleme olmaksızın kabulü sağlanmalı ve 

başvuranların diğer şartları sağlamaları ve süreç bitiminde sosyal inceleme yapılması 

koşuluyla aylıkların bağlanmasına yönelik düzenleme yapılmalıdır. Başvurularda, yeni 

engellilik teşhisi alanlar hakkında 1.maddede belirttiğimiz ön raporların da kabulü 

sağlanmalıdır. 

Pandemi sürecinde daha da yoksullaşan engelli ve ailelerinin mağdur olmamaları için aylık 

kesme işlemlerinin süreç bitimi sonrasına bırakılması değerlendirilebilir. 
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10. Yabancıların, mükerrer ödeme aldıkları gerekçesi ile ödemelerin kesilmesi, evde bakım 

aylığı ile ilgili yeni başvuruların pandemi süreci öncesinden durdurulmuş olması önemli 

bir sorundur. 

Ağır engelli çocuğu olan Azeri bir ailenin bu konuda yaşadığı sorun; mükerrer ödeme 

nedeniyle hem evde bakım aylığı hem de vakıftan aldığı engelli çocuk ödemesi kesilmiştir. 

Burada SYDV’nin ve Ankara Sosyal Hizmet İl Müdürlüğünün mükerrer ödeme gerekçesiyle 

birbirinden habersiz aylıkları kesilmiş olması bir hatadır. Yapılan girişimler sonucunda, vakıf 

ödemelerinin yeniden bağlanması sağlanmıştır. Ancak, mükkerrer ödeme tespit edildiğinde 

neden öncelikle 1400 lira olan evde bakım ödeneğinin değil de 600 lira olan engelli çocuk 

ödeneğinin kesilmediği soru işaretidir. Her iki ödenek kesildiği için evde bakım aylığı için 

yeni başvuru yapılmak istendiğinde Ankara Sosyal Hizmet İl Müdürlüğü, yeni başvuru 

almadıklarını beyan etmiştir. 

Konunun, bizim tarafından da anlaşılması için mükerrer ödemeye ve yeni başvuruların 

durdurulmasına ilişkin söz konusu Bakanlık yazısının (İl müdürlüklerine gönderilen) bizimle 

paylaşılmasının uygun olacağı değerlendirilmektedir. Mevcut mevzuatta uluslararası koruma 

kapsamında olan ağır engelli çocuk ailelerine gerekli şartları sağladıklarında, evde bakım 

aylığı bağlanması mümkün iken, bu ailenin yapılan bir hata sonucunda neden mağdur 

edildiğini bilmek istiyoruz ve mağduriyetin giderilmesi için gerekli girişimlerin yapılmasını 

talep ediyoruz. 

Aile, söz konusu Vakıf ödeneklerini 30 Haziranda alacağından, başlattığımız kampanya ile 

aileye maddi destek sağlanmıştır. 

11. Süreç içinde verilen özellikle anlık paylaşılan bilgiler, erişilebilir formatta 

verilmemiştir. 

Bilgilerin erişilebilir formatta verilmemesini, engellilerin bilgiye erişim hakkının ihlali olarak 

değerlendiriyoruz. Süreç içinde bilgilerin nasıl verileceğine ilişkin engelli örgütlerinin 

bildirimlerinin dikkate alınmasının gerekliliğini önemsiyoruz. 

12. Yurt dışından temin edilen ilaçların raporlanamaması nedeni ile ilaçlarını temin 

edemeyen aileler var. Yurt dışından gelen ilaçlara ulaşılamaması ya da daha fazla ücret 

ödenmesi, önemli bir sorundur. Bu konuda örnek bir mesajı olduğu gibi paylaşıyorum: 

E. A.: Pandemi surecinde bir ailemiz ilaca ulaşamıyor. Türkiye’nin hiç bir yerinde yoktur. 

Yurt dışından getirmek zorunda kalınıyor. Önceden ücretsiz aldığı ilacı şu an 2500 tl 

ödeyerek yurt dışından almak zorunda kalıyor (sabril 500mg). 

13. Devletimiz tarafından, muhtaç ailelere dağıtılan 1000 liralık sosyal yardımların, engelli 

ve ailelerini ne kadar kapsadığına yönelik bilgimiz yok. Sosyal yardım yapılacakların 

listesinin, pandemi öncesi belirlenmiş olması, süreç içinde ihtiyacı olanların listeye dahil 

edilmemesi önemli bir sorundur. 

Bize ulaşanların verdiği bilgilere göre; pandemi sürecinde yoksullaşan ailelerden bazılarının, 

listelerin önceden belirlendiğine yönelik mazeret ile kapsam dışı kaldığını tespit ettik. 



7 
 

14. Özel eğitim ve rehabilitasyon hizmetlerinin durdurulması, çocuklarda kazanımlarda 

geriye gidişler, ağrıların ve engelliliğin artması, ilave davranış ve uyum bozukluklarına 

neden olmuştur. 

Süreç içinde, özel eğitim ve rehabilitasyon hizmetlerinin durdurulasından öte, nasıl bir önlem 

alınacağına dair hiçbir çalışma yapılmamış olmasının, telafisi güç zararlara yol açması 

kaçınılmazdır. Anne ve babaların, sorunlarla baş edememeleri nedeniyle dikkatleri dağılmış, 

ev kazaları artmıştır. Sorunlarla baş edemeyen ailelerde ev içi şiddetinde arttığını bildirmek 

isteriz. Özel eğitim ve rehabilitasyon hizmetlerine yönelik alınacak önlemler bakımından 

EÇHA’nın sunduğu raporun dikkate alınmasını öneriyoruz. 

Söz konusu hizmetlerin, özel eğitim ve rehabilitasyon hizmeti veren merkezlerin bir şekilde 

desteklenerek, merkezlerin halen ailelere gönüllü vermekte olduğu (uzaktan/online/görüntülü 

hizmet ile) hizmetlerin de dikkate alınarak düzenlenmesi gerektiğine inanıyoruz. 

15. Okula devam edemeyen ve uzaktan eğitimden fayda sağlayamayan engelli çocuklar için 

sınıf tekrarı taleplerinin reddedildiğine yönelik bildirimler alıyoruz. 

Engelli çocuklar için pandemi süreci, orantısız derecede kayıplara yol açmıştır. Birçok aile, 

gelecek yıl için sınıf tekrarı istemektedir. Milli Eğitim Bakanlığı ile yapılacak bir çalışma ile 

sınıf tekrarı yapılmasını talep eden ailelerin beklentilerinin karşılanması gerektiğini 

vurgulamak isteriz. 

16. Aileler özel okullar için halen ücret ödemeye devam etmektedirler. 

Aileler, bu konuya çözüm beklemektedir. 

17. Kurumlarda işlerin önemli ölçüde yavaşladığını ve verilmeyen hizmetler için covid 

sürecinin bahane edildiğini tespit ediyoruz. 

Örneğin; eskiden zaten ayları bulan vergi indirimi başvurularının 1 yıla yakın 

sonuçlanmaması, özellikle erken emeklilik için vergi indirimi alması zorunlu olan işçileri 

mağdur etmektedir. 

18. SGK, hasta alt bezlerinin ödenmesi için Haziran 2019’da yeni bir düzenlemeye gitmiş, 

Sağlık Bakanlığınca belirlenen hastalık listesi dışında kalan teşhisler için ödemeyi 

durdurmuştur. 

Bu nedenle, birçok engelli ailesi artık ödenek alamamaktadır. Primer teşhisi engelliliğe yol 

açan ve durumlarından dolayı yıllardır hasta alt bezi ödeneği alan engelli bireyin, sırf bu 

listede teşhisi olmaması nedeniyle ödeneği durdurulmuştur. Hasta alt bezi raporlarının 

değişimi gerektiğinden ve birçok hastanenin rapor randevusunu aylar sonrasına vermesi 

önemli ölçüde mağduriyet yaratmıştır. Konunun Sağlık Bakanlığı ve SGK ile tarafınızdan 

yapılacak bir çalışma ile ele alınmasını talep ediyoruz. 

Saygılarımızla 

Ayşe SARI 
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Sosyal Hizmet Uzmanı-Hemşire 

SAHİMSEN Engelliler Komisyon Başkanı 

Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi Engelli Danışma ve Koordinasyon Birim Sorumlusu 

Mobbing ile Mücadele Derneği Engellilik Genel Koordinatörü 

Gören Kalpler Eğitim Derneği Yönetim Kurul Üyesi 

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

Biyonik-Der Danışma Kurul Üyesi 

Sivil Memurlar Sendikası (SİMESEN) Genel Merkez Engellilik Mevzuat Danışmanı 


