
2/27/2019 20 Şubat 2019 ÇARŞAMBA

file:///C:/Users/y.bahcekapili/Desktop/20190220-1.htm 1/5

20 Şubat 2019 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 30692

YÖNETMELİK

A�le, Çalışma ve Sosyal H�zmetler Bakanlığı �le Sağlık Bakanlığından:

ÇOCUKLAR İÇİN ÖZEL GEREKSİNİM DEĞERLENDİRMESİ
HAKKINDA YÖNETMELİK

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmel�ğ�n amacı; Çocuklar İç�n Özel Gereks�n�m Raporu �le Çocuklar İç�n Terör,

Kaza ve Yaralanmaya Bağlı Durum B�ld�r�r Sağlık Kurulu Raporunun alınışı, geçerl�l�ğ�, değerlend�r�lmes� ve bu
raporları vereb�lecek yetk�l� sağlık kurum ve kuruluşlarının tesp�t� �le �lg�l� usul ve esasları bel�rlemek ve çocuklar �le
�lg�l� özel gereks�n�m alanlarının bel�rlenmes�ne �l�şk�n ortak b�r uygulama alanı gel�şt�rmekt�r.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmel�k; Çocuklar İç�n Özel Gereks�n�m Raporu, Çocuklar İç�n Terör, Kaza ve

Yaralanmaya Bağlı Durum B�ld�r�r Sağlık Kurulu Raporu ve bu raporları vereb�lecek yetk�l� sağlık kurum ve
kuruluşlarını ve özel gereks�n�mlerle �lg�l� hususları kapsar.

(2) 31/5/2006 tar�hl� ve 5510 sayılı Sosyal S�gortalar ve Genel Sağlık S�gortası Kanunu kapsamında
bağlanacak gel�rler ve aylıklar �ç�n (1/7/1976 tar�hl� ve 2022 sayılı 65 Yaşını Doldurmuş Muhtaç, Güçsüz ve K�mses�z
Türk Vatandaşlarına Aylık Bağlanması Hakkında Kanuna göre ver�lecek fark aylığı m�ktarının bel�rlenmes�ne esas
sağlık kurulu raporları har�ç) �stenecek durum b�ld�r�r sağlık kurulu raporları bu Yönetmel�k kapsamında
değerlend�r�lmez.

Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmel�k, 31/12/1960 tar�hl� ve 193 sayılı Gel�r Verg�s� Kanununun 31 �nc� maddes�,

1/7/1976 tar�hl� ve 2022 sayılı 65 Yaşını Doldurmuş Muhtaç, Güçsüz ve K�mses�z Türk Vatandaşlarına Aylık
Bağlanması Hakkında Kanunun 8 �nc� maddes� ve 1/7/2005 tar�hl� ve 5378 sayılı Engell�ler Hakkında Kanunun 5 �nc�
maddes�ne dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmel�kte geçen;
a) Bakım veren k�ş�: Çocuğun vel�s� veya vas�s� ya da bakım ve gözet�m�nden sorumlu olarak yetk�lend�r�lm�ş

gerçek ya da tüzel k�ş�ler�,
b) B�reysel etmenler: B�rey�n c�ns�yet�, yaşı, m�zacı, yaşam tarzı, yet�şt�r�l�ş şekl�, alışkanlıkları, baş etme

yet�ler� g�b� özell�kler� yanında amaçları, merakları, �stekler� g�b� öğeler�,
c) Çevresel etmenler: B�rey�n yaşamını sürdürdüğü ortam, yapılı çevre g�b� f�z�ksel öğeler �le yaklaşım, tutum,

farkındalık, önyargılar, a�lesel ve toplumsal öğeler g�b� tüm �nsan� öğeler� �çeren etmenler�,
ç) Çocuk: 18 yaşını doldurmamış b�rey�,
d) Çocuklar İç�n Özel Gereks�n�m Raporu (ÇÖZGER): Sağlık kurulunca hazırlanan çocuğun özel

gereks�n�mler�n� bel�rten belgey�,
e) Çocuklar İç�n Terör, Kaza ve Yaralanmaya Bağlı Durum B�ld�r�r Sağlık Kurulu Raporu: ÇÖZGER sağlık

kurulu tarafından terör, kaza ve yaralanmalar �ç�n düzenlenen raporu,
f) Çocuk Özel Gereks�n�m Alan Kılavuzu: Gel�ş�m ger�l�ğ�n�n ve hastalıklara bağlı doku, organ ve/veya

fonks�yon kaybının tanımlandığı Ek-2’de yer alan kılavuzu,
g) ÇÖZGER yetk�l� hek�m�: Çocukların özel gereks�n�mler�n�n değerlend�r�lmes� �ç�n h�zmet �ç� eğ�t�m

aldığını belgelem�ş, süreç koord�nasyonu �ç�n başhek�m tarafından yetk�lend�r�len çocuk sağlığı ve hastalıkları ana dal
ya da çocuk sağlığı ve hastalıkları yan dal uzmanını,

ğ) ÇÖZGER sağlık kurulu: İk�nc� ve üçüncü basamak sağlık kurum ve kuruluşlarında, çocukların özel
gereks�n�mler�n�n tesp�t� �le terör, kaza ve yaralanma durum b�ld�r�m�ne yönel�k başvuruları değerlend�rerek karar
vermeye yetk�lend�r�lm�ş, 6 ncı maddede bel�rt�len kurulu,

h) Gel�ş�msel sorunlar: İlet�ş�m, sosyal-duygusal, b�l�şsel, duyu �şlevler�, �nce-kaba hareketler ve öz bakım g�b�
gel�ş�m alanlarının b�r ya da b�rden fazlasında gec�kme, bozukluk, hastalık sonucu �le �şlev kaybı, yet� y�t�m�, yaşama
katılım kısıtlılığı oluşturan durumları,

ı) Hastalıkların Uluslararası Sınıflandırılması (ICD) Kodu: Hastalıkların sınıflandırması ve hastalık �s�mler�n�n
kes�n kr�terlere göre b�r araya get�r�lmes�nden oluşan uluslararası kategor�k kodlama s�stem�n�,

�) İşlev kaybı: Bedensel, b�l�şsel, ps�koloj�k �şlevler�n herhang� b�r düzeyde kaybını,
j) Kontrol muayenes�: Kurumlarca �lg�l� mevzuat gereğ�nce ver�len h�zmet�n sürdürülmes�n� tem�nen b�rey�n

fonks�yon kaybının yen�den değerlend�r�lmes� amacıyla �stenen muayeney�,
k) Kurul: ÇÖZGER sağlık kurulunu,
l) Kurum: ÇÖZGER ve Çocuklar İç�n Terör, Kaza ve Yaralanmaya Bağlı Durum B�ld�r�r Sağlık Kurulu

Raporu talep eden kamu ve/veya özel kurum ve kuruluşlarını,
m) Müdürlük: İl sağlık müdürlüğünü,
n) Özel gereks�n�m: Çocuğun toplumsal yaşama eş�t katılab�lmes� �ç�n bedensel ya da gel�ş�msel �şlev

kısıtlılığı olmayan b�reylerden farklı sağlık, eğ�t�m, rehab�l�tasyon, c�haz, ortez, protez, çevresel düzenlemeler ve d�ğer
sosyal ve ekonom�k haklara ve h�zmetlere gereks�n�m�n�n olmasını,
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o) Rapor: Ek-1’de yer alan Çocuklar İç�n Özel Gereks�n�m Raporunu ve Ek-4’te yer alan Çocuklar İç�n Terör,
Kaza ve Yaralanmaya Bağlı Durum B�ld�r�r Sağlık Kurulu Raporunu,

ö) S�stem: Özel gereks�n�me da�r ver�ler�n g�r�ld�ğ�, �şlend�ğ� ve depolandığı Sağlık Bakanlığı sağlık b�lg�
s�stem�n�,

p) Toplumsal yaşama katılım kısıtlılığı: B�rey�n toplumsal yaşamda n�tel�kl� ve tam olarak yer alamaması,
yaşama kabul ve dah�l ed�lmes�nde güçlükler yaşaması, mevcut olan �şlev kaybının çevresel etmenlerden etk�lenmes�
sonucunda, çocuğun etk�nl�k ve yaşama katılımının yaşıtlarından daha az n�tel�k ya da n�cel�kte olmasını,

�fade eder.
İKİNCİ BÖLÜM

Gereks�n�m Değerlend�rmes� ve ÇÖZGER Sağlık Kurulunun Teşk�l�, Çalışma Usulü ve Yetk�lend�r�lmes�
Gereks�n�m değerlend�rmes�
MADDE 5 – (1) Özel gereks�n�m� olan çocuklara �l�şk�n değerlend�rme çalışmalarında, sınıflandırma s�stem�

olarak Çocuklar İç�n İşlevsell�k Yet�y�t�m� ve Sağlığın Uluslararası Sınıflandırması (ICF-CY) temel alınır.
Kurulun teşk�l� ve çalışma usulü
MADDE 6 – (1) B�rden fazla uzmanlık dalını �lg�lend�ren gereks�n�m tesp�t�nde Kurul, aşağıdak� branşlardan

en az dört uzman hek�m, Kurul başkanı ve ÇÖZGER yetk�l� hek�m� olmak üzere en az 6 da�m� üyeden oluşur.
a) Çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanları ya da yan dal uzmanları,
b) Göz hastalıkları uzmanı,
c) Kulak burun boğaz hastalıkları uzmanı,
ç) Çocuk cerrah�s� uzmanı,
d) Çocuk nöroloj�s� uzmanı,
e) Çocuk ve ergen ruh sağlığı ve hastalıkları uzmanı,
f) F�z�ksel tıp ve rehab�l�tasyon uzmanı,
g) Ortoped� ve travmatoloj� uzmanı.
(2) Kurul başkanının tekl�f� ve başhek�m�n onayı �le d�ğer branşlardan çocuğun hastalık durumuna göre kurula

�lg�l� branş uzmanı davet ed�leb�l�r. Bu hâlde �lg�l� branş uzmanı geç�c� Kurul üyes� olarak raporu �mzalar.
(3) Sağlık kurum ve kuruluşunda çocuk cerrah�s� uzmanı bulunmadığı durumlarda yer�ne genel cerrah�

uzmanı, çocuk ruh sağlığı hastalıkları uzmanı bulunmadığı durumlarda yer�ne ruh sağlığı ve hastalıkları uzmanı,
çocuk nöroloj� uzmanı bulunmadığı durumlarda nöroloj� uzmanı Kurula dâh�l ed�l�r.

(4) Değerlend�r�lecek özel gereks�n�m alanı bu uzmanlık dalları dışında olması hâl�nde �lg�l� dal uzmanı kurula
geç�c� üye olarak dâh�l ed�l�r.

(5) Çocuğu �zleyen hek�m varsa Kurula dâh�l ed�l�r.
(6) Tek b�r uzmanlık dalını �lg�lend�ren özel gereks�n�m alanı �ç�n Kurul, o gereks�n�m alanını �lg�lend�ren

branştan en az üç uzman ve ÇÖZGER yetk�l� hek�m�nden oluşur. Tek b�r uzmanlık dalını �lg�lend�ren özel gereks�n�m
alanı çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanlık alanını �lg�lend�r�yorsa Kurul en az �k� uzman ve ÇÖZGER yetk�l�
hek�m�nden oluşur.

(7) Sağlık kurum ve kuruluşunda çocuğu �zlemekte olan çocuk hek�m�/�lg�l� uzman hek�m varsa, bu hek�m
rapor �ç�n değerlend�rmey� yaparak ÇÖZGER yetk�l� hek�m�ne yönlend�r�r. İzleyen hek�m yoksa ÇÖZGER yetk�l�
hek�m� değerlend�rmey� yapar.

(8) Kurul, başkan ve tüm üyeler�n�n katılımıyla toplanır. İht�yaç hâl�nde çocuk Kurulda görüleb�l�r. Kararlar oy
çokluğu �le alınır. Oyların eş�t olması hâl�nde Kurul başkanının kullandığı oy yönünde karar alınmış sayılır. ÇÖZGER
ve Çocuklar İç�n Terör, Kaza ve Yaralanmaya Bağlı Durum B�ld�r�r Sağlık Kurulu Raporu �ç�n �k� ayrı kurul karar
defterler� oluşturulur. Karara �t�razı olan üye, karar defter�ne muhalefet şerh�n� gerekçel� olarak yazar ve �mza atar.
Karar defter�ne, kararın oy b�rl�ğ� veya oy çokluğu �le ver�ld�ğ� yazılır ve heyete katılan üyeler tarafından �mzalanır.

(9) Kurulda görüşülen rapor, Kurul üyeler�nce mutlaka ıslak ve/veya elektron�k �mza �le �mzalanır. İlg�l�ye
ver�lecek veya kurumuna gönder�lecek rapor nüshaları Kurula katılan bütün üyeler tarafından muhalefet gerekçes�
yazılmaksızın �mzalanır.

(10) Kurul başkanı; �k�nc� basamak sağlık kurum ve kuruluşlarında başhek�m veya başhek�m�n
görevlend�receğ� uzman hek�m; üçüncü basamak sağlık kurum ve kuruluşlarında başhek�m veya başhek�m�n
görevlend�rd�ğ� eğ�t�m sorumlusudur.

(11) Aynı dalda b�rden fazla uzman bulunması durumunda her b�r uzman bel�rl� zaman aralıklarında Kurulda
görevlend�r�l�r.

Yetk�l� sağlık kurum ve kuruluşları
MADDE 7 – (1) Bu Yönetmel�kte bel�rt�len raporları düzenlemeye yetk�l� sağlık kurum ve kuruluşları �le

hakem hastaneler Sağlık Bakanlığınca bel�rlen�r ve Bakanlığın �nternet s�tes�nde yayımlanır.
 (2) Yetk�l� olmayan sağlık kurum ve kuruluşları �le 6 ncı maddede bel�rt�ld�ğ� şek�lde sağlık kurulunu teşk�l

edemeyen sağlık kurum ve kuruluşlarının verd�ğ� raporlar kurumlarca değerlend�rmeye alınmaz.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

ÇÖZGER ve Çocuklar İç�n Terör, Kaza ve Yaralanmaya Bağlı Durum B�ld�r�r Sağlık Kurulu Raporunun
Düzenlenme Usul ve Esasları

ÇÖZGER düzenlenme usulü
MADDE 8 – (1) ÇÖZGER �ç�n;
a) Bakım veren k�ş�, başvuru d�lekçes� �le ÇÖZGER vermeye yetk�l� olan sağlık kuruluşuna başvurur. Sağlık

kuruluşunda çocuğu tak�p etmekte olan hek�m, yoksa ÇÖZGER yetk�l� hek�m� sürec� başlatır.



2/27/2019 20 Şubat 2019 ÇARŞAMBA

file:///C:/Users/y.bahcekapili/Desktop/20190220-1.htm 3/5

b) ÇÖZGER yetk�l� hek�m� veya tak�p eden hek�m, a�leden çocuğun temel gereks�n�mler� hakkında b�lg� alır.
Kend� alanına �l�şk�n gerekl� tetk�kler� �steyerek çocuğun özel gereks�n�m�n� Ek-2’de yer alan Çocuk Özel Gereks�n�m
Alan Kılavuzu doğrultusunda değerlend�r�r. Çocuğun tanısı ve özel gereks�n�mler�n�n farklı uzmanlık dalını/dallarını
�lg�lend�rmes� durumunda, konsültasyon formu düzenleyerek çocuğu �lg�l� uzmanlara yönlend�r�r.

c) ÇÖZGER vermeye yetk�l� sağlık kuruluşunda, çocuk başvuru önces�nde �zlenmekte �se tanısı ve özel
gereks�n�mler� �ç�n çocuğu �zleyen uzmanlardan görüşler� �sten�r.

ç) İlg�l� d�ğer uzman hek�mler tarafından konsültasyon formu, Ek-2’ye uygun olarak eks�ks�z doldurulur.
Konsültasyon formuna pol�kl�n�k muayene tar�h�, pol�kl�n�k kayıt numarası, özel gereks�n�m durumuna �l�şk�n tanılar,
ICD kodları, kl�n�k bulgular, radyoloj�k tetk�kler ve laboratuvar b�lg�ler�, �şlev ve etk�nl�k kısıtlılıkları �le kend� alanına
�l�şk�n çocuğun özel gereks�n�mler� ve gerekl� olan h�zmetler yazılarak �mzalanır ve kaşelen�r.

d) Ek-1’de yer alan rapor formunun, Ek-2’ye uygun olarak kl�n�k bulgular, radyoloj�k tetk�kler ve laboratuvar
b�lg�ler�, �şlev ve etk�nl�k kısıtlılıkları ve özel gereks�n�mler ve konsültasyon formunda yer alan b�lg�ler, özel
gereks�n�m durumuna �l�şk�n tanılar, var �se ICD kodlarının eks�ks�z doldurulduğu ÇÖZGER yetk�l� hek�m� tarafından
kontrol ed�l�r ve eks�kl�kler tamamlanır.

e) Raporun başvuru yapılan sağlık kuruluşunca düzenlenmes� esastır. Sağlık kuruluşunda rapor düzenleyecek
�lg�l� branş hek�m�n�n bulunmaması veya gerekl� tetk�kler�n yapılamaması hâller�nde ÇÖZGER yetk�l� hek�m�
tarafından konsültasyon formu �le b�rl�kte en yakın sağlık kuruluşundan konsültasyon ve tetk�k h�zmetler� alınarak
rapor formu tamamlanır. Tamamlanan rapor formları kurula sevk ed�l�r.

f) Kurula gelen b�lg�, belge değerlend�r�l�r ve gereğ� hâl�nde çocuk da kurula davet ed�lerek Ek-3’te yer alan
tabloya göre özel gereks�n�m durumu rapora yazılır. Raporda engel oranı yazılmaz. Özel gereks�n�m düzeyler�n�n
engel oranları �le �lg�l� mevzuatla uyumunda Ek-3’te yer alan tablo kullanılır.

g) B�rden fazla özel gereks�n�m alanı bulunanların, her b�r özel gereks�n�m�n n�tel�ğ� ve n�cel�ğ� Ek-2’de yer
alan açıklamalar doğrultusunda raporda bel�rt�l�r. Gerekt�ğ�nde b�rden fazla özel gereks�n�m alanı �şaretlen�r.
İşaretlenen alanlardan en üst düzey� özel gereks�n�m olarak kabul ed�l�r. Özel gereks�n�mler b�rden fazla olduğunda en
üst düzeyde olan veya aynı düzeyde b�rden fazla olduğunda heps� b�rden özel gereks�n�m formuna �şlen�r, bunlar
arasında matemat�ksel �şlem sayısal değerler ve formüller �le hesaplanmaz.

ğ) Rapor, s�steme kayded�l�r. S�stemden rapor numarası alınmadan düzenlenen raporlar geçers�z rapor olarak
değerlend�r�l�r.

h) Rapor kurum müracaatlarında üç, k�ş�sel müracaatlarda �k� nüsha olarak düzenlen�r. Raporun b�r nüshası
bakım veren k�ş�ye ver�l�r. Kurum müracaatlarında raporun b�r nüshası raporu �steyen kuruma b�ld�r�l�r. İht�yaç hâl�nde
rapor nüshaları başhek�ml�k onayı �le çoğaltılır.

ı) Talep ed�lmes� hâl�nde çocuğun özel gereks�n�m� d�kkate alınarak çalıştırılamayacağı �şler�n n�tel�ğ� rapora
mutlaka yazılır.

�) B�reylerden engell�l�k durumu sürekl� olarak tekerlekl� sandalye veya sedye kullanımını gerekt�recek
n�tel�kte olanlar �le sadece engell�l�ğ�ne uygun hareket ett�r�c� özel tert�batlı otomob�l dışında kalan araç ve taşıt
kullanab�lecek olanların durumu raporun açıklama kısmına yazılar.

j) 15 yaşını doldurmuş çocuklar �ç�n düzenlenecek olan raporda çocuğun fotoğrafının bulunması zorunludur.
k) Rapor başvuru tar�h�nden �t�baren en geç otuz gün �ç�nde tamamlanır.
Çocuklar İç�n Terör, Kaza ve Yaralanmaya Bağlı Durum B�ld�r�r Sağlık Kurulu Raporunun

düzenlenme usulü
MADDE 9 – (1) İş kazası ve/veya meslek hastalığı dışındak� terör/kaza/yaralanma neden� �le meydana gelen

özel gereks�n�mlerde Ek-4’te yer alan Çocuklar İç�n Terör, Kaza ve Yaralanmaya Bağlı Durum B�ld�r�r Sağlık Kurulu
Raporu düzenlen�r.

(2) Çocuklar İç�n Terör, Kaza ve Yaralanmaya Bağlı Durum B�ld�r�r Sağlık Kurulu Raporu, kurumlar
tarafından resm� yazı �le terör/kaza/yaralanmaya �l�şk�n belgelerle b�rl�kte yetk�l� sağlık kuruluşundan talep ed�l�r.
Rapor düzenlenmes�ne �l�şk�n süreç 8 �nc� maddeye göre yürütülür.

(3) Bu raporlar Ek-2’ye göre düzenlen�r. Raporda, var olan kron�k hastalıklara �l�şk�n fonks�yon kayıpları
bel�rt�lmez. Çocuklar İç�n Terör, Kaza ve Yaralanmaya Bağlı Durum B�ld�r�r Sağlık Kurulu Raporlarında tıbb� tedav�
ve rehab�l�tasyon sürec� esnasında sürel�, tamamlandıktan sonra sürekl�/sürel� rapor ver�lmek üzere fonks�yon
kayıplarının değerlend�r�lmes� yapılır.

ÇÖZGER ve Çocuklar İç�n Terör, Kaza ve Yaralanmaya Bağlı Durum B�ld�r�r Sağlık Kurulu
Raporunun düzenleme esasları

MADDE 10 – (1) Çocukların elde edeceğ� sosyal haklar, h�zmetler veya kazanımlar raporlar d�kkate alınarak
�lg�l� kurumlarca ayrıca bel�rlen�r. Raporlar, tek başına hakların ver�lmes� �ç�n dayanak teşk�l etmez. İlg�l� mevzuata
göre d�ğer şartların da ayrıca sağlanması zorunludur.

(2) Çocukların özel gereks�n�mler�n� bel�rleme, sınıflandırma, derecelend�rme, belgeleme, uygulama ve d�ğer
süreçlerde sözlü, yazılı, davranış ya da tutum olarak herhang� b�r ayrımcılık yapılmaz ve 24/3/2016 tar�hl� ve 6698
sayılı K�ş�sel Ver�ler�n Korunması Kanunu �le 20/10/2016 tar�hl� ve 29863 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan K�ş�sel
Sağlık Ver�ler�n�n İşlenmes� ve Mahrem�yet�n�n Sağlanması Hakkında Yönetmel�ğe uygun hareket ed�l�r.

(3) Çocuğun tüm bedensel yapı ve �şlev�, çevresel ve b�reysel etmenler� �le �lg�l� çocuk, a�les� veya bakım
veren k�ş�ler�n görüşler� temel alınarak gereğ�nde �lg�l� alanlardak� uzman hek�m, f�zyoterap�st, ergoterap�st, odyolog,
ps�kolog, sosyal çalışmacı ve �lg�l� meslek personel�n�n görüş ve katkısı �le a�le merkezl� bütüncül değerlend�rme
yapılab�l�r.

(4) Çocukların özel gereks�n�mler�, Ek-2’de hastalığın adı yer almasa b�le vücut s�stemler� üzer�nden
fonks�yon kayıpları değerlend�r�lerek bel�rlen�r.
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DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Raporların Geçerl�l�k Süres� ve İt�raz

Raporların geçerl�l�k süres�
MADDE 11 – (1) Rapor sürekl� veya sürel� olarak düzenlen�r, raporda geçerl�l�k süres� mutlaka bel�rt�l�r.
(2) Çocuğun gereks�n�m durumunun �laç tedav�s�, cerrah� tedav� ve/veya rehab�l�tasyon uygulamaları �le

zaman �ç�nde azalma �ht�mal� olduğu ve hastalık bulgularının tam olarak görülemed�ğ� hâllerde sürel� rapor düzenlen�r.
(3) Çocuğun gereks�n�m durumunun sab�t kalması veya artması söz konusu olan hastalıklar �ç�n sürekl� rapor

düzenlen�r.
(4) Çocuğun özel gereks�n�m�n�n değ�şmes� hâl�nde bakım veren k�ş�n�n taleb� ve �lg�l� branş hek�m�n�n kurula

sevk� uygun görmes� üzer�ne süre aranmaksızın çocuğun özel gereks�n�m� yen�den değerlend�r�l�r ve yen� rapor
düzenlen�r.

(5) Kurumların �lg�l� mevzuatı gereğ�nce, gerekçes� bel�rt�lerek yazılı kontrol muayenes� taleb�nde
bulunulması durumunda sağlık kuruluşunca yen�den rapor düzenlen�r.

(6) Bu Yönetmel�k hükümler� çerçeves�nde sürekl� raporu bulunanlar �le sürel� raporu bulunup rapor süres�
devam edenler�n raporları Terör, Kaza ve Yaralanmaya Bağlı Durum B�ld�r�r Sağlık Kurulu Raporları har�ç �lg�l�ler�n
18 yaşını doldurdukları tar�h �t�barıyla geçers�z hâle gel�r. Bu Yönetmel�k hükümler� çerçeves�nde alınan raporlarda 18
yaşını doldurmasına üç aydan kısa b�r süre kalması durumunda, talep üzer�ne Er�şk�nler İç�n Engell�l�k
Değerlend�rmes� Hakkında Yönetmel�k hükümler� çerçeves�nde tekrar rapor ver�leb�l�r. Başvuruda bulunanlar �ç�n
mezkûr Yönetmel�k hükümler� çerçeves�nde düzenlenecek engell� sağlık kurulu raporları, �lg�l�ler�n 18 yaşını
doldurdukları tar�hten �t�baren geçerl� sayılır.

(7) Sürel� olarak düzenlenen raporlarda, süren�n b�tmes�ne altı aydan kısa b�r süre kalması durumunda, çocuğa
bakım veren k�ş�n�n taleb� üzer�ne tekrar rapor ver�leb�l�r.

Raporlara �t�raz
MADDE 12 – (1) Raporlara, bakım veren k�ş� veya raporu talep eden kurum tarafından müdürlüğe �t�raz

ed�l�r. K�ş�sel rapor �t�razları, �lg�l�s�ne tesl�m tar�h�nden �t�baren otuz gün �çer�s�nde yapılır. Süres�nde yapılmayan
�t�razlar değerlend�r�lmez. Kurum �t�razları gerekçe bel�rt�lerek yazı �le yapılır. Kurum �t�razlarında süre aranmaz.

(2) Rapora �t�raz ed�lmes� hâl�nde çocuk müdürlük tarafından yetk�l� en yakın farklı b�r sağlık kuruluşuna ya
da öncek� raporu farklı sağlık kuruluşundan alınmış �se sürekl� �zlem�n�n yapıldığı sağlık kuruluşuna gönder�l�r. İt�raz
ed�len rapor �le �t�raz üzer�ne ver�len rapordak� kararlar aynı yönde �se rapor kes�nleş�r. Rapor sonuçlarının farklı
olması ve �t�razın devam etmes� hâl�nde, müdürlük tarafından en yakın hakem hastaneye yönlend�r�l�r. Hakem hastane
tarafından ver�len karar kes�nd�r.

(3) İlk veya �t�raza �st�naden alınan �k�nc� rapor hakem hastaneden alınmış olsa dah� hakem hastane raporu
olarak kabul ed�lmez.

(4) Sürel�/sürekl� ver�len raporlar �le �lg�l� olarak kontrol muayeneler� dışında herhang� b�r sebeple kurum
tarafından yen� b�r rapor �stenmes� durumunda, �lg�l� kurumun gerekçel� yazısına �st�naden müdürlük tarafından, bu
madden�n b�r�nc� ve �k�nc� fıkralara göre �şlem yürütülür.

(5) Hakem hastane kararı �le süres�nde �t�raz ed�lmeyerek kes�nleşen rapor hakkında aynı gereks�n�m alanı �le
�lg�l� yen� rapor başvurusu en erken altı ay sonra kabul ed�l�r.

(6) Terör, kaza ve yaralanma neden�yle ver�len, �laç tedav�s�, cerrah� tedav� ve/veya rehab�l�tasyon �le engel
oranının değ�şmeyeceğ� hakem hastane kararı �le kes�nleşen sürekl� �barel� raporlar �ç�n yen� rapor başvurusu kabul
ed�lmez.

BEŞİNCİ BÖLÜM
Çeş�tl� ve Son Hükümler

Verg� �nd�r�m�ne esas raporlar
MADDE 13 – (1) 193 sayılı Gel�r Verg�s� Kanunu hükümler�ne göre, gel�r verg�s� �nd�r�m�ne esas olmak üzere

düzenlenen raporlarda, raporu düzenleyen sağlık kurum ve kuruluşları tarafından �şveren�n bulunduğu yerdek� İl Verg�
Da�res� Başkanlığına, Verg� Da�res� Başkanlığı olmayan �llerde �se İl Defterdarlığına gönder�len ÇÖZGER esas alınır.

Atıflar
MADDE 14 – (1) 30/3/2013 tar�hl� ve 28603 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Özürlülük Ölçütü,

Sınıflandırması ve Özürlülere Ver�lecek Sağlık Kurulu Raporları Hakkında Yönetmel�k ve �lg�l� mülga mevzuat
hükümler�ne çocuk bakımından yapılan atıflar bu Yönetmel�k hükümler�ne yapılmış sayılır.

Kazanılmış haklar
MADDE 15 – (1) Bu Yönetmel�kte geçen “Çok �ler� düzeyde ÖGV”, “Bel�rg�n ÖGV” ve “Özel koşul

gereks�n�m� var (ÖKGV)” �fadeler�, �lg�l� mevzuatın uygulanması açısından ağır engell�l�k durumunu �fade eder.
(2) Bu Yönetmel�ğ�n yürürlüğe g�rd�ğ� tar�hten önce engell�ler �ç�n düzenlenm�ş sağlık kurulu raporlarıyla

bel�rlenm�ş olan tüm vücut fonks�yon kaybı oranları geçerl� olup, bu oranlar �le sağlanmış eğ�t�m, sosyal destek ve
yardım h�zmetler�n�n sürdürüleb�lmes� �ç�n sürel� raporlarda rapor süres�n�n b�t�m�ne kadar kurumlarca rapor
�stenemez. Sağlık kurum ve kuruluşları tarafından 6/6/2002 tar�hl� ve 4760 sayılı Özel Tüket�m Verg�s� Kanununun 7
nc� maddes�n�n b�r�nc� fıkrasının (2) numaralı bend�n�n uygulamasında, 1/8/2002 tar�h�nden önce alınmış sağlık kurulu
raporları �le süres�n�n b�tmes�ne altı aydan az kalmış sağlık kurulu raporları har�ç yen�den rapor düzenlenemez.
İlg�l�n�n 18 yaşını doldurduğu tar�he kadar kurumlarca rapor �stenmez ve sağlık kurum ve kuruluşları tarafından
yen�den rapor düzenlenmez.

(3) Ancak bu Yönetmel�ğ�n yürürlüğe g�rd�ğ� tar�hten önce düzenlenen;
a) Sürel� engell� sağlık kurulu raporlarına �l�şk�n yen�den sağlık kurum ve kuruluşuna sevk �şlemler� uyarınca

düzenlenecek raporlar,
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b) Engell� sağlık kurulu raporlarına �l�şk�n �lg�l�ler veya kurumlarca yapılan �t�razlar,
c) Hakkında engell� sağlık kurulu raporu düzenlenen k�ş�, vas�s� veya kurumlarca yapılan yen� rapor

başvuruları, kontrol muayeneler�,
bu Yönetmel�k hükümler�ne göre sonuçlandırılır.
Elektron�k �mzalı ver� paylaşımı
MADDE 16 – (1) Bu Yönetmel�ğe �l�şk�n s�stem Sağlık Bakanlığı tarafından oluşturulur ve yürütülür.
(2) Yetk�l� sağlık kurum ve kuruluşları tarafından düzenlenen raporlara a�t kayıtlar s�stemde tutulur. Bakım

veren k�ş�n�n yazılı rızası alınarak raporlar s�stem üzer�nden �lg�l� kamu kurumlarınca paylaşılır.
Çocuklar İç�n Terör, Kaza ve Yaralanmaya Bağlı Durum B�ld�r�r Sağlık Kurulu Raporunun ücret�
MADDE 17 – (1) Çocuklar İç�n Terör, Kaza ve Yaralanmaya Bağlı Durum B�ld�r�r Sağlık Kurulu Raporunun

ücret� �le bu durumların tesp�t�ne yönel�k �şlem bedeller� kurumlarca karşılanır. Rapora �t�raz ed�lmes� hâl�nde rapor
ücret� �le bu durumların tesp�t�ne yönel�k �şlem bedeller� �t�raz eden k�ş� �se k�ş� tarafından, kurum �se kurum
tarafından karşılanır.

Raporların elektron�k ortamda düzenlenmes�
GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu Yönetmel�ğ�n yürürlüğe g�rd�ğ� tar�hten �t�baren rapor vermeye yetk�l� sağlık

kurum ve kuruluşları raporların elektron�k ortamda düzenlenmes�ne da�r s�stemler�n� b�r yıl �çer�s�nde tamamlar.
Elektron�k �mzalı ver� paylaşım s�stem�n�n gerçekleşmes�n� müteak�ben kurumlara yazılı belge düzenleme �şlemler�
sonlandırılır.

Yürürlük
MADDE 18 – (1) A�le, Çalışma ve Sosyal H�zmetler Bakanlığı, Haz�ne ve Mal�ye Bakanlığı ve Sağlık

Bakanlığı tarafından müştereken hazırlanan bu Yönetmel�k yayımı tar�h�nde yürürlüğe g�rer.
Yürütme
MADDE 19 – (1) Bu Yönetmel�k hükümler�n� A�le, Çalışma ve Sosyal H�zmetler Bakanı ve Sağlık Bakanı

müştereken yürütür.
 

Ekler� �ç�n tıklayınız
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