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ÖNSÖZ

Bireylerin demokratik hak ve özgürlüğü için her engeli aşmayı 
amaçlayan Cumhuriyet Halk Partisi, engelli yurttaşlarımızın önündeki 
engellerin kaldırılması için her platformda üzerine düşen görevi yerine 
getirmektedir. 

Engelli yurttaşlarımızın toplumsal yaşama aktif olarak katılmasını 
sağlamak ve eşit yurttaşlığı mümkün kılmak amacıyla;  eğitim, sağlık, 
ulaşım ve istihdamda karşılaşılan engellerin bir bir ortadan kaldırılması 
için tüm arkadaşlarımız çaba harcamaktadır. Engelli yurttaşlarımız 
tarafından veya bu amaca hizmet için kurulan sivil toplum kuruluşlarınca 
iletilen sorun ve öneriler titizlikle incelenmekte, takip edilmekte ve Meclis 
gündemine taşınmaktadır.

Sosyal devlet anlayışımızın gereği olarak ve sosyal devleti güçlü kılmak 
için, engelli bireylerin çağdaş yaşamın gerektirdiği olanaklara her 
alanda kavuşmalarını temel bir insan hakkı olarak kabul ediyor ve 
çalışmalarımızı buna göre yapıyoruz.

Toplumun bir parçası olan engelli bireylerin, hak ve özgürlüklerden 
tam ve eşit olarak yararlanmalarını sağlamak amacıyla Türkiye Büyük 
Millet Meclisinin 24. Döneminde Partimizin yapmış olduğu çalışmaların 
toplandığı bu raporun, sonraki çalışmalarımıza da ışık tutacağını 
umuyorum. Engelli yurttaşlarımızın engelleri aşma mücadelesinde 
Meclisteki gözü, kulağı, dili,  eli ve ayağı olacağımızdan kimsenin kuşkusu 
olmasın. 

Engelli bireylerin haklarını güvence altına almak ve yaşam kalitelerini 
yükseltmek düşüncesiyle raporda belirtilen çalışmaları yapan tüm 
arkadaşlarıma teşekkür ediyor ve Cumhuriyet Halk Partisi olarak, engelsiz 
günler için birlikte çaba harcayacağımızın ve her zaman engellilerimizin 
yanında olacağımızın bilinmesini istiyorum.                                                  

Kemal KILIÇDAROĞLU              

CHP Genel Başkanı
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Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nun 1981 yılını “Özürlüler 10 Yılı” ilan 
etmesiyle belirlediği hedefl er arasında tüm ülkelerde engellilere 
verilen hizmetin koordinasyonundan sorumlu bir kurum oluşturulması 
kararı yer almıştır. Bu karar doğrultusunda aynı yıl ülkemizde Çalışma 
ve Sosyal Güvenlik Bakanı’nın başkanlığında “Sakatları Koruma Milli 
Koordinasyon Kurulu” oluşturulmuştur. Kurul 1983 yılında “sürekli 
kurul” şekline dönüşmüş ve hizmetlerinde süreklilik sağlanmıştır. 
Kurul 1997 yılına kadar çalışmalarını sürdürmüş ve Özürlüler İdaresi 
Başkanlığı’nın kurulmasıyla görevi sona ermiştir.

GENEL BİLGİ

Müzakereleri 2000 yılında başlayan Engellilerin Haklarına İlişkin 
Sözleşme, 13 Aralık 2006 tarihinde BM Genel Kurulu’nda oylamasız 
kabul edilmiştir ve 3 Mayıs 2008’de yürürlüğe girmiştir. Sözleşme genel 
ilkeler, genel yükümlülükler, eşitlik-ayrımcılık yasağı, erişilebilirlik, 
eğitim, sağlık, çalışma ve istihdam, siyasi ve kamusal hayata katılım 
gibi çeşitli başlıklar altında, engellilerin haklarını ve taraf devletlerin 
yükümlülüklerini düzenlemektedir.

50 maddelik sözleşme, içerik olarak engellilik olgusunu çağdaş insan 
hakları anlayışıyla yorumlayan ve Birleşmiş Milletler (BM)’in diğer 
sözleşmelerinde yer alan insan haklarını, engellilerin ihtiyaçlarına 
uyarlama amacını güden bir insan hakları belgesidir. Bu ön kabule 
uygun bir dil ve terminolojiyle kaleme alınan sözleşme, yıllardır 
engelliliğin kişiye sımsıkı bağlı bir sakatlık, bozukluk ya da hastalık 
olarak ele alınmasının engellilerin insan haklarının korunmasına 
ve yerine getirilmesine ket vurduğu, engelliliğin tıbbi tedavi ve 
rehabilitasyonla giderilmesi veya hafi fl etilmesinin sorunların 
çözümüne yetmediği, hak ihlallerinin bu yöntemlerle aşılamadığı, asıl 
sorunun engelliliğe dayalı ayrımcılık ve engelsizlere göre yapılandırılan 
fi ziksel ve sosyal çevreden kaynaklandığı belirtmektedir. Bu nedenle 

Sözleşme genel ilkeler, genel yükümlülükler, eşitlik-

ayrımcılık yasağı, erişilebilirlik, eğitim, sağlık, çalışma 

ve istihdam, siyasi ve kamusal hayata katılım gibi 

çeşitli başlıklar altında, engellilerin haklarını ve taraf 

devletlerin yükümlülüklerini düzenlemektedir.
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Sözleşme, çok geniş bir içerikle tanımladığı ayrımcılığı yasaklamanın 
ötesinde önleyici ve giderici parametreleri de sıralayarak, devletler 
için aktif ve olumlu eylem yükümlülüğünü ön plana çıkarmıştır.

Bu anlamda, Sözleşmeye taraf olan Türkiye’yi ayrımcılıkla mücadelede 
hangi yükümlülüklerin beklediği, uyum çalışmaları çerçevesinde 
yapılan ve yapılması gereken yasal, idari, yargısal ve diğer önlemlerden 
ne anlaşılması gerektiği konusu önem kazanmaktadır.

Sözleşme Dünyada, Birleşmiş Milletler Engellilerin 

Haklarına İlişkin Sözleşmesi’ni bugün itibariyle 99 ülke 

imzalamıştır. Sözleşmenin İhtiyari Protokolü’ne ise 60 

ülke taraf olmuştur.

Sözleşmenin İhtiyari Protokolü de kişi ve gruplara sözleşmenin 
uygulanmasını denetlemek üzere kurulan Engellilerin Haklarına 
İlişkin Komite’ye, iç hukuk yolları tükendikten sonra başvuru imkânı 
tanımaktadır.

Türkiye, Birleşmiş Milletler Engellilerin Haklarına İlişkin Sözleşmesi’ni 
30 Mart 2007’de imzalamıştır. 3 Aralık 2008’de T.B.M.M’de onaylanmış 
ve sözleşmeye taraf olduğumuz bilgisi ve bürokratik işlemlerin 
bitirilmesi işlemi Birleşmiş Milletlere (BM) 28 Eylül 2009 tarihinde 
bildirilmiştir. Sözleşme gereği bildirimden otuz gün sonra yani 28 
Ekim 2009 tarihinde sözleşmede yer alan yükümlülükler Türkiye’yi 
bağlamaktadır.

Sözleşme kapsamında gündeme gelen İhtiyari Protokol BM’ye bireysel 
ve kolektif başvuru hakkının tanınması hususunu içermektedir. Türkiye 
İhtiyari Protokol’ü 28 Eylül 2009 tarihinde imzalamış ancak onay işlemi 
gerçekleştirmemiştir. Dolayısıyla Türkiye’den henüz BM’ye bireysel 
başvuru yöntemi kullanılamamaktadır. Ancak özellikle sivil toplum 
kuruluşları (STK) İhtiyari Protokol onaylanmamış olsa da Gölge Rapor 
adı ile anılan bir yöntemle ülkedeki durum hakkında (sözleşmeden 
doğan hakların kullanıma ilişkin) başvuru yapabilmektedir.

Dünyada, Birleşmiş Milletler Engellilerin Haklarına İlişkin Sözleşmesi’ni 
bugün itibariyle 99 ülke imzalamıştır. Sözleşmenin İhtiyari Protokolü’ne 
ise 60 ülke taraf olmuştur.
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Birleşmiş Milletler Genel Kurulu ülkelerin gelişmişlik düzeyine 
bakılmaksızın, engellilerin toplumsal yaşama tam katılımını sağlamak 
için 1982 yılında 1983 – 1992 yıllarını BM Özürlüler On Yılı olarak 
ilan etmiştir. Kabul edilen Özürlüler Dünya Eylem Programı’nda ve 
1993 yılında kabul edilen “Özürlü Kişilerin Fırsat Eşitliği Konusunda 
Standart Kurallar da yer alan ulusal mekanizma konusundaki 
tavsiyeler dikkate alınarak, 571 sayılı Kanun Hükmünde Kararname 
ile Başbakanlığa bağlı olarak Özürlüler İdaresi Başkanlığı 30.05.1997 
tarihinde kurulmuştur. 

Özürlüler İdaresi Başkanlığı’nın kuruluş amacı; özürlülere yönelik 
hizmetlerin düzenli, etkin ve verimli bir şekilde yürütülmesini temin 
etmek için; ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlar arasında işbirliği 
ve koordinasyonu sağlamak, özürlüler ile ilgili ulusal politikanın 
oluşmasına yardımcı olmak, özürlülerin problemlerini tespit etmek 
ve bunların çözüm yollarını araştırmaktır.

22 Kasım 2002 tarihinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na 
bağlanan Özürlüler İdaresi Başkanlığı 06 Mayıs 2003 tarihinde yeniden 
Başbakanlığa bağlanmıştır.

Özürlüler İdaresi Başkanlığı 2011 yılına kadar çalışmalarını sürdürmüş 
ve 633 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile 08.06.2011 tarihinde 
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’nın kurulmasıyla Özürlü ve Yaşlı 
Hizmetleri Genel Müdürlüğü olarak yeniden yapılandırılmıştır.

Bunun yanında engelli vatandaşlarımız da örgütlenme konusuna 
gereken önemi vermişler, bu amaçla birçok sivil toplum kuruluşu 
oluşturmuşlardır. Türkiye’de iki konfederasyon bulunmaktadır: 
Türkiye Sakatlar Konfederasyonu ile Engelliler Konfederasyonu. 
Bu konfederasyonlara bağlı federasyonlar, bağlı ve bağlı olmayan 
dernek, vakıfl ar bulunmaktadır. TBMM’de yakın zamanda oy birliği 
ile kabul edilen 03.05.2013 tarih ve 6462 sayılı “Kanun ve Kanun 
Hükmünde Kararnamelerde Yer Alan Engelli Bireylere Yönelik 
İbarelerin Değiştirilmesi Amacıyla Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde 
Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” ile diğer 
kanunlarımızda geçen “özürlü” kelimesi kaldırılarak yerine “engelli” 
kelimesinin kullanılması kararlaştırılmıştır. Bu terimin değişmesine 
yönelik teklifl er CHP İzmir Milletvekili Erdal Aksünger (15/06/2012 
tarih ve 2/693 esas no) ve CHP Kocaeli Milletvekili Hurşit Güneş 
tarafından (2/1037 Başkanlığa Geliş Tarihi:04.12.2012) verilmiştir.
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Ülkemizde yürürlükte olan uluslararası ve ulusal mevzuatın gelişimi 
yukarıda belirtilmişse de uygulamada engellilerin yaşam kalitesinin 
ve refah düzeyinin geliştirilmesinde mevzuatın yeterli düzeyde 
hayata geçirilemediği görülmektedir.

Bilindiği üzere ülkemiz nüfusunun yaklaşık %12’si, yani 9 milyona 
yakın vatandaşımız engelli olarak yaşamını sürdürmektedir. Engelliler, 
her yıl 3 Aralık Dünya Engelliler Günü, 10-16 Mayıs tarihlerinde anılan 
Engelliler Haftası ve benzeri özel günler dolayısıyla hatırlanmaktadır. 
Bu günde ve hafta boyunca engellilerin sorunları gündeme 
getirilmekte ve yetkililerce birçok vaatte bulunulmaktadır. Ama 
sorunları da bir türlü çözülememektedir.

Bir insanın engelli olması, onun diğer insanlar gibi yaşaması, çalışması 
ve de başarılı olması için sorun teşkil etmemelidir. Engelli insanların 
sadece özel koruma önlemleri içerisine alınmaları da yeterli olamaz. 

Önemli olan, engellilerin eğitim olanaklarının sağlanması suretiyle 
kendi toplumlarıyla kaynaştırılması, onların yaşamını kolaylaştıracak 
alt yapı düzenlemelerinin yapılması ve nihayet istihdam şartları 
yaratılarak ekonomiye etkin bir şekilde katılmalarının sağlanmasıdır.   

Huzurlu ve güvenli bir ülke oluşturmanın tek yolunun engelli 
yurttaşlarımızın topluma katılım yollarının açılması ve toplumun 
ayrılmaz bir parçası haline getirilmesidir. 

Tüm engelli yurttaşlarımızın başkalarına gereksinim duymadan 
yaşamını sürdüren, üreten ve toplumsal yaşama katkıda bulunan 
bireyler olmaları devletin temel hedefl erinden biri olmalıdır. Bu aynı 
zamanda sosyal hukuk devleti anlayışının da bir gereğidir.

Ülkemizde halen, özellikle cadde ve kaldırımlar ile toplu taşıma 
araçları, özürlülerin erişilebilirliğine uygun hale getirilememiş, 
yapılan düzenlemeler sembolik olmaktan öteye geçememiştir. 
Engellilerin ulaşılabilirliğini sağlayacak bu uygulamalar yapılan 
yasal düzenlemelerle tüm yerel yönetimler için zorunlu hale 
gelmiş, ancak; yerel yönetimlere gerekli düzenlemeler için ek bütçe 
verilmemesi, yapılacak düzenlemelerde de bir standardın olmaması, 
hatta engellilerin ve yaşam koşullarının önemsenmemesi gibi 
nedenlerle ulaşılabilirlik konusuna yeterince özen gösterilememesi 
ile sonuçlanmıştır. 
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Üst geçitler, metro vb. yerlerde engelli asansörleri çoğu zaman 
çalışmamakta, görme engelliler için hazırlanmış olan sarı bantlar 
engelli olan ya da engelli olmayan kişilerin takılıp düşmesine neden 
olmaktadır.

Yukarıda tanımlanan mevcut duruma yönelik olarak engelli örgütleri 
yıllardır birçok sorunu sürekli olarak gündeme getirmektedir. 
Cumhuriyet Halk Partisi olarak bu sorunları tanımlamak ve engelli 
örgütlerinin talep ve önerilerini saptamak üzere çalışmalar yaptık.

Bu çerçevede Partimiz bünyesinde Engelliler Üst Kurulu’nu oluşturduk. 
Engelliler Üst Kurulumuz, Türkiye genelinde engelli örgütleriyle bir 
araya gelerek engellilerin yaşamakta olduğu sorunları, taleplerini ve 
önerilerini almaya devam etmektedir. Aşağıdaki bölümde bugüne 
kadar engelliler ve örgütlerince dile getirilen sorunlar ve önerileri 
detaylı bir şekilde aktarılmıştır.

6
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Ülkemizde yaşayan engelli yurttaşlarımızın bizzat veya dernek/ 
federasyon/konfederasyon aracılığıyla iletmiş oldukları istek ve 
sorunların belli başlı olanları aşağıda sıralanmıştır:

• Birleşmiş Milletler Engelli Hakları’na İlişkin Sözleşme’nin İhtiyari 
Ek Protokolünün TBMM’de onaylanarak, iç hukuk ve Avrupa İnsan 
Hakları Mahkemesine dair yargı yollarının açılması,

• TBMM’de Engelli Hakları ve Ayrımcılığını Tespit Komisyonu kurulması, 
bu komisyonlarda konfederasyonların da temsil imkânının olması,

• Kamu kurum ve kuruluşlarında kurulacak olan kurullarda ve 
komisyonlarda tüm engelli Federasyonlarına ve Konfederasyonlarına 
temsil olanağı sağlanması,

• Engelli yurttaşların yararlandıkları haklardan engellilerin kurmuş 
oldukları tüzel kişiliklerin de yararlandırılması, bu kuruluşların 

içinde bulundukları sıkıntılar ve araç edinme ihtiyaçlarının göz 

önünde bulundurularak ÖTV’ den muaf tutulması,
• Engellinin gelirinin asgari ücretin altında olması veya ailesi varsa, 

bakmakla yükümlü olduğu birey sayısına göre kişi başına düşen 
ortalama aylık gelir tutarı bir aylık net asgari ücret tutarının 
altında olan bakıma muhtaç engelliye, resmi veya özel bakım 

merkezlerinde ya da ikametgâhlarında bakım hizmeti 
verilmesinin sağlanması,

• Tüketicinin engelliği nedeniyle ürünün kullanımından 

doğabilecek sağlık, güvenlik ve ekonomik çıkarlarının korunması 
için gerekli önlemlerin alınması,

• Kamusal ulaşım hizmetlerinin yetersiz kalması nedeniyle, bedensel 
engellilerin ulaşımını sağlayacak özel araç alımını kolaylaştırıcı 
tedbirler alınması,

• Kamusal hizmetlerin her alanında görme, konuşma ve işitme 
engellilerin yararlanabileceği düzenlemelerin yapılması,

• Muhtaç engellilere aylık bağlanmasında ölçü alınan kişisel gelir 
sınırının yükseltilmesi, bağlanan aylık ücretin asgari ücret düzeyine 
çıkarılması,

• Engellilerin, tedavi, muayene, ilaç ve tıbbi ve medikal cihazlar, 
protezlerden alınan katkı payından muaf tutulmaları,

• Eğitimin özellikle zihinsel engelliler yönünden yaşam boyu 
sürdürülmesi için gerekli düzenlemelerin yapılması, özel eğitim 
kurumlarının çok iyi denetlenerek suiistimallere izin verilmemesi,

• Bedensel engellilerin erişimine müsait hale getirilmeyen 
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kamusal alanlarla ilgili olarak sorumlu kamu görevlilerinin kişisel 
cezalandırılmasını sağlayacak düzenlemeler yapılması, 

• Özellikle büyük hastanelerde engelli vatandaşlarımızla ilgilenecek 
uzman personel bulundurulması (işitme engelliler için tercüman 
vb.).

• Primli Bakım Sigorta Yasasının çıkmasının hızlandırılmasını, “Ben 

ölürsem özürlüme kim bakacak” kaygısının giderilmesi,
• Avrupa Sosyal Şartı ve AB müktesebatı konusunda engelliler için 

gerekli çalışmaların yapılması,
• 5378 sayılı “Özürlüler ve Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde 

Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun”un 2. ve 4. 
Maddesinde engellilerle ilgili çalışmalar yapılacağı zaman Engellilerle 
ilgili kurumlarla işbirliği yapılması belirtilmiştir. Bu sebeple TBMM 
Komisyonlarının engellilerle ilgili yapacağı çalışmalarda Türkiye’deki 
tüm Engelli Konfederasyonları ile birlikte çalışılması,

• Yeni çıkarılmış olan Özel Eğitim Yönetmeliğinde İlköğretim yaşı 14 
tür. Hâlbuki engelli çocuklar geç gelişimsel özelliklidirler. Bu yaş 
sınırı ilköğretim çağındaki geç gelişen engellilerin hak kayıplarına 
sebep olmaktadır. Aynı yönetmeliğin ilgili maddesinde zihinsel 
özürlülere 17 yaşına kadar eğitim hizmeti verileceği belirtilmiştir, 
yani 18 yaş ve üstünde zihinsel engelli olanlara devletimiz bu 
hizmeti vermeyecektir. Bu hüküm de insan haklarına aykırıdır. 
Yönetmeliğin ilgili maddesinde engellilere verilecek örgün eğitim 
yaşı ise 23 yaş ile sınırlandırılmıştır. Bu da insan haklarına aykırıdır. 
Bu olumsuzlukların kaldırılması ve yeni düzenlemenin yapılması,

• 2022 Sayılı 65 Yaşını Doldurmuş Muhtaç, Güçsüz Ve Kimsesiz Türk 
Vatandaşlarına Aylık Bağlanması Hakkında Kanuna dayanılarak 
çıkarılan yeni yönetmelik engelli vatandaşlarımızın hak kayıplarına 
sebep olduğu için değiştirilmeli,  ya da düzeltilmelidir.

• Evde bakım desteği sınırının asgari ücretin 2/3 ü ölçütünden 
çıkartılarak, özürlülük derecesi ölçütüne göre belirlenmesi ve 
kademelendirilerek bakıma muhtaç olan her engelli vatandaşa 
verilmesi,

• Bakım kurumlarının sayısının artırılmasını ve Avrupa standartlarında 
kaliteli bir hizmet verecek şekilde yeniden yapılandırılması,

• Engelli bakım merkezlerinin kurulması ve sayılarının artırılması,
• Erkek engelli gençlerin sürekli engelli sağlık kurulu raporları olmasına 

rağmen askere çağırılarak yeniden bir eziyete dönüşen uygulamaya 
son verilmesi için Milli Savunma Bakanlığı ile bu konuda gerekli 
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çalışmaların yapılması,
• İşitme engelli okullarında işitme engellilerin işaret dili eğitimin 

yapılması için okulların gerekli görsel (video vb cihazlar) teknolojiyle 
desteklenmesi,

• Özel eğitim öğretmenleri yetiştiren eğitim fakültelerinde işaret dili 
dersi zorunlu olmalı, halen ders veren özel eğitim öğretmenlerine 
işaret dili kursu verilerek bu eksikliğin giderilmesi,

• 0-6 yaş okul öncesi eğitimin işitme engelli çocuklara da uygun 
duruma getirilmesi,

• Özel Eğitim Rehabilitasyon Merkezlerinde dil gelişimsel dersleri 
alan engellilere eğitim desteği saatlerinin arttırılması,

• Dil ve konuşma terapistlerinin (logoped) yetiştirilmesi için eğitim 
fakültelerimizin zorunlu olarak bölüm açmalarının sağlanması,

• Her özür grubu dikkate alınarak kaynaştırma eğitiminin 
uygulamasındaki eksiklerinin giderilmesi ve eğitici destek hizmeti 
veren personelin yeterli sayıda sağlanması,

• Ebeveynlerden kalan yetim aylığının cinsiyet ayrımı yapılmadan 
engelli vatandaşlarımıza ödenmesinin sağlanması,

• Sahte engelli raporlarına karşı önlem alınması,
• Yerel ve genel siyasette engellilere yer verilmesi,
• Yerel yönetimlerin, engellilerin spor yapabilmesi, sosyalleşmesi 

vb. nedenlere hizmet verebileceği engelli yaşam ve spor köyleri 
kurması.

• Örgün eğitim çağında olan, 100 binlerle ifade edilen yaygın 
gelişimsel bozukluk tanısı konmuş olan çocukların gerek yaygın, 
gerek örgün eğitim sistemi içerisinde aldıkları eğitim; sosyal, 
kültürel, fi ziki şartlar çerçevesinde yeterli düzeye ulaşamamıştır. 
Ağır bir engel türü olmasına rağmen engel grupları içerisinde yer 
alan yaygın gelişimsel bozukluk ve otizm tanısı almış çocuklar özel 
eğitimden faydalandıklarında normalize olma ihtimali en yüksek 
olan gruptur. Fakat Otistik Çocuklar Eğitim Merkezleri (OÇEM) bu 
çocukların ihtiyaçlarını karşılayamamaktadır. Hem “OÇEM”lerin 
yetersiz sayı ve dağılımı, hem de yeterli uzman kadro bulunmaması 
sebebiyle bu engel türünden etkilenmiş bireylerin ihtiyaçları 
karşılanamamaktadır. “OÇEM”lerde ilköğretim düzeyini tamamlamış 
olan çocuklar otistik çocuklar iş eğitim merkezi bulunmayışı 
nedeniyle, bir sonraki eğitim sürecine, devam edememektedir. 
“OÇEM”lerde kullanılan programlar engel türünün özellikleriyle 
örtüşmemekte, otistik bireyin ilgi ve ihtiyaçlarını karşılamamaktadır.
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Sosyal devlet anlayışımızın gereği olarak, engelli bireylerin çağdaş 
yaşamın gerektirdiği olanaklara her alanda kavuşmalarını bir insan 
hakkı olarak kabul ediyoruz. 

Engellilerin tarihin en eski ayrımcılığa uğrayan toplumsal kesimini 
oluşturduğunun farkındayız. Engelliler toplumun sosyal hayata 
katılım konusunda en fazla dışlanmaya maruz kalan kesimdir. Çünkü 
engellilere yönelik ayrımcı değer yargıları toplumun bilinçaltına kadar 
işlenmiştir

Ayrımcılığın bilinçaltındaki köklerini kazımak, ayrımcı uygulama ve 
düzenlemelere son vermek ve son verilmesi için gereken önlemleri 
almak ve engelli vatandaşlarımıza hayatı kolaylaştırmak amacıyla her 
zeminde mücadelemize devam edeceğiz.

Engelli sorunlarını bireysel bir sorun olarak değil, herkesin ortak 
duyarlılığını gerektiren toplumsal bir sorun olarak değerlendiriyor ve 
engellilere merkezi ve yerel yönetimler tarafından götürülecek bütün 
hizmetlerin sosyal devlet ilkelerine göre oluşturulmasını öngörüyoruz. 

Birleşmiş Milletler Engelli Haklarına Dair Sözleşmesi başlıca 

rehberimiz olacak ve İhtiyari Ek Protokolü TBMM’de onaylanacaktır.

Birleşmiş Milletler Engelli İnsan Haklarına Dair Sözleşmesi dünyada 
engelli insan hakları ile ilgili en büyük gelişmedir. Türkiye her ne 
kadar sözleşmeyi imzalamış olsa da, yükümlü olduğu ihtiyari ek 
protokolü (yani bireysel ve kurumsal insan hakları başvurusu yolu 
açan sözleşmenin ek protokolünü) onaylamamıştır.  Sivil toplum 
ve uluslararası taraf devletler tarafından TBMM’de onaylanması 
beklenen sözleşmenin onaylanması için gerekli tüm çalışmalar 
yapılacaktır. CHP’nin engelli politikalarını belirlerken en önemli 
rehberi, bu uluslararası üst yapıyı oluşturan BM Engelli Haklarına Dair 
Sözleşme olacaktır. Çünkü engelli hakları, sosyal bir sorundan daha 
öte, evrensel insan haklarının en önemli parçasıdır. 

Engellilerden sorumlu Özerk Kurum Başkanlığı kurulacaktır. 

Birleşmiş Milletler Engelli Haklarına Dair Sözleşmesi 

başlıca rehberimiz olacak ve İhtiyari Ek Protokolü 

TBMM’de onaylanacaktır.
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Engellilerin sorunlarının çözümü için Başbakanlığa bağlı Engellilerden 
sorumlu özerk bir kurum kurulacak, ilgili Bakanlıklar, kurum ve 
kuruluşlar ile sivil toplum örgütleri arasında katılım ve eşgüdüm 
sağlanacaktır.

Engelliler için eğitim, sağlık, istihdam ve sosyal güvenliği kapsayan 

bir bütünlüklü çözüm modeli oluşturulacaktır.

Engelli yurttaşların karşılaştığı sıkıntıların çözümü amacıyla yapılacak 
çalışmalar için engelli nüfusa ilişkin kapsamlı bir veri toplama 
sistemine ihtiyaç vardır. Doğru, güvenilir ve amaca uygun nitelikte 
toplanan veriler çözüm yollarının tespitinde belirleyici olacaktır.

Engelli bireylerin diğer bireylere göre işgücüne katılım oranı düşüktür 
ve ağırlıklı olarak düşük ücretli işlerde istihdam edilmektedirler. 
Bu durumda engelli bireylerin,  sosyal hayata katılım için ihtiyaç 
duydukları ek tıbbi hizmet ve olanaklara erişimleri kısıtlanmaktadır. 
Engelli bireylerin sosyal hayata katılım için karşılamaları gereken bu ek 
masrafl ar, sadece engelli bireyi değil, engelli bireyin içinde bulunduğu 
hane halkının da ekonomik durumunu olumsuz etkilemektedir. 
Bu nedenle, öncelikle engelli bireylerin eğitim hizmetlerine diğer 
bireylerle eşit koşullarla erişiminin sağlanması ve bu sayede istihdam 
koşullarının iyileştirilmesi şarttır. 

EĞİTİM

Özel-genel ayırt etmeksizin eğitim sisteminin başarısı psiko-sosyal 
yaklaşımla ele alınmasına ve eğitim sisteminin engelliler dâhil tüm 
çocukların gereksinimlerine yanıt verecek hale getirilmesine bağlıdır. 
Ulusal ve uluslararası mevzuatta, engelli bireylerin, akranlarıyla 
birlikte, bütünleştirilmiş ortamlarda eğitim alabilmesi için gereken 
tedbirler alınmalıdır. 

Engelli öğrencilerin bütünleştirici bir ortamda eğitim alabilmesi 

için öncelikle eğitim kurumlarının fi ziksel koşulları buna uygun 

hale getirilecektir. 

Sosyal devlet anlayışıyla otizmli bireylerin eğitsel 

ve yaşamsal koşullarını iyileştirmek üzere; Otistik 

Çocuklar Eğitim Merkezleri “OÇEM”ler ülke genelinde il 

ve ilçelerde yaygınlaştırılacaktır. 
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Engellilere çok yönlü özel eğitim sağlanacaktır. Engellilerin 
eğitimine gereken önem verilecektir.

Engellilere gerekli eğitimi bedelsiz sağlamak devletin öncelikli 

görevi olacaktır. Engellilerin yeterli eğitimi alabilmeleri için gerekli 
koşullar devletçe geliştirilecek ve desteklenecektir. Konularında 
özel eğitilmiş uzman ve personelin istihdamına özen gösterilecek, 
Rehberlik ve Araştırma Merkezi hizmetleri ile engellilerin eğitimi 
desteklenip, etkinleştirmesi sağlanacaktır.

Engelli bireylerin erken çocukluk ve okul öncesi eğitim 
hizmetlerine erişimlerini sağlamak için kaynaştırma uygulamasının 
yaygınlaştırılması ve bu okullara en az bir özel eğitim öğretmeninin 
görev yapması sağlanacaktır.

Engellilerin yeteneklerine uygun mesleki ve sanat eğitimi bedelsiz 
olarak sağlanacaktır.

Engellilerin eğitilerek meslek edinmeleri hedef alınacaktır. 

Engellilere yönelik eğitimin her kademesinde, her engel grubunun 
durumuna ve ihtiyaçlarına uygun altyapı ve teknolojik olanaklar 
sağlanarak eğitim kalitesi yükseltilecek, engellilerin meslek ve 
sanat edinmelerine özen gösterilecek, engelli çocukların gelişim 
düzeylerine göre, sağlıklı, verimli, üretken ve dışa açık olma 
bilinçlerinin geliştirilmesi hedef alınacaktır. 

Zihinsel engellilerin erken tanı, tedavi ve eğitimi için özel 

proje uygulanacaktır. Ağır gelişen, tam gelişmeyen veya zihnen 
engelli çocukların özel yöntemlerle eğitimleri, çalışma olanağına 
kavuşturulmaları ve topluma kazandırılmaları için özel projeler 
uygulamaya konulacaktır.

İşitme ve görme engellilere güçlü eğitim desteği sağlanacaktır. 
İşitme ve görme engelliler için üniversiteler dâhil, eğitimin her 
kademesinde, rahat ve kaliteli eğitim yapabilmelerini sağlayacak 
çağdaş teknik altyapı ve donanım sağlanacak, onlara özel kütüphane 
ve sanal öğrenme ortamları oluşturulacaktır.

Engelliler için kişiye özel sürekli eğitim olanağı sağlanacaktır. Okul 
çağını aşmış engellilerin sürekli eğitimi belediyelerle işbirliği içinde, 
kişiye özel uygulamalar çerçevesinde yürütülecektir.
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OÇEM’ler desteklenecektir. Sosyal devlet anlayışıyla otizmli 
bireylerin eğitsel ve yaşamsal koşullarını iyileştirmek üzere; 
Otistik Çocuklar Eğitim Merkezleri “OÇEM”ler ülke genelinde il ve 
ilçelerde yaygınlaştırılacaktır. Var olan ve yeni açılacak “OÇEM”lerin 
bina ve derslikleri otizmli çocukların faaliyetlerine uygun olarak 
düzenlenecektir. Otizm alanında eğitim almış uzman yetiştirecek 
lisans ve yüksek lisans programları açılacaktır. “OÇEM”lerin program ve 
müfredatı otizmli bireylere uygun olarak hazırlanacaktır. Çocuklar dört 
duvar arasında değil, okul bahçesi, yeşil alan, spor ve oyun sahaları vb. 
ortamlarda da eğitim alacaktır. İlköğretim düzeyini yaş ve sınıf olarak 
tamamlamış öğrencilerin eğitiminin devamı için Otistik Çocuklar İş 
Eğitim Okulları açılacaktır. Okul, öğrenci, eğitimci ve aile arasındaki 
sorunları algılama ve çözümlerini çabuklaştırmak adına idareciler 
özel eğitim kökenli olacak, aile eğitimi sistematik hale getirilecektir. 
Otizmli bireyler için sosyal ve eğitsel çalışmaları geliştirici, istihdam 
sağlayıcı faaliyetlerde bulunan sivil toplum örgütleri desteklenecektir.

İSTİHDAM

Engelli bireylerin toplumun her alanına diğer bireyler ile eşit 
katılımının önündeki kısıtlamalar hem bir insan hakları sorunu hem 
de bir kalkınma sorunudur. Bir insan hakları sorunu olarak engelli 
bireylerin toplumumuzdaki eşitsiz konumunun düzeltilmesi başta 
Birleşmiş Milletler Engellilerin Haklarına İlişkin Sözleşme olmak üzere 
ülkemizin taraf olduğu uluslararası sözleşmelerce ülkemize verilmiş 
bir sorumluluktur.

Engelli bireylerin çalışma hayatından dışlanmasının hem toplumsal 
hem de iktisadi maliyeti yüksektir. Engelli bireylerin, her birey gibi 
kendi istihdam potansiyellerini açığa çıkarabilmelerini mümkün 
kılacak kurumsal ve toplumsal desteklerin verilmesi, bu bireylerin 
yaşamlarını zenginleştireceği gibi onların toplumsal yaşamlarını da 
zenginleştirmelerinin önünü açacaktır.

Engellilere yönelik meslek edindirme programları 

etkinleştirilecektir. Engellilere mesleki eğitim veren kurumlarda 
branş öğretmeni ihtiyacı karşılanarak, belli işleri yapabilecek bütün 
engelli kişilere gerekli meslek ve sanat eğitimi olanağı devletçe 
sağlanacaktır. Özel donanımlı eğitim ve teknoloji merkezleri yoluyla 
her yaştaki ve her yöredeki engelli bireylerin bilgi kaynaklarına daha 
kolay ulaşmaları ve kendilerini özgürce geliştirmeleri sağlanacaktır.
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Engellilere iş ve meslek danışmanlığı sağlanacaktır. Engellilere 
yönelik uygun işe uygun eleman stratejisi oluşturulacak, İş ve Meslek 
Danışmanlığı ile işe uyum için rehberlik hizmetleri ülke genelinde 
sağlanacaktır.

Engelliler için ayrılan kamu ve özel sektörün çalıştırmak zorunda 
olduğu engelliler için ayrılan kotalar artırılacak ve doldurulması için 
gerekli önlemler alınacaktır.

Ağır derecedeki engellileri, sosyal rehabilitasyon hizmetleri eşliğinde 
üretim sürecine katmayı amaçlayan korumalı iş yerleri yasası 
çıkarılarak, işverenin bu hizmeti sürekli olarak vermesi sağlanacaktır. 

Engellilerin kurumlar arası geçişi ve tayini için gerekli kolaylıklar 
sağlanacaktır.

Engelli bireyin istihdam edilmesi durumunda da devletin gelir 

desteği tamamen kesilmeyecek, belirli oranda sürdürülecektir.

Engellilere erken emeklilik imkânı sağlanacaktır. Engellilerimize 
yönelik sağlık ve sosyal güvenceler eşliğinde, çalışan engellilere erken 
emeklilik sağlanacaktır.

SAĞLIK

Engellilerin sağlık hizmetlerinden eşit, kaliteli ve bedelsiz olarak 

yararlanmasını sağlanacaktır.

Çocuğun engelli doğmasına ya da sonradan engelli olmasına 
neden olan faktörler, yakın akraba evliliklerinin yaratabileceği riskler 
konularında vatandaşlarımızın bilinçlendirilmesi sağlanacak, bu 
alanda eğitimsel çalışmalar yaygınlaştırılacaktır.

Sağlıklı gebelik ve engelliliğin oluşmasını önlemek için bilinçlendirme 
yapılacak, gebelik, doğum ve yeni doğan bakımı özel eğitimli sağlık 
personeli gözetiminde sürdürülecektir. Birleşmiş Milletler Engelliler 
Hakkı Sözleşmesinin devlete yüklediği tüm sorumlulukların gereği 
yerine getirilecektir. Engellilere yönelik sağlık eğitimi ve rehabilitasyon, 
meslek edindirme ve uygun istihdam, bakım ve koruma hizmetlerinin 
sunulmasında ve yaygınlaştırılmasında devlet birinci derecede 
sorumlu olacaktır.



17

ENGELLİLERLE İLGİLİ 

TBMM ÇALIŞMALARI

Engellilerin, engellilik oranlarını yapay olarak düşüren ve hak 
kayıplarına yol açan düzenlemeler yürürlükten kaldırılacaktır.

Tüm engellilerin ödemek zorunda bırakıldığı muayene, tedavi, 

tıbbi malzeme ve ilaçta katkı payı kaldırılacaktır.

Tekerlekli ya da akülü sandalye kullanan engellilerin sandalyeleri 
tamamen engelliye uygun olarak düzenlenmiş olmasına özen 
gösterilecektir.

Vücut dışı protez kullanan engellilerin protezleri yine tamamen bireye 
uygun olarak bedelsiz karşılanacaktır.

Engelli çocukların kullanmak zorunda oldukları vücut dışı protezleri 
için sağlanma süresindeki engeller kaldırılacaktır.

Ağır engelliler ve yatağa bağımlı hastalar için evde bakım hizmetleri 
tüm ülkede yaygınlaştırılarak etkin bir şekilde hizmet verilmesi 
sağlanacaktır.

SOSYAL DESTEKLER

Engelli rehberlik merkezleri açılacaktır. Engelli gençleri kendi 
kendine yeterli hale getirmek, üretici olmaları ve topluma uyumlarını 
sağlamak için rehberlik, rehabilitasyon ve sosyal hizmetlerin 
sunulacağı Engelli Rehberlik Merkezleri açılacak, engelliler için uygun 
özel istihdam alanları yaratılacak, istihdamı zorunlu olan engellilerle 
ilgili yasal düzenlemeye işlerlik kazandırılacaktır. 

Engellilere yerel yönetimlerin ve gönüllü kuruluşların eşgüdümünde 
sağlanacak sosyal hizmetlerin kesintisiz olarak sürdürülmesi hedef 
alınacak; tüm engellilerin, bakmakla yükümlü oldukları aile fertleri 
ile beraber, eğitim, korunma, istihdam edilebilir beceriler kazanma, 
kamusal hizmetlerden istifade etme ve kişiliğin gelişimi haklarından 
yararlanmaları sağlanacaktır.

Engelli ailelere yönelik eğitim ve sosyal danışmanlık hizmetleri 
yaygınlaştırılacak, ulusal düzeyde rehabilitasyon programları ve 
merkezleri oluşturulacak, 
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Bakım sigortası yasası çıkartılarak, bakıma muhtaç tüm engellilere 
yoksulluk ölçütü gözetmeksizin bakım hizmeti sunulacaktır.

Engelli aylıkları engellilerin tüm ihtiyaçlarını, eğitimlerini ve diğer 
sağlık gereksinimlerini karşılayacak şekilde düzenlenecek, asla 
muhtaçlık yardımı gibi değerlendirilmeyecektir.

Özel olarak beslenmek zorunda olan engellilerin, tüm beslenme 

ihtiyaçları devlet tarafından “bedelsiz” olarak karşılanacaktır.

ÇEVRE

Engellilere yaşamı kolaylaştıracak, çevreye uyumlarını sağlayacak, 
üretkenliklerini artıracak, yaşamlarına kalite katacak her türlü devlet 
desteği verilecektir. Yerel yönetimlerin sorumluluğu altında, tüm 
fi ziksel alanlar engellilere yönelik olarak mutlaka düzenlenecek, 
engellerin kaldırılması sağlanacaktır. Bunun için yerel yönetimlere 
gerekli ek bütçe desteği yapılacaktır.

Engelliler için spor olanakları yaygınlaştırılacaktır. Engelliler için 
uyarlanan spor araçları yaygınlaştırılacak, yerel yönetimler eliyle 
engellilerimizin bu araçlardan yararlanabilmeleri için gereken 
tedbirler alınarak toplumda farkındalık yaratılması sağlanacak ve spor 
yoluyla engellilerin toplumla kucaklaşması kolaylaştırılacaktır.

Tüm ulaşım araçları, sinema, tiyatro gibi kültür merkezleri ve ortak 
kullanım alanları engelli dostu haline getirilecektir. 

Engelli sorunlarının çözümüne yönelik, TBMM’nin 24. 
Döneminde milletvekillerimizce 44 adet kanun teklifi , 28 

adet Meclis Araştırma önergesi, 314 adet yazılı ve sözlü 

soru önergesi verdik.

Bizler, CHP olarak, her zaman engelli yurttaşlarımızın yanında olmayı 
ilke edinmiş bir partiyiz. Onların engelsiz bir hayata kavuşmaları 
için yaptıkları mücadelede yanlarındayız. Gerek Konfederasyon, 
Federasyon ve Dernek’ler tarafından bize iletilen, gerekse tarafımızca 
belirlenen eksikliklerle ilgili Yasa değişikliği önerilerini değerlendirdik. 
Sorunlarını Yüce Meclise taşıdık. Bu alanda 44 adet kanun teklifi , 

28 adet Meclis Araştırma önergesi, 314 adet yazılı ve sözlü soru 
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önergesi verdik. Aşağıdaki bölümde TBMM’nin 24. Döneminde 
Milletvekillerimizce engellilere yönelik verilen kanun teklifl eri, 
araştırma önergeleri, yazılı ve sözlü soru önergelerinin ayrıntılı bir 
dökümü yapılmıştır. 

Bu güne kadar olduğu gibi bundan sonra da, Yeni Anayasa 
çalışmaları dahil, engellilerin toplumca kabulünde ve toplumla 
kaynaşmasında ciddi sorunlar yaşatan, onların toplumdan 
uzaklaşması ve ötekileşmesi sonucuna yol açan her türlü 
düzenlemenin karşısında olacağız.

19
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1. İzmir Milletvekili Mustafa MOROĞLU tarafından hazırlanan 
11/11/2011 tarih ve 2/177 esas no’lu “3065 Sayılı Katma Değer 
Vergisi Kanununun 17/4 Fıkrasının “s” Bendinin Değiştirilmesine 
İlişkin Kanun Teklifi ” ile; 3065 sayılı Kanunda değişiklik yapılmak 
suretiyle özürlü vatandaşlar için üretilmiş binek otomobil, diğer 
nakil araçları ve özel uygulamaların cep telefonları gibi her türlü 
araç gerecin vergi istisnası kapsamına alınması amaçlanmaktadır.

2. İstanbul Milletvekili Mehmet Akif HAMZAÇEBİ tarafından 
hazırlanan 30/01/2012 tarih ve 2/352 esas no’lu “Özel Tüketim 
Vergisi ve Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanunlarında Değişiklik 
Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ” ile; işitme cihazı kullanan işitme 
engellilerin kendileri adına tescil edilen otomatik vitesli taşıtların 
özel tüketim vergisi ve motorlu taşıtlar vergisinden müstesna 
sayılabilmesi amaçlanmıştır.

3. Ankara Milletvekili Aylin NAZLIAKA tarafından hazırlanan 
13/01/2012 tarih ve 2/304 esas no’lu “Devlet Memurları ve İş 
Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ” ile;  
kamu kurum ve kuruluşlarında 657 sayılı Devlet Memurları 
Kanunu kapsamında çalıştırılacak özürlü personel oranının yüzde 
üçten; kamu işyerlerinde 4857 sayılı İş Kanunu kapsamında 
çalıştırılacak işçi oranının ise yüzde dörtten yüzde altıya çıkarılması 
öngörülmektedir.

4. İstanbul Milletvekili Şafak PAVEY tarafından hazırlanan 
07/03/2012 tarih ve 2/426 esas no’lu “İcra ve İfl as Kanununda 
Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ” ile; 2004 sayılı 
Kanun’da değişiklik yapılmak suretiyle, engelli borçluların kendisi 
ve ailelerinin hayatını kolaylaştırmak amacıyla kullandıkları tıbbi 
cihaz, araç, gereç ve eşyaların haciz kapsamı dışında bırakılması 
amaçlanmaktadır.

5. Çanakkale Milletvekili Ali SARIBAŞ tarafından hazırlanan 
12/04/2012 tarih ve 2/505 esas no’lu “Katma Değer Vergisi Kanunu 
ile Özel Tüketim Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair 
Kanun Teklifi ” ile; sakatlık derecesi % 50 veya daha fazla olan 
özürlüler tarafından bizzat kullanma amacıyla sakatlıklarına 
uygun hareket ettirici özel tertibatı yaptırılan ve motor silindir 
hacmi 1600 (dahil) cc’ye kadar olan binek otomobillerinin beş 
yılda bir defaya mahsus olmak üzere ilk iktisabının katma değer 



23

ENGELLİLERLE İLGİLİ 

TBMM ÇALIŞMALARI

vergisinden ve 87.03 (motor silindir hacmi 1.600 cm3’ü aşanlar 
hariç), 87.04 (motor silindir hacmi 2.800 cm3’ü aşanlar hariç) ve 
87.11 G.T.İ.P. numaralarında yer alanların, sakatlık derecesi % 50 
veya daha fazla olan malûl ve engelliler tarafından ilk iktisabının 
beş yılda bir defaya mahsus olmak üzere özel tüketim vergisinden 
muaf olmaları öngörülmektedir.

6. İstanbul Milletvekili Mahmut TANAL tarafından hazırlanan 
03/05/2012 tarih ve 2/559 esas no’lu “İş Kanununda Değişiklik 
Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ” ile; 4857 sayılı Kanun’da değişiklik 
yapılmak suretiyle, en az 50 işçi çalıştıran işyerlerinde özürlü ve 
eski hükümlü çalıştırma zorunluluğu uygulamasının en az 30 işçi 
çalıştıran işyerlerini de kapsaması öngörülmektedir.

7. İstanbul Milletvekili Mehmet Akif HAMZAÇEBİ tarafından 
hazırlanan 04/05/2012 tarih ve 2/569 esas no’lu “Özel Tüketim 
Vergisi ve Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanunlarında Değişiklik 
Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ” ile;  4760 ve 197 sayılı 
Kanunlarda değişiklik yapılmak suretiyle, zihinsel engellilerin 
araç iktisaplarında özel tüketim vergisinden ve motorlu taşıtlar 
vergisinden muaf tutulması amaçlanmaktadır.

8. İstanbul Milletvekili Mahmut TANAL tarafından hazırlanan 
09/05/2012 tarih ve 2/587 esas no’lu “65 Yaşını Doldurmuş 
Muhtaç, Güçsüz ve Kimsesiz Türk Vatandaşlarına Aylık Bağlanması 
Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ” ile; 
özürlü vatandaşlara ödenen aylıklarla, özürlü yakını bulunanlara 
ödenen evde bakım aylığı asgari ücret tutarına yükseltilmesi 
hedefl enmektedir.

9. İstanbul Milletvekili Mehmet Akif HAMZAÇEBİ tarafından 
hazırlanan 18/05/2012 tarih ve 2/622 esas no’lu “492 Sayılı Harçlar 
Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ” ile; engelli 
vatandaşların engelliliğe dayalı ayrımcılık nedeniyle açtıkları 
davalar ile buna ilişkin takiplerin yargı harçlarından istisna 
edilmesi öngörülmektedir.

10. Eskişehir Milletvekili Kazım KURT tarafından hazırlanan 
22/05/2012 tarih ve 2/469 esas no’lu “65 Yaşını Doldurmuş 
Muhtaç, Güçsüz ve Kimsesiz Türk Vatandaşlarına Aylık Bağlanması 
Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ” ile; 
gelirleri toplamına bakılmaksızın kanunen bakmakla yükümlü 
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özürlü yakını bulunanlara aylık ödenmesi ve özürlülerin bakım 
giderleri ile sağlık harcamalarının karşılanması öngörülmektedir.

11. İzmir Milletvekili Erdal AKSÜNGER tarafından hazırlanan 
15/06/2012 tarih ve 2/693 esas no’lu “65 Yaşını Doldurmuş Muhtaç, 
Güçsüz ve Kimsesiz Türk Vatandaşlarına Aylık Bağlanması Hakkında 
Kanun ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde 
Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi ” ile; engellilerin 
engelsizler için açılan sınavlar vesilesi ile de memur olabilmesi, 
65 yaş altında olan ve engelli aylığı alan engelli vatandaşların 
maaşlarının kesilmesinin zorlaştırılması, engellilerin ekonomik 
veriler göz önüne alınarak yaşam standartlarının yükseltilmesi, 
engelli vatandaşların dışlanmasının önüne geçilmesi için 
eğitim müfredatında gerekli düzenlemelerin yapılması ve resmi 
belgelerde engelli vatandaşlar için kullanılan özürlü ibarelerinin 
engelli ile değiştirilmesi öngörülmektedir.

12. Gaziantep Milletvekili Mehmet ŞEKER tarafından hazırlanan 
26/06/2012 tarih ve 2/740 esas no’lu “Karayolları Trafi k Kanununda 
Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ” ile; 2918 sayılı Kanun’da 
yer alan minibüs tanımının değiştirilerek artan yolcu talebinin 
karşılanması ve minibüslerin engelli yolcuların ihtiyaçlarına göre 
dizayn edilmesi aşamasında karşılaşılabilecek mağduriyetlerin 
önlenmesi amaçlanmaktadır.

13. İstanbul Milletvekili Mahmut TANAL tarafından hazırlanan 
02/08/2012 tarih ve 2/795 esas no’lu “3065 Sayılı Katma Değer 
Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ” 
ile; 3065 sayılı Kanun’da değişiklik yapılmak suretiyle, sakatlık 
derecesi yüzde otuz ve üzeri engelli ve malûl olanların otomobil 
alımlarında katma değer vergisi indiriminden yararlandırılması 
amaçlanmaktadır.

14. İstanbul Milletvekili Mahmut TANAL tarafından hazırlanan 
06/08/2012 tarih ve 2/801 esas no’lu “Özel Tüketim Vergisi 
Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ” ile;  
engellilerin otomobil alırken yararlandıkları vergi indiriminin 
kapsamının yeniden belirlenmesi amaçlanmaktadır.

15. Çorum Milletvekili Turan KÖSE tarafından hazırlanan 20/09/2012 
tarih ve 2/871 esas no’lu “6098 Sayılı Türk Borçlar Kanununda 
Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ” ile; doğuştan veya 
sonradan ilgili uzuvlarını kısmen veya tamamen kaybeden ve ilgili 
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uzuvlarını kullanamayacak kimselerin, okuma yazma bilmeyenler 
ile görme engelli olanların veya sair sağlık nedenleri ile Türk 
Borçlar Kanunda kefaletin kurucu şekil şartı olan kefi lin kendi el 
yazısı ile beyanda bulunması şartını yerine getiremeyecek kişilerin 
noter huzurunda en az iki tanık eşliğinde vermiş olduğu beyanın 
geçerli sayılmasının sağlanması amaçlanmaktadır.

16. Kocaeli Milletvekili Hurşit GÜNEŞ tarafından hazırlanan 
04/12/2012 tarih ve 2/1037 esas no’lu “Bazı Kanunlarda Değişiklik 
Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ” ile; Anayasamız ve ülkemizin de 
2007 yılında taraf olduğu Birleşmiş Milletler Engelli İnsan Hakları 
Sözleşmesi uyarınca, engelli bireylerin toplumla kaynaşmasını 
sağlamak ve eşitlik karşıtı muameleleri engellemek adına 
mevzuatta geçen “özürlü” ve türevi ifadelerin “engelli” ve türevi 
ifadelerle değiştirilmesi; Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’na 
bağlı “Özürlü ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü” nün adının 
buna uygun olarak değiştirilmesi amaçlanmaktadır.

17. Bolu Milletvekili Tanju ÖZCAN tarafından hazırlanan 04/12/2012 
tarih ve 2/1038 esas no’lu “65 Yaşını Doldurmuş Muhtaç, Güçsüz 
ve Kimsesiz Türk Vatandaşlarına Aylık Bağlanması Hakkında 
Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ” ile; özürlü 
aylıklarının asgari ücret tutarında ödenmesi öngörülmektedir.

18. İstanbul Milletvekili Mahmut TANAL tarafından hazırlanan 
06/12/2012 tarih ve 2/1062 esas no’lu “Engelliler Bakanlığının 
Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Teklifi ” ile; Engelli Vatandaşlar 
Sosyal Hizmetler Genel Müdürlüğü, Engelli Vatandaşların Sosyal 
Yaşama Uyum Sağlamasından Sorumlu Genel Müdürlük, Strateji 
Geliştirme Başkanlığı, Gündelik Yaşamda Engelli Sorunları 
Araştırma Merkezi Başkanlığı, Hukuk Müşavirliği, Avrupa Birliği ve 
Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı, Eğitim ve Yayın Dairesi Başkanlığı, 
Personel Dairesi Başkanlığı, Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı, 
Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı, Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği, 
Özel Kalem Müdürlüğü, Döner Sermaye Başkanlığı ve on üç bölge 
müdürlüğünden oluşan Engelliler Bakanlığının kurulması; görev, 
yetki ve sorumluluklarının düzenlenmesi amaçlanmaktadır.

19. İstanbul Milletvekili Mahmut TANAL tarafından hazırlanan 
17/12/2012 tarih ve 2/1088 esas no’lu “23.07.1965 Tarihli ve 657 
Sayılı Devlet Memurları Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair 
Kanun Teklifi ” ile; Devlet memurluğuna alınacaklarda aranacak 
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genel şartlara “Çocuklara, kadınlara, yaşlılara ve engellilere karşı 
şiddet, işkence, cinsel dokunulmazlığa saldırı ve cinsel istismar 
içeren suçlardan hüküm giymemiş olmak” şartının eklenmesi 
amaçlanmaktadır.

20. İstanbul Milletvekili Mahmut TANAL tarafından hazırlanan 
17/12/2012 tarih ve 2/1087 esas no’lu “26.09.2004 Tarihli 5237 
Sayılı Türk Ceza Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 
Teklifi ” ile; çocuklara, kadınlara, yaşlılara ve engellilere karşı 
şiddet, işkence, cinsel dokunulmazlığa saldırı ve cinsel istismar 
suçlarından hüküm giymiş olanların seçilme ehliyetinden yoksun 
bırakılmaları öngörülmektedir.

21. İstanbul Milletvekili Celal DİNÇER tarafından hazırlanan 
1/01/2013 tarih ve 2/1144 esas no’lu “Türk Medeni Kanununda 
Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ” ile; 4721 sayılı Kanun’da 
değişiklik yapılmak suretiyle, vasinin kısıtlının öz anne ve babası 
olması durumunda, ailenin zorunlu tıbbi giderleri için kısıtlının 
mal varlığından yararlanabilmesi öngörülmektedir.

22. Kocaeli Milletvekili Mehmet Hilal KAPLAN tarafından hazırlanan 
18/01/2013 tarih ve 2/1173 esas no’lu “Belediye Kanununda 
Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ” ile; belediyeler 
tarafından engel oranı yüzde 40 ve üzeri olanlara engelli 
indirim kartı, engel oranı yüzde 60 ve üzeri olanlara ise engelli 
serbest ulaşım kartı düzenlenmesi ve ulaşım hizmetlerinin özel 
hukuk kişilerden karşılanması durumunda engellilere verilecek 
bu hizmetin bedelinin belediye bütçesinden karşılanmasının 
sağlanması öngörülmektedir.

23. İzmir Milletvekili Hülya GÜVEN tarafından hazırlanan 14/02/2013 
tarih ve 2/1253 esas no’lu “65 Yaşını Doldurmuş Muhtaç, Güçsüz 
ve Kimsesiz Türk Vatandaşlarına Aylık Bağlanması Hakkında 
Kanunda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi ” ile; 2022 
sayılı Kanun’da değişiklik yapılmak suretiyle, kendisine bakmakla 
yükümlü kimse olmaksızın 65 yaşını doldurmuş muhtaç, güçsüz 
ve kimsesizlere aylık bağlanması ile özürlü yakınlarına aylık 
bağlanması için aranan 18 yaşının doldurulması, kanunen 
bakmakla mükellef kimsesinin olmaması ve herhangi bir işe 
yerleştirilememiş olması şartlarının kaldırılması amaçlanmaktadır.

24. İzmir Milletvekili Hülya GÜVEN tarafından hazırlanan 25/04/2013 
tarih ve 2/1497 esas no’lu “Sosyal Hizmetler Kanununda 
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Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ” ile; bakıma muhtaç 
olan engellilere, gelirine bakılmaksızın resmi veya özel bakım 
merkezlerinde ya da ikametgahlarında bakım hizmetinin 
verilmesi amaçlanmaktadır.

25. İstanbul Milletvekili Sedef KÜÇÜK tarafından hazırlanan 
08/05/2013 tarih ve 2/1528 esas no’lu “5216 Sayılı Büyükşehir 
Belediyesi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun 
Teklifi ” ile; büyükşehir belediye meclislerinde Engelli Hakları 
Komisyonunun zorunlu olarak kurulması amaçlanmaktadır.

26. Trabzon Milletvekili M.Volkan CANALİOĞLU tarafından hazırlanan 
10/05/2013 tarih ve 2/1538 esas no’lu “197 Sayılı Motorlu Taşıtlar 
Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ” 
ile; engellilik oranına bakılmaksızın malul ve engellilerin adlarına 
kayıtlı taşıtların motorlu taşıtlar vergisinden ayrık (müstesna) 
tutulması amaçlanmaktadır.

27. İstanbul Milletvekili Celal DİNÇER tarafından hazırlanan 
13/05/2013 tarih ve 2/1552 esas no’lu “2547 Yükseköğretim 
Kanununda Değişiklik Yapılmasına  Dair Kanun Teklifi ” ile; 2547 
sayılı Kanunda değişiklik yapılmak suretiyle Devlet ve vakıf 
üniversitelerinde engelli vatandaşlarımızın eğitimi için kontenjan 
ayrılması ve bunların her türlü ücretten muaf tutulması 
amaçlanmaktadır.

28. İstanbul Milletvekili Mahmut TANAL tarafından hazırlanan 
21/05/2013 tarih ve 2/1557 esas no’lu “Türk Ceza Kanununda 
Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ” ile; İş Kanunu uyarınca 
engelli, eski hükümlü ve terör mağduru çalıştırmak zorunda 
olanların buna aykırı davranmaları durumunda bir yıldan üç yıla 
kadar hapis cezası ile cezalandırılmaları öngörülmektedir.

29. İzmir Milletvekili Hülya GÜVEN tarafından hazırlanan 05/06/2013 
tarihli ve 2/1608 esas no’lu “Sosyal Hizmetler Kanunu ile Sosyal 
Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik 
Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi ” ile; bakıma muhtaç engellilere 
ve yaşlılara bakım hizmeti sunacak kişilerin eğitimlerine ilişkin 
usul ve esasların belirlenmesi; bu hizmet karşılığında ödenecek 
ücret tabanının asgari ücret olarak belirlenmesi ve ücretin 
hizmet verilen kişinin engellilik derecesine göre artırılabilmesi; 
bakım hizmetini evde veren kişilerin sosyal güvenlik kapsamına 
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alınması; evde bakım hizmetlerine ilişkin ayrı bir yönetmeliğin 
hazırlanması; engelliye evde bakım hizmeti vermesi dolayısı ile 
kendilerine ücret verilmiş olanlardan engellinin geliri sebebiyle 
bu ücretin bir kısmının takip ve tahsil edilmesine yönelik hükmün 
yürürlükten kaldırılması öngörülmektedir.

30. İstanbul Milletvekili Celal DİNÇER tarafından hazırlanan 
11/06/2013 tarih ve 2/1621 esas no’lu  “5378 sayılı Engelliler 
Hakkında Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 
Teklifi ” ile; Özellikle zihinsel engelli vatandaşlarımızın korumalı 
işyerleri ve atölyelerde eğitilerek istihdamlarının sağlanması 
amaçlanmaktadır. 

31. İstanbul Milletvekili Mahmut TANAL tarafından hazırlanan 
12/07/2013 tarih ve 2/1720 esas no’lu “İmar Kanununda 
Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ” ile; Fiziksel çevrenin 
engelliler için ulaşılabilir ve yaşanılabilir kılınmasına yönelik 
olarak imar planları ile kentsel, sosyal, teknik altyapı alanlarında 
ve yapılarda, Türk Standartları Enstitüsünün ilgili standardına 
uyulması zorunluluğunun pekiştirilmesi öngörülmekte; bu 
doğrultuda yapılara ilişkin planların Engelli ve Yaşlı Hizmetleri 
Genel Müdürlüğünün onayına sunulması amaçlanmaktadır.

32. İstanbul Milletvekili Mahmut TANAL tarafından hazırlanan 
12/07/2013 tarih ve 2/1719 esas no’lu “Hakimler ve Savcılar 
Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ” ile; 
Yürürlükteki mevzuatta yargıç ve savcı olma koşulları arasında 
sayılan Hakimlik ve savcılık görevlerini sürekli olarak yurdun her 
yerinde yapmasına engel olabilecek vücut ve akıl hastalığı veya 
engelliliği, alışılmışın dışında çevrenin yadırgayacağı şekilde 
konuşma ve organlarının hareketini kontrol zorluğu çekmek gibi 
engeli bulunmamak koşulunun kaldırılması ve böylece engelli 
yurttaşların yargıçlık ve savcılık mesleğine girebilmesine olanak 
tanınması amaçlanmaktadır.

33. İzmir Milletvekili Hülya GÜVEN tarafından hazırlanan 12/07/2013 
tarih ve 2/1725 esas no’lu “Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması 
Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ” 
ile; Anayasa Mahkemesi veya Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi 
kararıyla güvenlik güçlerinin orantısız müdahalesi veya kanunsuz 
emirleri uygulamaları neticesinde, yaralandığı, hastalandığı veya 
engelli hale geldiği tespit edilenlerin ve bu kişilerin yakınlarına 
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nakdi tazminat ve aylık bağlanması, istihdam imkanı sağlanması, 
ücretsiz tedavi, esenlendirme ve bakım hizmetlerinin sağlanması 
gibi olanakların tanınması amaçlanmaktadır.

34. İzmir Milletvekili Hülya GÜVEN tarafından hazırlanan 31/07/2013 
tarihli ve 2/1743 esas no’lu “Sosyal Hizmetler Kanununda Değişiklik 
Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi ” ile; 12/7/2013 tarihinde Türkiye 
Büyük Millet Meclisi Genel Kurulunda kabul edilen 6495 sayılı 
Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik 
Yapılmasına Dair Kanunun 73 üncü maddesinin onyedinci 
fıkrasının beşinci bendi ile 1/7/1976 tarihli ve 2022 sayılı 65 Yaşını 
Doldurmuş Muhtaç, Güçsüz ve Kimsesiz Türk Vatandaşlarına Aylık 
Bağlanması Hakkında Kanunun Geçici 2 nci maddesinden sonra 
gelmek üzere eklenen geçici madde ile yersiz veya fazla ödenmiş 
aylıklar sebebiyle ilgililer (yaşlılar ve engelliler) adına çıkarılmış 
olan borç ve para cezaları ile bunlara ilişkin faizlerin terkin edilmiş 
sayılmasının, 24/5/1983 tarihli ve 2828 sayılı Sosyal Hizmetler 
Kanununun Ek 7 inci maddesine göre kendilerine engelliye 
ikametgâhında bakım hizmeti vermesi dolayısıyla ödeme 
yapılmış kişilere anılan maddenin birinci fıkrasında belirtilen 
gelir ölçütünün aşılması nedeniyle yersiz veya fazla ödenmiş 
tutarlar sebebiyle borç çıkartılmış olanlar için de geçerli olması 
amaçlanmaktadır.

35. İzmir Milletvekili Hülya GÜVEN tarafından hazırlanan 31/07/2013 
tarihli ve 2/1744 esas no’lu “Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu 
Gelirleri Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi ” 
ile; nihai  tüketiciye elektrik enerjisi satışı yapan lisans sahibi tüzel 
kişilerin, iletim, dağıtım ve perakende satış hizmetlerine ilişkin 
bedeller hariç olmak üzere, faturalarında ayrıca gösterdikleri 
elektrik enerjisi satış bedelinin yüzde ikisi tutarındaki payın karşılığı 
Türkiye Radyo-Televizyon Kurumuna intikal ettirilen meblağın 
yarısının Sağlık Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 
bedeli zihinsel engelli, otistik ve diğer engelli eğitim, bakım ve 
rehabilitasyon merkezleri kurulması amacıyla kullandırılması 
amaçlanmaktadır.

36. İzmir Milletvekili Hülya GÜVEN tarafından hazırlanan 19/12/2013 
tarih ve 2/1923 esas no’lu “İspençiyari ve Tıbbi Mühtarzarlar 
Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi ” ile; tıbbi 
ürün isminin ambalaj üzerinde görme engellilere yönelik Braille 
formatında da ifade edilmesi ve tıbbi ürün ruhsat sahibinin hasta 
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kuruluşlarının talepleri doğrultusunda paket bilgi prospektüsünü 
görme engelli ve kısmi görme engellilere uygun formatlarda 
sağlanmasının yönetmelikte düzenlenmesinin olanaklı hale 
getirilmesi öngörülmektedir.

37. İstanbul Milletvekili Celal DİNÇER tarafından hazırlanan 
17/01/2014 tarihli ve 2/1958 esas no’lu “Bazı Alacakların Tahsilinden 
Vazgeçilmesi ile İş Kanunu ve Diğer Bazı Kanunlarda Değişiklik 
Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ” ile engellilerin yararına faaliyet 
gösteren dernek, vakıf, federasyon ve konfederasyonların; vergi 
cezalarının, gecikme zamlarının ve faizlerinin, asli ve ferî amme 
alacaklarının, sigorta primlerinden kaynaklanan gecikme zammı 
ve alacaklarının, idari para cezalarının tamamının tahsilinden 
vazgeçilmesi amaçlanmaktadır. Ayrıca bu kuruluşlarda istihdam 
edilen personelin sigorta primine ait işveren hisselerinin yüzde 
ellisinin Hazine tarafından karşılanması, İl istihdam ve mesleki 
eğitim kurullarında ve Ekonomik ve Sosyal Konsey’de engelli 
konfederasyonlarının da temsil edilmesi öngörülmektedir.

38. İstanbul Milletvekili Şafak PAVEY ve İstanbul Milletvekili Erdoğan 
TOPRAK’ın 14/01/2014 tarihli ve 2/1952 esas no’lu “Sosyal 
Hizmetler Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ” 
ile engelli kişilere evde bakım hizmeti verilebilmesi için aranan 
her türlü gelirleri toplamı esas alınmak suretiyle kendilerine ait 
veya bakmakla yükümlü olduğu birey sayısına göre kendilerine 
düşen ortalama aylık gelir tutarı bir aylık net asgarî ücret tutarının 
2/3’ünden daha az olması şartı kaldırılarak, gelir durumu dikkate 
alınmaksızın bakıma muhtaç engellilere, resmî veya özel bakım 
merkezlerinde ya da ikametgâhlarında bakım hizmeti verilmesi 
öngörülmektedir.

39. CHP Bursa Milletvekili Sena KALELİ tarafından hazırlanan 
10/04/2014 tarihli ve 2/2097 esas no’lu “İş Kanunu, Türkiye İş 
Kurumu Kanunu ile Ekonomik ve Sosyal Konseyin Kuruluşu, 
Çalışma ve Yöntemleri Hakkında Kanunda Değişiklik 
Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ” ile; anılan kanunlarca öngörülen 
erişilebilirlik, izleme ve denetleme komisyonlarında engelliler ile 
konfederasyonların temsilci bulundurması öngörülmektedir.

40. İzmir Milletvekili Hülya GÜVEN tarafından hazırlanan 16/04/2014 
tarihli ve 2/2110 esas no’lu “Katma Değer Vergisi Kanunu ile Özel 
Tüketim Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 
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Teklifi ” ile; toplu taşıma araçlarının engellilerin erişilebilirliğine 
uygun hale getirilmesinin teşviki için katma değer vergisi ve 
özel tüketim vergisi muafi yetine ilişkin düzenlemeler yapılması 
öngörülmektedir.

41. İzmir Milletvekili Hülya GÜVEN tarafından hazırlanan 04/06/2014 
tarihli ve 2/2221 esas no’lu “Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık 
Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi ” 
ile; otistik veya down sendromlu çocuğu olan ailelerde sigortalı 
olarak çalışan anne ya da babadan birinin erken emekli olması 
öngörülmektedir.

42. İzmir Milletvekili Hülya GÜVEN tarafından hazırlanan 16/07/2014 
tarihli ve 2/2315 esas no’lu “Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık 
Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi ” 
ile; 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel 
Sağlık Sigortası Kanununda yapılan değişiklikle engelli olduklarını 
gösterir sağlık raporu bulunanların ve doğuştan engelli olduklarını 
belgeleyenlerin sağlık harcamalarından katılım payı alınmaması 
öngörülmektedir.

43. İzmir Milletvekili Hülya GÜVEN tarafından hazırlanan 15/08/2014 
tarihli ve 2/2362 esas nolu “Kat Mülkiyeti Kanunu ve Hayvanları 
Koruma Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi ” 
ile; hâlihazırdaki destek köpeklerinin, sahiplerinin konutlarında 
bulunmaları, konutlarına girmeleri, tüm kamu binalarına 
ve konaklama tesislerine girmeleri ve tüm ulaşım araçlarına 
binmelerine izin verilmesi, önleyenlerin alacakları cezaların da 
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından İçişleri Bakanlığı 
ile eşgüdüm halinde ve ilgili sivil toplum kuruluşlarının da görüşü 
alınarak çıkarılacak yönetmelikle belirlenmesi amaçlanmaktadır.

44. İzmir Milletvekili Hülya GÜVEN tarafından hazırlanan 21/11/2014 
tarihli ve 1639 sayılı CHP grup onaylı “Dernekler Kanunu ile 
Maliye Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun 
Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun 
Teklifi ” ile; 13/12/1983 tarihli ve 178 sayılı Maliye Bakanlığının 
Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 
13 üncü maddesinin birinci fıkrasının (d) bendi değiştirilerek 
Maliye Bakanlığına bağlı Milli Emlak Müdürlüğüne Hazinenin özel 
mülkiyetinde veya Devletin hüküm ve tasarrufu altındaki yerlerden 
kamu hizmeti için kullanılması gerekli olanları; genel, katma ve 
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özel bütçeli idarelere tahsis etmek görevi yanında 4/11/2004 
tarihli ve 5253 sayılı Dernekler Kanununun 27 nci maddesine 
göre kamu yararına çalışan dernek statüsünü haiz kadın, çocuk, 
yaşlı, engelli, şehit yakını, gazi ve malul alanında faaliyet gösteren 
dernekler ve bu derneklerin şube ve temsilcilikler ile oluşturduğu 
federasyon ve konfederasyonlara da Maliye Bakanlığına bağlı Milli 
Emlak Müdürlüğünce hazine taşınmazlarından tamamlanmış 
bağımsız yapılar veya tamamlanmış bağımsız yapıların kat, daire, 
iş ofi si, dükkan ve mağaza gibi bağımsız bölümlerini bedelsiz 
tahsis etmek görevi verilmesi ve 4/11/2004 tarihli ve 5253 sayılı 
Dernekler Kanununun 38 inci maddesinden sonra gelmek üzere 
ek madde eklenerek de bu alanlarda faaliyet gösteren dernekler ve 
bu derneklerin şube ve temsilcilikleri ile oluşturduğu federasyon 
ve konfederasyonlara Maliye Bakanlığına bağlı Milli Emlak 
Müdürlüğünce hazine taşınmazlarından tamamlanmış bağımsız 
yapılar veya tamamlanmış bağımsız yapıların kat, daire, iş ofi si, 
dükkan ve mağaza gibi bağımsız bölümlerinin bedelsiz tahsisine 
ilişkin usul ve esasların çıkarılacak yönetmelikle belirlenmesi 
amaçlanmaktadır.
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1. İstanbul Milletvekili Ferit Mevlüt ASLANOĞLU tarafından; Zihinsel 
engelli çocukların eğitiminde yaşanan sıkıntılara ilişkin sorunların 
saptanması ve alınacak tedbirlerin araştırılması amacıyla verilen 
06.10.2011 tarihli önerge.

2. İstanbul Milletvekili Sedef KÜÇÜK tarafından; Ülkemizde 
özürlülerin istihdamı ile ilgili mevzuatın sağlıklı ve yeterli bir 
biçimde uygulanmamasının yarattığı sorunlar ve alınması 
gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla verilen 12.10.2011 
tarihli önerge.

3. Balıkesir Milletvekili Namık HAVUTÇA tarafından; Engelli 
yurttaşlarımızın sorunlarının araştırılması ve çözüm yollarının 
belirlenmesi amacıyla verilen 08.12.2011 tarihli önerge.

4. Muğla Milletvekili Tolga ÇANDAR tarafından; Engelli bireylerin 
sorunlarının araştırılması amacıyla verilen 13.12.2011 tarihli 
önerge.

5. İstanbul Milletvekili Şafak PAVEY tarafından; Engelli 
vatandaşlarımızın sorunlarının araştırılması ve ihtiyaçlarının 
belirlenmesi amacıyla verilen 26.01.2012 tarihli önerge.

6. İstanbul Milletvekili Ali ÖZGÜNDÜZ tarafından; Ülkemizde 
yaşayan özürlü yurttaşlarımızın eğitimden sağlığa, ulaşımdan 
iş yaşamına katılmaya kadar sorunlarının ve çözüm önerilerinin 
tespiti amacıyla verilen 18.05.2012 tarihli önerge.

7. İstanbul Milletvekili Sezgin TANRIKULU tarafından; Engellerimizin 
yaşadığı sorunların saptanması, çözümü için etkin ve kalıcı 
önlemlerin alınması amacıyla verilen 17.05.2012 tarihli önerge.

8. İzmir Milletvekili Rahmi Aşkın TÜRELİ tarafından; Ülkemizde 
yaşayan engelli vatandaşlarımızın karşı karşıya olduğu sorunların 
ve çözüm yollarının tespiti amacıyla verilen 04.07.2012 tarihli 
önerge.

9. İzmir Milletvekili Hülya GÜVEN tarafından; Engellilerin sorunlarının 
araştırılması ve çözüm yollarının belirlenmesi amacıyla verilen 
09.11.2012 tarihli önerge.

10. Tekirdağ Milletvekili Candan YÜCEER tarafından; Engellilerin 
yaşam ve eğitim kalitesini yükseltmek, önlenebilir engelliğin 
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önüne geçmek, toplumda bu konuda duyarlılık oluşturmak 
amacıyla verilen 10.12.2012 tarihli önerge.

11. İstanbul Milletvekili Mahmut TANAL tarafından; Engelli 
yurttaşlarımızın eğitim hakkı kapsamında okula erişimlerinde 
yaşadıkları sorunların ve bu sorunların çözülebilmesi, çözüm 
odaklı çalışmaların tespiti amacıyla verilen 09.01.2013 tarihli 
önerge.

12. İzmir Milletvekili Hülya GÜVEN tarafından; Türkiye’de engellilerin 
sayısı, sosyal yaşamda karşılaştıkları sorunlar ve süreğen hastalığa 
sahip olma oranlarının ortaya çıkartılması ve kayda dayalı bütünsel 
veriye sahip olunmamasının doğurduğu sonuçların araştırılması 
amacıyla verilen 11.01.2013 tarihli önerge.

13. İzmir Milletvekili Hülya GÜVEN tarafından; Engelli kadınların 
gerçek sayısı ile engellilik türlerinin eğitim, sağlık ve ekonomik 
durumlarının ortaya çıkartılarak, kadın olarak ihmal edilmiş ve 
engelli olan bu grubun durumunun saptanması ve alınacak 
acil önlemlerin araştırılması amacıyla verilen 28.02.2013 tarihli 
önerge.

14. Malatya Milletvekili Veli AĞBABA tarafından; Ülkemizde 
hapishanelerdeki engellilerin yaşadıkları zorlukların araştırılması, 
özellikle engelli mahpusların ve engelli avukatların yaşadıkları 
sorunların tespit edilerek gerekli önlemlerin alınması amacıyla 
verilen 06.06.2013 tarihli önerge.

15. Malatya Milletvekili Veli AĞBABA tarafından; engelli avukatların ve 
hükümlülerin cezaevlerinde karşılaştıkları sorunların araştırılarak, 
alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla verilen 
14.06.2013 tarihli önerge.

16. İstanbul Milletvekili Celal DİNÇER tarafından; kamu ve özel 
sektörde istihdam edilen engelli vatandaşlarımızın iş güvencelerini 
arttırmak, işten çıkarılmalarını zorlaştıracak önlemleri almak ve 
psikolojik durumlarını oldukça etkileyen olumsuzlukları belirleyip 
çözüm önerilerinde bulunmak amacıyla verilen 09.07.2013 tarihli 
önerge. 

17. İstanbul Milletvekili Celal DİNÇER tarafından; Kamuda ve Özel 
sektörde istihdam edilen engelli vatandaşların sorunlarının 
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araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
verilen 12.07.2013 tarihli önerge

18. İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin TANRIKULU tarafından; 
engellilerin yaşadığı sorunların saptanarak çözümü için etkin 
ve kalıcı önlemlerin alınması amacıyla verilen 20.12.2013 tarihli 
önerge.

19. İstanbul Milletvekili Celal DİNÇER tarafından; engellilerin toplu 
taşıma araçlarından ücretsiz yararlanması için gereken önlemlerin 
belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin 
verilen 07.01.2014 tarihli önerge.

20. İstanbul Milletvekili Celal DİNÇER tarafından; engelliler tarafından 
kurulmuş sivil toplum örgütlerinin faaliyetleri sırasında 
karşılaştıkları sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin 
belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin 
verilen 24.01.2014 tarihli önerge.

21. Balıkesir Milletvekili Ayşe Nedret AKOVA tarafından; engellilerin 
istihdam sorununun araştırılarak alınması gereken önlemlerin 
belirlenmesi amacıyla verilen 11.02.2014 tarihli önerge.

22. Balıkesir Milletvekili Ayşe Nedret AKOVA tarafından; engellilerin 
toplumsal yaşama katılımının önündeki sorunların araştırılarak 
alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla verilen 
17.02.2014 tarihli önerge.

23. İzmir Milletvekili Hülya GÜVEN tarafından; Ülkemizde başta 
75 yaş ve üstü erkek yaşlılar, emekliler, engelliler, ev kadınları 
ve öğrenciler olmak üzere yurttaşlarımızı intihara sürükleyen 
faktörlerin tespit edilmesi ve cinsiyet, yaş grubu ve mesleklerine 
göre geliştirilecek özel stratejilerle intihar nedenlerinin ortadan 
kaldırılarak ülkemizde intiharların azaltılması için verilen 
03.06.2014 tarihli önerge.

24. İstanbul milletvekili Mahmut TANAL tarafından; engelli 
vatandaşların istihdam sorunun çözülmesi, devlet 
kurumlarındaki boş kadroların kullanımı ve idarenin bu konudaki 
uygulamalarından kaynaklanan sorunların araştırılarak alınması 
gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla verilen 04.09.2014 
tarihli önerge.
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25. İstanbul Milletvekili Mahmut TANAL tarafından; engelli 
vatandaşların eğitim hizmetlerine ilişkin yaşadıkları sıkıntılara 
dair çözüm odaklı çalışmaları tespit etmek amacıyla idarenin 
uygulamalarından kaynaklanan sorunların araştırılarak alınması 
gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla verilen 25/09/2014 
tarihli önerge.

26. İstanbul Milletvekili Mahmut TANAL tarafından; engeli 
vatandaşların sağlık hizmetlerine ilişkin yaşadıkları sıkıntılara 
dair çözüm odaklı çalışmaları tespit etmek amacıyla idarenin 
uygulamalarından kaynaklanan sorunların araştırılarak alınması 
gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla verilen 25.09.2014 
tarihli önerge.

27. İzmir Milletvekili Hülya GÜVEN tarafından; Engellilerin sağlık, fi zik 
tedavi ve rehabilitasyon hizmeti almakta yaşadıkları sorunların 
engel türlerine göre ortaya çıkarılarak bu hizmetleri sorunsuz 
şekilde almalarını sağlayacak çözümlerin ivedilikle hayata 
geçirilmesinin araştırılması amacıyla verilen 15/10/2014 tarihli 
önerge.

28. Trabzon Milletvekili Mehmet Volkan CANALİOĞLU tarafından; 
engelli vatandaşların sosyal hayatta karşılaştıkları sorunların 
araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin verilen 24/10/2014 tarihli 
önerge.
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1. Kırklareli Milletvekili Turgut DİBEK’in, özürlülerin sayısına ve 
istihdamına ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanından yazılı soru 
önergesi (7/171) (Başkanlığa geliş tarihi:26.07.2011)

2. İzmir Milletvekili Hülya GÜVEN’in, Kamu kurumlarında boş olan 
özürlü kadrolarına ilişkin ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/49) (Başkanlığa geliş 
tarihi:01.08.2011)

3. İzmir Milletvekili Hülya GÜVEN’in, akraba evliliklerinin azaltılması 
için yapılan eğitim programlarına ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/44) (Başkanlığa geliş 
tarihi:01.08.2011)

4. Zonguldak Milletvekili Ali İhsan KÖKTÜRK’ün, özürlülerin 
yaşadıkları sorunlara ve alınacak tedbirlere ilişkin Aile ve Sosyal 
Politikalar Bakanından yazılı soru önergesi (7/174) (Başkanlığa 
geliş tarihi:10.08.2011)

5. İstanbul Milletvekili Ali ÖZGÜNDÜZ’ün, özürlüler hakkında 
mesleki rehabilitasyon hizmetlerinin uygulanmasına ilişkin Aile 
ve Sosyal Politikalar Bakanından yazılı soru önergesi (7/178) 
(Başkanlığa geliş tarihi:12.09.2011)

6. Tekirdağ Milletvekili Candan YÜCEER’in, özürlüler hakkında 
mesleki rehabilitasyon hizmetlerinin uygulanmasına ilşkin Aile 
ve Sosyal Politikalar Bakanından yazılı soru önergesi (7/179) 
(Başkanlığa geliş tarihi:14.09.2011)

7. Muğla Milletvekili Tolga ÇANDAR’ın, engellilerin sorunlarına 
ve engelli personel kadrolarına ilişkin Başbakandan yazılı soru 
önergesi (7/573) (Başkanlığa geliş tarihi:13.10.2011)

8. Tekirdağ Milletvekili Candan YÜCEER’in, özürlü kadınlara ilişkin 
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanından yazılı soru önergesi (7/783) 
(Başkanlığa geliş tarihi:21.10.2011)

9. 9. Malatya Milletvekili Veli AĞBABA’nın, özürlülere yönelik eğitim 
hizmetlerine ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanından yazılı 
soru önergesi (7/858) (Başkanlığa geliş tarihi:26.10.2011)

10. 10. Ankara Milletvekili Ayşe Gülsün BİLGEHAN’ın, Van depreminde 
kadınlar, yaşlılar ve özürlülerin yaşadıkları mağduriyete ilişkin 
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Aile ve Sosyal Politikalar Bakanından yazılı soru önergesi (7/1361) 
(Başkanlığa geliş tarihi:18.11.2011)

11. İzmir Milletvekili Rahmi Aşkın TÜRELİ’nin, özürlülerin yaşamını 
kolaylaştıracak düzenlemelerin yapılmasına ilişkin Başbakandan 
yazılı soru önergesi (7/1555) (Başkanlığa geliş tarihi:29.11.2011)

12. İstanbul Milletvekili Celal DİNÇER’in, kamu kurumlarında özürlü 
çalıştırılmasına ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanından sözlü 
soru önergesi (6 / 586) (Başkanlığa geliş tarihi:30.11.2011)

13. İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin TANRIKULU’nun, İstanbul’da 
yaşayan özürlülerin sayısına ve mesleki rehabilitasyon 
hizmetlerine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/1713) 
(Başkanlığa geliş tarihi:02.12.2011)

14. Manisa Milletvekili Özgür ÖZEL’in, özürlü çocukların eğitim 
hizmetlerinden yararlanabilmelerine ilişkin Milli Eğitim 
Bakanından yazılı soru önergesi (7/1966) (Başkanlığa geliş 
tarihi:10.12.2011)

15. Malatya Milletvekili Veli AĞBABA’nın, engelli öğrenciler için 
verilen kaynaştırma eğitimlerine ilişkin Milli Eğitim Bakanından 
yazılı soru önergesi (7/2265) (Başkanlığa geliş tarihi:19.12.2011)

16. İstanbul Milletvekili Faik TUNAY’ın, kamuya açık alanların ve 
toplu taşıma araçlarının engellilerin kullanımına uygun hale 
getirilmesine ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanından yazılı 
soru önergesi (7/2406) (Başkanlığa geliş tarihi:28.12.2011)

17. Tekirdağ Milletvekili Candan YÜCEER’in, Tekirdağ’da İŞKUR’a 
başvuran özürlülerin istihdamına ve açılan kurslara ilişkin Çalışma 
ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/2509) 
(Başkanlığa geliş tarihi:05.01.2012)

18. Bursa Milletvekili Turhan TAYAN’ın, kamu kurum ve kuruluşlarının 
özürlülerin erişebilirliğine uygun duruma getirilmesine ilişkin 
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanından yazılı soru önergesi (7/2805) 
(Başkanlığa geliş tarihi:11.01.2012)

19. Manisa Milletvekili Hasan ÖREN’in, evde bakımı yapılan özürlü, 
yaşlı ve hastalara ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanından yazılı 
soru önergesi (7/2962) (Başkanlığa geliş tarihi:12.01.2012)
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20. İzmir Milletvekili Alaattin YÜKSEL’in, özürlü sağlık kurulu 
raporlarına ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/3008) 
(Başkanlığa geliş tarihi:13.01.2012)

21. Kırklareli Milletvekili Turgut DİBEK’in, Trakya Bölgesi’nde 
özürlülere yönelik mesleki rehabilitasyon hizmetlerine ilişkin Aile 
ve Sosyal Politikalar Bakanından yazılı soru önergesi (7/3156) 
(Başkanlığa geliş tarihi:18.01.2012)

22. Kocaeli Milletvekili Hurşit GÜNEŞ’in, yüz ve saçlı deri nakline ve 
engellilere yüz nakli yapılmamasına ilişkin Sağlık Bakanından 
yazılı soru önergesi (7/3508) (Başkanlığa geliş tarihi:24.01.2012)

23. Trabzon Milletvekili Mehmet Volkan CANALİOĞLU’nun, 
engellilerin spor yaptığı tesislerin yeterliliğine ilişkin Gençlik ve 
Spor Bakanından yazılı soru önergesi (7/3565) (Başkanlığa geliş 
tarihi:26.01.2012)

24. İstanbul Milletvekili Mahmut TANAL’ın, 30 Mart 2007’de New 
York’ta imzalanan engellilerin haklarına ilişkin sözleşmenin 
onaylanmasının uygun bulunduğuna dair kanun kapsamındaki 
çalışmalara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/3893) 
(Başkanlığa geliş tarihi:03.02.2012)

25. İstanbul Milletvekili Mahmut TANAL’ın, engellilerin adalete ve 
bilgiye erişimi hususundaki düzenlemelerin yeterliliğine ilişkin 
Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/3940) (Başkanlığa geliş 
tarihi:03.02.2012)

26. Ankara Milletvekili Aylin NAZLIAKA’nın, Ankara’da engelli 
vatandaşların yaşamını kolaylaştırmak için yapılan çalışmalara 
ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/3902) (Başkanlığa 
geliş tarihi:07.02.2012)

27. Trabzon Milletvekili Mehmet Volkan CANALİOĞLU’nun, 
belediyelerin engelli vatandaşların yaşamını kolaylaştırmak 
için yaptıkları çalışmalara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru 
önergesi (7/4224) (Başkanlığa geliş tarihi:13.02.2012)

28. İstanbul Milletvekili Faik TUNAY’ın, Özürlü Memur Seçme Sınavına 
hazırlık kurslarına ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanından 
yazılı soru önergesi (7/4437) (Başkanlığa geliş tarihi:17.02.2012)
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29. Kayseri Milletvekili Mehmet Şevki KULKULOĞLU’nun, kamuda 
engelli istihdamına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından 
yazılı soru önergesi (7/4705) (Başkanlığa geliş tarihi:01.03.2012)

30. Kırklareli Milletvekili Mehmet Siyam KESİMOĞLU’nun, Özürlü 
Memur Seçme Sınavı başvuru ücretlerine ilişkin Maliye Bakanından 
yazılı soru önergesi (7/4749) (Başkanlığa geliş tarihi:01.03.2012)

31. Manisa Milletvekili Özgür ÖZEL’in, özürlü çocukların eğitim 
hizmetlerinden yararlanabilmelerine ilişkin Milli Eğitim 
Bakanından yazılı soru önergesi (7/5308) (Başkanlığa geliş 
tarihi:13.03.2012)

32. İstanbul Milletvekili Ali ÖZGÜNDÜZ’ün, istihdam edilen özürlü 
personelin sigorta primlerinin Hazine tarafından karşılanmasına 
ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi 
(7/5223) (Başkanlığa geliş tarihi:14.03.2012)

33. İzmir Milletvekili Hülya GÜVEN’in, kol ve bacak protezlerinden 
katkı payı alınmasına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi 
(7/5457) (Başkanlığa geliş tarihi:16.03.2012)

34. İstanbul Milletvekili Erdoğan TOPRAK’ın, engelli istihdamına 
ve engellilerin sorunlarına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik 
Bakanından yazılı soru önergesi (7/5505) (Başkanlığa geliş 
tarihi:21.03.2012)

35. İstanbul Milletvekili Erdoğan TOPRAK’ın, fi ziksel çevre koşullarının 
engelliler lehine iyileştirilmesine ilişkin Çevre ve Şehircilik 
Bakanından yazılı soru önergesi (7/5509) (Başkanlığa geliş 
tarihi:21.03.2012)

36. İstanbul Milletvekili Mahmut TANAL’ın, özürlüler, çocuklar, 
yaşlılar ve fakirler için ayrılan fonlara ve çeşitli fi rmalara banka 
promosyonlarından aktarılan paraya ilişkin Aile ve Sosyal 
Politikalar Bakanından yazılı soru önergesi (7/5752) (Başkanlığa 
geliş tarihi:29.03.2012)

37. Balıkesir Milletvekili Haluk Ahmet GÜMÜŞ’ün, özürlülerin 
evde bakımları ile ilgili yapılan ödemelere ilişkin Aile ve Sosyal 
Politikalar Bakanından yazılı soru önergesi (7/6075) (Başkanlığa 
geliş tarihi:04.04.2012)
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38. Ankara Milletvekili Emine Ülker TARHAN’ın, engellilerin kamu 
kurum ve kuruluşlarında istihdamına ilişkin Başbakandan yazılı 
soru önergesi (7/6404) (Başkanlığa geliş tarihi:16.04.2012)

39. Malatya Milletvekili Veli AĞBABA’nın, kamu kurum ve 
kuruluşlarında özürlü istihdamına ilişkin Başbakandan yazılı soru 
önergesi (7/6483) (Başkanlığa geliş tarihi:19.04.2012)

40. Ankara Milletvekili Levent GÖK’ün, engellilerin istihdamı ve 
istihdam verilerine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi 
(7/6485) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.04.2012)

41. İstanbul Milletvekili Mahmut TANAL’ın, engelli vatandaşlar için 
yapılan çalışmalara ve tekerlekli sandalye teminine ilişkin Aile 
ve Sosyal Politikalar Bakanından yazılı soru önergesi (7/6596) 
(Başkanlığa geliş tarihi: 24.04.2012)

42. İstanbul Milletvekili Kadir Gökmen ÖĞÜT’ün, Engelliler Kanunun 
gerektirdiği düzenlemelere ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar 
Bakanından yazılı soru önergesi (7/7165) (Başkanlığa geliş tarihi: 
09.05.2012)

43. İstanbul Milletvekili Şafak PAVEY’in, engellilerin vergi indirimli 
araç alımlarında uygulanan kıstaslara ilişkin Maliye Bakanından 
yazılı soru önergesi (7/7231) (Başkanlığa geliş tarihi:09.05.2012)

44. İstanbul Milletvekili Şafak PAVEY’in, Özürlü Memur Seçme Sınavı 
sonrası yapılacak atamalara ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar 
Bakanından yazılı soru önergesi (7/7164) (Başkanlığa geliş 
tarihi:09.05.2012)

45. İstanbul Milletvekili Şafak PAVEY’in, Özürlü Memur Seçme Sınavı 
sonrası yapılacak atamalara ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik 
Bakanından yazılı soru önergesi (7/7172) (Başkanlığa geliş 
tarihi:09.05.2012)

46. İstanbul Milletvekili Şafak PAVEY’in, Özürlü Memur Seçme Sınavı 
sonrası yapılacak atamalara ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı 
soru önergesi (7/7244) (Başkanlığa geliş tarihi:09.05.2012)

47. İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin TANRIKULU’nun, engellilerin 
vergi muafi yetinde ve oy işlemlerinde yaşadığı sorunlara ilişkin 
Başbakandan yazılı soru önergesi (7/7349) (Başkanlığa geliş 
tarihi:15.05.2012)
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48. İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin TANRIKULU’nun, cezaevi 
koşullarının engelli tutuklu ve hükümlülere uygun olup 
olmadığına ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/7358) 
(Başkanlığa geliş tarihi:15.05.2012)

49. İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin TANRIKULU’nun, engelli 
istatistiklerine ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanından yazılı 
soru önergesi (7/7360) (Başkanlığa geliş tarihi:15.05.2012)

50. İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin TANRIKULU’nun, binaların 
engellilerin kullanımına uygun inşa edilip edilmediğine ve bunun 
denetimine ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanından yazılı soru 
önergesi (7/7368) (Başkanlığa geliş tarihi:15.05.2012)

51. İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin TANRIKULU’nun, TFF ve 
Engelli Spor Federasyonlarına yapılan yardımlara ilişkin Gençlik 
ve Spor Bakanından yazılı soru önergesi (7/7372) (Başkanlığa 
geliş tarihi:15.05.2012)

52. İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin TANRIKULU’nun, engellilerin 
kamu kurum ve kuruluşlarında istihdamına ve istihdam kotalarına 
ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/7398) (Başkanlığa 
geliş tarihi:15.05.2012)

53. İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin TANRIKULU’nun, engelli 
öğrencilerin eğitimlerini sürdürebilmeleri için alınan tedbirlere 
ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/7403) 
(Başkanlığa geliş tarihi:15.05.2012)

54. İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin TANRIKULU’nun, engellilerin 
sağlık hizmetlerinden yararlandırılmalarına ilişkin Sağlık 
Bakanından yazılı soru önergesi (7/7409) (Başkanlığa geliş 
tarihi:15.05.2012)

55. İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin TANRIKULU’nun, kamuya 
açık alanların ve toplu taşıma araçlarının engellilerin kullanımına 
uygun hale getirilmesine yönelik çalışmalara ilişkin Ulaştırma, 
Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi 
(7/7412) (Başkanlığa geliş tarihi:15.05.2012)

56. İstanbul Milletvekili Celal DİNÇER’in, kamu hizmetlerine erişimin 
engellilere uygun hale getirilmesi için alınması gereken önlemlere 
ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/7481) (Başkanlığa 
geliş tarihi:16.05.2012)
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57. İstanbul Milletvekili Şafak PAVEY’in, Zonguldak’ta engelli bir 
öğrenciye öğretmeni tarafından şiddet uygulandığı iddialarına 
ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/7510) 
(Başkanlığa geliş tarihi:17.05.2012)

58. Ankara Milletvekili Aylin NAZLIAKA’nın, Ankara’da engelli 
vatandaşların yaşamını kolaylaştırmak için yapılan çalışmalara 
ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/7556) (Başkanlığa 
geliş tarihi:18.05.2012)

59. İzmir Milletvekili Erdal AKSÜNGER’in, İzmir’de yaşayan engelli 
vatandaşların diş tedavisinde yaşadıkları sıkıntılara ilişkin Sağlık 
Bakanından yazılı soru önergesi (7/7610) (Başkanlığa geliş 
tarihi:18.05.2012)

60. İstanbul Milletvekili Celal DİNÇER’in, engellilerin eğitim 
sorunlarına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi 
(7/7779) (Başkanlığa geliş tarihi:24.05.2012)

61. Ankara Milletvekili Levent GÖK’ün, engellilerin kamuda ve özel 
sektörde istihdamının artırılmasına ilişkin Başbakandan yazılı 
soru önergesi (7/7924) (Başkanlığa geliş tarihi:30.05.2012)

62. Tekirdağ Milletvekili Candan YÜCEER’in, örgün eğitime devam 
edemeyen engelli çocukların eğitim giderlerinin kesilmesine 
neden olan yönetmeliğe ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru 
önergesi (7/8236) (Başkanlığa geliş tarihi:06.06.2012)

63. İstanbul Milletvekili Şafak PAVEY’in, İstanbul’da bir okulun imam 
hatip okuluna dönüştürüleceği iddiasına ve engelli öğrenciler 
için yapılan çalışmalara ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru 
önergesi (7/8517) (Başkanlığa geliş tarihi:14.06.2012)

64. İstanbul Milletvekili Umut ORAN’ın, Mersin’de PKK’nın gösterisine 
katıldığı gerekçesiyle tutuklanan engelli vatandaşın durumuna 
ilişkin Avrupa Birliği Bakanından yazılı soru önergesi (7/8596) 
(Başkanlığa geliş tarihi:19.06.2012)

65. İstanbul Milletvekili Celal DİNÇER’in, özürlülerin yaşamını 
kolaylaştıracak düzenlemelerin yapılmasına ilişkin İçişleri 
Bakanından yazılı soru önergesi (7/8896) (Başkanlığa geliş 
tarihi:26.06.2012)
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66. Kahramanmaraş Milletvekili Durdu ÖZBOLAT’ın, kamu ve özel 
sektör kuruluşlarında çalışan engelli sayısına ilişkin Çalışma 
ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/9034) 
(Başkanlığa geliş tarihi:29.06.2012)

67. İstanbul Milletvekili Umut ORAN’ın, görme engelli bir vatandaşın 
işten çıkarılmasına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi 
(7/9074) (Başkanlığa geliş tarihi:29.06.2012)

68. Manisa Milletvekili Özgür ÖZEL’in, cezaevlerinde bulunan ağır ve 
kronik hasta ile engelli mahpus sayısına ilişkin Adalet Bakanından 
yazılı soru önergesi (7/9106) (Başkanlığa geliş tarihi:02.07.2012)

69. Manisa Milletvekili Sakine ÖZ’ün, kamuya açık alanların ve 
toplu taşıma araçlarının özürlülerin kullanımına uygun hale 
getirilmesine ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanından yazılı 
soru önergesi (7/9116) (Başkanlığa geliş tarihi:02.07.2012)

70. Kocaeli Milletvekili Haydar AKAR’ın, Kocaeli’nde toplu taşıma 
hizmetlerinin engellilerin erişilebilirliğine uygun hale getirilmesine 
ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru 
önergesi (7/9191) (Başkanlığa geliş tarihi:04.07.2012)

71. Giresun Milletvekili Selahattin KARAAHMETOĞLU’nun, zihinsel 
engelli bir vatandaşın askere alınmasına ilişkin Milli Savunma 
Bakanından yazılı soru önergesi (7/10261) (Başkanlığa geliş 
tarihi:01.08.2012)

72. Erzincan Milletvekili Muharrem IŞIK’ın, engelli atamalarındaki 
kriterlere ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanından yazılı soru 
önergesi (7/9937) (Başkanlığa geliş tarihi:23.08.2012)

73. Giresun Milletvekili Selahattin KARAAHMETOĞLU’nun, Giresun’da 
yolların ve yaya geçitlerinin engellilerin kullanımına uygun 
hale getirilmesine ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme 
Bakanından yazılı soru önergesi (7/10846) (Başkanlığa geliş 
tarihi:05.09.2012)

74. İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin TANRIKULU’nun, engelli 
bir kız çocuğunun istismarına ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar 
Bakanından yazılı soru önergesi (7/10555) (Başkanlığa geliş 
tarihi:11.09.2012)
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75. İzmir Milletvekili Hülya GÜVEN’in, kas hastası engellilerin 
tedavilerinde yaşanan sorunlara ilişkin Sağlık Bakanından yazılı 
soru önergesi (7/10841) (Başkanlığa geliş tarihi:19.09.2012)

76. İzmir Milletvekili Hülya GÜVEN’in, engelli araçlarının ilk iktisabında 
KDV istisnasına ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi 
(7/10719) (Başkanlığa geliş tarihi:21.09.2012)

77. Manisa Milletvekili Sakine ÖZ’ün, yönetmelik değişikliği sonrası 
23 yaşından gün almış engellilerin özel eğitim uygulama 
merkezlerindeki kaydının silinmesine ilişkin Milli Eğitim 
Bakanından yazılı soru önergesi (7/10795) (Başkanlığa geliş 
tarihi:21.09.2012)

78. İstanbul Milletvekili İhsan ÖZKES’in, kamuda çalışan engelli 
personel sayısına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi 
(7/11019) (Başkanlığa geliş tarihi:02.10.2012)

79. İzmir Milletvekili Hülya GÜVEN’in, özel eğitime ihtiyaç duyan 
bireylerin okullarda yaş sınırı dolayısıyla yaşadıkları mağduriyete 
ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanından yazılı soru önergesi 
(7/11052) (Başkanlığa geliş tarihi:02.10.2012)

80. İzmir Milletvekili Hülya GÜVEN’in, işitme engellilerin eğitiminde 
kullanılan işaret diline ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru 
önergesi (7/11333) (Başkanlığa geliş tarihi:03.10.2012)

81. Ankara Milletvekili Aylin NAZLIAKA’nın, engelli vatandaşların 
eğitim gördüğü okullara ve bu okullardan birinin kapatılacağı 
iddialarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/11395) 
(Başkanlığa geliş tarihi:10.10.2012)

82. İstanbul Milletvekili Umut ORAN’ın, AB ilerleme raporu 
kapsamında engelli kişilere yönelik projelere ilişkin Avrupa Birliği 
Bakanından yazılı soru önergesi (7/11704) (Başkanlığa geliş 
tarihi:15.10.2012)

83. İstanbul Milletvekili Binnaz TOPRAK’ın, Bakanlığın yasal 
mevzuattaki özürlü ifadesini değiştirmeye yönelik çalışmasının 
olup olmadığına ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanından yazılı 
soru önergesi (7/11906) (Başkanlığa geliş tarihi:18.10.2012)

84. İzmir Milletvekili Hülya GÜVEN’in, özel eğitime ihtiyaç duyan 
öğrencilerin okullara erişiminin sağlanması amacıyla yapılan 
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çalışmalara ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi 
(7/12042) (Başkanlığa geliş tarihi:19.10.2012

85. İstanbul Milletvekili Mahmut TANAL’ın, Milli Kütüphanenin alt 
yapısı ve ulaşımının engellilere uygun hale getirilmesine ilişkin 
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanından yazılı soru önergesi (7/11908) 
(Başkanlığa geliş tarihi:23.10.2012)

86. Manisa Milletvekili Sakine ÖZ’ün, 18 yaşını tamamlamamış engelli 
yakını bulunan vatandaşlara bağlanan aylıklara ilişkin Çalışma 
ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/12135) 
(Başkanlığa geliş tarihi: 31.10.2012)

87. Ankara Milletvekili Levent GÖK’ün, Ankara’da engellilerin 
yaşamlarının kolaylaştırılmasına yönelik çalışmalara ilişkin 
Başbakandan yazılı soru önergesi (7/12714) (Başkanlığa geliş 
tarihi:15.11.2012)

88. Kırklareli Milletvekili Turgut DİBEK’in, ağır özürlü raporu almasına 
rağmen maluliyet aylığı bağlanmayan bir vatandaşa ilişkin 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi 
(7/13299) (Başkanlığa geliş tarihi:28.11.2012)

89. Ankara Milletvekili Levent GÖK’ün, engelli arabalarına sahip 
olanlarla ilgili bazı verilere ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi 
(7/13513) (Başkanlığa geliş tarihi:30.11.2012)

90. Ankara Milletvekili Levent GÖK’ün, engellilerin yaşamlarının 
kolaylaştırılmasına yönelik çalışmalara ilişkin Başbakandan yazılı 
soru önergesi (7/13516) (Başkanlığa geliş tarihi:30.11.2012)

91. İzmir Milletvekili Rahmi Aşkın TÜRELİ’nin, engelli raporu 
alabilmek için gereken şartlardan kaynaklanan sorunlara ilişkin 
Başbakandan yazılı soru önergesi (7/13549) (Başkanlığa geliş 
tarihi:04.12.2012)

92. İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin TANRIKULU’nun, engellilerin 
araç alımında KDV ödemesine ilişkin Başbakandan yazılı soru 
önergesi (7/13556) (Başkanlığa geliş tarihi:04.12.2012)

93. İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin TANRIKULU’nun, engellilerin 
sorunlarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/13557) 
(Başkanlığa geliş tarihi:04.12.2012)
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94. İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin TANRIKULU’nun, engelli 
tutuklu ve hükümlülere sağlanan hizmetlere ilişkin Adalet 
Bakanından yazılı soru önergesi (7/13584) (Başkanlığa geliş 
tarihi:04.12.2012)

95. İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin TANRIKULU’nun, engellilerle 
ilgili verilere ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanından yazılı 
soru önergesi (7/13588) (Başkanlığa geliş tarihi:04.12.2012)

96. İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin TANRIKULU’nun, binaların 
engellilerin erişimine uygunluk açısından denetlenmesine ilişkin 
Çevre ve Şehircilik Bakanından yazılı soru önergesi (7/13627) 
(Başkanlığa geliş tarihi:04.12.2012)

97. İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin TANRIKULU’nun, engellilerin 
spor olanaklarının geliştirilmesine ilişkin Gençlik ve Spor 
Bakanından yazılı soru önergesi (7/13642) (Başkanlığa geliş 
tarihi:04.12.2012)

98. İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin TANRIKULU’nun, kamudaki 
engelli istihdamına ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi 
(7/13706) (Başkanlığa geliş tarihi:04.12.2012)

99. İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin TANRIKULU’nun, engelli 
öğrencilerin eğitimlerini sürdürebilmeleri için yapılan çalışmalara 
ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/13725) 
(Başkanlığa geliş tarihi:04.12.2012)

100. İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin TANRIKULU’nun, engellilerin 
hayatını kolaylaştırmaya yönelik hizmetlere ilişkin Sağlık 
Bakanından yazılı soru önergesi (7/13765) (Başkanlığa geliş 
tarihi:04.12.2012)

101. İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin TANRIKULU’nun, engellilerin 
kamu alanlarına ve ulaşım araçlarına erişimini kolaylaştırmaya 
yönelik çalışmalara ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme 
Bakanından yazılı soru önergesi (7/13786) (Başkanlığa geliş 
tarihi:04.12.2012)

102. İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin TANRIKULU’nun, mevzuatın 
engellilere karşı ayrımcılık içerip içermediği yönünden 
taranmasına ilişkin Avrupa Birliği Bakanından yazılı soru önergesi 
(7/13793) (Başkanlığa geliş tarihi:04.12.2012)
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103. İstanbul Milletvekili Mahmut TANAL’ın, engelli vatandaşların 
sorunlarına, bu kapsamda yapılan çalışmalara ve kamu kurum 
ve kuruluşlarındaki engelli personel kadrolarına ilişkin Aile ve 
Sosyal Politikalar Bakanından yazılı soru önergesi (7/13857) 
(Başkanlığa geliş tarihi:06.12.2012)

104. Manisa Milletvekili Hasan ÖREN’in, muhtaç ve özürlü 
vatandaşların paralarını alamadıkları iddialarına ilişkin Aile ve 
Sosyal Politikalar Bakanından yazılı soru önergesi (7/13858) 
(Başkanlığa geliş tarihi:06.12.2012)

105. Ankara Milletvekili Levent GÖK’ün, muhtaç olmayanlara yaşlı 
ve özürlü aylığı ödendiği iddiasına ilişkin Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/13881) (Başkanlığa 
geliş tarihi:06.12.2012)

106. Ankara Milletvekili Levent GÖK’ün, özürlülere özürlülük 
oranından yüksek ödeme yapıldığı iddiasına ilişkin Çalışma 
ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/13883) 
(Başkanlığa geliş tarihi:06.12.2012)

107. Ankara Milletvekili Levent GÖK’ün, SGK tarafından sigorta primi 
ödeyenlere yaşlı veya özürlü aylığı ödendiği iddiasına ilişkin 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi 
(7/13884) (Başkanlığa geliş tarihi:06.12.2012)

108. İstanbul Milletvekili Celal DİNÇER’in, engelli vatandaşların 
istihdamına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı 
soru önergesi (7/14525) (Başkanlığa geliş tarihi:17.12.2012)

109. Giresun Milletvekili Selahattin KARAAHMETOĞLU’nun, engelli 
vatandaşların bazı sorunlarına ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar 
Bakanından yazılı soru önergesi (7/14509) (Başkanlığa geliş 
tarihi:18.12.2012)

110. Tekirdağ Milletvekili Candan YÜCEER’in, spastik engelli bireylerin 
eğitimine ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanından yazılı soru 
önergesi (7/14517) (Başkanlığa geliş tarihi:19.12.2012)

111. Manisa Milletvekili Sakine ÖZ’ün, Manisa’da engelli vatandaşların 
yaşadıkları sorunlara ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru 
önergesi (7/15072) (Başkanlığa geliş tarihi:20.12.2012)
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112. İstanbul Milletvekili Mahmut TANAL’ın, engelli çocukların 
okullara erişiminin sağlanması için yapılan çalışmalara ilişkin Milli 
Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/15042) (Başkanlığa 
geliş tarihi:21.12.2012)

113. Tekirdağ Milletvekili Candan YÜCEER’in, engellilerin öğretmenlik 
yapamamasına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru 
önergesi (7/15313) (Başkanlığa geliş tarihi:25.12.2012)

114. Tekirdağ Milletvekili Emre KÖPRÜLÜ’nün, bir vatandaşın engelli 
öğretmen atanması yönündeki talebinin reddedilmesine ve 
engelli öğretmen istihdamına ilişkin Milli Eğitim Bakanından 
yazılı soru önergesi (7/15314) (Başkanlığa geliş tarihi:25.12.2012)

115. Balıkesir Milletvekili Ayşe Nedret AKOVA’nın, engellilerin istihdam 
sorunlarına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı 
soru önergesi (7/15206) (Başkanlığa geliş tarihi:27.12.2012)

116. İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin TANRIKULU’nun, bakım 
ve koruma evleri ile yetiştirme yurtlarında kalan kişiler ile 
ilgili verilere ve kamu binalarının engellilerin erişimine uygun 
hale getirilmesi çalışmalarına ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar 
Bakanından yazılı soru önergesi (7/15195) (Başkanlığa geliş 
tarihi:28.12.2012)

117. İstanbul Milletvekili Mahmut TANAL’ın, İstanbul’da görme 
engelliler için kaldırımlara yapılan kabartmalardaki hatalı 
uygulamalara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi 
(7/15560) (Başkanlığa geliş tarihi:03.01.2013)

118. Ankara Milletvekili Aylin NAZLIAKA’nın, engellilerle ilgili verilere 
ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru 
önergesi (7/15789) (Başkanlığa geliş tarihi:09.01.2013)

119. İstanbul Milletvekili Sedef KÜÇÜK’ün, engelli ve eski hükümlü 
çalıştırmayan işyerlerine ve bunlara kesilen cezalara ilişkin 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi 
(7/15795) (Başkanlığa geliş tarihi:09.01.2013)

120.  İzmir Milletvekili Hülya GÜVEN’in, engelli öğretmenlere 
ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/16275) 
(Başkanlığa geliş tarihi:11.01.2013)
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121. Kocaeli Milletvekili Hurşit GÜNEŞ’in, engellilere hizmet veren 
bakım merkezlerine ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanından 
yazılı soru önergesi (7/16377) (Başkanlığa geliş tarihi:15.01.2013)

122. İstanbul Milletvekili Celal DİNÇER’in, engelli öğretmen adaylarına 
ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/16493) 
(Başkanlığa geliş tarihi:15.01.2013)

123. İstanbul Milletvekili Şafak PAVEY’in, engelli vatandaşların 
tekerlekli ve akülü sandalye ihtiyaçlarına ilişkin Aile ve Sosyal 
Politikalar Bakanından yazılı soru önergesi (7/16858) (Başkanlığa 
geliş tarihi:21.01.2013)

124. İstanbul Milletvekili Erdoğan TOPRAK’ın, engellilerin sorunlarına 
ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/16779) (Başkanlığa 
geliş tarihi:23.01.2013)

125. İzmir Milletvekili Rahmi Aşkın TÜRELİ’nin, engelli raporu 
alabilmek için gereken şartlardan kaynaklanan sorunlara ilişkin 
Başbakandan yazılı soru önergesi (7/17441) (Başkanlığa geliş 
tarihi:01.02.2013)

126. İstanbul Milletvekili Şafak PAVEY’in, engellilere yapılan aylık 
ödemelere ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanından yazılı 
soru önergesi (7/17474) (Başkanlığa geliş tarihi:04.02.2013)

127. Adana Milletvekili Ali DEMİRÇALI’nın, Seyhan Belediyesinin 
engelli çalışanları işten çıkardığı iddiasına ilişkin İçişleri 
Bakanından yazılı soru önergesi (7/17540) (Başkanlığa geliş 
tarihi:04.02.2013)

128. İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin TANRIKULU’nun, 
Adıyaman’da özürlü istihdamını teşvike ilişkin Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/17493) (Başkanlığa 
geliş tarihi:05.02.2013)

129. İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin TANRIKULU’nun, 
Diyarbakır’da özürlü istihdamını teşvike ilişkin Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/17494) (Başkanlığa 
geliş tarihi:05.02.2013)

130. İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin TANRIKULU’nun, Batman’da 
özürlü istihdamını teşvike ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik 
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Bakanından yazılı soru önergesi (7/17495) (Başkanlığa geliş 
tarihi:05.02.2013)

131. İstanbul Milletvekili Şafak PAVEY’in, engelli öğretmenlerle ilgili 
verilere ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi 
(7/17571) (Başkanlığa geliş tarihi:05.02.2013)

132. İstanbul Milletvekili Şafak PAVEY’in, cezaevlerindeki tutuklu ve 
hükümlü engelliler ile ilgili verilere ilişkin Adalet Bakanından 
yazılı soru önergesi (7/17657) (Başkanlığa geliş tarihi:06.02.2013)

133. İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin TANRIKULU’nun, Bitlis, 
Şanlıurfa, Şırnak ve Siirt’te işveren sigorta primleri Hazine 
tarafından karşılanan engelli çalışanlar ile engelli ve eski hükümlü 
çalıştırmayan iş yerlerine kesilen cezalara ilişkin Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanından yazılı soru önergeleri (7/17504), (7/17505), 
(7/17506), (7/17507)    (Başkanlığa geliş tarihi:06.02.2013)

134. Ankara Milletvekili Ayşe Gülsün BİLGEHAN’ın, ASKİ’nin engelli 
vatandaşlara yaptığı indirim oranının azaltılmasına ilişkin İçişleri 
Bakanından yazılı soru önergesi (7/17823) (Başkanlığa geliş 
tarihi:07.02.2013)

135. İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin TANRIKULU’nun, Elazığ’da 
primleri Devlet tarafından karşılanan özürlü çalışanlara ilişkin 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi 
(7/17702) (Başkanlığa geliş tarihi:08.02.2013)

136. İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin TANRIKULU’nun, Erzurum’da 
primleri Devlet tarafından karşılanan özürlü çalışanlara ilişkin 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi 
(7/17703) (Başkanlığa geliş tarihi:08.02.2013)

137. İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin TANRIKULU’nun, Van’da 
primleri Devlet tarafından karşılanan özürlü çalışanlara ilişkin 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi 
(7/17704) (Başkanlığa geüş tarihi:08.02.2013)

138. İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin TANRIKULU’nun, Bingöl’de 
primleri Devlet tarafından karşılanan özürlü çalışanlara ilişkin 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi 
(7/17705) (Başkanlığa geliş tarihi:08.02.2013)



55

ENGELLİLERLE İLGİLİ 

TBMM ÇALIŞMALARI

139. İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin TANRIKULU’nun, Ağrı’da 
primleri Devlet tarafından karşılanan özürlü çalışanlara ilişkin 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi 
(7/17706) (Başkanlığa geliş tarihi:08.02.2013)

140. İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin TANRIKULU’nun, Hakkâri’de 
primleri Devlet tarafından karşılanan engelli çalışanlara ilişkin 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi 
(7/17701) (Başkanlığa geliş tarihi:08.02.2013)

141. İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin TANRIKULU’nun, Muş’ta 
işveren primi Devlet tarafından ödenen engelli çalışanlara ilişkin 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi 
(7/18073) (Başkanlığa geliş tarihi:13.02.2013)

142. İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin TANRIKULU’nun, Kars’ta 
işveren primi Devlet tarafından ödenen engelli çalışanlara ilişkin 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi 
(7/18074) (Başkanlığa geliş tarihi:13.02.2013)

143. İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin TANRIKULU’nun, Iğdır’da 
işveren primi Devlet tarafından ödenen engelli çalışanlara ilişkin 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi 
(7/18075) (Başkanlığa geliş tarihi:13.02.2013)

144. Ankara Milletvekili Levent GÖK’ün, engelli maaşıyla ilgili 
uygulamada doğabilecek mağduriyetlere ilişkin Başbakandan 
yazılı soru önergesi (7/18023) (Başkanlığa geliş tarihi:14.02.2013)

145. İstanbul Milletvekili Şafak PAVEY’in, engelli yurttaşlarımızla 
ilgili hukuki düzenlemelere ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar 
Bakanından yazılı soru önergesi (7/18061) (Başkanlığa geliş 
tarihi:14.02.2013)

146. Gaziantep Milletvekili Mehmet ŞEKER’in, özürlü ve muhtaç 
aylıklarına ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanından yazılı soru 
önergesi (7/18409) (Başkanlığa geliş tarihi:19.02.2013)

147. Bursa Milletvekili Aykan ERDEMİR’in, Bursa’da yaşayan engelli 
vatandaşlara ve istihdamlarına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik 
Bakanından yazılı soru önergesi (7/18419) (Başkanlığa geliş 
tarihi:19.02.2013)
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148. İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin TANRIKULU’nun, Rize’de 
özürlülerin istihdamına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik 
Bakanından yazılı soru önergesi (7/19196) (Başkanlığa geliş 
tarihi:01.03.2013)

149. Balıkesir Milletvekili Haluk Ahmet GÜMÜŞ’ün, maddi durumu 
elverişsiz ve engelli vatandaşların açık öğretim fakülteleri 
sınavlarının yapıldığı merkezlerin uzaklığından kaynaklanan 
mağduriyetlerine ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanından 
yazılı soru önergesi (7/19188) (Başkanlığa geliş tarihi:04.03.2013)

150. Niğde Milletvekili Doğan ŞAFAK’ın, özürlü memur atamalarında 
yaşanan bazı sorunlara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi 
(7/19336) (Başkanlığa geliş tarihi:06.03.2013)

151. Artvin Milletvekili Uğur BAYRAKTUTAN’ın, iş gücü kaybından 
dolayı bağlanan maluliyet aylığının kesilmesine ilişkin Çalışma 
ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/19928) 
(Başkanlığa geliş tarihi:13.03.2013)

152. Ankara Milletvekili İzzet ÇETİN’in, Yargıtay, Danıştay ve Anayasa 
Mahkemesinde istihdam edilen engellilere ilişkin Adalet 
Bakanından yazılı soru önergesi (7/19908) (Başkanlığa geliş 
tarihi:14.03.2013)

153. Ankara Milletvekili İzzet ÇETİN’in, engelli istihdam etme 
yükümlülüğüne ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından 
yazılı soru önergesi (7/19931) (Başkanlığa geliş tarihi:14.03.2013)

154. Ankara Milletvekili Levent GÖK’ün, ASKİ tarafından engelli 
abonelere uygulanan indirim oranının düşürülmesine ilişkin 
Başbakandan yazılı soru önergesi (7/20115) (Başkanlığa geliş 
tarihi:21.03.2013)

155. Malatya Milletvekili Veli AĞBABA’nın, YGS sınavına giren engelli 
yurttaşların yaşadığı sorunlara ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar 
Bakanından yazılı soru önergesi (7/20628) (Başkanlığa geliş 
tarihi:27.03.2013)

156. Mersin Milletvekili Vahap SEÇER’in, engelli çocukların eğitim 
sorunlarına ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanından yazılı 
soru önergesi (7/21012) (Başkanlığa geliş tarihi:29.03.2013)
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157. İstanbul Milletvekili Celal DİNÇER’in, özel eğitim okullarındaki 
öğretmen ve öğrencilerin bazı sorunlarına ilişkin Milli Eğitim 
Bakanından yazılı soru önergesi (7/21138) (Başkanlığa geliş 
tarihi:29.03.2013)

158. İstanbul Milletvekili Kadir Gökmen ÖĞÜT’ün, engelli yurttaşların 
hukuki haklarına ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanından 
yazılı soru önergesi (7/21013) (Başkanlığa geliş tarihi:01.04.2013

159. İzmir Milletvekili Hülya GÜVEN’in, Engellilere yönelik projelere 
ilişkin Kalkınma Bakanından yazılı soru önergesi (7/21673) 
(Başkanlığa geliş tarihi:04.04.2013)

160. İzmir Milletvekili Hülya GÜVEN’in, İŞKUR tarafından engelliler 
ile ilgili yürütülen bir MATRA projesine ilişkin Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/21588) (Başkanlığa 
geliş tarihi:04.04.2013)

161. İzmir Milletvekili Hülya GÜVEN’in, engelliler için düzenlenen 
mesleki eğitim kurslarına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik 
Bakanından yazılı soru önergesi (7/21587) (Başkanlığa geliş 
tarihi:04.04.2013)

162. İzmir Milletvekili Hülya GÜVEN’in, engellilerin istihdamının 
artırılmasına yönelik projelere ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik 
Bakanından yazılı soru önergesi (7/21586) (Başkanlığa geliş 
tarihi:04.04.2013)

163. İzmir Milletvekili Hülya GÜVEN’in, engellilere yönelik projelere 
ilişkin Avrupa Birliği Bakanından yazılı soru önergesi (7/21574) 
(Başkanlığa geliş tarihi:04.04.2013)

164. İzmir Milletvekili Hülya GÜVEN’in, adres değişikliği nedeniyle 
engelli aylığı kesilen engellilere ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar 
Bakanından yazılı soru önergesi (7/21562) (Başkanlığa geliş 
tarihi:04.04.2013)

165. İzmir Milletvekili Hülya GÜVEN’in, engelli aylığı almakta olan 
kadınların sigortalı kişilerle evlenmeleri halinde aylıklarının 
kesildiği iddialarına ilişkin Aile Ve Sosyal Politikalar Bakanından 
yazılı soru önergesi (7/21560) (Başkanlığa geliş tarihi:04.04.2013)

166. İzmir Milletvekili Hülya GÜVEN’in, Engellilerin Haklarına İlişkin 
Sözleşmenin İhtiyari Protokolünün iç hukuka aktarılmasına 
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ilişkin Aile Ve Sosyal Politikalar Bakanından yazılı soru önergesi 
(7/21559) (Başkanlığa geliş tarihi:04.04.2013)

167. İzmir Milletvekili Hülya GÜVEN’in, 2013 ÖMSS sonuçlarına 
göre engelli kadrolarına yapılan atamalara ilişkin Aile ve Sosyal 
Politikalar Bakanından yazılı soru önergesi (7/ 21557) (Başkanlığa 
geliş tarihi:04.04.2013)

168. İstanbul Milletvekili Umut ORAN’ın, protez ve tekerlekli-akülü 
sandalye kullanmak zorunda kalan gaziler için SGK’nın başlattığı 
incelemeye  ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanından yazılı 
soru önergesi (7/21830) (Başkanlığa geliş tarihi:12.04.2013)

169. İstanbul Milletvekili Umut ORAN’ın, protez ve tekerlekli-akülü 
sandalye kullanmak zorunda kalan gaziler için SGK’nın başlattığı 
incelemeye  ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı 
soru önergesi (7/21910) (Başkanlığa geliş tarihi:12.04.2013)

170. İstanbul Milletvekili Umut ORAN’ın, protez ve tekerlekli-akülü 
sandalye kullanmak zorunda kalan gaziler için SGK’nın başlattığı 
incelemeye  ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi 
(7/22048) (Başkanlığa geliş tarihi:12.04.2013)

171. İstanbul Milletvekili Umut ORAN’ın, protez ve tekerlekli-akülü 
sandalye kullanmak zorunda kalan gaziler için SGK’nın başlattığı 
incelemeye  ilişkin Mill Savunma Bakanından yazılı soru önergesi 
(7/22124) (Başkanlığa geliş tarihi:12.04.2013)

172. Tekirdağ Milletvekili Candan YÜCEER’in, Yaşlı ve engelli bakım 
evleri ile bunların denetimine ilişkin Aile Ve Sosyal Politikalar 
Bakanından yazılı soru önergesi (7/22303) (Başkanlığa geliş 
tarihi:16.04.2013)

173. Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, Kars, Ağrı ve Iğdır’da kamu 
ve özel sektörde istihdam edilen engellilere ilişkin Çalışma 
ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/3673) 
(Başkanlığa geliş tarihi:19.04.2013)

174. Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, Ardahan’da kamu ve özel 
sektörde istihdam edilen engellilere ilişkin Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/3674) (Başkanlığa 
geliş tarihi:19.04.2013)
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175. Manisa Milletvekili Özgür ÖZEL’in, Engelli öğrencilerin ÖSYM 
tarafından yapılan sınavlarda yaşadıkları sorunların çözümüne 
yönelik çalışmalara ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru 
önergesi (7/22543) (Başkanlığa geliş tarihi:19.04.2013)

176. İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin TANRIKULU’nun, Vakıfbank 
ve iştiraklerinde çalışan engelli personele ilişkin Başbakan 
Yardımcısı Ali Babacan’dan yazılı soru önergesi (7/22739) 
(Başkanlığa geliş tarihi:25.04.2013)

177. Kırklareli Milletvekili Turgut DİBEK’in, engel oranı %90 ve 
üzerinde olan yurttaşlarımızın ÖTV’siz araç alma haklarına 
ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanından yazılı soru önergesi 
(7/23028) (Başkanlığa geliş tarihi:25.04.2013)

178. İstanbul Milletvekili Celal DİNÇER’in, engelli vatandaşlarımızın 
tedavilerinde alınan katkı paylarına ilişkin Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/23049) (Başkanlığa 
geliş tarihi:29.04.2013)

179. İstanbul Milletvekili Celal DİNÇER’in, engelli vatandaşlarımızın 
tedavilerinde alınan katkı paylarına ilişkin Sağlık Bakanından 
yazılı soru önergesi (7/23212) (Başkanlığa geliş tarihi:29.04.2013)

180. İstanbul Milletvekili Celal DİNÇER’in, engelli vatandaşlarımızın 
sağlık raporu alımında engellilik oranını belirleyen sistemin 
uygunsuzluğuna ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi 
(7/23211) (Başkanlığa geliş tarihi:29.04.2013)

181. İstanbul Milletvekili Celal DİNÇER’in, engelli vatandaşlarımızca 
oluşturulan sivil toplum kuruluşlarına alınan araçların ve diğer 
bazı hizmetlerin özel tüketim vergisinden muaf tutulması 
gerekliliğine ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi 
(7/23167) (Başkanlığa geliş tarihi:29.04.2013)

182. Mersin Milletvekili Vahap SEÇER’in, Engelli vatandaşların 
yararlandığı sağlık hizmetlerinden katkı payı alınmasına ilişkin 
Başbakan’dan yazılı soru önergesi (7/23279) (Başkanlığa geliş 
tarihi: 03.05.2013)

183.  İstanbul Milletvekili Celal DİNÇER’in, ortaöğretimde okuyan 
engelli öğrencilerimizin özel dershanelerden kontenjan 
dahilinde ücretsiz faydalandırılması gerekliliğine ilişkin Milli 
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Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (209168) (Başkanlığa 
geliş tarihi:08.05.2013)

184. Ankara Milletvekili Aylin NAZLIAKA’nın, ASKİ tarafından engelli 
abonelere uygulanan indirim oranının düşürülmesine ilişkin 
İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/23826) (Başkanlığa 
geliş tarihi:10.05.2013)

185. İstanbul Milletvekili Şafak PAVEY’in, engellilerin istihdamda 
yaşadıkları sorunlara ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanından 
yazılı soru önergesi (7/24447) (Başkanlığa geliş tarihi:15.05.2013)

186. Giresun Milletvekili Selahattin KARAAHMETOĞLU’nun, 2003-
2013 yılları arasında iş kazası ve meslek hastalıkları sonucu 
hayatını kaybedenler ile iş kazası ve meslek hastalıkları 
nedeniyle engelli hale gelenler ve kamuda istihdam edilen 
engellilere ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı 
soru önergesi (7/24110) (16.05.2013)

187. İstanbul Milletvekili Celal DİNÇER’in, görme engelli 
vatandaşlarımız için uygulanan “gören göz” kampanyasının pilot 
il uygulama sonuçları ve kampanyayla ilgili şikayetlere ilişkin 
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru 
önergesi (7/25699) (Başkanlığa geliş tarihi:28.05.2013)

188. Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, Ardahan’da engellilerin 
sosyal hayata katılımlarının artırılmasına ilişkin İçişleri 
Bakanından yazılı soru önergesi (7/25460) (Başkanlığa geliş 
tarihi:29.05.2013)

189. İzmir Milletvekili Hülya GÜVEN’in, Görme engellilerin yararlandığı 
sesli kitaplara ilişkin Aile Ve Sosyal Politikalar Bakanından yazılı 
soru önergesi (7/25286) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.05.2013)

190. Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, Kars, Ağrı ve Iğdır’daki 
engellilerin sosyal hayata katılımlarının artırılmasına ilişkin 
İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/25508) (Başkanlığa 
geliş tarihi:31.05.2013)

191. Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, Erzurum, Gümüşhane ve 
Bayburt’ta engellilerin sosyal hayata katılımlarının artırılmasına 
ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/25563) 
(Başkanlığa geliş tarihi:05.06.2013)
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192. İstanbul Milletvekili Erdoğan TOPRAK’ın, engelli çocukları olan 
çalışan annelerin mağduriyetlerinin giderilmesine yönelik 
çalışmalara ilişkin Aile Ve Sosyal Politikalar Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/4075) (Başkanlığa geliş tarihi:11.06.2013)

193. Manisa Milletvekili Sakine ÖZ’ün, engelli yurttaşlarımızın 
ülkemiz genelindeki müzeleri ziyaretleri sırasında karşılaştıkları 
sorunlara ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi 
(7/26416) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.06.2013)

194. Ankara Milletvekili Aylin NAZLIAKA’nın, sorumluluk alanlarındaki 
kurum kuruluşlardaki boş engelli kadrolarına ilişkin Başbakan, 
Başbakan Yardımcıları, Bakanlar ve TBMM Başkanından yazılı 
soru önergeleri (7/28149), (7/28157), (7/28168), (7/28206), 
(7/28219),  (7/28228), (7/28233), (7/28235), (7/28242), (7/28265), 
(7/28254), (7/28222), (7/28272), (7/28295), (7/28304), (7/28321), 
(7/28360), (7/28423), (7/28411), (7/28434), (7/28450), (7/28479), 
(7/28504), (7/28517), (7/28559), (7/27785), (7/28139) (Başkanlığa 
geliş tarihleri: 03.07.2013)

195. İstanbul Milletvekili Kadir Gökmen ÖĞÜT’ün, 5378 sayılı yasadan 
doğan toplu taşıma araçlarının engelli erişimine uygun hale 
getirilmesine ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanından yazılı 
soru önergesi (7/28224) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.07.2013)

196. İstanbul Milletvekili Sezgin TANRIKULU’nun, Bakanlıkların 
sorumluluk alanlarındaki kurum ve kuruluşlarda boş engelli 
kadrolarına ilişkin bazı Bakanlardan yazılı soru önergeleri 
(7/28231),  (7/28238), (7/28260), (7/28276), (7/28288),  (7/28300), 
(7/28309), (7/28323), (7/28425), (7/28435), (7/28414), (7/28455), 
(7/28482),  (7/28507), (7/28521) (Başkanlığa geliş tarihleri: 
04.07.2013)

197. İstanbul Milletvekili Sezgin TANRIKULU’nun, Bakanlıkların 
sorumluluk alanındaki kurum ve kuruluşlarda boş engelli 
kadrolarına ilişkin bazı Bakanlardan yazılı soru önergeleri 
(7/28163), (7/28171), (7/28183), (7/28211), (7/28225) (Başkanlığa 
geliş tarihleri: 05.07.2013)

198. Ankara Milletvekili Levent GÖK’ün, Ankara’da özel eğitime ihtiyaç 
duyan engelli öğrencilere ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı 
soru önergesi (7/28474) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.07.2013)
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199. İstanbul Milletvekili Mahmut TANAL’ın, TBMM’nin engelli 
yurttaşlarımızın engellilik durumlarına uygun olarak 
düzenlenmesine ilişkin TBMM Başkanından yazılı soru önergesi 
(7/28567) (Başkanlığa geliş tarihi:11.07.2013)

200. İstanbul Milletvekili Mahmut TANAL’ın, cezaevlerinin, engelli 
avukatlar ve engelli yurttaşlarımızın engellilik durumlarına 
uygun olarak düzenlenmesine ilişkin Adalet Bakanından yazılı 
soru önergesi (7/28691) (Başkanlığa geliş tarihi:11.07.2013)

201. İstanbul Milletvekili Mahmut TANAL’ın, mahkemelerin, engelli 
avukatlar ve engelli yurttaşlarımızın engellilik durumlarına 
uygun olarak düzenlenmesine ilişkin Adalet Bakanından yazılı 
soru önergesi (7/28692) (Başkanlığa geliş tarihi:11.07.2013)

202. İstanbul Milletvekili Mahmut TANAL’ın, engelli vatandaşların 
kamu kurumlarına erişiminin kolaylaştırılması için yapılan 
düzenlemelere ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/4587) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.07.2013)

203. İzmir Milletvekili Hülya GÜVEN’in, mayından zarar gören 
vatandaşlara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi 
(7/29384) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.07.2013)

204. İzmir Milletvekili Hülya GÜVEN’in, halen memur veya işçi olarak 
çalışan ancak öğretmen olarak çalışmak isteyen engellilerin 
atamalarına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi 
(7/29519) (Başkanlığa geliş tarihi:19.07.2013)

205. İzmir Milletvekili Hülya GÜVEN’in, Kamu Denetçiliği Kurumuna 
başvuran engelli vatandaşlara ilişkin Meclis Başkanından yazılı 
soru önergesi (7/29664) (Başkanlığa geliş tarihi:19.07.2013)

206. İstanbul Milletvekili Mahmut TANAL’ın, Devlet demiryolları ana 
hat ve banliyö trenlerinde engellilere uygulanan ücret tarifesine 
ilişkin Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı 
soru önergesi (7/30544) (Başkanlığa geliş tarihi:01.08.2013) 

207. İstanbul Milletvekili Mahmut TANAL’ın, İstanbul’da engellilerin 
ulaşım sorunlarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi 
(7/30202) (Başkanlığa geliş tarihi:16.08.2013) 

208. İstanbul Milletvekili Mahmut TANAL’ın, engelli yurttaşlarımızın 
istihdamına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı 
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soru önergesi (7/30838) (Başkanlığa geliş tarihi:06.09.2013)

209. İstanbul Milletvekili Mahmut TANAL’ın, Şanlıurfa’da kamu ve özel 
kesimde engelli personel istihdamına ilişkin Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/30839)  (Başkanlığa 
geliş tarihi:06.09.2013)

210. İzmir Milletvekili Hülya GÜVEN’in, Gezi eylemlerine katıldığı 
için İzmir’deki Gezi operasyonları kapsamında tutuklanan ve 
bu nedenle hastanede 5 yıldır düzenli olarak gördüğü kas 
hastalığı tedavisi (myasthenia gravis) kesintiye uğrayan kişinin 
tedavisinin devam ettirilmesine ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar 
Bakanından yazılı soru önergesi (7/30813) (Başkanlığa geliş 
tarihi: 09.09.2013)

211. İzmir Milletvekili Hülya GÜVEN’in, engelli raporlarına ilişkin 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi 
(7/30841) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.09.2013)

212. Kocaeli Milletvekili Haydar AKAR’ın, toplu taşıma hizmetlerinin 
engellilerin erişilebilirliğine uygun hale getirilmesine ilişkin 
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanından yazılı soru önergesi 
(7/30830) (Başkanlığa geliş tarihi:18.09.2013)

213. Kocaeli Milletvekili Haydar AKAR’ın, toplu taşıma hizmetlerinin 
engellilerin erişilebilirliğine uygun hale getirilmesine ilişkin 
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru 
önergesi (7/31428) (Başkanlığa geliş tarihi:18.09.2013)

214. İstanbul Milletvekili Mahmut TANAL’ın, Avrupa Birliği’nin engelli 
yurttaşlarımız için ayırdığı fonlara ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar 
Bakanından yazılı soru önergesi (7/31791) (Başkanlığa geliş 
tarihi:23.09.2013) 

215. Ankara Milletvekili İzzet ÇETİN’in, İş Yasası’na göre engelli ve eski 
hükümlü çalıştırma yükümlülüğüne ilişkin Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/31812) (Başkanlığa 
geliş tarihi:25.09.2013) 

216. Niğde Milletvekili Doğan ŞAFAK’ın, Niğde ilindeki Cemil Meriç 
Görme Engelli okulunda engelli öğrencilerin yaşadığı sorunlara 
ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/32451) 
(Başkanlığa geliş tarihi:01.10.2013) 
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217. İstanbul Milletvekili Dr. Celal DİNÇER’in, engelliler, şehit ve gazi 
yakınları ve 65 yaş üstü yurttaşlara yönelik ücretsiz seyahat 
haklarına ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanından yazılı soru 
önergesi (7/32269) (Başkanlığa geliş tarihi:02.10.2013)

218. Artvin Milletvekili Uğur BAYRAKTUTAN’ın, bir engelli yurttaşımızın 
sağlık tedavilerinin devlet tarafından karşılanmamasına ilişkin 
Başbakandan yazılı soru önergesi (7/33049) (Başkanlığa geliş 
tarihi:08.10.2013)

219. İzmir Milletvekili Birgül Ayman GÜLER’in, engelli yurttaşlarımızın 
tekerlekli sandalye alımlarında SGK ile yaşadıkları sorunlara 
ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru 
önergesi (7/32713) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.10.2013) 

220. İstanbul Milletvekili Sedef KÜÇÜK’ün, engellilerin eğitimine 
ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/33321) 
(Başkanlığa geliş tarihi:22.10.2013)

221. İstanbul Milletvekili Sezgin TANRIKULU’nun,  2003-2013 yılları 
arasını kapsayan dönemde üstün zekâ, asperger sendromu, 
otizm ve spastik tanısı konulan çocuklara ilişkin Başbakandan 
yazılı soru önergesi (7/33129) (Başkanlığa geliş tarihi:25.10.2013) 

222. İzmir Milletvekili Alaattin YÜKSEL’in, engelli yurttaşlarımızın 
erişim ulaşım sorunlarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru 
önergesi (7/33585) (Başkanlığa geliş tarihi:30.10.2013)

223. İzmir Milletvekili Hülya GÜVEN’in, bir milletvekilinin “engellileri 
insan yerine koyduk” sözlerine ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar 
Bakanından yazılı soru önergesi (7/33491) (Başkanlığa geliş 
tarihi:31.10.2013)

224. İzmir Milletvekili Hülya GÜVEN’in, 2010-2013 yılları arasında yıl 
bazında engelli aylığı, muhtaç aylığı ve bakım aylığı alanların 
sayısına ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanından yazılı soru 
önergesi (7/33492) (Başkanlığa geliş tarihi:01.11.2013)

225. İzmir Milletvekili Hülya GÜVEN’in, engelli aylığı ve bakım 
ücretlerinin gelir kriterine bağlanmasına ilişkin Aile ve Sosyal 
Politikalar Bakanından yazılı soru önergesi (7/33493) (Başkanlığa 
geliş tarihi:01.11.2013)
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226. İzmir Milletvekili Hülya GÜVEN’in, engelli yurttaşlarımızın sağlık 
hizmetlerinde ödemek zorunda oldukları katkı paylarına ilişkin 
Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/33693) (Başkanlığa 
geliş tarihi:01.11.2013)

227. Ankara Milletvekili Levent GÖK’ün, görme engelli yurttaşlarımız 
için düzenlenen hissedilebilir yüzeylerin (sarı çizgiler) kullanımına 
ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/33764) (Başkanlığa 
geliş tarihi:06.11.2013)

228. İstanbul Milletvekili Sezgin TANRIKULU’nun, Down Sendromlu 
engelli yurttaşlarımıza ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi 
(7/33780) (Başkanlığa geliş tarihi:07.11.2013)

229. Adana Milletvekili Osman Faruk LOĞOĞLU’nun, EKPSS (Engelli 
Kamu Personeli Seçme Sınavı) ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar 
Bakanından yazılı soru önergesi (7/33847) (Başkanlığa geliş 
tarihi:07.11.2013)

230. İstanbul Milletvekili Mahmut TANAL’ın, Almanya ve Hollanda’da 
bulunan engelli Türk vatandaşlarının konsolosluklara erişiminde 
yaşadıkları sıkıntılara ilişkin Dışişleri Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/4976) (Başkanlığa geliş tarihi:15.11.2013)

231. İzmir Milletvekili Birgül Ayman GÜLER’in, engelli yurttaşlarımızın 
seçimlerde oy kullanabilmesine ilişkin Başbakandan yazılı soru 
önergesi (7/34888) (Başkanlığa geliş tarihi:22.11.2013)

232. Kocaeli Milletvekili Haydar AKAR’ın, zihinsel engelli çocukların 
eğitimlerine ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi 
(7/34987) (Başkanlığa geliş tarihi:25.11.2013)

233. İstanbul Milletvekili Kadir GÖKMEN ÖĞÜT’ün, engelli 
yurttaşlarımız ve refakatçilerinin demiryollarından ücretsiz 
yararlanmasına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme 
Bakanından yazılı soru önergesi (7/35295) (Başkanlığa geliş 
tarihi:29.11.2013)

234. İstanbul Milletvekili Sezgin TANRIKULU’nun, engelli 
yurttaşlarımızın toplu taşıma araçlarından faydalanabilmesine 
ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/35352) (Başkanlığa 
geliş tarihi:03.12.2013)
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235. İstanbul Milletvekili Sezgin TANRIKULU’nun, belediye binalarının 
engelli yurttaşlarımızın kullanımına uygun hale getirilmesine 
ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/35354) (Başkanlığa 
geliş tarihi:03.12.2013)

236. Tekirdağ Milletvekili Candan YÜCEER’in, spastik engelli çocukların 
eğitimlerine ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanından yazılı 
soru önergesi (7/35442) (Başkanlığa geliş tarihi:03.12.2013)

237. İstanbul Milletvekili Umut ORAN’ın, 3 Nisan 2013 tarihinde 
açıklanan Otizm Eylem Planına ilişkin Başbakandan yazılı soru 
önergesi (7/35476) (Başkanlığa geliş tarihi:04.12.2013)

238. İstanbul Milletvekili Şafak PAVEY’in Zihinsel engellilerin öğrenim 
imkanlarına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi 
(7/35542) (Başkanlığa geliş tarihi:04.12.2013)

239. Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, İstanbul Ataşehir’de 
engellilere eğitim hizmeti veren bir ilköğretim okulundaki alt 
sınıfl arın kapatılmasına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru 
önergesi (7/35553) (Başkanlığa geliş tarihi:06.12.2013)

240. İzmir Milletvekili Hülya GÜVEN’in, Konjenital kas distrofi  
hastalarının tanı ve tedavileri ve kendilerinden katılım payı 
alınmasına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi 
(7/36568)  (Başkanlığa geliş tarihi: 26.12.2013)

241. İzmir Milletvekili Hülya GÜVEN’in, Konjenital miyopati 
hastalarını bilgilendirme ve danışma faaliyetleri, hastaların tanı 
ve tedavileri ve kendilerinden katılım payı alınmasına ilişkin 
Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/36569)  (Başkanlığa 
geliş tarihi:26.12.2013)

242. İzmir Milletvekili Hülya GÜVEN’in, Emery-Dreifuss Kas Distrofi si 
hastalarını bilgilendirme ve danışma faaliyetleri, hastaların tanı 
ve tedavileri ve kendilerinden katılım payı alınmasına ilişkin 
Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/36570)  (Başkanlığa 
geliş tarihi: 26.12.2013)

243. İzmir Milletvekili Hülya GÜVEN’in, Fasioskapulohumeral Kas 
Distrofi si (FSH) hastalarını bilgilendirme ve danışma faaliyetleri, 
hastaların tanı ve tedavileri ve kendilerinden katılım payı 
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alınmasına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi 
(7/36571)  (Başkanlığa geliş tarihi: 26.12.2013)

244. İzmir Milletvekili Hülya GÜVEN’in, Duchenne ve  (DMD) ve Becker 
tipi kas distrofi  hastalarının ülkemizde türlerine ve bölgelere 
göre dağılımı, taşıyıcı annelerin tespitine yönelik çalışmalar, 
hastalarını bilgilendirme ve danışma faaliyetleri, hastaların tanı 
ve tedavileri ve kendilerinden katılım payı alınmasına ilişkin 
Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/36572) (Başkanlığa 
geliş tarihi: 26.12.2013)

245. İstanbul Milletvekili Mahmut TANAL’ın, İstanbul Silivri Ceza 
İnfaz Kurumları ve duruşma salonlarının bulunduğu kampüste 
engelliler için özel tuvalet olmamasına ilişkin Adalet Bakanından 
yazılı soru önergesi (7/37141) (Başkanlığa geliş tarihi:03.01.2014)

246. Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, engelli Kamu Personeli 
Seçme Sınavı’na ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanından 
yazılı soru önergesi (7/37149) (Başkanlığa geliş tarihi:03.12.2013) 

247. İstanbul Milletvekili Celal DİNÇER’in, ÖMSS ile ilgili yaşanan 
çeşitli sorunlara ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanından yazılı 
soru önergesi (7/38079) (Başkanlığa geliş tarihi:17.01.2014)

248. İzmir Milletvekili Hülya GÜVEN’in, Koruyucu aileye verilen 
engellilere de ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanından yazılı 
soru önergesi (7/38083) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.1.2014)

249. İzmir Milletvekili Hülya GÜVEN’in, Hollanda’da geçirdiği kaza 
nedeniyle engelli hale gelen Türkiye kökenli kişinin uğradığı 
ayrımcılığa ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı 
soru önergesi (7/38224) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.1.2014)

250. İstanbul Milletvekili Kadir Gökmen ÖĞÜT’ün, engelli çalışanlara 
uygulanan vergi indirimine ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru 
önergesi (7/38294) (Başkanlığa geliş tarihi:22.01.2014)

251. İstanbul Milletvekili Dr. Celal DİNÇER’in, 2013 yılı sonu itibariyle 
kamu kurumlarında geçici işçi statüsünde çalıştırılan engellilere 
ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanından yazılı soru önergesi 
(7/38713) (Başkanlığa geliş tarihi:27.01.2014)
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252. Ankara Milletvekili Levent GÖK’ün sigorta primi ödeyenlere 
usule aykırı olarak yaşlılık veya engelli aylığı ödendiği iddialarına 
ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanından yazılı soru önergesi  
(7/38397) (Başkanlığa geliş tarihi 24.01.2014)

253. Ankara Milletvekili Levent GÖK’ün 2022 sayılı Kanuna aykırı 
olarak engellilere özür oranından yüksek ödeme yapıldığı 
iddialarına ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanından yazılı soru 
önergesi (7/38398) (Başkanlığa geliş tarihi 24.01.2014)

254. İstanbul Milletvekili Celal DİNÇER’in, Kamuda geçici işçi 
statüsünde çalıştırılan engelli işçi sayısına ve engelli geçici 
işçilerin kadroya alınmasına yönelik yapılan çalışmalara ilişkin 
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanından yazılı soru önergesi 
(7/38713) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.01.2014)

255. Manisa Milletvekili Ecz. Özgür ÖZEL’in, engelli yurttaşlarımıza 
yönelik hizmet veren özel bakım merkezlerine ilişkin Aile ve 
Sosyal Politikalar Bakanından yazılı soru önergesi (7/39232) 
(Başkanlığa geliş tarihi:05.02.2014) 

256. Malatya Milletvekili Veli AĞBABA’nın, Malatya ilinde engelli aylığı 
ve 65 yaş üstü muhtaçlık aylığı alan yurttaşlarımıza ilişkin Aile 
ve Sosyal Politikalar Bakanından yazılı soru önergesi (7/39558) 
(Başkanlığa geliş tarihi:10.02.2014) 

257. İzmir Milletvekili Hülya GÜVEN’in, Özürlü Memur Seçme 
Sınavına (ÖMSS) giren engelli öğretmen adaylarına neden kadro 
açılmadığına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi 
(7/39766) (Başkanlığa geliş tarihi:13.02.2014)

258. Malatya Milletvekili Veli AĞBABA’nın, cezaevlerindeki engelli, 
LGBT, yaşlı ve yabancı uyruklu mahkûmların sorunlarına ilişkin 
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanından yazılı soru önergesi 
(7/39916) (Başkanlığa geliş tarihi:19.02.2014) 

259. İstanbul Milletvekili Mahmut TANAL’ın, ülke genelindeki 
Adliyelerde engelli yurttaşlarımızın erişimlerine yönelik 
yapılacak uygulamalara ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru 
önergesi (7/39921) (Başkanlığa geliş tarihi:19.02.2014) 

260. Tekirdağ Milletvekili Dr. Candan YÜCEER’in, İstanbul Ataşehir’de 
engellilere eğitim hizmeti veren bir ilköğretim okulundaki 
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alt sınıfl arın kapatılmasına ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar 
Bakanından yazılı soru önergesi (7/39921) (Başkanlığa geliş 
tarihi:19.02.2014) 

261. Ankara Milletvekili Levent GÖK’ün, Engelli Kamu Personeli Seçme 
Sınavı’na (EKPSS) girecek engelli yurttaşlarımızın başvurularda 
yaşadıkları sorunlara ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru 
önergesi (7/40391) (Başkanlığa geliş tarihi:27.02.2014)

262. İzmir Milletvekili Hülya GÜVEN’in, engelli araç tesliminde kurdele 
törene yapılmasına ilişkin Aile Sosyal Politikalar Bakanından 
yazılı soru önergesi (7/40617) (Başkanlığa geliş tarihi:27.02.2014)

263. İstanbul Milletvekili Mahmut TANAL’ın, engellilere sağlanan 
haklar ile engellilerin istihdam sorununa ilişkin Aile ve Sosyal 
Politikalar Bakanından yazılı soru önergesi (7/40947) (Başkanlığa 
geliş tarihi:10.03.2014)

264. İstanbul Milletvekili Mahmut TANAL’ın, engelli öğrencilerin 
eğitimlerini sürdürebilmeleri için alınan önlemlere ilişkin Milli 
Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/41226) (Başkanlığa 
geliş tarihi:17.03.2014)

265. İstanbul Milletvekili Mahmut TANAL’ın, işitme engelli vatandaşlara 
ve işitme cihazı bedellerine ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru 
önergesi (7/41246) (Başkanlığa geliş tarihi:13.03.2014)

266. İzmir Milletvekili Hülya GÜVEN’in, 29/4/2012 tarihinde yapılan 
Özürlü Memur Seçme Sınavı’na (ÖMSS) katılan adaylar arasından 
başvuru yapan 312 kişinin atanmasına ilişkin Milli Eğitim 
Bakanından yazılı soru önergesi (7/41773) (Başkanlığa geliş 
tarihi:24.03.2014)

267. İzmir Milletvekili Hülya GÜVEN’in, 112 acil ambulans hizmetinin 
sadece evde bakım hizmetinden yararlanan ve oy kullanmak 
isteyen hastalara sunulmasına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı 
soru önergesi (7/41927) (Başkanlığa geliş tarihi:02.04.2014)

268. CHP Bursa Milletvekili Sena KALELİ’nin engelliler ile ilgili 
sivil toplum kuruluşlarının Devlete olan borçlarına ilişkin 
Başbakandan yazılı soru önergesi (7/42189) (Başkanlığa geliş 
tarihi:10.04.2014)
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269. İzmir Milletvekili Hülya GÜVEN’in, kemik iliği, karaciğer, böbrek 
ve kalp nakillerine ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi 
(7/42300) (Başkanlığa geliş tarihi:10.04.2014)

270. İzmir Milletvekili Hülya GÜVEN’in, özel fi zik tedavi ve 
rehabilitasyon merkezlerinde çalışan hekimlere günde 8 “A 
Grubu” felçli hasta bakma sınırı getirilmesine ilişkin Çalışma 
ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/42549) 
(Başkanlığa geliş tarihi:18.04.2014)

271. Ankara Milletvekili İzzet ÇETİN’in, muhtaçlık aylığı alabilme 
şartlarında yapılan değişikliğe ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar 
Bakanından yazılı soru önergesi (7/42902) (Başkanlığa geliş 
tarihi:24.04.2014)

272. Ankara Milletvekili İzzet ÇETİN’in, muhtaçlık aylığı alabilme 
şartlarında yapılan değişikliğe ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar 
Bakanından yazılı soru önergesi (7/42902) (Başkanlığa geliş 
tarihi:24.04.2014)

273. İzmir Milletvekili Hülya GÜVEN’in, ülkemizdeki çocuk felci risk 
alanlarında yapılan aşılamalara ilişkin Sağlık Bakanından yazılı 
soru önergesi (7/43184) (Başkanlığa geliş tarihi:28.04.2014)

274. İzmir Milletvekili Hülya GÜVEN’in, ihtiyacı olan yurttaşlara ilişkin 
katılım payı iadesinin vücut dışı ortez ve protezleri, engellilerin 
kullandıkları akülü tekerlekli sandalyeler de dahil yardımcı tıbbi 
cihazları ve yardımcı üreme yöntemi tedavilerini de kapsayıp 
kapsamadığına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından 
yazılı soru önergesi (7/43442) (Başkanlığa geliş tarihi:30.04.2014)

275. İstanbul Milletvekili Celal DİNÇER’in, engelliler için düzenlenen 
sağlık kurulu raporlarına ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/5662) (Başkanlığa geliş tarihi:02.05.2014)

276. İstanbul Milletvekili Celal DİNÇER’in, engelliler için düzenlenen 
sağlık kurulu raporlarına ilişkin ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/5663) (Başkanlığa geliş 
tarihi:02.05.2014)

277. İstanbul Milletvekili Celal DİNÇER’in, 2014 yılı EKPSS sonucunda 
yapılacak atamalar ve engelli vatandaşların istihdamına ilişkin 
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/5621) (Başkanlığa geliş tarihi:07.05.2014)
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278. İstanbul Milletvekili Celal DİNÇER’in, engelli vatandaşların 
temel ihtiyaçlarını gidermek için kullanmak zorunda olduğu 
araç ve gereçlerin SGK tarafından karşılanmasına ilişkin Çalışma 
ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/5622) 
(Başkanlığa geliş tarihi:07.05.2014)

279. İstanbul Milletvekili Celal DİNÇER’in, engelli vatandaşların temel 
ihtiyaçlarını gidermek için kullanmak zorunda olduğu araç ve 
gereçlerin SGK tarafından karşılanmasına ilişkin Aile ve Sosyal 
Politikalar Bakanından sözlü soru önergesi (6/5623) (Başkanlığa 
geliş tarihi:07.05.2014)

280. Balıkesir Milletvekili Haluk Ahmet GÜMÜŞ’ün, kurumların bina 
ve çevrelerinin engelli kullanımına uygun olup olmadığına ilişkin 
tüm Bakanlardan yazılı soru önergeleri (7/43193), (7/43564), 
(7/43567), (7/43570), (7/43573), (7/43582), (7/43587), (7/43590), 
(7/43593), (7/43600), (7/43609), (7/43613), (7/43616), (7/43620), 
(7/43626), (7/43632), (7/43638), (7/43664), (7/43673), (7/43677), 
(7/43684), (7/43697), (7/43708), (7/43712), (7/43719), (7/43727) 
(Başkanlığa geliş tarihleri: 07.05.2014)

281. İzmir Milletvekili Hülya GÜVEN’in, 2013 yılında otizmli kişiler ve 
ailelerine Aile ve sosyal Politikalar Bakanı tarafından verileceği 
belirtilen erken emeklilik, çalışma ve evde bakım gibi vaatlere 
ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru 
önergesi (7/43855) (Başkanlığa geliş tarihi:09.05.2014)

282. Bursa Milletvekili Sena KALELİ’nin down sendromlu çocukların 
eğitim sürecine ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru 
önergesi (7/43865) (Başkanlığa geliş tarihi:09.05.2014)

283. İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin TANRIKULU’nun Mevzuatın 
Birleşmiş Milletler Engellilerin Hakları Sözleşmesi ve Avrupa 
Birliği Müktesebatı çerçevesinde taranmasına ilişkin Avrupa 
Birliği Bakanından yazılı soru önergesi (7/44002) (Başkanlığa 
geliş tarihi:13.05.2014)

284. İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin TANRIKULU’nun TOKİ 
tarafından inşa edilen binalarda engelliler için TSE standartlarının 
sağlanmasına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanından yazılı soru 
önergesi (7/44012) (Başkanlığa geliş tarihi:13.05.2014)
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285. İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin TANRIKULU’nun engellilerin 
spor olanaklarının geliştirilmesine ilişkin Gençlik ve Spor 
Bakanından yazılı soru önergesi (7/44026) (Başkanlığa geliş 
tarihi:13.05.2014)

286. İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin TANRIKULU’nun engellilerin 
satın aldığı araçlardan alınan vergilere ilişkin Maliye Bakanından 
yazılı soru önergesi (7/44106) (Başkanlığa geliş tarihi:13.05.2014)

287. İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin TANRIKULU’nun engellilerin 
istihdamında yaşanan sorunlara ilişkin Maliye Bakanından yazılı 
soru önergesi (7/44107) (Başkanlığa geliş tarihi:13.05.2014)

288. İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin TANRIKULU’nun engelli 
öğrencilerin eğitimlerini sürdürebilmeleri için alınan tedbirlere 
ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi  (7/44117) 
(Başkanlığa geliş tarihi:13.05.2014)

289. İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin TANRIKULU’nun engelli 
vatandaşlardan alınan katkı paylarına ve Bakanlığın engelli 
politikalarına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi 
(7/44139) (Başkanlığa geliş tarihi:13.05.2014)

290. İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin TANRIKULU’nun kamuya 
açık alan, bina ve toplu taşıma araçlarının engellilere uygun 
hale getirilmesine ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme 
Bakanından yazılı soru önergesi (7/44148) (Başkanlığa geliş 
tarihi:13.05.2014)

291. İstanbul Milletvekili İhsan ÖZKES’in kamu ve özel kesimde 
engelli istihdamına ilişkin Başbakan Yardımcısından yazılı soru 
önergesi (7/43988) (Başkanlığa geliş tarihi:14.05.2014)

292. İzmir Milletvekili Rıza Mahmut TÜRMEN’in engellileri yeni 
haklara kavuşturacak Birleşmiş Milletler Ek İhtiyari Protokolünün 
imzalanmasına ilişkin Dışişleri Bakanından yazılı soru önergesi 
(7/44020) (Başkanlığa geliş tarihi:15.05.2014)

293. İzmir Milletvekili Rıza Mahmut TÜRMEN’in engelli bireyler için 
genel bütçe kapsamında yapılan harcamalara ilişkin Maliye 
Bakanından yazılı soru önergesi (7/44112) (Başkanlığa geliş 
tarihi:15.05.2014)

294. İzmir Milletvekili Rıza Mahmut TÜRMEN’in Bakanlığa bağlı 



73

ENGELLİLERLE İLGİLİ 

TBMM ÇALIŞMALARI

okullardan engellilerin eğitimine uygun olanların sayısına 
ilişkin Milli Eğitim Bakanından (7/44126) (Başkanlığa geliş 
tarihi:15.05.2014)

295. İstanbul Milletvekili Celal DİNÇER’in, engelli okullarının 
kapatılmasına ilişkin ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru 
önergesi (7/44128) (Başkanlığa geliş tarihi:15.05.2014)

296. Ankara Milletvekili İzzet ÇETİN’in 5378 sayılı Engelliler Hakkında 
Kanunun geçici 2 nci maddesinin gereği olarak kamu kurum 
ve kuruluşlarının engellilerin erişebilirliğine uygun duruma 
getirilmesine yönelik çalışmalara ilişkin olarak tüm bakanlardan 
yazılı soru önergeleri (7/44164), (7/44167), (7/44168), (7/44169), 
(7/ 44170), (7/44171), (7/44173), (7/44174), (7/ 44176), (7/44194), 
(7/44196), (7/44197), (7/ 44200), (7/44217), (7/44219), (7/44220), 
(7/ 44222), (7/44226), (7/44227), (7/44228), (7/ 44231), 
(7/44235), (7/44236), (7/44237), (7/ 44241) ( Başkanlığa geliş 
tarihleri:16.05.2014)

297. İzmir Milletvekili Hülya GÜVEN’in, bakanlık müfredatı kapsamında 
okutulan kitaplarda engelli bireylerin eşit ve normal bireyler 
olarak kabul edilmediğine ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı 
soru önergesi (7/44232) (Başkanlığa geliş tarihi:16.05.2014)

298. İstanbul Milletvekili Şafak PAVEY’in adliye binaları ve 
cezaevlerinde engelliler lehine düzenlemeler yapılmasına ilişkin 
Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/44571) (Başkanlığa 
geliş tarihi:23.05.2014)

299. İstanbul Milletvekili Umut ORAN’ın,  Yeni Halkla İlişkiler Binasının 
engelli erişimine uygunluğuna ilişkin TBMM Başkanından yazılı 
soru önergesi (7/44653) (Başkanlığa geliş tarihi:03.06.2014)

300. Muğla Milletvekili Ömer Süha ALDAN’ın, Engelli kadrosunda 
çalıştığı Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma 
Hastanesindeki işinden herhangi bir gerekçe gösterilmeden 
atılan vatandaşa ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından 
soru önergesi (7/45504) (Başkanlığa geliş tarihi:06.06.2014)

301. Ankara Milletvekili Levent GÖK’ün Ankara Kızılay metro 
girişindeki engelli asansöründe meydana gelen yangına ilişkin 
İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/45528) (Başkanlığa 
geliş tarihi: 06.06.2014) 
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302. İstanbul Milletvekili Şafak PAVEY’in 2002-2014 yılları arasında 
ortopedik engelli vatandaşlara yapılan ortoz yardımlarına ilişkin 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından  yazılı soru önergesi 
(7/45632) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.06.2014) 

303. Kocaeli Milletvekili Mehmet Hilal KAPLAN’ın, engelli ve yaşlı 
vatandaşlara ücretsiz seyahat hakkını veren düzenlemelere 
uymayan belediyelere ilişkin işlem yapılmasıyla ilgili Aile ve 
Sosyal Politikalar Bakanından yazılı soru önergesi  (7/45901) 
(Başkanlığa geliş tarihi: 04.06.2014)

304. İzmir Milletvekili Hülya GÜVEN’in, akülü tekerlekli sandalyelerin 
neden sosyal güvenlik kurumunca bedelsiz verilmediğine 
ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanından yazılı soru önergesi 
(7/46267) (Başkanlığa geliş tarihi:17.06.2014)

305. Ankara Milletvekili Levent GÖK’ün Ankara’da yaşlı, engelli, harp 
ve vazife malulü kişilerin özel halk otobüslerinden ücretsiz 
yaralanmaları konusunda bir düzenleme yapılıp yapılmadığına 
ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/47222) 
(Başkanlığa geliş tarihi: 30.06.2014)

306. İstanbul Milletvekili Şafak PAVEY’in 2022 sayılı kanunda yapılan 
değişikliğe ilişkin Sosyal Politikalar Bakanından yazılı soru 
önergesi (7/47983) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.07.2014)

307. İstanbul Milletvekili Şafak PAVEY’in kalıtsal cücelik hastalarının 
engelli statüsüne alınmamasına ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar 
Bakanından yazılı soru önergesi (7/47984) (Başkanlığa geliş 
tarihi: 10.07.2014)

308. İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin TANRIKULU’nun engelli 
seçmen sayısına ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi 
(7/49684) (Başkanlığa geliş tarihi:07.08.2014)

309. Trabzon Milletvekili Mehmet Volkan CANALİOĞLU’nun Trabzon’a 
görme engelliler için ortaokul ve dengi okul açılmasına 
ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/51308) 
(Başkanlığa geliş tarihi:01.09.2014)

310. İstanbul Milletvekili Umut ORAN’ın,  Görme engelli ziyaretçilerin 
TBMM Kampüsünde karşılaştığı bir soruna ilişkin TBMM 
Başkanından yazılı soru önergesi (7/51848) (Başkanlığa geliş 
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tarihi:17.09.2014)

311. Ankara Milletvekili Levent GÖK’ün Türkiye Büyük Millet Meclisi 
yerleşkesindeki binalarda görme engelli ziyaretçilerin karşılaştığı 
bir soruna ilişkin TBMM Başkanı’ndan yazılı soru önergesi 
(7/51851) (Başkanlığa geliş tarihi 22.09.2014)

312. İstanbul Milletvekili Mahmut TANAL’ın Adliyelerde engelli 
vatandaşlar için ayrılmış otopark alanlarının bulunup 
bulunmadığına ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi 
(7/52238) (Başkanlığa geliş tarihi:23.09.2014)

313. İstanbul Milletvekili Mahmut TANAL’ın adliyelerde engelli 
vatandaşlar için ayrılmış otopark alanlarının bulunup 
bulunmadığına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanından yazılı soru 
önergesi (7/52266) (Başkanlığa geliş tarihi:23.09.2014)

314. İstanbul Milletvekili Celal DİNÇER’in, kamuda geçici işçi 
statüsünde çalıştırılan engelli işçi sayısına ve engelli geçici 
işçilerin kadroya alınmasına yönelik yapılan çalışmalara ilişkin 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi 
(7/52258) (Başkanlığa geliş tarihi:23.09.2014)

315. İstanbul Milletvekili Şafak PAVEY’in İstanbul’da bir işitme 
engelliler lisesinin taşınmasıyla ortaya çıkan sorunlara ilişkin Milli 
Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/54879) (Başkanlığa 
geliş tarihi:04.11.2014)
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