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ENGELLĠLER HAKKINDA KANUN
(1)

 
  
  

         Kanun Numarası                : 5378 

          Kabul Tarihi                       : 1/7/2005 

          Yayımlandığı R.Gazete     : Tarih: 7/7/2005 Sayı : 25868 

          Yayımlandığı Düstur          : Tertip : 5  Cilt : 44   

  

  
BİRİNCİ BÖLÜM 

Amaç, Kapsam, Tanımlar ve Genel Esaslar 
              Amaç 
            Madde 1- Bu Kanunun amacı; engelliliğin önlenmesi, engellilerin sağlık, eğitim, 

rehabilitasyon, istihdam, bakım ve sosyal güvenliğine ilişkin sorunlarının çözümü ile her 

bakımdan gelişmelerini ve önlerindeki engelleri kaldırmayı sağlayacak tedbirleri alarak topluma 

katılımlarını sağlamak ve bu hizmetlerin koordinasyonu için gerekli düzenlemeleri yapmaktır.(2) 
            Kapsam 
            Madde 2- Bu Kanun engellileri, ailelerini, engellilere yönelik hizmet veren kurum ve 

kuruluşlar ile diğer ilgilileri kapsar.(3) 
            Tanımlar(4) 
            Madde 3- Bu Kanunun uygulanmasında; 
            a) Engelli: Doğuştan veya sonradan herhangi bir nedenle bedensel, zihinsel, ruhsal, 

duyusal ve sosyal yeteneklerini çeşitli derecelerde kaybetmesi nedeniyle toplumsal yaşama uyum 

sağlama ve günlük gereksinimlerini karşılama güçlükleri olan ve korunma, bakım, rehabilitasyon, 

danışmanlık ve destek hizmetlerine ihtiyaç duyan kişiyi, 
            b) Engellilik ölçütü: Uluslararası temel ölçütler esas alınarak hazırlanan ve gerek 

duyuldukça revize edilen ölçütleri, 
            c) Hafif engelli: Engellilik ölçütüne göre, hafif engelli olarak tanımlanan kişiyi, 
            d) Ağır engelli: Engellilik ölçütüne göre, ağır engelli olarak tanımlanan kişiyi, 
            e) Bakıma muhtaç engelli: Engellilik sınıflandırmasına göre resmi sağlık kurulu raporu ile 

ağır engelli olduğu belgelendirilenlerden, günlük hayatın alışılmış, tekrar eden gereklerini önemli 

ölçüde yerine getirememesi nedeniyle hayatını başkasının yardımı ve bakımı olmadan devam 

ettiremeyecek derecede düşkün olan kişileri, 
            f) Korumalı işyeri: Normal işgücü piyasasına kazandırılmaları güç olan engelliler için 

meslekî rehabilitasyon ve istihdam oluşturmak amacıyla Devlet tarafından teknik ve malî yönden 

desteklendiği ve çalışma ortamının özel olarak düzenlendiği işyerini,  
            g) Korumalı işyeri statüsü: Çalışanlarının yönetmelikle belirlenen oranını engellilerin 

oluşturduğu veya engellilere yönelik çalışmaları ile korumalı işyerine sağlanan teknik ve malî 

destek sağlanma şartlarını taşımayı, 
_________________ 

(1) 25/4/2013 tarihli ve 6462 sayılı Kanunun 69 uncu maddesiyle bu başlıkta yer alan “Özürlüler ve Bazı 

Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması” ibaresi “Engelliler” olarak 

değiştirilmiştir. 

(2) 25/4/2013 tarihli ve 6462 sayılı Kanunun 69 uncu maddesiyle bu fıkrada yer alan “özürlülüğün” ve 

“özürlülerin” ibareleri sırasıyla “engelliliğin” ve “engellilerin” şeklinde değiştirilmiştir. 

(3) 25/4/2013 tarihli ve 6462 sayılı Kanunun 69 uncu maddesiyle bu fıkrada yer alan “özürlüleri” ve 

“özürlülere” ibareleri sırasıyla “engellileri” ve “engellilere” şeklinde değiştirilmiştir. 

(4) 25/4/2013 tarihli ve 6462 sayılı Kanunun 69 uncu maddesiyle bu maddede yer alan “Özürlü”, 

“Özürlülük”, “özürlü”, “özürlüler”, “özürlülerin”, “özürlülere”, “özrü”, “özürlülüğün”, “özürlüye” ve 

“özürlünün” ibareleri sırasıyla “Engelli”, “Engellilik”, “engelli”, “engelliler”, “engellilerin”, 

“engellilere”, “engelliliği”, “engelliliğin”, “engelliye” ve “engellinin” şeklinde değiştirilmiştir. 
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            h) Rehabilitasyon: Doğuştan veya sonradan herhangi bir nedenle oluşan engeli ortadan 
kaldırmak veya engelliliğin etkilerini mümkün olan en az düzeye indirmek, engelliye yeniden 
fiziksel, zihinsel, psikolojik, ruhsal, sosyal, meslekî ve ekonomik yararlılık alanlarında 
başarabileceği en üst düzeyde yetenekler kazandırarak; evinde, işinde ve sosyal yaşamında 
kendine ve topluma yeterli olabilmesi ve engellinin toplum ile bütünleşmesi,  ayrımcılığa karşı 
tüm tedbirlerin alınması amacıyla verilen koruyucu, tıbbî, meslekî, eğitsel, rekreasyonal ve psiko-
sosyal hizmetler bütününü, 
            i) Sınıflandırma: Önemli bir sağlık öğesi olarak insan vücudunun fonksiyonu ve 
yetersizliğinin tanımı konusunda ortak ve standart bir dil ve çerçeve geliştirme çalışmasını, 
            İfade eder. 
            Genel esaslar(1) 
            Madde 4- Bu Kanun kapsamında bulunan hizmetlerin yerine getirilmesinde aşağıdaki 
esaslara uyulur: 
            a) Devlet, insan onur ve haysiyetinin dokunulmazlığı temelinde, engellilerin ve 
engelliliğin her tür istismarına karşı sosyal politikalar geliştirir. Engelliler aleyhine ayrımcılık 
yapılamaz; ayrımcılıkla mücadele engellilere yönelik politikaların temel esasıdır.  
            b) Engellilere yönelik olarak alınacak kararlarda ve verilecek hizmetlerde engellilerin, 
ailelerinin ve gönüllü kuruluşların katılımı sağlanır.   
            c) Engellilere yönelik hizmetlerin sunumunda aile bütünlüğünün korunması esastır.   
            d) Kurum ve kuruluşlarca engellilere yönelik mevzuat düzenlemelerinde Aile ve Sosyal 
Politikalar Bakanlığının görüşünün alınması zorunludur.  

  
İKİNCİ BÖLÜM 

Sınıflandırma, Bakım, Rehabilitasyon, İstihdam, Eğitim, 
İş ve Meslek Analizi 

  
             Sınıflandırma(2) 
            Madde 5- Engellilerle ilgili derecelendirmeler, sınıflandırmalar, tanılamalar uluslararası 
engellilik sınıflandırması temel alınarak hazırlanan engellilik ölçütüne göre yapılır. Engellilik 
ölçütünün tespiti ve uygulama esasları, Maliye Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı ile Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığınca 
müştereken çıkarılacak yönetmelikle belirlenir. 
            Bakım(3) 
            Madde 6- Engelli kişilerin yaşamlarını öncelikle bulundukları ortamda sağlık, huzur ve 
güven içinde sürdürmesi, toplum içinde kendi kendilerini idare edebilecek ve üretken hâle 
gelebilecek şekilde bakım ve rehabilitasyonlarının yapılması, bunlardan ihtiyacı olanların geçici 
veya sürekli bakım altına alınması veya bunlara evde bakım hizmeti sunulması esastır. 
            Ruhsatlandırma(4) 
            Madde 7- Engellilere yönelik bakım hizmetlerini, Aile ve Sosyal Politikalar 
Bakanlığından ruhsat alan gerçek ve tüzel kişiler ile kamu kurum ve kuruluşları verebilir. 
___________________ 

1) 25/4/2013 tarihli ve 6462 sayılı Kanunun 69 uncu maddesiyle bu maddede yer alan “özürlülerin”, 

“özürlülüğün”, “Özürlüler”, “özürlülere”, “Özürlülere” ve “Özürlüler İdaresi Başkanlığının” ibareleri 

sırasıyla “engellilerin”, “engelliliğin”, “Engelliler”, “engellilere”, “Engellilere” ve “Aile ve Sosyal 

Politikalar Bakanlığının” şeklinde değiştirilmiştir. 

2) 25/4/2013 tarihli ve 6462 sayılı Kanunun 69 uncu maddesiyle bu maddede yer alan “Özürlülerle”, 

“özürlülük”, “Özürlülük” ve “Özürlüler İdaresi Başkanlığınca” ibareleri sırasıyla “Engellilerle”, 

“engellilik”, “Engellilik” ve “Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığınca” şeklinde değiştirilmiştir. 

3) 25/4/2013 tarihli ve 6462 sayılı Kanunun 69 uncu maddesiyle bu maddede yer alan “Özürlü” ibaresi 

“Engelli” şeklinde değiştirilmiştir. 

4) 25/4/2013 tarihli ve 6462 sayılı Kanunun 69 uncu maddesiyle bu maddede yer alan “Özürlülere” ve 

“Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğünden” ibareleri sırasıyla “Engellilere” ve 

“Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığından”  şeklinde değiştirilmiştir. 
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             Hizmet sunumu(1) 
            Madde 8- Bakım hizmetlerinin sunumunda kişinin biyolojik, fiziksel, psikolojik ve sosyal 
ihtiyaçları da dikkate alınır. Bakım  hizmetlerinin standardizasyonu, geliştirilmesi ve 
yaygınlaştırılması için Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı koordinasyonunda çalışmalar 
yürütülür. 
            Bakım hizmetleri ile bakımın nitelikli temini sağlanır.  
            Bakım çeşitleri 
            Madde 9- Bakım hizmetleri, evde bakım veya kurum bakımı modelleriyle sunulabilir. 
Öncelikle kişinin sosyal ve fiziksel çevresinden ayrılmaksızın hizmetin sunulması esas alınır. 
            Rehabilitasyon(2) 
            Madde 10- Rehabilitasyon hizmetleri toplumsal hayata katılım ve eşitlik temelinde 
engellilerin bireysel ve toplumsal ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik olarak verilir. Rehabilitasyon 
kararının alınması, plânlanması, yürütülmesi, sonlandırılması dâhil her aşamasında engelli ve 
ailesinin aktif ve etkili katılımı esastır.  
            Rehabilitasyonun her alanında ihtiyaç duyulan personelin yetiştirilmesine yönelik eğitim 
programları geliştirilir ve bu personelin istihdamı için gerekli önlemler alınır. 
            Erken tanı ve koruyucu hizmetler(3) 
            Madde 11- Yeni doğan, erken çocukluk ve çocukluğun her dönemi fiziksel, işitsel, 
duyusal, sosyal, ruhsal ve zihinsel gelişimlerinin izlenmesi, genetik geçişli ve engelliliğe neden 
olabilecek hastalıkların erken teşhis edilmesinin sağlanması, engelliliğin önlenmesi, var olan 
engelliliğin şiddetinin olabilecek en düşük seviyeye çekilmesi ve ilerlemesinin durdurulmasına 
ilişkin çalışmalar Sağlık Bakanlığınca planlanır ve yürütülür.  
            İş ve meslek analizi(4) 
            Madde 12- Engellilik türlerini dikkate alan iş ve meslek analizleri, Aile ve Sosyal 
Politikalar Bakanlığının koordinatörlüğünde Millî Eğitim Bakanlığı ve Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanlığı tarafından yapılır. Bu analizlerin ışığında, engellilerin durumlarına uygun 
meslekî rehabilitasyon ve eğitim programları, anılan kurumlarca geliştirilir. 
            Meslekî rehabilitasyon(5)  
            Madde 13- Engellilerin yeteneklerine göre mesleğini seçme ve bu alanda eğitim alma 
hakkı kısıtlanamaz. 
            Engellilerin yetenekleri doğrultusunda yapabilecekleri bir işte eğitilmesi, meslek 
kazandırılması, verimli kılınarak ekonomik ve sosyal refahının sağlanması amacıyla meslekî 
rehabilitasyon hizmetlerinden yararlanmasının sağlanması esastır. 
            Gerçek veya tüzel kişilerce açılacak olan özel meslekî rehabilitasyon merkezleri, yetenek 
geliştirme merkezleri ve korumalı işyerlerinin değişik tipleri ile özel işyerlerinde bireylerin 
bireysel gelişimleri ve yeteneklerine uygun iş veya becerilerini geliştirici tedbirler alınır. Bu 
alandaki hizmetler ihtiyaçlara göre iş ve meslek analizi yapılarak hizmet satın alınması suretiyle 
temin edilebilir. Buna ilişkin usûl ve esaslar, Milli Eğitim Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik 
Bakanlığı ve Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığınca müştereken çıkarılacak yönetmelikle 
belirlenir. 
            Sosyal ve mesleki rehabilitasyon hizmetleri belediyeler tarafından da verilir. Belediyeler 
bu hizmetlerin sunumu sırasında gerekli gördüğü hallerde, halk eğitim ve çıraklık eğitim 
merkezleri ile işbirliği yapar. Engellinin rehabilitasyon talebinin karşılanamaması halinde engelli, 
hizmeti en yakın merkezden alır ve ilgili belediye her yıl bütçe talimatında belirlenen miktarı 
hizmetin satın alındığı merkeze öder. 
____________________ 

1) 25/4/2013 tarihli ve 6462 sayılı Kanunun 69 uncu maddesiyle bu maddede yer alan “Sosyal Hizmetler ve 

Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğü” ibaresi “Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı”  şeklinde 

değiştirilmiştir. 

2) 25/4/2013 tarihli ve 6462 sayılı Kanunun 69 uncu maddesiyle bu maddede yer alan “özürlülerin” ve 

“özürlü” ibareleri sırasıyla “engellilerin” ve “engelli” şeklinde değiştirilmiştir. 

3) 25/4/2013 tarihli ve 6462 sayılı Kanunun 69 uncu maddesiyle bu maddede yer alan “özürlülüğe”, 

“özürlülüğün” ve “özrün” ibareleri sırasıyla “engelliliğe”, “engelliliğin” ve “engelliliğin” şeklinde 

değiştirilmiştir. 

4) 25/4/2013 tarihli ve 6462 sayılı Kanunun 69 uncu maddesiyle bu maddede yer alan “Özür”, “Özürlüler 

İdaresi Başkanlığının” ve “özürlülerin” ibareleri sırasıyla “Engellilik”, “Aile ve Sosyal Politikalar 

Bakanlığının” ve “engellilerin”  şeklinde değiştirilmiştir. 

5) 25/4/2013 tarihli ve 6462 sayılı Kanunun 69 uncu maddesiyle bu maddede yer alan “Özürlülerin”, 

“Özürlüler İdaresi Başkanlığınca”, “Özürlünün” ve “özürlü” ibareleri sırasıyla “Engellilerin”, “Aile ve 

Sosyal Politikalar Bakanlığınca”, “Engellinin” ve “engelli” şeklinde değiştirilmiştir. 
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            İstihdam(1) 
            Madde 14- İşe alımda; iş seçiminden, başvuru formları, seçim süreci, teknik 
değerlendirme, önerilen çalışma süreleri ve şartlarına kadar olan safhaların hiçbirinde engellilerin 
aleyhine ayrımcı uygulamalarda bulunulamaz. 
            Çalışan engellilerin aleyhinde sonuç doğuracak şekilde, engelliliğiyle ilgili olarak diğer 
kişilerden farklı muamelede bulunulamaz. 
            Çalışan veya iş başvurusunda bulunan engellilerin karşılaşabileceği engel ve güçlükleri 
azaltmaya veya ortadan kaldırmaya yönelik istihdam süreçlerindeki önlemlerin alınması ve 
işyerinde fiziksel düzenlemelerin bu konuda görev, yetki ve sorumluluğu bulunan kurum ve 
kuruluşlar ile işyerleri tarafından yapılması zorunludur. Engellilik durumları sebebiyle işgücü 
piyasasına kazandırılmaları güç olan engellilerin istihdamı, öncelikle korumalı işyerleri 
aracılığıyla sağlanır. 
            Korumalı işyerleriyle ilgili usûl ve esaslar Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Maliye 
Bakanlığı ve Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığınca müştereken çıkarılacak yönetmelikle 
düzenlenir.  
            Eğitim ve öğretim(2) 
            Madde 15- Hiçbir gerekçeyle engellilerin eğitim alması engellenemez. Engelli çocuklara, 
gençlere ve yetişkinlere, özel durumları ve farklılıkları dikkate alınarak, bütünleştirilmiş 
ortamlarda ve engelli olmayanlarla eşit eğitim imkânı sağlanır.  
            Engelli üniversite öğrencilerinin öğrenim hayatlarını kolaylaştırabilmek için 
Yükseköğretim Kurulu bünyesinde araç-gereç temini, özel ders materyallerinin hazırlanması, 
engellilere uygun eğitim, araştırma ve barındırma ortamlarının hazırlanmasının temini gibi 
konularda çalışma yapmak üzere Özürlüler Danışma ve Koordinasyon Merkezi kurulur. 
            Özürlüler Danışma ve Koordinasyon Merkezinin çalışma usûl ve esasları, Sağlık 
Bakanlığı, Millî Eğitim Bakanlığı ve Yükseköğretim Kurumu ile Aile ve Sosyal Politikalar 
Bakanlığınca müştereken hazırlanan yönetmelikle belirlenir. 
            İşitme engellilerin eğitim ve iletişimlerinin sağlanması amacıyla Türk Dil Kurumu 
Başkanlığı tarafından Türk işaret dili sistemi oluşturulur. Bu sistemin oluşturulmasına ve 
uygulanmasına yönelik çalışmaların esas ve usûlleri Türk Dil Kurumu Başkanlığı 
koordinatörlüğünde, Milli Eğitim Bakanlığı ile Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığınca 
müştereken çıkarılacak yönetmelikle belirlenir. 
            Engellilerin, her türlü eğitim ve kültürel ihtiyaçlarını karşılamak üzere kabartma, sesli, 
elektronik kitap; alt yazılı film ve benzeri materyal üretilmesini teminen gerekli işlemler, Millî 
Eğitim Bakanlığı ve Kültür ve Turizm Bakanlığınca müştereken yürütülür. 
            Eğitsel değerlendirme(3) 
            Madde 16- Engellilerin eğitsel değerlendirme ve tanılaması il milli eğitim müdürlükleri 
rehberlik araştırma merkezlerinde uzman kişilerden oluşan ve engelli ailesinin yer aldığı özel 
eğitim değerlendirme kurulu tarafından yapılır ve eğitim plânlaması geliştirilir. Bu plânlama her 
yıl yeniden değerlendirilerek gelişmeler doğrultusunda gözden geçirilir. 
            Çıraklık eğitimi almak isteyen engellilerin ilgi, istek, yetenek ve becerileri doğrultusunda 
ve sağlık kurulu raporunu da dikkate almak suretiyle hangi meslek dalında eğitim alacaklarına 
kurul karar verir. 
            Kurulun teşkili ve çalışma usûl ve esasları Milli Eğitim Bakanlığı ile Aile ve Sosyal 
Politikalar Bakanlığınca müştereken çıkarılacak yönetmelikle belirlenir. 

_____________________ 
 1) 25/4/2013 tarihli ve 6462 sayılı Kanunun 69 uncu maddesiyle bu maddede yer alan “özürlülerin”, 

“özrüyle”, “Özürlülük” ve “Özürlüler İdaresi Başkanlığınca” ibareleri sırasıyla “engellilerin”, 

“engelliliğiyle”, “Engellilik” ve “Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığınca” şeklinde değiştirilmiştir. 

 2) 25/4/2013 tarihli ve 6462 sayılı Kanunun 69 uncu maddesiyle bu maddede yer alan “özürlülerin”, 

“Özürlü”, “özürlü”, “özürlülere”, “Özürlüler”, “Özürlüler İdaresi Başkanlığınca”, “, Sosyal Hizmetler ve 

Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğü ve Özürlüler İdaresi Başkanlığınca” ve “Özürlülerin” ibareleri 

sırasıyla “engellilerin”, “Engelli”, “engelli”, “engellilere”, “Engelliler”, “Aile ve Sosyal Politikalar 

Bakanlığınca”, “ile Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığınca” ve “Engellilerin” şeklinde değiştirilmiştir. 

3) 25/4/2013 tarihli ve 6462 sayılı Kanunun 69 uncu maddesiyle bu maddede yer alan “Özürlülerin”, 

“özürlü”, “özürlülerin” ve “Özürlüler İdaresi Başkanlığınca” ibareleri sırasıyla “Engellilerin”, “engelli”, 

“engellilerin” ve “Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığınca”, şeklinde değiştirilmiştir. 



9467 
  

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 
Değiştirilen Hükümler 

  
            Madde 17-18- (8.6.1965 tarihli ve 625 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu ile 

ilgili olup yerine iĢlenmiĢtir.)  
            Madde 19- (23.6.1965 tarihli ve 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu ile ilgili olup yerine 

iĢlenmiĢtir.)  
            Madde 20-21- (14.7.1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile ilgili olup 

yerine iĢlenmiĢtir.)  
            Madde 22- (29.7.1970 tarihli ve 1319 sayılı Emlak Vergisi Kanunu ile ilgili olup 

yerine iĢlenmiĢtir. ) 
            Madde 23-24- (18.1.1972 tarihli ve 1512 sayılı Noterlik Kanunu ile ilgili olup yerine 

iĢlenmiĢtir. )  
            Madde 25- (1.7.1976 tarihli ve 2022 sayılı 65 YaĢını DoldurmuĢ Muhtaç, Güçsüz ve 

Kimsesiz Türk VatandaĢlarına Aylık Bağlanması Hakkında Kanun ile ilgili olup yerine 

iĢlenmiĢtir. )  
            Madde 26 ilâ 30- (24.5.1983 tarihli ve 2828 sayılı Sosyal Hizmetler ve Çocuk 

Esirgeme Kurumu Kanunu ile ilgili olup yerine iĢlenmiĢtir. )  
             Madde 31- (13.10.1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu ile ilgili olup 

yerine iĢlenmiĢtir. )  
            Madde 32- (25.10.1984 tarihli ve 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu ile ilgili 

olup yerine iĢlenmiĢtir. )  
            Madde 33- (21.5.1986 tarihli ve 3289 sayılı Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünün 

TeĢkilat ve Görevleri Hakkında Kanun ile ilgili olup yerine iĢlenmiĢtir. )  
            Madde 34- (7.5.1987 tarihli ve 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu ile ilgili 

olup yerine iĢlenmiĢtir. )  
            Madde 35- (30.4.1992 tarihli ve 3797 sayılı Milli Eğitim Bakanlığının TeĢkilat ve 

Görevleri Hakkında Kanun ile ilgili olup yerine iĢlenmiĢtir. )   
            Madde 36- (28.12.1993 tarihli ve 3960 sayılı Kalıtsal Hastalıklarla Mücadele Kanunu 

ile ilgili olup yerine iĢlenmiĢtir. )  
            Madde 37- (13.4.1994 tarihli ve 3984 sayılı Radyo ve Televizyonların KuruluĢ ve 

Yayınları Hakkında Kanun ile ilgili olup yerine iĢlenmiĢtir.) 
            Madde 38- (22.11.2001 tarihli ve 4721 sayılı Türk Medenî Kanunu ile ilgili olup 

yerine iĢlenmiĢtir.)  
            Madde 39- (22.5.2003 tarihli ve 4857 sayılı ĠĢ Kanunu ile ilgili olup yerine 

iĢlenmiĢtir.)  
            Madde 40- (10.7.2004 tarihli ve 5216 sayılı BüyükĢehir Belediyesi Kanunu ile ilgili 

olup yerine iĢlenmiĢtir. )  
            Madde 41- (26.9.2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu ile ilgili olup yerine 

iĢlenmiĢtir.) 
            Madde 42 ilâ 48- (25.3.1997 tarihli ve 571 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile 

ilgili olup yerine iĢlenmiĢtir. )   
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 Madde 49- a) Ekli (1) sayılı listede yer alan kadrolar iptal edilerek 190 sayılı  Kanun 

Hükmünde Kararnamenin eki (I) sayılı cetvelin Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu 

Genel Müdürlüğü bölümünden çıkarılmış, ekli (2) sayılı listede yer alan kadrolar ihdas edilerek 

adı geçen Kanun Hükmünde Kararnameye bağlı (I) sayılı cetvelin adı geçen Genel Müdürlüğe ait  

bölümüne eklenmiştir.  

 b) Ekli (3) sayılı listede yer alan kadrolar iptal edilerek 190 sayılı  Kanun Hükmünde 

Kararnamenin eki (I) sayılı cetvelin Özürlüler İdaresi Başkanlığı bölümünden çıkarılmış, ekli (4) 

sayılı listede yer alan kadrolar ihdas edilerek adı geçen Kanun Hükmünde Kararnameye bağlı (I) 

sayılı cetvelin adı geçen Başkanlığa ait bölümüne eklenmiştir.(1) 

 Yürürlükten kaldırılan hükümler 

 Madde 50- a) 17.7.1964 tarihli ve 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun ek 37 nci 

maddesi,  

 b) 29.6.1956 tarihli ve 6762 sayılı Türk Ticaret Kanununun 668 inci  maddesinin üçüncü 

fıkrası, 

 c) 22.4.1926 tarihli ve 818 sayılı Borçlar Kanununun 14 üncü maddesinin son fıkrası, 

 Yürürlükten kaldırılmıştır. 

 Geçici Madde 1- Bu Kanunda öngörülen yönetmelikler Kanunun yayımı tarihinden 

itibaren bir yıl içerisinde yürürlüğe konulur. 

 Geçici Madde 2- Kamu kurum ve kuruluşlarına ait mevcut resmî yapılar,  mevcut tüm 

yol, kaldırım, yaya geçidi, açık ve yeşil alanlar, spor alanları ve benzeri sosyal ve kültürel alt yapı 

alanları ile gerçek ve tüzel kişiler tarafından yapılmış ve umuma açık hizmet veren her türlü 

yapılar bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren sekiz yıl içinde engellilerin erişebilirliğine 

uygun duruma getirilir. (2)(3)  

 Geçici Madde 3(4)- Büyükşehir belediyeleri ve belediyeler, şehir içinde kendilerince 

sunulan ya da denetimlerinde olan toplu taşıma hizmetlerinin engellilerin erişilebilirliğine uygun 

olması için gereken tedbirleri alır. Mevcut özel ve kamu toplu taşıma araçları, bu Kanunun 

yürürlüğe girdiği tarihten itibaren sekiz yıl içinde engelliler için erişilebilir duruma getirilir. (2) 

(Ek fıkra: 4/7/2012-6353/34 md.) Bu Kanunun geçici 2 nci maddesi ile bu maddenin 

birinci fıkrasında belirtilen erişilebilirlik standartlarının uygulanmasının izlenmesi ve denetimi her 

ilde Aile ve Sosyal Politikalar, İçişleri, Çevre ve Şehircilik, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme 

Bakanlıkları ile engelliler ile ilgili konfederasyonların temsilcilerinden oluşan komisyon 

tarafından yapılır. İhtiyaç halinde birden fazla komisyon kurulabilir. Denetim sonucunda ilgili 

belediye ve kamu kurum ve kuruluşları ile umuma açık hizmet veren her türlü yapıların ve açık 

alanların malikleri ile toplu taşıma araçlarının sahiplerine eksikleri tamamlaması için birinci 

fıkrada belirtilen sürenin bitiminden itibaren iki yılı geçmemek üzere ek süre verilebilir. 

__________________ 
(1) Bu madde ile iptal ve ihdas edilen kadrolar için 7/7/2005 tarihli ve 25868 sayılı Resmi Gazete’ye bakınız. 

(2) 4/7/2012 tarihli ve 6353 sayılı Kanunun 34 üncü maddesiyle, bu maddede yer alan “yedi yıl” ibaresi 

“sekiz yıl” şeklinde değiştirilmiştir. 

3) 25/4/2013 tarihli ve 6462 sayılı Kanunun 69 uncu maddesiyle bu maddede yer alan “özürlülerin” ibaresi 

“engellilerin” şeklinde değiştirilmiştir. 

4) 25/4/2013 tarihli ve 6462 sayılı Kanunun 69 uncu maddesiyle bu maddede yer alan “özürlülerin” ve 

“özürlüler” ibareleri sırasıyla “engellilerin” ve “engelliler” şeklinde değiştirilmiştir. 
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(Ek fıkra: 4/7/2012-6353/34 md.) Sürenin bitiminden itibaren öngörülen 

yükümlülüklerini yerine getirmediği denetim komisyonlarınca tespit edilen umuma açık hizmet 

veren her türlü yapılar ve açık alanlar ile toplu taşıma araçlarının sahibi olan gerçek ve özel hukuk 

tüzel kişilerine Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından her bir tespit için bin Türk 

Lirasından beş bin Türk Lirasına kadar idari para cezası uygulanır. Bu şekilde bir yıl içinde 

uygulanacak idari para cezasının tutarı ellibin lirayı geçemez. Sürenin bitiminden itibaren 

öngörülen yükümlülüklerini yerine getirmediği denetim komisyonlarınca tespit edilen büyükşehir 

belediyeleri, belediyeler ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarına Aile ve Sosyal Politikalar 

Bakanlığı tarafından her bir tespit için beşbin Türk Lirasından yirmibeşbin Türk Lirasına kadar 

idari para cezası uygulanır. Bu şekilde bir yıl içinde uygulanacak idari para cezasının tutarı 

beşyüz bin lirayı geçemez. Bu maddeye göre verilen idari para cezaları tebliğinden itibaren bir ay 

içerisinde ödenir. Genel bütçeye gelir kaydedilen idari para cezası tutarları dikkate alınarak 

erişilebilirlik konusundaki projelerde kullanılmak üzere Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı 

bütçesinde ödenek öngörülür. 

(Ek fıkra: 4/7/2012-6353/34 md.) Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar; 

İçişleri, Maliye, Çevre ve Şehircilik, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlıklarının ve 

engelliler ile ilgili konfederasyonların görüşleri alınmak sureti ile Aile ve Sosyal Politikalar 

Bakanlığınca bir yıl içerisinde çıkarılacak yönetmelikle belirlenir. 

 Geçici Madde 4- Bu Kanunla Özürlüler İdaresi Başkanlığı ile Sosyal Hizmetler ve Çocuk 

Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğü teşkilat kanunlarında yapılan yeni düzenleme sebebiyle 

kadro ve görev unvanları değişenler veya kaldırılanlar bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten 

itibaren bir yıl içinde boş bulunan durumlarına uygun kadrolara atanırlar. Bunlar yeni bir kadroya 

atanıncaya kadar her türlü malî haklarını eski kadrolarına göre almaya devam ederler. Söz konusu 

personelin atandıkları yeni kadroların aylık, ek gösterge, her türlü zam ve tazminatları ile diğer 

malî hakları toplamının net tutarı, eski kadrosunda en son ayda almakta oldukları aylık, ek 

gösterge, her türlü zam ve tazminatları ile diğer malî hakları toplamı net tutarından az olması 

halinde aradaki fark giderilinceye kadar atandıkları kadroda kaldıkları sürece hiçbir vergi ve 

kesintiye tâbi tutulmaksızın tazminat olarak ödenir. Kadro ve görev unvanı değişmeyenler ise 

aynı kadro ve görev unvanlarına atanmış sayılırlar. 

Mevcut belgelerin geçerliliği 

Geçici Madde 5 –(Ek: 25/4/2013-6462/ 2 md.)  

Engelli bireylerin bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce ilgili mevzuatına göre 

almış oldukları sağlık kurulu raporlarına istinaden hâlen yararlanmakta oldukları hak ve 

menfaatlerin, sağlık kurulu raporu dışındaki diğer şartların muhafaza edilmesi ve ilgili 

mevzuatına göre bu hak ve menfaatlerin devamının mümkün olması kaydıyla, önceki raporların 

geçerlilik süresi içinde aynı şekilde uygulanmasına devam olunur. Ayrıca, engelli bireylerin ilgili 

mevzuatına uygun olarak daha önceden almış oldukları sağlık kurulu raporlarına istinaden 

engellilik durumlarının tespitine veya engellilikleri dolayısıyla kendilerine veya yakınlarına 

kolaylıklar ya da haklar teminine yönelik olarak bu maddenin yayımı tarihine kadar verilmiş olan 

özürlü, sakat, çürük veya zihinsel ya da bedensel engelleri niteleyen benzeri ibareleri içeren belge, 

kimlik, kart ve benzeri belgelerin, geçerli oldukları süreler dâhilinde yenilenmeleri gerekmez. 
 Yürürlük 

 Madde 51- Bu Kanunun 35 inci maddesi ile 50 nci maddesinin (a) bendi 1.6.2006 

tarihinde, diğer maddeleri yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

 Yürütme 

 Madde 52- Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 
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5378 SAYILI KANUNA EK VE DEĞĠġĠKLĠK GETĠREN 
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5378 sayılı Kanunun değiĢen maddeleri 

Yürürlüğe GiriĢ  Tarihi 

6353 Geçici Madde 2 ve 3 12/7/2012 

6462 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 

Geçici Madde 2, Geçici Madde 3, Geçici 

Madde 5 

3/5/2013 

 



 


