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1.Engelli bireylerin ihtiyaç duyduğu elektronik cihazlar için faizsiz kredi 

sağlanmalıdır. Çünkü; günümüzde çalışarak emek sarf eden, okuyan ve üreten 

girişimci vatandaşlarımıza yönelik demokratik ve sosyal devlet anlayışıyla 

hareket eden devletimiz tarafından çeşitli kolaylıklar sağlanmakta olup, bu 

çerçevede; yapılan işin niteliğine göre kredi verilerek borçlanma kolaylığıyla 

birlikte gerekli ekonomik destek de sağlanmaktadır. Engelli bireylerin de, hayatı 

kolaylaştıran, özellikle de engelli olmayan bireylerle aradaki fırsat eşitliğini 

sağlayan teknolojilere azami derecede ihtiyacı vardır.Söz konusu teknolojiler 

yüksek maliyetlerinden ve Türk vatandaşlarının bu mâliyeti karşılayacak alım 

gücüne sahip olmamalarından ötürü, bahsi geçen araç-gereçlerin temini 

noktasında finansal destek sağlanması artık bir gereklilik haline gelmiştir. Bahsi 

geçen cihazlar ileri teknoloji ürünü ve ithal ürünler olmaları sebebiyle yüksek 

fiyat etiketine sahiplerdir. Yeterli ekonomik imkânlara sahip olmayan engelli 

vatandaşlar açısından bu cihazlara erişmek maalesef pek mümkün değildir. Bu 

sebeple engelli vatandaşların temin etmekte zorlandıkları yüksek maliyetli 

elektronik cihazların satın alınmasında kredi desteğine fazlasıyla ihtiyaç 

duyulmaktadır. Devlet bankalarından sağlanacak uzun vadeli faizsiz kredilerle 
engelli vatandaşların ihtiyaçlarının karşılanabilmesi mümkündür. 

2.Şartnamelerde erişilebilirlik şart olmalı ve kamu herkes için erişilebilir 

olmalıdır.                                                   

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yapılan araştırma verilerine 

göre; Türkiye’de nüfusun 6.9’unu engelliler oluşturmaktadır. Sağlıklı bir engelli 

veri tabanının bulunmaması ve engelli nüfusun idari kayıtlar üzerinden tespit 

edilmesi ile uluslararası istatistikler birlikte değerlendirildiğinde bu oranın 

asgari %10 civarında olduğu tahmin edilmektedir. Türkiye Cumhuriyeti 

Devleti’nin demokratik ve sosyal devlet anlayışı çerçevesinde vatandaşlarına 

sunmuş olduğu tüm ürün ve hizmetlerin, eşitlik ilkesi gereğince vatandaşlarının 

farklılıkları göz önünde bulundurularak, evrensel tasarım ilkesine uygun, 

kapsayıcı ve bütünleşik bir anlayış ile erişilebilir olarak sunulması esastır; 

fakat, ülkemizde kamu tarafından sunulan ürün ve hizmetlerde erişilebilirlik 

standartlarına uygunluk şartı aranmadığı için açık alanlar, yol ve kaldırımlar, 

bina ve eklentileri, sosyal donatı alanları ve kent mobilyaları, park ve oyun 

alanları, spor tesisleri, internet siteleri ve mobil uygulamaları ile daha pek çok 

ürün ve hizmet engelliler için erişilebilir değildir. Kamu, erişilebilirlik 

standartlarına uygunluk şartı aramadan sunduğu bu ürün ve hizmetleri, tekrar 

ek mali kaynak harcayarak engelliler için erişilebilir hale getirmek amacıyla 

çalışma yapmaktadır. Bu da kamu kaynağının etkinliğini ve verimliliğini 

düşürmektedir.Nitekim, ABD’de 1973’lü yıllarda başlayan erişilebilirlik 



düzenlemeleri mevzuat çalışmaları, Avrupa Birliği Parlamentosu tarafından 

kabul edilen Avrupa Erişilebilirlik Yasası; kamu tarafından temin ve tedarik 

edilecek olan tüm mal ve hizmetlerin erişilebilirlik standartlarına uygun olma 

şartını aramaktadır. Böylece kamu tarafından sunulan tüm ürün ve 

hizmetlerden, bütün vatandaşlar eşit ve erişilebilir olarak faydalanabilmekte, 

engelliler için erişilebilirlik düzenlemeleri yapmak amacıyla kamu kaynağı 

kullanılmasına da ihtiyaç duyulmamaktadır. Anayasamızın 10’uncu Maddesi, 

Birleşmiş Milletler Engelli Hakları Sözleşmesinin 9’uncu Maddesi, 5378 sayılı 

Engelliler Hakkında Kanunun 7’inci Maddesi ve diğer ilgili mevzuat 

hükümlerine göre kamu kurum ve kuruluşları tarafından sunulan tüm ürün ve 

hizmetlerin esasen erişilebilir olması şarttır. Ancak, engelliler için mevzuatta 

var olan erişilebilirlik düzenlemeleri genel bir mahiyette şart koşulmadığı için 

uygulamaya geçememektedir. Bu bağlamda; tüm kamu kurum ve kuruluşları için 

bağlayıcı nitelikte olan 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun “Şartnameler” 

başlıklı 12’inci Maddesinde değişiklik yapılarak, temin ve tedarik edilecek tüm 

ürün ve hizmetler ile inşaat ve yapı işlerinin erişilebilirlik standartlarına uygun 

olarak yapılması için ihaleye çıkılması ya da doğrudan temin ile 

gerçekleştirilmeleri zorunlu hale getirilmelidir. 4734 Sayılı Kamu İhale 

Kanununda yapılacak bu değişiklik ile kamu kurum ve kuruluşları tarafından 

sunulan tüm ürün ve hizmetler ile inşaat ve yapı işleri engelliler için erişilebilir 

olarak gerçekleştirilmiş olacak, hizmet sunumundan sonra erişilebilirlik 

düzenlemeleri için ilave kamu kaynağı kullanılmayacağından, kamu kaynağı 
etkin ve verimli bir biçimde kullanılmış olacaktır. 

3.Aynı meslek çatısı altında vazife ifa eden insanların farklı özlük hakları ve 

statülere tâbi tutulması adaletsizce bir yaklaşımdır. Bu sebeple, kamuda tek 

istihdam şekli kadrolu olmalı; sözleşmeli istihdam son bulmalıdır. 

 

4.Aile ve çocuk yardımı ile sosyal yardımlar günümüz koşullarına göre 

güncellenmek suretiyle asgari ücretin yarısı oranında sabitlenmelidir.  

5.Gelir vergisindeki düzensizlik adaletsizliğe yol açmaktadır. Gelir Vergisinde 

Oran %15’de sabitlenmelidir. 

 

6.Kamu görevlilerine de emeklilerde olduğu gibi Dini bayramlar öncesi 

ikramiye verilmelidir. 

 

7.Bayramlarda görev yapan personele fazla mesai verilmeli; fazla mesai 

ücretleri günün şartlarına göre belirlenmelidir. 

 

8.İzinler iş günü esasına göre verilmelidir. 

 

9. Engellilik alanında engelli yöneticiler olmalıdır çünkü; günümüzde engelli 

camiasının en önemli sorunlarından biri, hem bakanlıklar, hem de belediyelerin 

engellilik alanında çalışan organları ile toplumun engelli kesimi arasındaki 



iletişimin zayıf ve yetersiz olmasıdır. Bu durum, kurumların engellilere yönelik 

çalışmalarında ve ürettiği hizmetlerde ciddi mânada bir uyumsuzluğun 

doğmasına, ihtiyaca bağlı taleplerin beklenen oranda cevap bulamamasına ve 

hatta insan emeğinin ve mâli kaynakların israfına yol açmaktadır. Bu meselenin 

çözümü engellilik alanına hakim, bilgi, beceri ve deneyim sahibi, empatik 

iletişim kurabilme özelliğine haiz engelli kadrolarla mümkündür.  

Aile ve Sosyal politikalar Bakanlığı bünyesinde engellilere yönelik faaliyet 

gösteren müdürlük ve birimlerdeki yönetici kadrolarının gerekli donanıma 

sahip, kendini ispatlamış engelli bireylerden oluşması yukarıda değindiğimiz 

sebepten ötürü elzemdir; zira bu, engelli toplumu ile kamunun engellilere 

yönelik çalışmalar yürüten kurumları arasındaki bağın kuvvetlendirilmesi, söz 

konusu kurumların verimliliğinin ve etkinliğinin arttırılması hususunda bir 

gerekliliktir. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın Engelli 

bireylerin yönetici olmalarının önündeki engellerin kaldırılmasının gerekliliği 

noktasındaki beyanına paralel olarak, engellilere hizmet eden birim ve 

müdürlükler engelli yöneticiler tarafından yönetilmelidir. 

 

10.Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği sınavları öncesi hizmet içi 

eğitimlerin verilmesi, engelli personele de engellerine uygun eğitim materyalleri 

ile desteklenmeli ve gerekli erişilebilirlik koşulları sağlanmak suretiyle sınavın 

gerçekleştirilmesi gerekmektedir. 

 

11. Ataması yapılan engelli kamu personeline karşı engelinden dolayı görev ve 

sorumluluk vermeme, atıl bırakma, rencide etme gibi hak ihlalleri ve ayrımcılık 

vakalarının önlenmesi için kurum yöneticilerine yönelik hizmet içi eğitim 

semineri verilerek, farkındalık sağlanması  için kamu insan kaynaklarının 

verimli kullanılmasının teşvik edilmesi gerekmektedir. 

12. Engelli öğretmenlere karşı okul idarecileri tarafından branş dersi vermeme, 

15 saat maaş karşılığından fazla ders vermeme gibi idari tasarrufla mobbing 

uygulanmasını önlemek ve kamu insan kaynaklarını verimli kullanılmasını 

sağlamak için çalışma yapılması gerekmektedir. 

 

13. Görme engelli öğretmenlere yönelik ekran okuyucu programlar kullanılarak 

hizmet içi dijital okur – yazarlık kursu, EBA kursu ve dijital içerik geliştirme 

kursu gibi kursların düzenlenmesi gerekmektedir. 

 

14.Mazerete dayalı tayin talepleri konunun önemine binaen öncelikli olarak 

değerlendirilmelidir. 

 

15.Eğitim çalışanlarının tümüne Salon Başkanlığı ve Gözcülüğü görevleri 

verilmelidir. 

 



16.Ehliyet ve liyakatin hakkaniyete gölge düşüren mülakat uygulamasıyla 

sağlanamayacağı çok açıktır. Bu sebeple, atama ve görevde yükselmelerde 

mülakat yöntemine son verilerek adalet sağlanmalıdır.   

 

17. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip ERDOĞAN tarafından açıklanan; 

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı İnsan Hakları Eylem Planı 

çerçevesinde, “engelli kamu personelinin üst düzey ve yönetici kadrolarında 

görevlendirilmesi” ile ilgili hedef ve tasarrufları doğrultusunda Yükseköğretim 

Kurumları,Milli Eğitim Bakanlığı ve Bağlı Birimlerde engelli kamu personelinin 

yönetici kadrolarında da değerlendirilmeli,en az yüzde üç engelli istihdamı şartı 

Yöneticilik sınavlarında da uygulanmalı, gerekli şartları taşıyan yönetici adayı 

engellilere yönelik fırsat eşitliği sağlanmalıdır.  

 

18. Kamu görevlilerinin ücretleri; 31.12.2021 tarihinden itibaren geçerli olmak 

üzere 750₺ seyyanen zam yapılmakla birlikte 2022 ve 2023 yıllarını kapsamak 

üzere her altı aylık dilimlerde enflasyon + yüzde 7 oranında artış 

gerçekleşmelidir. 

 

19.Toplu sözleşme görüşmeleri canlı yayınlanmalı, toplum nezdinde şeffaf hâle 

getirilmelidir. 

 

20.Haksızlığa, ayrımcılığa ve mobbinge maruz kalan, tüm hizmet sınıflarında 

görev yapan engelli kamu çalışanlarının mağduriyetlerini giderici çalışmalar 

yapılmalı, bu hususta, konu özelinde çaba harcayan sivil toplum kuruluşlarının 

görüşleri dikkate alınmalıdır.  

 

21.5510 ve 5434 Sayılı Kanuna tabi memurlar arasında özlük ve emekliliğe esas 

uçurum giderilmeli, her iki taraf arasında eşit ve adil koşullar sağlanmalıdır.  

 

22.Engelli kamu görevlilerinin ataması Mayıs ve Aralık aylarında (yılda iki 

defa) yapılmalı, ataması yapılan engelli kamu personelinin işe alım ve uyum 

sürecinde kurulacak komisyonlar vasıtasıyla adaylıkları tamamlanmalı, 

niteliklerinin artırılması gözetim altında sağlanmalıdır. 

 

23.Kamuda engelli istihdam oranı % 6 (yüzde altı) olarak güncellenmelidir. 

 

24.Görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavları ile yapılan il içi ve il dışı 

atamalar sonucunda kurulu düzenini değiştirmek zorunda kalınması sebebiyle 

pek çok engelli kamu çalışanı mağdur olmaktadır. Bu noktada kişinin engel 

türüne göre çözüm üretilmeli, hayat koşulları tehlike altına girecek veya 

zorlaşacak engelli kişiler için kolaylık sağlanmalıdır.   

 



25. Yükseköğretim Kurumları ve Milli Eğitim Bakanlığı çatısı altında, Yardımcı 

hizmetler kadrosunda çalışan engelli bireylerin görev tanımına ilişkin 

belirsizlikten kaynaklanan sorunların çözülmesi hususunda yasal düzenlemeler 

yapılması, ayrıca; çalışma hayatında lise,ön lisans, lisans ve lisans üstü eğitim 

görmüş engellilerin Adalet Bakanlığı’nda görev yapan mübaşirlerde olduğu gibi 

bir defaya mahsus sınavsız Genel İdare Hizmetleri sınıfı veya aldıkları eğitim 

branşında uygun kadrolara yerleştirilmesi gerekmektedir. 

26. Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde hizmet veren kurum ve kuruluşlarda 

Döküman Yönetim Sistemi (DYS) isimli elektronik belge  yönetim sistemi 

kullanılmaktadır. Yine Bakanlığımız tarafından 2017 itibariyle sistemin görme 

engellilerin bilgisayarlarında kullandığı ekran okuyucular ile erişilebilirliği 

sağlanmıştır. Özelde görme engellilere, genelde ise tüm engellilere hizmet içi 

eğitimin verilerek sistemi kullanmaları ve iş hayatında aktif rol almaları 

sağlanmalıdır. 

 

27.Yükseköğretim Kurumları ve Milli Eğitim Bakanlığı Çatısı altında çalışan 

tüm kamu görevlilerinin çocuklarına Kreş açılmalı, bunun mümkün olmadığı 

birimlerde görev yapan personele maaşlarıyla birlikte 1050 TL Kreş Ödeneği 

ödemesi yapılmalıdır. 

 

 

28.Görme ve işitme engelli kamu çalışanı ebeveynlerin okul öncesi ve ilkokul 

çağı çocuklarının eğitimlerinin desteklenmesi amacıyla, kaynaştırma yoluyla 

eğitim gören engelli çocukların faydalandığı destek eğitim uygulamalarından 

yararlanması sağlanmalıdır.  

 

29.Ağır engelli çocuğu olan kamu çalışanlarına erken emeklilik hakkı 

verilmelidir. 

 

30.Tüm kamu çalışanları devlete ait sosyal tesislerden %50 oranında indirimli 

olarak yararlanmalıdır. 

 

31.Engelli ve kronik hastalığı olan çalışanlara yönelik iş sağlığı ve güvenliği 

konusunda çalışma başlatılmalı, söz konusu kişiler için ivedi bir şekilde gerekli 

tedbirlerin alınması sağlanmalıdır.   

 

32.Özel eğitim ve rehabilitasyon desteği alan engelli çalışanlara yönelik gerekli 

izin düzenlemesi yapılmalıdır. 

 

33.Atama ve yer değişikliği yönetmeliklerinin kısıtlayıcı hükümleri 

kaldırılmalıdır. 

 



34.Ağır engelli yakını bulunan kamu çalışanlarına nöbet muafiyeti, özel eğitim 

izni ve bakım izni konularında yasal düzenleme yapılmalı, bu düzenleme 

yapılırken birden fazla engelli yakını olanların ve tek ebeveynli olanların 

durumları da ayrıca dikkate alınmalıdır. 

 

35.Memur sendikalarına üyelik işlemleri dijital devlet yapısına uygun olarak e-

devlet sistemi üzerinden yapılabilmelidir. 

 

36.Engelli ve engelsiz kamu çalışanları arasındaki uyum ve kaynaşmanın 

sağlanması, mevcut önyargıların ortadan kalkması için gerekli çalışmaların 

yapılması sağlanmalı, bu anlamda gerçekleştirilen mevcut etkinlikler ise 

yaygınlaştırılmalıdır.   

 

37.Yönetmeliklerdeki hükümler uygulamaya geçirilmek suretiyle, engelli kamu 

çalışanlarının vazifelerini yapabilmeleri için ihtiyaç duydukları tüm araç-

gereçlerin karşılanarak görevlerini etkin bir biçimde yapabilmeleri temin 

edilmelidir.  

 

38. Kamu kurum ve kuruluşlarına ait tüm yapılar gözden geçirilmek suretiyle, 

kamuda görev yapan tüm engel gruplarına özgü fiziki ve teknik erişilebilirlik ile 

ilgili düzenlemeler ivedi bir şekilde yerine getirilerek engelli çalışanların hizmet 

standartları yükseltilmeli, önlerindeki engeller kaldırılmalıdır.  

 

39.Yurtdışı öğretmenlik görevi ile yabancı ülkelerdeki okullarda çalışmak 

isteyen ve bunun için gerekli koşulları haiz engelli öğretmenlerin önlerindeki 

yasal engeller kaldırılmalı ve ilgili düzenlemeler bir an evvel yerine 

getirilmelidir.  

 

40. Kamuda çalışan Öğretmen, Polis, Hemşire ve Din Görevlilerine verilmesi 

planlanan 3600 ek gösterge, yaşam şartları göz önünde bulundurularak kamu 

da çalışan engelliler de bu plana dahil edilmelidir. 

41.Kadın çalışanlara verilen 8 haftalık ücretli doğum izni yeterli değildir. Bu 

sebeple, ücretli doğum izni 16 haftaya çıkarılmalı, üç yıla kadar yarı zamanlı, 

esnek veya evden çalışma koşulları sağlanmalıdır. 

42.Kamu çalışanlarını sınırlayarak, tek tip insan meydana getirmeyi hedefleyen, 

iptidai kılık kıyafet yönetmeliği yürürlükten kaldırılmalıdır.  

 

43. Yükseköğretim Kurumları ve Milli Eğitim Bakanlığı Bünyesinde, yönetici 

kadrosunda olmalarına rağmen; Özel Hizmet Tazminatında şefler için 1-4.’üncü 

derece tarifi yapılmış, ancak kadro dereceleri 3. Derecenin altına 

ilerleyememektedir. Ayrıca şeflerin ve şube müdürlerinin ek göstergeleri 2200 

olarak belirlenmiş, makam ve görev tazminatı verilmemiştir. Buna karşın 

yönetici grubunda yer almayan müfettiş ve a düzeyi uzman kadrolarına 3600 ek 



gösterge ile makam ve görev tazminatı verilmektedir. Kamuda Şef kadrosunda 

çalışan personelin kadro derecelerinin 1. dereceye kadar ilerlemesinin 

sağlanması, 3600 ek gösterge, makam ve görev tazminatlarından 

yararlandırılması gerekmektedir. 

 

44.Ülkemizin tamamında, pek çok kamu kurum ve kuruluşlarında, her türde 

engel grubuna mensup çeşitli hizmet sınıflarında sayıları yaklaşık 60 bini bulan 

engelli kamu çalışanı mevcuttur. Atalete terkedilmiş, önyargılar sebebiyle 

vasatın altında bir görev ile vazifelendirilmiş, kapasite ve becerileri 

görmezlikten gelinen pek çok engelli kamu çalışanı mevcuttur. Söz konusu 

çalışanlara sahip oldukları bilgi, beceri, ve kapasite ölçüsünde bir görev 

tasarımı yapılarak, hak ettikleri muameleyi görmeleri, ülkemizin de taraf olduğu 

Birleşmiş Milletler Engelli Hakları sözleşmesinin bir gereğidir. Engelli 

bireylerin istihdam edilmesi kadar, istihdam edilen kişilerin iş sürecine dahil 

edilmesi de önem arz etmektedir. Bu çerçevede, her bir engelli çalışanın 

özelliklerinin ve durumunun ayrı ayrı değerlendirilmek suretiyle gerekenin bir 

an evvel yapılması öncelikli taleplerimizdendir. 

 

 


