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1. Epilepsi  yelpazesi



Giriş
İlaçlarla kontrol 

altında, 
yakınmasız

Seyrek nöbet

Sık nöbet
Kadastrofik 
epilepsiler

Epilepsi 
heterojen bir 
hastalıktır!!!!!



Epilepsi yelpazesi

Özürlülük-nöbet 
ilişkisini 
anlayabilmek için 
birkaç örnek 
vereceğim.

 Tonik-klonik 
kasılmalarla giden 
tabloları gerek 
hastane gerek hasta 
yakınlarının kaydı 
ile tanımak ve 
ortaya koymak çok 
kolay…… Galata Köprüsü



Epilepsi yelpazesi

 Ama parsiyel 
nöbetleri, sadece  
otomatizmalarla 
giden nöbetleri   
yada absans 
nöbetleri tanımak o 
kadar kolay değil…

Anadolu Hisarı



Nöbet kliniği de her zaman hastalığn 
ağırlığının bir ölçütü olmuyor….

Dolmabahçe Sarayı ve Camii





Bazen tablo gürültülü ve dramatiktir ama 
sanıldığı gibi epilepsi değildir….

Süleymaniye Camii

Haliç surları

Cibali 
Sigara 
Fabrikası



Bütün bunlardan sonra temel soru: Epilepsi 
hastaları özürlü kabul edilebilir mi??

Ahırkapı 
Fenri

Surlar

Sultan 
Ahmet 
Camii

Ayasofya
Topkapı 
Sarayı

Kızkulesi



Epilepsi hastası özürlü müdür????
 Bu sorunun yanıtı özürlü 

bireyin tanımı…
 ‘’Doğuştan yada sonradan 

edinilmiş;
 bedensel, 
 zihinsel, 
 ruhsal ve 
 sosyal yeteneklerdeki engeller 

nedeni ile
toplumsal yaşama uyum 
sağlama ve günlük 
gereksinimlerini 
karşılamada güçlükleri olan 
ve iş gücünün en az %40’ını 
kaybetmiş olduğu bir sağlık 
kurulu raporu ile 
belgelenmiş olan her birey’’
ÖZÜRLÜDÜR*. 

*Dünya Sağlık Örgütü



Hangi epilepsi hastaları özürlü kabul 
edilmelidir????

%40 veya daha 
fazla iş gücü 
kaybına neden 
olacak ölçüde 
nöbet geçiren
yada hastalığın 
olumsuz etkilerine 
maruz kalmış olan
epilepsi hastaları 
etkilenme 
şiddetlerine göre
değişen oranlarda 
özürlü kabul 
edilmelidir.

Azapkapı-Sokullu 
Mehmet Paşa Camii

Galata 
Kulesi

Unkapanı Köprüsü



Özürlü Yönetmeliği

 Bakanlar Kurulu’nun 
16.7.2006 tarih ve 
26230 sayılı resmi 
gazetede yayınlanan ‘’ 
ÖZÜRLÜLÜK ÖLÇÜTÜ, 
SINIFLANDIRMASI VE 
ÖZÜRLÜLERE 
VERİLECEK SAĞLIK 
KURULU RAPORLARI 
HAKKINDA 
YÖNETMELİK’’ 

Rumeli Hisarı



Özürlülük ile ilgili kavram ve tanımlar

Özürlü Sağlık kurulu

Balthazard FormülüÖzürlü

Ağır özürlü

Özürlü sağlık 
kurulu raporu

Özürlülük ölçütü

Özürlülük



Özürlü Sağlık kurulu kimlerden ve nasıl 
oluşur? (Özürlü Yönetmeliği, Madde 6)

İç Hast.; G. cerrahi; Göz; KBB; Nöroloji; Psikiyatri

İlgili uzmanlık dalı mutlaka kurulda olmalı

Kurulun başkanı Başhekim yada görevlendirilen kişi

Askeri Hast. de Başhekimin görevlendirdiği kişi

Hastanede FTR uzmanı varsa kurula mutlaka girmeli

Özürlü 
Sağlık
Kurulu



Özürlü raporu vermeye yetkili sağlık 
kuruluşları hangileridir? (Madde 7) 

Her yıl 
yenilenen ve ek 
bir liste ile 
belirtilen sağlık 
kuruluşları 
özürlülük 
raporu 
vermeye 
yetkilidir. 

At Meydanı(Hipodrom) 
Dikilitaşlar

Firuz Ağa Camii

Sultan Ahmet Camii



Özürlülük raporu için başvuru

 Özürlü kamu kurum 
veya 
kuruluşlarından 
aldığı resmi bir yazı
ile rapor alacağı 
hastaneye Müracaat 
eder.

 Resmi bir kurum 
tarafından 
gönderilen özürlüye 
verilecek rapor için 
sağlık kuruluşu 
tarafından muayene 
ve tetkik ücreti 
alınmaz!!

 Yönetmelikte 
tanımlandığı gibi 
özürlülük oranları
hesaplanır.



Epilepside iş gücü kaybı (özürlülük) oranının 
hesaplanması (Eski ölçüt)

Fokal nöbetler

Ayda 2’den az
%20

Ayda 2’den fazla
%40

Petit mal 
epilepsi

Ayda 2’den az
%20

Ayda 2’den fazla
%40

Jeneralize motor 
hareketler

Yılda 1-2
%40

Yılda 2’den fazla
%65



Bu ölçütün çok eksikleri vardı ve olgu örneklerinde 
olduğu gibi gerçek özürlülüğü yansıtmıyordu.



Kasımpaşa



Özürlülük dereceleri

 Birinci derece 
özürlülük (İş gücü 
kaybı %80 yada 
daha fazla olan 
olgular)

 İkinci derece 
özürlülük (iş gücü 
kaybı %60-80 
arası olan olgular)

 Üçüncü derece 
özürlülük (iş gücü 
kaybı %40-60 
arası olan olgular)



Birden fazla özür durumunun olması 
(Balthazard Formülü)
 Birden fazla hastalığı 

veya özrü bulunanların, 
özür durumuna göre 
tüm vücut fonksiyon 
kaybı oranlarından, en 
fazla kayba sebep olan 
hastalığın vücut 
fonksiyon kayıp oranı 
esas alınır. 

 Diğer rahatsızlıklara ait 
vücut fonksiyon kayıp 
oranları Balthazard 
Formülü ile toplanarak 
genel vücut fonksiyon 
kayıp oranı hesaplanır. 





Özürlü Kurulu karar  süreci

 Raporlar için ayrı bir 
özürlü sağlık kurulu 
defteri tutulur.

 Kararlara muhalefet 
edenler, raporun 
kurumda kalan nüshasına 
ve bu deftere gerekçeli 
olarak muhalefet şerhini 
yazarak imza ederler. 

 Kararın oy birliği veya oy 
çokluğu ile verildiği, 
raporların karar 
bölümüne mutlaka yazılır. 

 Özürlü sağlık kurulu 
kararları oy çokluğu ile 
alınır. Oyların eşit olması 
halinde, kurul başkanının 
kullandığı oy yönünde 
karar alınmış sayılır. 



Özürlü raporlarının verilmesi
 Özürlülük raporları resmi bir 

kurumun isteği üzerine 
düzenlenmiş olan raporlar üç 
nüsha, kişisel başvurularda
ise iki nüsha olarak 
düzenlenir ve baştabip 
tarafından tasdik edilir. 
 Raporunun bir nüshası ilgili 

kişiye verilir, bir nüshası kurumda 
saklanır, kurum müracaatı söz 
konusu ise bir nüshası da ilgili 
kuruma gönderilir.

 Ayrıca bu bilgiler ulusal 
özürlüler veritabanında yer 
alması amacıyla her ayın ilk 
haftası Başbakanlık Özürlüler 
İdaresi Başkanlığına 
elektronik ortamda 
gönderilir. 



Düzenlenmiş olan özürlülük raporlarına itiraz 

 Özürlü sağlık kurulu 
raporuna; özürlü, velisi 
veya vasisi veyahut 
raporu isteyen kurum 
tarafından itiraz 
edilebilir. 

 İlgililer itiraz dilekçesi 
ve ilk özürlü sağlık 
kurulu raporunun 
tasdikli bir örneği ile 
birlikte, bulunduğu ilin 
sağlık müdürlüğüne
başvurur. 

 İl sağlık müdürlüğünce, 
özürlü sağlık kurulu 
raporu alacak kişi en 
yakın farklı bir özürlü 
sağlık kurulu raporu 
vermeye yetkili 
hastaneye gönderilir.

 İtiraz edilen özürlü 
sağlık kurulu raporu ile 
itiraz üzerine verilen 
özürlü sağlık kurulu 
raporundaki kararlar 
aynı yönde ise özürlü 
sağlık kurulu raporu 
kesinleşir, Farklı ise bir 
hakem hastane seçilir 
ve orasının kararı kesin 
kararı oluşturur. 



Özürlü raporunun geçerlilik süresi

 Özürlü sağlık kurulu 
raporunun sürekli olup 
olmadığı raporun ilgili 
yerinde mutlaka 
belirtilmelidir. 

 Özür durumu sürekli 
değilse bu durum ilgili 
bölümde belirlenerek 
Özürlü Sağlık Kurulu 
Raporunun geçerlilik 
süresi belirtilir. 

 Zaman içinde değişebilen 
veya kontrolü gerektiren 
hastalıklar, hastanın 
önceki özürlü sağlık 
kurulu raporu da kurula 
sunularak, yeniden 
görüşülür ve karara 
bağlanır.  

Bostancı İskelesi



Özürlü Kabul edilen epilepsi hastalarının hak 
ve hukuklarını koruyan düzenlemeler

Anayasamızın ilgili hükümleri

Birleşmiş Milletlerin Özürlü Haklarına 
İlişkin Sözleşmesi

13.12.2006

Özürlüler kanunu
30 Ekim 2005 tarih ve 2591 sayı

Hastalığı nedeni ile 
%40 veya daha fazla iş 

gücü kaybı olan 
epilepsi hastaları



Mevcut yasa ve düzenlemelerin özürlü kabul edilen 
epilepsi hastalarına sağladığı sosyal haklar 

 Özel eğitim
 Bakım hizmeti
 İş yerlerinin fiziksel 

olarak özürlüye uygun 
hale getirilmesi ve 
Korumalı iş yeri 
uygulaması

 Özürlü çalıştırma 
kotası

 İsteğe bağlı özürlü 
kimlik kartı

 Kredi desteği
 ÖTV ve KDV 

muafiyetleri

 Gelir vergisi indirimi 
Emlak vergisi 
muafiyeti

 Özürlü park yerlerine 
park edenlere cezai 
yaptırım

 Özürlü ayrımcılığı 
yapanların 
cezalandırılması

 Özürlü mükellefe 
beyanname kolaylığı

 Özürlü maaşı



Özürlü kimlik kartı (30.09.2005/sayı:25291)

 Bu yönetmelik ile %40 
veya daha fazla iş gücü 
kaybı olan özürlüler
çeşitli toplumsal 
aktivitelerden indirimli 
yararlanabilmek için 
isteğe bağlı olarak 
özürlü kimliklerinden 
yararlanabilecekler.
 Kimliğine bu bilgilerin 

işlenmesini istemeyen 
özürlüler sağlık kurulu 
raporlarını ibraz ederek bu 
haklardan yararlanabilirler.

At Meydanı(Hipodrom)-Dikilitaşlar Divanyolu 
tarafından bakış



Bakım hizmeti (SHCEK. M.9-30)

 Yeni düzenleme ile 
sosyal güvencesi 
bulunmayan ve ailesi 
ekonomik yoksunluk 
içinde bulunan ağır 
özürlü kabul edilen 
epilepsi hastalarına
evlerinde veya kurumda 
bakım hizmeti
verilecektir. 

 SHCEK (Sosyal Hizmetler ve Çocuk 

Esirgeme Kurumu) dışında 
bakılanların iki aylık net 
asgari ücret tutarına 
kadar olan masrafları
Kurumca 
karşılanacaktır.

Bozdoğan kemeri-Saraçhane



İş yerlerinin fiziksel olarak özürlüye uygun hale 
getirilmesi ve Korumalı iş yeri uygulaması

 İş yerlerinde 
özürlülerin 
çalışmasını 
kolaylaştıran her 
türlü fiziksel 
düzenlemelerin 
yapılması

 Normal rekabete 
dayalı iş yerlerinde 
çalışamayan 
özürlüler için özel 
olarak düzenlenmiş, 
devlet tarafından 
teknik ve mali 
yönden desteklenen 
(korumalı) iş yerleri
uygulaması



Özürlü çalıştırma kotası
 Yeni İş Yasası 50 ve daha 

fazla işçi çalıştıran 
işyerlerinin %3 
oranlarında özürlü 
çalıştırmalarını hükme 
bağlamıştır. 

 Ayrıca özürlünün 
 işini yapabilmesine yönelik 

tedbirlerin alınması, 
 fiziki çevre düzenlemelerinin 

yapılması ve 
 iş ortamında ayırımcılığın 

önlenmesi 
yaptırım altına alınmıştır. 

 İş Yasasının ilgili hükmü 
gereği özürlü işçi istihdam 
etmeyen işyerlerine 
Türkiye İş Kurumu 
denetiminde ağır para 
cezası (750 YTL) verilir. Kadıköy-iskele



Kredi desteği

 Halkbank ilk defa bu 
sene 
 mal ve hizmet üretimi,
 serbest meslek yada ticari 

faaliyete yönelik işyeri 
açmak isteyen,

 elinde yapacağı işle ilgili 
geçerli bir belgeye veya 
işle ilgili bilgi ve deneyime 
sahip olan 

 35 yaşını aşmamış özürlü 
erkek ve kadın girişimcilere 

 5 bin YTL (Ortaklık 
halinde her ortağa 5 Bin 
YTL olmak üzere toplam 
25 Bin YTL) kredi 
desteği verdi. 

 Bu destek; 
 işi ile ilgili ihtiyaç duyacağı 

makina, tesis demirbaş,vb. 
alımında

 işletme giderlerinin 
finansmanında, 

 ham ve yardımcı madde 
alımında 

herhangi bir fatura 
zorunluğu olmaksızın 
işletme kredisi şeklinde
kullandırılmaktadır.



Gelir vergisi indirimi (19.12.2005 tarih /9826 sayılı GVK 

ve 2007 yılı için)
 İş gücünün 

 %80’ini kaybetmiş 
birinci derece özürlüler 
için 530 YTL,

 %60’ını kaybetmiş 
ikinci derece özürlüler 
için 265 YTL,

 %40’ını kaybetmiş 
üçüncü derece 
özürlüler için 133 YTL

gelir vergisi indirimi 
uygulanmaktadır.



Özel Tüketim Vergisi muafiyeti (4760 sayılı 
ÖTV kanununu 7. madde 2. bendi uyarınca) 

 Motor silindir hacmi 
1600 cm3 ü aşmayan 
binek otomobilleri esas 
itibariyle insan taşımak üzere 
imal edilmiş diğer motorlu 
taşıtlar (steyşın vagon,arazi 
taşıtı ve jeepler dahil),

 Motor silidir hacmi 
2800 cm3’ü aşmayan 
eşya taşımaya mahsus 
taşıtlar, motosikletler, 
mopedler ve bir yardımcı motoru 
bulunan tekerlekli taşıtlar
özürlülük derecesi % 
90 veya daha fazla olan 
özürlüler tarafından 
ÖTV ödemeksizin satın 
alınabilmektedir. 



Özel Tüketim Vergisi muafiyeti (4760 sayılı 
ÖTV kanununu 7. madde 2. bendi uyarınca)

 Özürlülük derecesi % 
90’ın altında olan 
özürlülerin ÖTV 
istisnasından 
yararlanabilmeleri 
için 2918 Sayılı 
Karayolları Trafik 
Kanunu uyarınca ‘’H’’ 
grubu sürücü belgesi
ve satın alacakları
araçlarda özel 
tertibat yapılması 
gereği
bulunmaktadır.

*Bu ÖTV hakkının 5 yıl süre
boyunca tekrar
kullanılamaması sıkıntı
yaratıyor….



Katma Değer Vergisi Muafiyeti 
(01.07.2005 tarihli KDV Kanunu m. 17, 4/5378, 32a)

 Özürlülerin 
 eğitimleri, 
 meslekleri, 
 günlük yaşamları için

özel olarak üretilmiş 
her türlü araç-gereç ve 
özel programların 
teslimi katma değer 
vergisinden istisna 
edilmiştir.

 İş gücü kaybı %90’dan 
fazla olan özürlülerin 
kullanması amacıyla
özel üretim binek 
otomobilleri de KDV’ 
den muaftır. 



Emlak vergisi muafiyeti

Özürlünün sahip 
olduğu (brüt 200 m2

‘yi aşmayan) tek 
konutu için vergi 
muafiyeti vardır.

 Özürlünün bu 
muafiyetten 
yararlanabilmesi için 
sahip olduğu bu konutta 
bizzat oturması şart 
değildir. Konutunu kiraya 
verip, kendisi kirada 
oturan özürlü de sahip 
olduğu tek konut için 
emlak vergisi ödemez.



Özürlülere ait yerlere park edenlere cezai 
yaptırım 

Özürlülerin 
kullandıkları 
araçlar için 
ayrılmış park 
yerlerini işgal 
edenlerin 
cezaları 2007 
yılı ocak 
ayından 
itibaren iki kat 
artırılmıştır 
(105 YTL)

BOĞAZ



Vergi beyannamesinde kolaylık ve indirim

 Gelir İdaresi 
Başkanlığı'nın bu yıl 
yaptığı uygulama ile 
özürlü mükelleflerin, 
adreslerine gidilerek 
beyannameleri 
alınmakta ve işlemleri 
yapılmaktadır. 

 Birden fazla 
gayrimenkulden kira 
geliri elde eden 
özürlü mükelleflere 
 Birden fazla konuttan gelir 

sağlamaları durumunda 10 
YTL, 

 Elde edilen gelirin iş yeri kira 
geliri olması durumunda gayri 
safi iradın 100 bin YTL'ye 
kadar olması halinde 30 YTL,

 100 bin YTL'yi aşması halinde 
ise 50 YTL ücret 
ödeyeceklerdir. Bostancı Cami



Özürlü maaşı

 Maliye Bakanlığı ile 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik 
Bakanlığı’nın bu yıl için 
planladığı ve gelecek ay 
başlayacak olan uygulama 
ile; 

 iş gücü kaybı %70 ve üzeri 
olan özürlüler ayda  208.2 
YTL; 

 iş gücü kaybı %40-69 
arası olan özürlüler ayda 
138.8 YTL özürlü maaşı 
alacaklardır. 

 Ayrıca, Kanunla ilk defa bu 
sene 18 yaşın altındaki 
özürlülere de ayda 126 YTL
özürlü maaşı bağlanacak.

 Özürlü maaşları 2007 mart 
ayından geçerli olmak 
üzere 3 ayda bir toplu 
olarak ödenecek. 

 Söz konusu aylıktan 
yararlanan her ikisi de 
özürlü olan çiftlere, ayrı 
ayrı aylık bağlanmamakta, 
sadece bir aylık %50 
artırılarak bağlanmaktaydı. 
Bu sene yapılan bir 
düzenleme ile bu 
adaletsizlik giderilmiş ve 
evli çiftlerin her birine aynı 
miktarda aylık bağlanması 
sağlanmıştır. 

 Mevcut uygulamada özürlü 
erkeklerin aylıkları sağlıklı 
birisiyle evlenmeleri 
halinde de devam ederken, 
özürlü kadınların aylıkları 
kesilmekteydi. Yeni 
düzenleme ile bu haksız 
uygulamaya da son 
verilmiştir. 



Diğer sosyal hak ve olanaklar

 Özürlülere ayrımcılık 
yapanların 
cezalandırılması

 Medya disiplini
 Özürlüler ile ilgili 

yardımcı araç gereç 
üretimine denetim

 Özürlülerin velayet 
alamaması sorunu 
çözüldü 

 Artık özürlü bağkurlular 
da erken emekli 
olabilecekler (Yaşlarına 
bakılmaksızın 15 yıllık 
sigortalılık süresi ile)

 Kariyer mesleği olan 
özürlülerin mesleklerine 
uygun kadroya 
atanması

 Mesleki Rehabilitasyon
 Özürlülerin yaşadıkları 

hanelerin uygun hale 
getirilmesi 

 Özürlü üniversite 
öğrencilerine destek

 Özürlü insanlar için 
turizm olanaklarının 
iyileştirilmesi 



Önemli bir ayrıntı…..

 Bütün bu haklardan 
yararlanabilmeleri 
için epilepsi 
hastalarının 
tedaviye rağmen 
nöbetlerinin devam 
etmesi gerekiyor…..

Mevcut 
düzenlemeler eşlik 
eden başka bir 
hastalıkları yoksa 
(Mental 
Retardasyon gibi) 
remisyonda epilepsi 
hastalarının 
haklarını 
koruyamıyor!!!



Sonuç
 Epilepsi 

olgularının 
izleminde sadece 
medikal tedavi 
ile yetinmeyip 
 bu olguların

sosyal hakları 
konusunda 
bilinçlenmelerine 
katkıda bulunmak
ve

 Onların yaşam 
kalitelerini 
artırmak

bizim gerçek 
uygarlık 
ölçütümüz 
olacaktır.




	EPİLEPSİDE ÖZÜRLÜLÜK VE SOSYAL HAKLAR
	Sunum Planı
	Giriş
	Epilepsi yelpazesi
	Epilepsi yelpazesi
	Nöbet kliniği de her zaman hastalığn ağırlığının bir ölçütü olmuyor….
	Slide Number 7
	Bazen tablo gürültülü ve dramatiktir ama sanıldığı gibi epilepsi değildir….
	Bütün bunlardan sonra temel soru: Epilepsi hastaları özürlü kabul edilebilir mi??
	Epilepsi hastası özürlü müdür????
	Hangi epilepsi hastaları özürlü kabul edilmelidir????
	Özürlü Yönetmeliği
	Özürlülük ile ilgili kavram ve tanımlar
	Özürlü Sağlık kurulu kimlerden ve nasıl oluşur? (Özürlü Yönetmeliği, Madde 6)
	Özürlü raporu vermeye yetkili sağlık kuruluşları hangileridir? (Madde 7) 
	Özürlülük raporu için başvuru
	Epilepside iş gücü kaybı (özürlülük) oranının hesaplanması (Eski ölçüt)
	Bu ölçütün çok eksikleri vardı ve olgu örneklerinde olduğu gibi gerçek özürlülüğü yansıtmıyordu.
	Slide Number 19
	Özürlülük dereceleri
	Birden fazla özür durumunun olması (Balthazard Formülü)
	Slide Number 22
	Özürlü Kurulu karar  süreci
	Özürlü raporlarının verilmesi
	Düzenlenmiş olan özürlülük raporlarına itiraz 
	Özürlü raporunun geçerlilik süresi
	Özürlü Kabul edilen epilepsi hastalarının hak ve hukuklarını koruyan düzenlemeler
	Mevcut yasa ve düzenlemelerin özürlü kabul edilen epilepsi hastalarına sağladığı sosyal haklar 
	Özürlü kimlik kartı (30.09.2005/sayı:25291)
	Bakım hizmeti (SHCEK. M.9-30)
	İş yerlerinin fiziksel olarak özürlüye uygun hale getirilmesi ve Korumalı iş yeri uygulaması
	Özürlü çalıştırma kotası
	Kredi desteği
	Gelir vergisi indirimi (19.12.2005 tarih /9826 sayılı GVK ve 2007 yılı için)
	Özel Tüketim Vergisi muafiyeti (4760 sayılı ÖTV kanununu 7. madde 2. bendi uyarınca) 
	Özel Tüketim Vergisi muafiyeti (4760 sayılı ÖTV kanununu 7. madde 2. bendi uyarınca)
	Katma Değer Vergisi Muafiyeti �(01.07.2005 tarihli KDV Kanunu m. 17, 4/5378, 32a)
	Emlak vergisi muafiyeti
	Özürlülere ait yerlere park edenlere cezai yaptırım 
	Vergi beyannamesinde kolaylık ve indirim
	Özürlü maaşı
	Diğer sosyal hak ve olanaklar
	Önemli bir ayrıntı…..
	Sonuç
	Slide Number 45

