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DAĞITIM YERLERİNE 

 

 

İlgi:  (a) 20.02.2019 tarihli ve 30692 Resmi Gazetede yayımlanan Çocuklar İçin Özel 

      Gereksinim Değerlendirmesi Hakkında Yönetmelik. 

 (b) 04.07.2019 tarihli ve E.1365 sayılı yazımız. 

              

 

Özel gereksinimi olan çocukların ve gençlerin sağlık, eğitim, rehabilitasyon ve diğer 

sosyal ve ekonomik haklardan, hizmetlerden yararlanmalarının sağlanması ve çocukluk 

döneminin, gelişim süreci nedeni ile erişkin dönemden farklılık göstermesinden dolayı 

erişkinlerden farklı belgelenmesinin sağlanması amacıyla ilgi (a) da kayıtlı Yönetmelik 

yürürlüğe girmiş olup, raporlar yeni formatta ve elektronik ortamda düzenlenmeye başlamıştır. 

Bununla birlikte, yürürlükten kaldırılan Yönetmelik Ek-2 Alan Kılavuzu’nda yer almayan 

hastalıklar/tanılar mezkûr Yönetmeliğin Ek-2 Alan Kılavuzu’na eklenmiştir. Ayrıca, özel 

gereksinim düzeyleri konusunda çocuklarımızın sosyal ve ekonomik haklardan 

yararlanabilmesi adına düzenlemeler yapılmıştır. Dolayısıyla, halihazırda engelli sağlık kurulu 

raporu mevcut olduğu halde, ÇÖZGER düzenlenmesi talebiyle sağlık tesislerimize başvurular 

artmıştır.  

Bu minvalde, ilgi (b) sayılı yazımızla, ÇÖZGER düzenlenme sürecinde Bakanlığımıza 

bildirilen sorunlar ve talepler göz önünde bulundurularak, sağlık tesislerinde sürecin 

yürütülmesinin kolaylaştırılması için ÇÖZGER sağlık kurulunun teşkili, ÇÖZGER yetkili 

sağlık tesisi, özel gereksinim düzeylerinin belirlenmesi, randevu şekli ve süreci konularında 

bilgilendirmeler yapılmıştır. 

 İlgi (a) da kayıtlı Yönetmeliğin Kurulun Teşkili ve Çalışma Usulü başlıklı 6. 

Maddesinde; 

 (2) Kurul başkanının teklifi ve başhekimin onayı ile diğer branşlardan çocuğun hastalık 

durumuna göre kurula ilgili branş uzmanı davet edilebilir. Bu hâlde ilgili branş uzmanı geçici 

Kurul üyesi olarak raporu imzalar. 

(3) Sağlık kurum ve kuruluşunda çocuk cerrahisi uzmanı bulunmadığı durumlarda yerine 

genel cerrahi uzmanı, çocuk ruh sağlığı hastalıkları uzmanı bulunmadığı durumlarda yerine ruh 

sağlığı ve hastalıkları uzmanı, çocuk nöroloji uzmanı bulunmadığı durumlarda nöroloji uzmanı 

Kurula dâhil edilir.” hükümleri bulunmaktadır.  

Buna istinaden, ilgili çocuk yan dal uzmanının bulunmaması halinde aynı daldaki erişkin 

dal uzmanının kurula katılımı sağlanarak rapor düzenleneceği ve ilgili çocuk yan dal uzmanı 

bulunmadığı ileri sürülerek rapor verilmemesi veya başka hastanelere gönderilmesi cihetine 

gidilmeyeceği yine ilgi (b) sayılı yazımızda belirtilmiştir. 
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Bununla birlikte, özellikle genetik tanısı konmuş ya da konmamış ve doğumdan itibaren 

işlevsellik, etkinlikler, yaşama katılım için belirgin hizmet gereksinimine yol açtığı bilinen 

kalıtsal/doğmalık hastalıklar (ALS, SMA, DMD, MS hastalıkları ve kesin tedavisi bilinmeyen 

diğer hastalıklar) ve sendromların, kalıtsal/doğmalık hastalıklar başlığında ve/veya ÇÖZGER’  

in ilgili alanlarında değerlendirilmesi konusunda işleyiş belirlenmiştir. Bahse konu hastalıklara 

dair tanısı bulunan engelli vatandaşlarımız ve yakınlarının mağduriyetlerinin önüne geçilmesi 

için ÇÖZGER düzenlenmesi konusunda Bakanlığımıza başvuruları devam etmektedir. 

Bu çerçevede, çocuk nöroloji uzmanı ve fizik tedavi ve rehabilitasyon uzmanı bulunan 

hastaneler öncelikli olmak üzere, Yönetmeliğin “ÇÖZGER Düzenlenme Usulü” başlığında 

açıklanan konsültasyon süreci de aktif işletilerek, halihazırda engelli sağlık kurulu raporu 

düzenlemeye yetkili sağlık tesisleri tarafından kalıtsal/doğmalık hastalıklar nedeniyle yapılan 

ÇÖZGER başvurularında müracaat tarihinden itibaren 7 (yedi) iş günü içerisinde rapor sürecinin 

tamamlanması, ilgi (b) de kayıtlı yazımız ile de belirtilen düzenlemelerin yapılmasının 

sağlanması ve sürecin takibinin İl Sağlık Müdürlüklerince yapılması önem arz etmektedir. 

Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.   

     

 

                   e-imzalıdır.  

Durdu Mehmet KÖŞ 

   Bakan a. 

 Genel Müdür Yardımcısı  
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Gereği:                                                                           
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