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Sayı    : 2018/87                  Ankara, 16 Ekim 2018 
Konu : Görüşme Talebi Hk. 

 

Sınıf Üstü Emniyet Müdürü 
Emniyet Genel Müdürü 
Sayın Celal UZUNKAYA 

 
İşitme engelli camiasının sorunlarına çözüm bulmak amacıyla (Türkiye Sağır Spor Kulüpleri Federasyonu, 

TSSKF, İşitme Engelliler Federasyonu, İEF, Ankara Sağırlar Federasyonu, ASF unvanlı) üç federasyonun bir araya 
gelmesi ve Ankara Valiliği’ne yapılan 07.09.2015 tarihli başvurumuzun kabulü ile kuruluşu 06-121-187 kütük 
numarası ile tamamlanan Sağırlar Konfederasyonu üç yıldır alandaki tek konfederasyon olarak faaliyetini 
sürdürmektedir.  

Aradan geçen üç yıllık sürede varlığımıza işitme engelli camiaya hizmet eden dört federasyonun ( Uluslararası 
İşitme Engelliler Federasyonu UİEF, İşitme Engelliler İslam Federasyonu İEİF, Sağır Kadınlar Federasyonu SKF, 
Sağır Çocuk Gençlik ve Erişilebilirliği Federasyonu SÇGEF ve Anadolu İşaret Dili ve Erişebilirlik Federasyonu 
AİDEF ) katılmasıyla; ortalama 75.000 bireysel üyeye sahip, 140 derneğin oluşturduğu yedi federasyonun çatı 
kuruluşu olarak, ülkemizde önemi her geçen gün artan işitme engelliler alanında faaliyet gösteren tek 
konfederasyon olma özelliğimizi sürmektedir.  

 

Sağırlar Konfederasyonumuz, ülkemizin en dezavantajlı engelli grubunu oluşturan üç milyonun üzerinde bir 
nüfusa sahip çocuk, genç, kadın, yetişkin, yaşlı her derecede işitme engellimizin, her türlü sorununa ulaşmayı 
kurumsal olarak hedef koymuş durumdadır.  Anayasal eşitlik kapsamında işitme engelli vatandaşlarımızın kamu 
ve özel sektörde karşılaştıkları eğitim, hukuk, sağlık başta olmak üzere tüm sorunlarının temelinde olduğuna 
inandığımız iletişim probleminin çözümüne yönelik olarak Türk İşaret Dili (TİD) eğitiminin ülkemizdeki 
reorganizasyonunda şimdiden önemli bir rol ve sorumluluk üstlenmiş bulunmaktayız.  

 

Bu amaçla kurulmuş olan TİDBO (Türk İşaret Dili Bilim Onay Kurulu)’nun asil üyesi olarak 2016 yılından bu 
yana yeni yönetmelik ve mevzuat çalışmalarını yürütmekteyiz. Ayrıca EKPSS ve ÖSYM içerisinde yer aralar işitme 
engellilerin sınav sorularının hazırlanmasında da uzun süredir görev yapıyoruz.  

 
TBB (Türkiye Barolar Birliği) İnsan Hakları Merkezi Engelli Komisyonuyla engelli hakları yönetmelik 

düzenlemeleri taslaklarının hazırlanması ve işitme engellilerin hukuki yollarda yaşadığı sorunlarla ilgili çözümlerin 
bulunması ve uygulanması hususlarında işbirliği yapmaktayız.  

 

EGM (Emniyet Genel Müdürlüğü) Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı ve ilgili kurumların işbirliğiyle, 112 engelsiz 
erişim biriminde sağırlara yönelik altyapı oluşturulma hakkında da çalışmalarımız sonuçlandı, sistem aktif hale 
geldi.  

 

Sağır toplumun içerisinde onları en fazla rahatsız eden konularda çözüm üretme konusunda çabalar 
göstererek, sağırları aydınlık ve refah içindeki geleceğe taşıyacak çalışmaları yürüten tek konfederasyon olmanın 
gururuyla işlerimizi yürütüyoruz.  
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Çalışmalarımızı yürüttüğümüz bu yolda, ( Sağırların Ehliyet değişimi için; ) 
 

Karayolları Trafik Kanununa ek Yönetmeliğe göre, (4) Geçici Madde 10’da görüleceği gibi 
engellilerin ehliyetlerinin yenilenmesi halinde yapılacak işlem Sağlık Kurulu raporu (1) de belirtilen 
şartlara uyulacağı yazılıdır.  

(1)’de belirtilen şartlarda, sağırların ehliyetlerine eklenen 42, 42.01, 42.03 veya 42.06 kodlarıyla 
eklenen ilave donanımlar ise “Sürücü / Sürücü Adayı ve Araçlara İlişkin Kod Tablosu” içindeki “d) Sürücü 
adayları ve Sürücülerde Aranacak sağlık Şartları ile Muayenelerine Dair Yönetmeliğin 4’üncü 
Maddesinin Sekizinci Fıkrası Kapsamında oluşturulan Komisyon Tarafından Kullanılacak Kodlar”’ın 
amacı,  

(2) ÖTV kanunu 7/2 maddesi gereği ÖTV muafiyetinden faydalanacak engelliler için gereken 
ilave donanımlı araçları kapsamaktadır. 

Uygulamada ise; işitme engellileri araçlarına özel donanım ilave ettirmeye ve masrafa mecbur 
bırakılıp, diğer engellilere verilen ÖTV muafiyeti hakkından faydalanmasına olanak vermemekte 
haksızlık yaratmaktadır.  

(3) Karayolları Trafik Yönetmeliği’nin madde 53 “c” fıkrası gereği (1)’e göre ayna ve donanım 
ilave edilen İşitme engellilerin kullanacağı araçların da ÖTV’den istisna edilmesi gerekmektedir. 

Oluşturulan Komisyon’da engellilerin kendilerini temsil edenlerin bulunmaması, temsil 
edilmemesi tarafımızdan uygun görülmemektedir.  
 
Konularında görüşme ve çözümler için ihtiyaç duyacağınız her konuda işbirliği yapma talebindeyiz.  
 
Talebimiz hususunda gereğini emir ve tenzihlerinize arz ederiz. 
 
 
SAYGILARIMIZLA. 

 
      Orkun UTSUKARCI 

         Genel Başkan 
  Yönetim Kurulu Adına 

  SAĞIRLAR KONFEDERASYONU 
 

 

 

 

 

 

 

EK : 2 ( iki )Sayfa  
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1)- SÜRÜCÜ ADAYLARI VE SÜRÜCÜLERDE ARANACAK SAĞLIK ŞARTLARI İLE MUAYENELERİNE DAİR YÖNETMELİK 

Resmi Gazete: 26.09.2006 -  26301 

SÜRÜCÜ ADAYLARI VE SÜRÜCÜLERDE ARANACAK SAĞLIK ŞARTLARI İLE 
MUAYENELERİNE DAİR YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK 

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK 

Madde:4 
(6) Bütün branşlarda yapılacak muayene açısından sürücü belgesi sınıfları aşağıda belirtildiği şekilde iki gruba 

ayrılır: 
a) Birinci grup: M, A1, A2, A, B1, B, BE ve F sınıfları, 
b) İkinci grup: C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE ve G sınıfları. 
(7) Sürücü adayı veya sürücünün sağlık şartları nedeniyle araç kullanması belirli şartlara bağlanmış ise bu şart 

kod numarası ile birlikte sağlık raporuna yazılır. 
(8) Özel tertibatlı motorlu araç kullanılması gereken durumlarda düzenlenen sağlık raporuna; tanı, sürücü 

belgesi alabileceği ve özel tertibatlı araç kullanabileceği belirtilerek kod ve sürücü belgesi sınıfı yazılmadan il sağlık 
müdürlüğü bünyesinde oluşturulacak komisyona sevk edilir. İl sağlık müdür yardımcısı veya görevlendireceği il sağlık 
müdürlüğü görevlisinin başkanlığında kişinin sağlık raporunda belirtilen tanı ile ilgili branş uzmanı/uzmanları ve 
valilikçe kamu kurum/kuruluşlarından veya ilgili meslek odalarından görevlendirilecek bir makine mühendisinden 
oluşan komisyon tarafından belirlenecek özel tertibat kod numarası ile hangi sınıf sürücü belgesi alabileceği aynı 
sağlık raporunun ilgili bölümüne yazılır. Bu komisyon il sağlık müdürlüğünce uygun görülen ilçelerde de 
oluşturulabilir. İl sağlık müdürlüğü tarafından ihtiyaç duyulması halinde bu Komisyona elektrik mühendisi dâhil 
edilebilir. Komisyon tarafından, aracın tadil edilmesini müteakip sürücünün aracı kullanıp kullanamadığı kontrol 
edilebilir. 
 

Madde:7 
2) (1) numaralı alt bentte belirtilen kriteri sağlayamayanlar ve tam işitme-konuşma engelli olanlar aynı kategoride 
değerlendirilir. Bu kişilerin kullanacakları araçta kişinin görüş açısını artırmaya yönelik ayna tertibatı ve ek-2’ deki 
işaret kullanılmalıdır 
 
(2)- ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ KANUNU  
Kanun Numarası : 4760 Kabul Tarihi : 6/6/2002 
Yayımlandığı Resmî Gazete : Tarih : 12/6/2002 Sayı : 24783 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 7 
 
              Madde 7/2 
c) 87.03 (hesaplanması gereken özel tüketim vergisi ve diğer her türlü vergiler dahil bedeli 200.000 TL’yi aşanlar 
hariç), 87.04 (motor silindir hacmi 2.800 cm³'ü aşanlar hariç) ve 87.11 G.T.İ.P. numaralarında yer alanların, bizzat 
kullanma amacıyla engelliliğine uygun hareket ettirici özel tertibat yaptıran malûl ve engelliler tarafından,(1)(2)(3) 
 
(3)- KARAYOLLARI TRAFİK YÖNETMELİĞİ 
 Madde 53, 

(Değişik fıkra:RG-17/4/2015-29329) Engellilere ait araçların trafik tescil kuruluşlarınca tescil işlemlerinin 
yapılması sırasında: 

a) Bizzat kullanım amacıyla engelliler tarafından ithal edilen özel tertibatlı otomobiller ile motosikletlerin 
tescil belgelerine ve bilgisayar kayıtlarına, "Araç sahibi tarafından kullanılması zorunlu olup, ilgili gümrük 
müdürlüğünün izni olmadan devri, satışı, hibesi, intifasının mülkiyeti muhafaza kaydıyla veya sair şekillerde akden 
devri, tasarruf hakkının vekâletname ile devredilmesi, kiralanması, ödünç verilmesi, özel tertibatının kaldırılması 
veya değiştirilmesi yasaktır." şeklinde şerh konulur. 

b) Engelliler tarafından ithal edilen özel tertibatlı minibüslerin tescil belgelerine ve bilgisayar kayıtlarına "Araç 
sahibinin eşi, üçüncü dereceye kadar kan ve sıhri hısımlarından bir sürücü veya noterce düzenlenmiş iş akdine bağlı 
olarak istihdam edilen bir sürücü tarafından kullanılması zorunlu olup, ilgili gümrük müdürlüğünün izni olmadan 
devri, satışı, hibesi, intifasının mülkiyeti muhafaza kaydıyla veya sair şekillerde akden devri, tasarruf hakkının 
vekâletname ile devredilmesi, kiralanması ödünç verilmesi, özel tertibatının kaldırılması veya değiştirilmesi yasaktır." 
şeklinde şerh konulur. 

c) Engellilik derecesi % 90’ın altında olan engelliler tarafından bizzat kullanılmak amacıyla özel tertibatlı 
araçların Özel Tüketim Vergisinden muaf olarak yurt içinden ilk iktisabında tescil belgelerine, "İlk iktisap tarihinden 
itibaren beş yıl geçmedikçe Özel Tüketim Vergisi ödenmeden devri, satışı, hibesi, intifasının mülkiyeti muhafaza 
kaydıyla veya sair şekillerde akden devri, tasarruf hakkının vekâletname ile devredilmesi, “Özel tertibatının 
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kaldırılması veya değiştirilmesi yasaktır." şeklinde şerh konulur. Herhangi bir engeli bulunmayan kişilerin kullanımına 
uygun olarak üretilmiş olan aracın teknik donanımlarında hiçbir değişiklik yapılmadan, engelli kişinin sağlık 
raporunda belirtilen tertibatın ilave aparatlarla taktırılmış olması halinde, bu araç araç sahibinin eşi, üçüncü 
dereceye kadar kan ve sıhri hısımlarından bir sürücü veya noterce düzenlenmiş iş akdine bağlı olarak istihdam edilen 
bir sürücü tarafından da kullanılabilir. Aracın engelli veya bu kişiler tarafından her iki şekilde de kullanılabileceğinin 
yetkili kurum ve kuruluşlarca belgelendirilmesi şarttır. 

ç) Özel tertibatı olmayıp, engellilik derecesi % 90 ve üzeri olan malul ve engelliler tarafından Özel Tüketim 
Vergisinden muaf olarak bizzat ithal edilen araçların tescil belgelerine ve bilgisayar kayıtlarına, "Araç sahibi engelli 
kişinin eşi, kanuni mümessili ile üçüncü dereceye kadar kan ve sıhri hısımlarından bir sürücü veya noterce 
düzenlenmiş iş akdine bağlı olarak istihdam edilen bir sürücü tarafından kullanılması zorunlu olup, beş yıl içerisinde 
Özel Tüketim Vergisi ödenmeden devri, satışı, hibesi, intifasının mülkiyeti muhafaza kaydıyla veya sair şekillerde 
akden devri, tasarruf hakkının vekâletname ile devredilmesi, kiralanması, ödünç verilmesi yasaktır." şeklinde şerh 
konulur. Ayrıca ithal araçların gümrük şahadetnamelerinde, yukarıda belirtilen şerh dışında varsa diğer şerhler de 
tescil belgesine işlenir. 

d) Engelliler tarafından ithal edilerek getirilen araçların, aynı durumdaki başka bir engelliye devri veya 
bunların ölümü sonucunda varislerine intikali halinde, bu araçlar gümrük vergisinden muaf olup, devir ve tescil işlemi 
ilgili gümrük müdürlüğünün iznine bağlıdır. 

e) Özel tertibatı olmayıp, engellilik derecesi % 90 ve üzeri olan engelliler tarafından Özel Tüketim Vergisinden 
muaf olarak yurt içinden satın alınıp ilk iktisabı yapılan araçların tescil belgelerine “İlk iktisap tarihinden itibaren beş 
yıl geçmedikçe Özel Tüketim Vergisi ödenmeden devri, satışı, hibesi, intifasının mülkiyeti muhafaza kaydıyla veya sair 
şekillerde akden devri, tasarruf hakkının vekâletname ile devredilmesi yasaktır." şeklinde şerh konulur. 

f) Engellilere ait yurt dışından ithal edilmiş olan özel tertibatlı araçların Yönetmelikte izin verilen kişiler dışında 
başkaları tarafından kullanıldığının tespiti halinde; araç trafikten men edilerek bu hususta düzenlenecek bir tutanakla 
mer'i mevzuat çerçevesinde işlem yapılmak üzere Gümrük ve Ticaret Bakanlığının ilgili birimlerine intikal ettirilir. 
 

 (4)- Geçici Madde 10 ‒ (Ek:RG-17/4/2015-29329) (11) 
Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren; 
“H” sınıfı sürücü belgeleri, engellinin kullanmaya yetkili olduğu araç cinsine göre “A” veya “B” sınıfı sürücü 

belgesi ile değiştirilir. Değiştirme işlemi sırasında sağlık raporu istenir. Engelli kişinin kullanacağı araçta bulunması 
gereken özel tertibat, Sürücü Adayları ve Sürücülerde Aranacak Sağlık Şartları ile Muayenelerine Dair Yönetmeliğe 
göre hazırlanan listeden belirlenerek kodu ile birlikte sağlık raporuna yazılır. 

Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce verilmiş olan ve 2918 sayılı Kanuna göre değiştirilmesi zorunlu 
olan sürücü belgelerinin değiştirme işlemleri beş yıl içerisinde tamamlanır. Gerekmesi halinde bu süre İçişleri 
Bakanlığınca uzatılabilir. 

Sürücü belgelerinin değiştirilebilmesi için; 
a) İlgililerin Sürücü Adayları ve Sürücülerde Aranacak Sağlık Şartları ile Muayenelerine Dair Yönetmelikte 

belirlenen sağlık şartlarını taşımaları, 
b) İlgililerin bu Yönetmeliğin 76 ncı maddesinin birinci fıkrasının (e) bendinde belirtilen hükümlülükle ilgili 

şartları taşımaları, 
c) Herhangi bir nedenle sürücü belgesi geçici olarak geri alınmış ise iade edilme şartlarının gerçekleşmiş 

olması 
gereklidir. 
Bu madde kapsamında yapılacak değiştirme işlemlerinden harç alınmaz. Ancak indirimli değerli kâğıt bedeli 

olarak 13 Türk Lirası ve 2918 sayılı Kanunun 131 inci maddesinin son fıkrası kapsamında da 2 Türk Lirası bedel 
ödenir. 

Belirlenen süre içerisinde değiştirilmeyen sürücü belgeleri geçersiz sayılır. Ancak, ilgililerin başvuruları 
halinde, gerekli harçlar ve indirimsiz değerli kâğıt bedeli ödendikten sonra kendilerine geçersiz sayılan sürücü 
belgesinin karşılığı olan yeni sürücü belgeleri verilir. Ancak, sürücü belgeleri çeşitli nedenlerle geri alınmış olanlar ile 
mücbir sebeplerle sürücü belgelerini bu madde kapsamında belirlenen sürelerde değiştirmeyenlerden de 
belgelerinin değiştirilmesi sırasında harç alınmaz. 

Değiştirilen eski tip sürücü belgelerinin geri alınması, saklanması ve imhası ile değerli kağıt bedellerinin 
zimmet kayıtlarına ilişkin usul ve esaslar İçişleri Bakanlığı ve Maliye Bakanlığınca müştereken belirlenir. 

 
 Orkun UTSUKARCI 

Genel Başkan 
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