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Özet
Epilepsi bugün için halk tarafýndan yeterince bilinmeyen, sosyal kabulü olmayan ve genellikle etiketlenme korkusu (stigmatizasyon)
nedeni ile gizlenen bir hastalýktýr. Bu stigmatizasyon, epilepsi hastalarýnýn bireysel beceri ve yeteneklerinin geliþmesini olumsuz
etkileyen en önemli faktörlerden biridir. Bir yandan nöbetler ya da kullanýlan ilaçlarýn neden olduðu bazý yan etkiler nedeni
ile eðitim sürecinin aksamasý, iþ yaþamýna hazýrlanamama, iþ becerisi ve tecrübesinin geliþememesi öte yandan toplumun epilepsi
hastalýðý hakkýndaki olumsuz tutumu bu hastalarýn iþ bulma konusunda ciddi sorunlarla karþýlaþmalarýna neden olmaktadýr.
Oysa çalýþma ve iþe yaradýðýný hissetme duygusu bu hastalar için yalnýzca bir gelir elde etmelerinin ötesinde onlarýn bireysel
ve toplumsal iliþkilerini, mutluluklarýný yani yaþam kalitelerini etkileyen bir sosyal gerçekliktir. Bu gerçek günümüz dünyasýnda
ve ülkemizde iþ hukukunda da karþýlýðýný bulmuþ ve son zamanlarda özürlü kriterlerini saðlayan bireylerin iþ yaþamýna katýlým
ve katkýlarýný düzenleyen yeni yaklaþýmlar geliþmesine neden olmuþtur. Bu yazýda özürlü kriterlerini saðlayan; yani %40 veya
daha fazla iþ gücü kaybýna neden olacak ölçüde nöbet geçiren ya da hastalýðýn olumsuz etkilerine maruz kalmýþ olan epilepsi
hastalarýnýn iþ olanaklarý ve iþ hukukunda bu konu ile ilgili yapýlmýþ olan deðiþiklikler ve güncel geliþmeler gözden geçirilecektir.

Summary
Epilepsy is a disease that is not known very well by the society. It causes partial social isolation and is hidden by the patients
because of stigmatization.Seizures themselves and consumed medicine side effects results in difficulties of education, getting
ready for work life, improving abilities and work experience. The negative attitude of the society against epilepsy causes epilepsy
patients to face significant difficulties in getting jobs. Working is very important for epilepsy patients not only in the aspect
of earning their life but also has positive effect on personal and social interactions and also happiness and quality of life.
This reality has been recognised in employment and labour law both in the world and in our country and led to establishment
of new concepts in participation of disabled people to work.In this paper employment possibilities of disabled epilepsy patients
that have 40% or more work power loss because of seizures are rewieved in the light of current developements and changes of
employment and labour law.

Epilepsinin hastaya verdiði utanma duygusu, özgüven eksikliði,
nöbetler nedeni ile eðitim sürecini tamamlayamama ya da
kendini iþ hayatýna hazýrlayamama, iþ güvenliði ile ilgili
sorunlar, iþ becerisinin ve tecrübesinin eksikliði, toplumun
epilepsi hastalýðý hakkýndaki tutumu bu hastalarýn iþ bulma
konusunda ciddi sorunlarla karþýlaþmalarýna neden olur. Bu

handikaplar iþverenin olumsuz önyargýsý ile birleþtiðinde
hastanýn iþe alýnma þansý oldukça zayýflar. Oysa çalýþma ve
iþe yaradýðýný hissetme duygusu yalnýzca bir gelir elde
etmelerinin ötesinde bireylerin kiþisel ve toplumsal iliþkilerini,
mutluluklarýný etkileyen bir sosyal gerçekliktir. Epilepsi
hastalarýnýn iþ ortamýna aktif katkýlarý bir yandan bu hastalarýn
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yaþam kalitelerini geliþtirirken öte yandan toplumsal üretime
de katký saðlar.

katkýlarý için bir çok yöntem kullanýlmýþ ve bu konuda bir
çok proje geliþtirilmiþtir. Ülkemizde de özürlü vatandaþlarýmýzý
toplumsal yaþama ve üretime katmak için bir çok düzenleme

Yapýlan bir çalýþmada normal popülasyonda çalýþabilir
durumda olan iþsizlerin oraný %19 iken, iþsiz epilepsi
hastalarýnýn oranýnýn ise %46 olduðu ve özellikle dirençli
epilepsisi olan kiþilerin %59'nun iþsiz olduðu tespit edilmiþtir.1

yapýlmýþtýr. 1982 Anayasasýnýn 2. maddesi Türkiye

Bu sayýlarý oranlarsak epilepsi hastalarýnda iþsizlik oraný
normal popülasyondan yaklaþýk üç kat daha fazladýr. Ýþ
ortamýnda yaralanma oraný, iþe gitmeme, hastalýða baðlý iþ
kaybý ve iþ üretimi açýsýndan bakýldýðýnda epilepsi hastasý ile
normal popülasyon arasýnda fark olmadýðý tekrarlanan
çalýþmalarda gösterilmiþtir.2,3

demektedir.6 Ýþte Anayasanýn Devlete yüklediði bu görevlerin

cumhuriyeti, sosyal bir hukuk devletidir; Anayasanýn 61.
maddesi ise Devlet, özürlülerin korunmalarýný ve toplum
hayatýna uyumlarýný saðlayýcý önlemler almakla yükümlüdür
somut bir yansýmasý olarak iþverenlere özürlüleri çalýþtýrma
yükümlülüðü getirilmiþ; böylece özürlülerin çalýþarak toplum
yaþamýna uyumlarý saðlanmaya çalýþýlmýþtýr. Bu baðlamda
ayný koruma özürlü olarak kabul edilebilecek epilepsi
hastalarý bakýmýndan da söz konusu olacaktýr. Bu korumanýn
ne þekilde gerçekleþeceði ise Ýþ Kanunu ve bu kanuna baðlý

Ýþ ayrýmcýlýðý epilepsi hastalarýnýn önemli problemlerinden
biridir. Zaten nöbetleri sýk olan epilepsi hastalarý kesici alet
kullanmayý, araç kullanmayý, vardiyalý çalýþmayý, yüksek ve
tehlikeli noktalarda çalýþmayý gerektiren iþ kollarýnda
çalýþamazlar.

olarak çýkarýlan yönetmelikler ile gösterilmiþtir. 7-13

Öte yandan iþverenler iki nedenden dolayý epilepsi hastasý

Özürlülerin korunmasý ve çalýþma yaþamýna katýlmalarýnýn
saðlanmasý ile ilgili çeþitli yöntemler uygulanmaktadýr. Bu
yöntemlerden biri iþe girmede öncelik tanýmadýr. Söz konusu
yöntemde, iþyerinde çalýþýrken özürlü hale gelenlerin iyileþmesi
halinde diðer isteklilere nazaran öncelikle iþe alýnmalarý
öngörülmektedir.14

olan bir kiþiyi iþe almaktan çekinirler: Birincisi epilepsili
hastanýn iþ baþýnda nöbet geçirmesi ve gördüðü zarardan
dolayý iþverenin sorumlu tutulmasýdýr. Ýkinci neden ise epilepsi
hastasýnýn geçirdiði nöbet ile hizmet verdiði kesime zarar
vermesi durumudur.3 Dünya Saðlýk Örgütünün tanýmýna göre
Doðuþtan ya da sonradan edinilmiþ; bedensel, zihinsel, ruhsal
ve sosyal yeteneklerdeki engeller nedeni ile toplumsal yaþama
uyum saðlama ve günlük gereksinimlerini karþýlamada
güçlükleri olan ve iþ gücünün en az %40ýný kaybetmiþ olduðu
bir saðlýk kurulu raporu ile belgelenmiþ olan her birey
özürlüdür.4 Ýþ Kanununda kimlerin özürlü sayýlacaðý
belirtilmemiþ; ancak söz konusu Kanunun 30.maddesi uyarýnca
çýkarýlan Özürlü, Eski Hükümlü ve Terör Maðduru Ýstihdamý
Hakkýnda Yönetmeliðin 3.maddesinde ve Özürlülük Ölçütü,

Özürlü kabul edilen bireyleri çalýþma hayatýna katmada dünya uygulamalarý

Bir diðer yöntem ise korumalý iþyerleridir. Korumalý iþyerleri,
özürlülük nedeniyle normal rekabete dayalý iþyerlerinde
çalýþmaya uygun olmayan kiþiler için özel olarak kurulan
iþyerleridir. 5378 sayýlý Özürlüler ve Bazý Kanun Hükmünde
Kararnamelerde Deðiþiklik Yapýlmasý Hakkýnda Kanunun
3.maddesine göre de, korumalý iþyeri, normal iþgücü piyasasýna
kazandýrýlmalarý güç olan özürlüler için meslekî rehabilitasyon
ve istihdam oluþturmak amacýyla Devlet tarafýndan teknik

Sýnýflandýrmasý ve Özürlülere Verilecek Saðlýk Kurulu

ve malî yönden desteklendiði ve çalýþma ortamýnýn özel olarak

Raporlarý Hakkýnda Yönetmeliðin 4.maddesinde özürlü-

düzenlendiði iþyerini ifade etmektedir. Bu yöntemde sadece

aðýr özürlü kavramlarý tanýmlanmýþtýr.5 Bu düzenlemeler

özürlü kimseler için düzenlenmiþ iþyerleri bulunmakta ve bu

karþýsýnda, %40 veya daha fazla iþ gücü kaybýna neden olacak

iþyerleri sadece özürlü kimselere ayrýlmaktadýr.4 Özürlü

ölçüde nöbet geçiren ya da hastalýðýn olumsuz etkilerine

kimseleri toplumdan izole ettiði için bu yöntem bugün pek

maruz kalmýþ olan epilepsi hastalarý etkilenme þiddetlerine

tercih edilmemektedir. Ancak, sayýsý az olmakla birlikte,

göre deðiþen oranlarda özürlü kabul edilmektedir.

sistemimizde bu uygulama görülmektedir.4

Özürlü vatandaþlarýnýn yaþam kalitelerini önemseyen ve
onlarýn toplumsal yaþama aktif katkýsýný önemseyen batý
toplumlarýnda özürlü vatandaþlarýn iþ hayatý ve üretime

Özürlülerin korunmasýnda baþka bir yöntem ise eve iþ
vermedir.14 Özellikle ileri düzeylerde özürlülükleri bulunanlara,
belirli bir organizasyon çerçevesinde montaj ve benzeri iþlerin
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daðýtýlmasý ve tekrar toplanmasý sistemin özünü
oluþturmaktadýr.
Bugün dünya üzerinde en çok benimsenen yöntem ise kota
sistemidir.4,12-14

Bu yöntemle belli bir sayýda iþçi çalýþtýran

iþverenlere, çalýþtýrdýklarý iþçilerin belli bir yüzdesi oranýnda
özürlü çalýþtýrma yükümlülüðü getirilmektedir. Ülkemizde de
esas olarak bu yöntem benimsenmiþ; iþe girmede öncelik
tanýma yöntemi ise kýsmen uygulanabilmiþtir. Hemen belirtelim
ki, Ýþ Kanununun 30.maddesi ve bu çerçevede çýkarýlan
Yönetmelik hükümleri ile öngörülen düzenlemelerin temel
niteliði, tek ayaklý bir sistem dahilinde iþverenler için çalýþtýrma
zorunluluðu getirilerek sorunun çözülmesini saðlamaktýr.
Nitekim özürlü istihdamýnda devletin fiilî destek ve teþvikinin
oldukça sýnýrlý olduðu; çevre, eðitim faktörleri gibi istihdamýn
gerçekleþtirilmesi için aranan ön koþullar bakýmýndan gerekli
alt yapýnýn hazýrlanmadýðý bir sistemin baþarý þansýnýn
bulunmadýðý, yaþanan süreç içerisinde ortaya çýkmýþ ve mevcut
istatistikî bilgiler de bu sonucu doðrulamýþtýr. Türkiye Özürlüler
Araþtýrmasýna göre, iþgücüne dahil olmayan toplam özürlü
oraný özürlülerin %77,8ini oluþturmaktadýr. Dolayýsýyla yasal
sistem dahilinde yüksek idarî para cezalarý ile desteklenen
kota yöntemi hem iþverenlerce bir yük olarak görülmekte ve
hem de istihdam saðlanmasý bakýmýndan ciddi bir katký da
getirmemektedir.4
Hemen belirtelim ki, bu yöntemler, kural olarak, birbirine
alternatif oluþturmazlar. Birbirini tamamlayan yöntemlerdir.
Böylelikle, özürlü istihdamý ayný amaca yönelik farklý
tedbirlerle desteklenen bir sistem bütünü oluþturmaktadýr.4
Özürlülerin korunmasý ve istihdamý konusunda en geniþ
olanaklarýn ve geliþmiþ yöntemlerin kullanýldýðý ülke Amerika
Birleþik Devletleri (ABD)dir. ABDde 1990 yýlýnda çýkarýlan
Amerikan Özürlüler Kanunu (Americans with Disabilities
ACT) ile özürlülüðün kapsamý geniþletilmiþ ve 15 ya da daha
fazla iþçi çalýþtýran iþverenlere özürlü iþçi çalýþtýrma
yükümlülüðü getirilmiþtir.14
Ýngilterede ise 1995 yýlýnda yürürlüðe giren Özürlü
Ayrýmcýlýðý Kanunu ile çok geniþ bir kesime koruma getirilmiþ
ve özürlülere yönelik ayýrýmcýlýk önemli yaptýrýmlara tabi
tutulmuþtur.14
Almanyada da bir kimsenin özürlülere yönelik koruyucu
önlemlerden yararlanabilmesi için %50 oranýnda özürlü
olmasý gerekmektedir.14
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Türkiyede özürlü iþçi çalýþtýrmaya iliþkin düzenlemeler
Ülkemizde özürlülerin çalýþma yaþamýnda korunmasý ve iþ
olanaklarýnýn saðlanmasý zorunluluðu mevzuatýmýza ilk kez
854 sayýlý Deniz Ýþ Kanunu ve 931 sayýlý Ýþ Kanunu ile girmiþ;
931 sayýlý Kanunun iptali üzerine yürürlüðe giren 1475 sayýlý
Ýþ Kanununda da yer almýþtýr.15 Bu anlamda 16.03.1987
tarihinde Sakatlarýn Ýstihdamý Hakkýnda Tüzük yürürlüðe
girmiþtir. 1475 sayýlý Kanun uyarýnca elli ve daha fazla iþçi
çalýþtýrýlan iþyerleri için %2 oranýnda sakat istihdam edilmesi
zorunluluðu öngörülmüþ; daha sonra bu oran %3 olarak
deðiþtirilmiþtir. 4857 sayýlý Ýþ Kanunun 30. maddesinde belli
baþlý deðiþikliklerle özürlülerin çalýþtýrýlmasý zorunluluðu
yeniden düzenlenmiþtir.13 Bu konuda önemli ve ciddi bir
geliþme de 5378 sayýlý Özürlüler ve Bazý Kanun Hükmünde
Kararnamelerde Deðiþiklik Yapýlmasý Hakkýnda Kanun ile
yaþanmýþtýr. Bu kanunda özürlülerin eðitimleri, mesleki
rehabilitasyonlarý, korumalý iþyeri olarak tabir edilen
iþyerlerinde istihdamlarýna iliþkin pek çok hükme yer
verilmiþtir.14 Kanunun 1.maddesine göre, bu Kanunun amacý,
özürlülüðün önlenmesi, özürlülerin saðlýk, eðitim,
rehabilitasyon, istihdam, eðitim, bakým ve sosyal güvenliðine
iliþkin sorunlarýnýn çözümü ile her bakýmdan geliþmelerini
ve önlerindeki engelleri kaldýrmayý saðlayacak tedbirleri
alarak topluma katýlmalarýný saðlamak ve bu hizmetlerin
koordinasyonu için gerekli düzenlemeleri yapmaktýr. Bakanlar
Kurulu 2005/9077 sayýlý kararýyla 01.01.2006 tarihinden
itibaren geçerli olmak üzere, özürlü iþçi çalýþtýrma yükümlülüðü
oranlarýný özel sektör iþyerlerinde %3, kamu iþyerlerinde ise
%4 olarak belirlemiþtir.15
854 sayýlý Deniz Ýþ Kanununun 13.maddesinde, bu Kanunun
kapsamýna giren iþveren veya iþveren vekilleri, iþyerlerinde
Ýþ Kanununun ve bununla ilgili tüzüðün bu konuda koyduðu
hükümler, esaslar, ölçüler ve þartlara göre sakat ve eski
hükümlü gemiadamý çalýþtýrmak zorundadýr, denilmek sureti
ile esas itibarý ile 1475 sayýlý eski Ýþ Kanununa yollama
yapýlmaktadýr. Zira, halihazýrda konu tüzükle deðil;
yönetmelikle düzenlenmektedir. Buna raðmen, 4857 sayýlý Ýþ
Kanunundaki esaslar bu Kanun açýsýndan da geçerli olacaktýr.
5953 sayýlý Basýn Mesleðinde Çalýþanlarla Çalýþtýrýlanlar
Arasýndaki Münasebetlerin Tanzimi Hakkýnda Kanunda ise
konu hiçbir þekilde düzenlenmemiþtir.

Özürlü kavramý ve çalýþtýrma yükümlülüðü
Ýþ Kanunun 30.maddesi uyarýnca çýkarýlan Özürlü, Eski
Hükümlü ve Terör Maðduru Ýstihdamý Hakkýnda Yönetmeliðin
3.maddesinde, özürlü: bedensel, zihinsel, ruhsal, duygusal
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ve sosyal yeteneklerindeki engelleri nedeniyle çalýþma gücünün
en az yüzde kýrkýndan yoksun olduðu saðlýk kurulu raporuyla
belgelenen kiþi olarak tanýmlanmýþtýr. Özürlülük Ölçütü,
Sýnýflandýrmasý ve Özürlülere Verilecek Saðlýk Kurulu
Raporlarý Hakkýnda Yönetmeliðin 4.maddesinde ise aðýr
özürlü-özürlü ayýrýmý yapýlmýþ ve iki ayrý taným verilmiþtir.
Buna göre, aðýr özürlü; özür durumuna göre tüm vücut
fonksiyon kaybý oraný %50 nin üzerinde olduðu tespit edilen
özürlülerden; beslenme, giyinme, yýkanma ve tuvalet ihtiyacýný
giderme gibi öz bakým becerilerini yerine getirmede, kendi
baþýna hareket etmede veya iletiþim kurmada zorluk ya da
yoksunluk yaþadýðýna ve bu becerileri baþkalarýnýn yardýmý
olmaksýzýn gerçekleþtiremeyeceðine týbbi olarak karar verilen
kiþileri; özürlü ise; doðuþtan veya sonradan; bedensel,
zihinsel, ruhsal, duygusal ve sosyal yeteneklerini çeþitli
derecelerde kaybetmesi nedeniyle toplumsal yaþama uyum
saðlama ve günlük gereksinimlerini karþýlamada güçlükleri
olan ve korunma, bakým veya rehabilitasyon, danýþmanlýk ve
destek hizmetlerine ihtiyaç duyan kiþiyi ifade etmektedir.5
Belirtmek gerekir ki, Ýþ Kanununun 30.maddesi ile iþverene
getirilmiþ olan özürlü çalýþtýrma zorunluluðu, bedensel,
zihinsel, ruhsal, duygusal ve sosyal yeteneklerindeki engelleri
nedeniyle çalýþma gücünün en az yüzde kýrkýný kaybetmiþ
kiþiler bakýmýndan söz konusu olacaktýr.
4857 sayýlý Ýþ Kanununun 30 uncu maddesi çalýþtýrýlmasý
zorunlu özürlü iþçilerin niteliklerini, hangi iþlerde
çalýþtýrýlabileceklerini, bunlarýn iþyerlerinde genel hükümler
dýþýnda baðlý olacaklarý özel çalýþma hükümleri ve mesleðe
yöneltilmeleri, mesleki yönden iþverence nasýl iþe alýnacaklarý
ve denetimi ile bu hükümlere uymayan iþveren hakkýnda
yapýlacak iþlemleri düzenlemektedir.3,4,7-10 Anýlan hükme
göre, iþverenler elli veya daha fazla iþçi çalýþtýrdýklarý
iþyerlerinde her yýlýn Ocak ayý baþýndan itibaren yürürlüðe
girecek þekilde Bakanlar Kurulunca belirlenecek oranlarda
özürlü iþçiyi meslek, beden ve ruhi durumlarýna uygun iþlerde
çalýþtýrmakla yükümlüdürler (md.30/I). Bu gün için
yürürlükteki yasalara göre iþverenler, 50 ya da daha fazla
daimi iþçi çalýþtýrdýklarý iþyerlerinde %3 oranýnda özürlüyü
mesleðine, bedensel, ruhsal ve zihinsel durumuna uygun
iþlerde çalýþtýrmakla yükümlüdürler.7,9,10-13
Ayný il sýnýrlarý içinde birden fazla iþyeri bulunan iþverenin
bu kapsamda çalýþtýrmakla yükümlü olduðu iþçi sayýsý, toplam
iþçi sayýsýna göre hesaplanacaktýr (md.30/I-son cümle).
Örneðin Türkiyenin 10 ilinde 10 iþyeri bulunan ve her birinde
30ardan toplam 300 daimi iþçi çalýþtýran iþverenin özürlü
çalýþtýrma yükümlülüðü bulunmazken; ayný ilde 2 iþyerinde
30ar iþçiden toplam 60 daimi iþçi çalýþtýran bir iþverenin 2
özürlü iþçi çalýþtýrma yükümlülüðü bulunmaktadýr.14 Bu
kapsamda çalýþtýrýlacak iþçi sayýsýnýn tespitinde belirsiz süreli

iþ sözleþmesine ve belirli süreli iþ sözleþmesine göre çalýþtýrýlan
iþçiler esas alýnýr. Kýsmî süreli iþ sözleþmesine göre çalýþanlar,
çalýþma süreleri dikkate alýnarak tam süreli çalýþmaya
dönüþtürülür (md.30/II).
Oranlarýn hesaplanmasýnda yarýma kadar olan kesirler dikkate
alýnmaz; yarým ve daha çok olanlar tama çýkarýlýr (md.30/III).
Örneðin 60 iþçi çalýþtýran bir iþveren (60x0.03=1.8) 2 özürlü
iþçi; 80 iþçi çalýþtýran bir iþveren için de (80x0.03= 2.4) 2
iþçi çalýþtýrma yükümlülüðü bulunmaktadýr.14 Ýþyerindeki
iþçilerin sayýlarýný hesaplarken eklenti ve araçlardaki iþçiler
de hesaba katýlmalýdýr.16 Ancak memur ve çýraklar gibi iþçi
niteliði taþýmayan kimseler hesaba katýlmazlar.10
Yer altý ve su altý iþlerinde çalýþtýrýlan iþçiler özürlü iþçi
sayýsýnýn tespitinde dikkate alýnmadýklarý gibi, bu iþlerde
özürlü iþçi de çalýþtýrýlamaz.11 Nitekim, Özürlü, Eski Hükümlü
ve Terör Maðduru Ýstihdamý Hakkýnda Yönetmeliðin
(Yönetmelik) 4.maddesi de ayný yöndedir. Yine asýl iþverenin
birlikte çalýþtýðý alt iþverene ait iþçilerin sayýsý da özürlü iþçi
sayýsýnýn tespitinde dikkate alýnmaz. Ancak daha önce asýl
iþverenin iþçisi olarak çalýþtýrýlan birine alt iþverenlik verilemez.
Ýþletmenin ve iþin gereði ile teknolojik nedenlerle uzmanlýk
gerektiren iþler dýþýnda asýl iþ bölünerek alt iþverenlere
verilemez. Kurulan alt iþveren iliþkisi bu belirtilen yasaklara
uymuyorsa alt iþverenin iþçileri de asýl iþverenin iþçileri kabul
edilerek özürlü iþçi tespitinde dikkate alýnýrlar.15 Çalýþtýrýlan
özürlü, eski hükümlü ve terör maðduru iþçiler de, toplam iþçi
sayýsýnýn hesabýnda dikkate alýnmaz (Yönetmelik md.4).
Ýþverenler çalýþtýrmakla yükümlü olduklarý iþçileri iþyerinin
bulunduðu yerdeki Türkiye Ýþ Kurumu aracýlýðý ile saðlarlar.
Ancak baþka kurumlardan ya da iþverenler kendileri uygun
bulduklarý özürlü iþçiyi de iþe baþlatabilirler. Türkiye Ýþ
Kurumu dýþýnda bir kanaldan özürlü iþçi saðlayan iþverenler
bu durumu en geç bir ay içerisinde kuruma bildirmek ve bu
iþçi ile ilgili bilgileri tescil ettirmek koþulu ile özürlü iþçi
çalýþtýrma yükümlülüðünü yerine getirmiþ sayýlýrlar
(Yönetmelik md.5). Ýþverenin özürlü çalýþtýrmak için kuruma
baþvurmasý halinde ise kurum öncelikle iþyerinde çalýþýrken
sakatlananlarý, eðitimi daha yüksek olanlarý, bir mesleði
bulunanlarý, rehabilitasyon programýna alýnmýþ olanlarý veya
herhangi bir sosyal güvenlik kuruluþundan aylýk almayanlarý
önermek zorundadýr. Ýþverenler de bu önerilenlerden iþe alýnan
ve alýnmayanlarý, alýnmama nedenlerini 15 gün içerisinde
kuruma bildirmekle yükümlüdürler.4,7,9,10,13,15,17 Ýþverenler
özürlü iþçi çalýþtýrma yükümlülüðünden, kadro açýðý
bulunmamasý gibi gerekçeler göstererek kaçýnamazlar. Daha
önce gönderilen özürlü iþçiyi herhangi bir nedenle kabul
etmeyen iþveren Kurumun ikinci kez bildirdiði özürlüyü iþe
almak zorundadýr.10
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Özürlülerin çalýþtýrýlmalarýna iliþkin özel bazý koþullar
Özürlüler ve Bazý Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde
Deðiþiklik Yapýlmasý Hakkýnda Kanunun 14.maddesine göre,
iþe alýmda; iþ seçiminden, baþvuru formlarý, seçim süreci,
teknik deðerlendirme, önerilen çalýþma süreleri ve þartlarýna
kadar olan safhalarýn hiçbirinde özürlülerin aleyhine ayrýmcý
uygulamalarda bulunulamaz. Çalýþan özürlülerin aleyhinde
sonuç doðuracak þekilde, özrüyle ilgili olarak diðer kiþilerden
farklý muamelede bulunulamaz. Ayný Kanunun 41.maddesi
ile Türk Ceza Kanununun 122.maddesinde deðiþiklik yapýlarak,
özürlülük nedeniyle ayýrým yasaðý ceza yaptýrýmýna
baðlanmýþtýr. Buna karþýlýk, hukukî bir yaptýrýma Kanunda
yer verilmemiþtir. Bu durumda, 4857 sayýlý Ýþ Kanununun
5.maddesindeki ayýrým yasaðýna iliþkin hüküm uygulama
alaný bulabilecektir.4
Öte yandan, özürlü olmak daha düþük ücretle çalýþtýrýlma
sebebi olamaz. Bu iþçiler diðer iþçilere yapýlan sosyal
yardýmlardan aynen yararlanýrlar. Ýþ sözleþmelerine veya
toplu iþ sözleþmelerine bu iþçiler aleyhine hükümler konulamaz
(Yönetmelik md.8). Ýþverenler iþyerlerinin temizlik, yemek
ve benzeri iþlerini yaptýrmak üzere anlaþtýklarý firmalar ile
iþ ya da hizmet alýmýna iliþkin imzaladýklarý sözleþmelerde
özürlü iþçi çalýþtýrýlamayacaðýna iliþkin hükümler koyamazlar
ya da özürlülerin iþe alýnmalarýný güçleþtirecek keyfi
uygulamalara gidemezler. Þartname veya sözleþmelerde yer
alan bu tür hükümlere istinaden ya da keyfi gerekçelerle
özürlü iþçi çalýþtýrýlmamasý halinde ilgili ceza hükümleri
uygulanýr.12,16,17 Özürlü iþçi özürlü raporunda belirtilmiþ iþ
alanlarý ilgili bir iþte çalýþtýrýlmalýdýr. Ýþverenler, iþyerlerini
imkânlarý ölçüsünde, özürlülerin çalýþmalarýný
kolaylaþtýrabilecek þekilde hazýrlamak, saðlýklarý için gerekli
tedbirleri almak, mesleklerinde veya mesleklerine yakýn iþlerde
çalýþtýrmak, iþleriyle ilgili bilgi ve yeteneklerini geliþtirmek,
çalýþmalarý için gerekli araç ve gereçleri saðlamak
zorundadýrlar. Özürlüler yapabilecekleri iþler dýþýnda
saðlýklarýna zarar verecek diðer iþlerde çalýþtýrýlamaz. Uygun
koþullarýn varlýðý halinde çalýþma sürelerinin baþlangýç ve
bitiþ saatleri, özürlünün durumuna göre belirlenebilir
(Yönetmelik md.14). Herhangi bir sebeple iþ sözleþmesi sona
eren özürlü iþçinin ayrýlýþ nedenlerini iþveren onbeþ gün içinde
kuruma bildirmek zorundadýr (Yönetmelik md.9).

Özürlü çalýþtýrma yükümlülüðünün denetimi ve bu
yükümlülüðü yerine getirmediði tespit edilen
iþverene yönelik yaptýrýmlar
Ýþverenler ay sonlarý itibarýyla çalýþtýrdýklarý daimi iþçi ve
özürlü sayýsýný gösterir (01 Kasým-30 Ekim tarihleri arasýný
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kapsayan) listeyi, her yýl en geç Kasým ayýnýn sonuna kadar
Çalýþma ve Sosyal Güvenlik Bakanlýðýna göndermekle
yükümlüdürler. Özürlü çalýþtýrma yükümlülüðünü ve
Yönetmelikte görülen diðer yükümlülüklerini yerine getirmeyen
iþverenler hakkýnda yasal iþlem yapýlmak üzere durum Çalýþma
ve Sosyal Güvenlik Bakanlýðýnýn ilgili Bölge Çalýþma
Müdürlüðüne gönderilir.13-15,18
Özürlü iþçi çalýþtýrma yükümlülüðüne aykýrý davranýþýn
yaptýrýmý idarî para cezasý olarak 4857 sayýlý Ýþ Kanununun
101.maddesinde öngörülmüþtür. Bu madde hükmünce,
Kanunun 30.maddesindeki hükümlere aykýrý olarak özürlü
çalýþtýrmayan iþveren veya iþveren vekiline çalýþtýrmadýðý her
özürlü ve çalýþtýrmadýðý her ay için yediyüzelli milyon lira
para cezasý verilir. Bu miktar, her yýl yeniden deðerleme
oranýnda artmaktadýr. Ayrýca ifade etmek gerekir ki, iþvereni
özürlü iþçi ile sözleþme yapmaya zorlayan bir hüküm
bulunmamaktadýr; sadece idarî para cezasý öngörülmüþtür.
Ýdari para cezasý açýsýndan iþverenin özel veya kamu iþvereni
olmasý fark etmez. 01.07.2005 tarihinde 5378 sayýlý kanunla
yapýlan bir deðiþiklik gereði özürlü çalýþtýrmayanýn idari para
cezasýný Türkiye Ýþ Kurumunun ilgili il müdürlükleri vermeye
yetkili kýlýnmýþlardýr.15,18 Burada özellikle aranan iþverenin
kasýtlý olarak özürlü kotasýný kullanmadýðýnýn tespit edilmiþ
olmasýdýr. Özürlü kotasýný kullanmama gibi bu kotayý eksik
kullanmanýn da, örneðin 3 özürlü çalýþtýrmasý gerekirken bir
özürlü çalýþtýrmanýn da idari para cezasý yaptýrýmý vardýr.18
Ýþveren özürlü kotasýný kullanmamakta ýsrar ederse verilen
bu idari para cezalarý her takvim yýlý baþýndan geçerli olmak
üzere bir önceki yýlda uygulanan ceza tutarýnýn, o yýl için 213
sayýlý vergi usul kanununun yeniden deðerleme oranýnda
artýrýlarak uygulanacaktýr. Kesinleþen idari para cezasý tahsil
için mahallin en büyük mal müdürlüðü aracýlýðý ile Devlet
Hazinesine ödenir.15
Ýþ Kanunu bir yandan para cezalarýný düzenlerken, öte yandan
yükümlüðünün üzerinde özürlü iþçi çalýþtýran iþverenleri de
desteklemektedir. 506 sayýlý Sosyal Sigortalar Kanunun 98.
maddesinin c fýkrasýna göre, kontenjanýn üzerinde özürlü
çalýþtýran iþverenlerin, kontenjan üzerinde istihdam ettikleri
özürlüler için ödemeleri gereken iþveren sigorta prim
hisselerinin %50sini hazine ödemektedir.1,4,12 Ayný kural,
Bakanlar Kurulunca belirlenen oranlarýn içinde kalsa bile,
çalýþma gücünü %80den fazla kaybetmiþ özürlüyü çalýþtýran
iþverenler için de geçerlidir. Bu iþverenler de Ýþ Kanununun
30. madde 10. fýkrasýnda belirtildiði gibi bu þekilde
çalýþtýrdýklarý her bir özürlü için Sosyal Sigortalar Kurumuna
göre ödemeleri gereken iþveren sigorta prim hisselerinin
yarýsýný öderler.12 Özürlü, Eski Hükümlü ve Terör Maðduru
Ýstihdamý Hakkýnda Yönetmeliðin 25.maddesi uyarýnca da,

Yýlmaz ve ark.: Epilepsi ve Ýþ Hukuku

Bakanlar Kurulunca belirlenecek oranlarýn üzerinde özürlü
istihdam eden veya elliden daha az sayýda iþçi çalýþtýrmasýna
raðmen Kuruma talepte bulunmak ve/veya tescil yaptýrmak
suretiyle özürlü çalýþtýran ya da çalýþma gücünü yüzde
seksenden fazla kaybetmiþ özürlü istihdam eden iþverenin bu
þekilde çalýþtýrdýðý her bir özürlü hakkýnda 506 sayýlý Sosyal
Sigortalar Kanununa göre ödemesi gereken sosyal sigorta
primi iþveren hisselerinin yüzde ellisi kendisince, yüzde ellisi
Hazinece ödenir. Ýþverenin bu haktan yararlanabilmesi için,
bu durum, iþverenin baþvurusu üzerine Kurumca belgelenir.
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