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KANUN 
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Kanun No. 6462                                                                                                         Kabul 

Tarihi: 25/4/2013 
MADDE 1 – Bu maddenin yayımı tarihinde; 

1) 18/3/1924 tarihli ve 442 sayılı Köy Kanununun; 

a) 74 üncü maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan “sakatlanmaları” ibaresi “engelli hâle 

gelmeleri”, 

b) Ek 16 ncı maddesinin dördüncü fıkrasında yer alan “sakatlananların” ibaresi “engelli 

hâle gelenlerin”, 

c) Ek 17 nci maddesinin beşinci fıkrasında yer alan “sakatlananların” ibaresi “engelli hâle 

gelenlerin”, 

2) 21/6/1927 tarihli ve 1111 sayılı Askerlik Kanununun; 

a) 67 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “çürüklerin” ve “çürüklükleri” ibareleri 

sırasıyla “askerliğe elverişli olmayanların” ve “askerliğe elverişli olmama”, 

b) 68 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “çürüklükleri” ve “çürüklük” ibareleri 

sırasıyla “askerliğe elverişli olmadıkları” ve “askerliğe elverişli olmadığı”, 

c) Geçici 46 ncı maddesinin dördüncü fıkrasında yer alan “özürlüler” ibaresi “engelliler”, 

3) 11/4/1928 tarihli ve 1219 sayılı Tababet ve Şuabatı San’atlarının Tarzı İcrasına Dair 

Kanunun ek 13 üncü maddesinin birinci fıkrasının (s) bendinde yer alan “özürlülüğü” 

ibaresi “engelliliği”, 

4) 14/1/1943 tarihli ve 4373 sayılı Taşkın Sulara ve Su Baskınlarına Karşı Korunma 

Kanununun 11 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “sakatlananların sakatlık”, 

“sakatlananlar” ve “sakatları” ibareleri sırasıyla “engelli hâle gelenlerin engel”, “engelli 

hâle gelenler” ve “engellileri”, 



5) 8/6/1949 tarihli ve 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununun 56 ncı 

maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “sakatlığının” ibaresi “engelliliğinin”, 

6) 15/7/1950 tarihli ve 5682 sayılı Pasaport Kanununun; 

a) 13 üncü maddesinin beşinci fıkrasında yer alan “özürlerinden” ibaresi “engellerinden”, 

b) 14 üncü maddesinin birinci fıkrasının (A) ve (B) bentlerinde yer alan “özürlerinden” 

ibareleri “engellerinden”, 

7) 31/8/1956 tarihli ve 6831 sayılı Orman Kanununun 71 inci maddesinin birinci fıkrasının 

(b) bendinde yer alan “sakatlananlara sakatlık” ibaresi “engelli hâle gelenlere engellilik”, 

(c) bendinde yer alan “Sakatlık” ibaresi “Engellilik”, ikinci fıkrasında yer alan 

“sakatlanan” ibaresi “engelli hâle gelen”, beşinci fıkrasında yer alan “sakatlanan” ibaresi 

“engelli hâle gelen”, altıncı fıkrasında yer alan “sakatlık” ibaresi “engellilik”, 

 9/6/1958 tarihli ve 7126 sayılı Sivil Savunma Kanununun 13 üncü maddesinin ikinci 

fıkrasında yer alan “sakatlık” ibaresi “engelli hâle gelme”, 

9) 15/5/1959 tarihli ve 7269 sayılı Umumi Hayata Müessir Âfetler Dolayısiyle Alınacak 

Tedbirlerle Yapılacak Yardımlara Dair Kanunun 10 uncu maddesinin birinci fıkrasında yer 

alan “sakatlanan” ibaresi “engelli hâle gelen”, 

10) 16/12/1960 tarihli ve 168 sayılı Yabancı Memleketlerde Türk Asıllı ve Yabancı 

Uyruklu Öğretmenlere Sosyal Yardım Yapılması Hakkında Kanunun 1 inci maddesinin 

ikinci fıkrasının (b) bendinde yer alan “Özürlü” ibaresi “Engelli”, 

11) 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun; 

a) 25 inci maddesinin birinci fıkrasının (1) ve (9) numaralı bentlerinde yer alan “sakatlık” 

ibareleri “engellilik”, 

b) 31 inci maddesinin başlığında yer alan “Sakatlık” ibaresi “Engellilik”, birinci fıkrasında 

yer alan “sakat” ve “sakatlık” ibareleri sırasıyla “engelli” ve “engellilik”, ikinci fıkrasında 

yer alan “Sakatlık” ve “sakatlar” ibareleri sırasıyla “Engellilik” ve “engelliler”, üçüncü 

fıkrasında yer alan “Sakatlık” ibaresi “Engellilik”, 

c) 63 üncü maddesinin birinci fıkrasının (3) numaralı bendinde yer alan “sakatlık” ibaresi 

“engellilik”, 

ç) 89 uncu maddesinin birinci fıkrasının (1) numaralı bendinde yer alan “sakatlık” ibaresi 

“engellilik”, (3) numaralı bendinde yer alan “özürlülerin” ve “özürlü” ibareleri sırasıyla 

“engellilerin” ve “engelli”, 

12) 3/1/1961 tarihli ve 205 sayılı Ordu Yardımlaşma Kurumu Kanununun 26 ncı 



maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde yer alan “sakatlık” ibaresi “engellilik”, (b) 

bendinde yer alan “sakatlıklar” ibaresi “engellilikler”, 

13) 5/1/1961 tarihli ve 222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanununun 12 nci maddesinin 

birinci fıkrasında yer alan “özürlü” ibaresi “engelli”, 

14) 26/4/1961 tarihli ve 298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri 

Hakkında Kanunun; 

a) 36 ncı maddesinin yedinci fıkrasında yer alan “özürlülüğü” ibaresi “engelliliği”, 

b) 74 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Özürlü” ibaresi “Engelli”, 

c) 90 ıncı maddesinin birinci fıkrasında yer alan “sakatlar” ibaresi “engelliler”, 

ç) 93 üncü maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “sakatlıkları” ibaresi “engellilikleri”, 

15) 18/2/1963 tarihli ve 197 sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanununun 4 üncü maddesinin 

birinci fıkrasının (c) bendinde yer alan “Sakatlık dereceleri” ibaresi “Engellilik oranı”, 

16) 23/6/1965 tarihli ve 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanununun 42 nci maddesinin ikinci 

fıkrasında yer alan “Özürlülerin” ve “özürlünün” ibareleri sırasıyla “Engellilerin” ve 

“engellinin”, 

17) 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun; 

a) 53 üncü maddesinin başlığında yer alan “Özürlü” ibaresi “Engelli”, birinci fıkrasında 

yer alan “özürlü” ibaresi “engelli”, ikinci fıkrasında yer alan “Özürlüler”, “özürlü” ve 

“özür” ibareleri sırasıyla “Engelliler”, “engelli” ve “engel”, üçüncü fıkrasında yer alan 

“Özürlü”, “özürlülerin”, “özürlülere” ve “özürlü” ibareleri sırasıyla “Engelli”, 

“engellilerin”, “engellilere” ve “engelli”, dördüncü fıkrasında yer alan “Özürlülerin”, 

“özür”, “özürlülerin” ve “özürlü” ibareleri sırasıyla “Engellilerin”, “engel”, “engellilerin” 

ve “engelli”, 

b) 100 üncü maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “özürlüler” ve “özür” ibareleri sırasıyla 

“engelliler” ve “engel”, 

c) 101 inci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “Özürlü” ibaresi “Engelli”, 

ç) Ek 39 uncu maddesinin birinci fıkrasında yer alan “özürlü” ibaresi “engelli”, 

18) 14/7/1966 tarihli ve 772 sayılı Çarşı ve Mahalle Bekçileri Kanununun; 

a) 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (C) bendinin (2) numaralı alt bendinde yer alan 



“sakatları” ibaresi “engellileri”, 

b) 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının (D) bendinde yer alan “sakatlığı” ibaresi 

“engelliliği”, 

19) 20/4/1967 tarihli ve 854 sayılı Deniz İş Kanununun; 

a) 13 üncü maddesinin başlığında yer alan “Sakat” ibaresi “Engelli”, birinci fıkrasında yer 

alan “sakat” ibaresi “engelli”, 

b) 14 üncü maddesinin birinci fıkrasının (III) numaralı bendinin (b) alt bendinde yer alan 

“engel bir hastalığa veya sakatlığa uğraması” ibaresi “engel bir hastalığa yakalanması veya 

engelli hâle gelmesi”, 

c) 50 nci maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendinde yer alan “sakat” ibareleri “engelli”, 

20) 29/7/1970 tarihli ve 1319 sayılı Emlak Vergisi Kanununun 8 inci maddesinin ikinci 

fıkrasında yer alan “özürlülerin” ibaresi “engellilerin”, 

21) 18/1/1972 tarihli ve 1512 sayılı Noterlik Kanununun; 

a) 73 üncü maddesinin başlığında yer alan “özürlü” ibaresi “engelli”, birinci fıkrasında yer 

alan “özürlü” ve “özürlünün” ibareleri sırasıyla “engelli” ve “engellinin”, 

b) 75 inci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “özürlüler” ibaresi “engelliler”, 

22) 1/7/1976 tarihli ve 2022 sayılı 65 Yaşını Doldurmuş Muhtaç, Güçsüz ve Kimsesiz 

Türk Vatandaşlarına Aylık Bağlanması Hakkında Kanunun ek 1 inci maddesinin birinci 

fıkrasının (a) bendinde yer alan “özürlü” ve “özürlülerden” ibareleri sırasıyla “engelli” ve 

“engellilerden”, (b) bendinde yer alan “özürlülerden” ibaresi “engellilerden”, (c) bendinde 

yer alan “özürlü” ibaresi “engelli”, ikinci fıkrasında yer alan “özürlü”, “özürlülük” ve 

“Özürlülük” ibareleri sırasıyla “engelli”, “engellilik” ve “Engellilik”, üçüncü fıkrasında yer 

alan “özürlülerin” ibaresi “engellilerin” ve beşinci fıkrasında yer alan “özürlü” ibaresi 

“engelli”, 

23) 3/11/1980 tarihli ve 2330 sayılı Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkında 

Kanunun; 

a) 1 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “sakat kalmaları” ibaresi “engelli hâle 

gelmeleri”, 

b) 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde yer alan “sakatlananlara” ve 

“sakatlık” ibareleri sırasıyla “engelli hâle gelenlere” ve “engellilik”, 



c) 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde yer alan “Sakatlanarak” ibaresi 

“Engelli hâle gelerek”, (b) bendinde yer alan “sakatlananların” ibaresi “engelli hâle 

gelenlerin” ve (d) bendinde yer alan “sakat kalmaları” ibaresi “engelli hâle gelmeleri”, 

ç) 5 inci maddesinin başlığında yer alan “sakatlanma” ibaresi “engelli hâle gelme”, birinci 

fıkrasında yer alan “sakatlanmaları” ibaresi “engelli hâle gelmeleri”, 

d) 7 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “sakat kalanların” ibaresi “engelli hâle 

gelenlerin”, beşinci fıkrasında yer alan “sakatlanmalardan” ibaresi “engelli hâle 

gelmelerden”, 

e) 9 uncu maddesinin birinci fıkrasında yer alan “sakatlanma” ibaresi “engelli hâle gelme”, 

f) 10 uncu maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “sakatlık” ibareleri “engellilik”, 

24) 23/4/1981 tarihli ve 2453 sayılı Yurt Dışında Görevli Personele Nakdi Tazminat 

Verilmesi ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanunun 1 inci maddesinin birinci fıkrasında 

yer alan “sakat kalan” ibareleri “engelli hâle gelen”, 

25) 18/12/1981 tarihli ve 2566 sayılı Bazı Kamu Görevlilerine Nakdi Tazminat Verilmesi 

ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanunun 1 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan 

“sakatlanan” ibareleri “engelli hâle gelen”, 

26) 28/2/1982 tarihli ve 2629 sayılı Uçuş, Paraşüt, Denizaltı, Dalgıç ve Kurbağa Adam 

Hizmetleri Tazminat Kanununun; 

a) 5 inci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “sakatlanarak” ibaresi “engelli hâle gelerek”, 

b) Üçüncü bölüm başlığında yer alan “Sakatlık” ibaresi “Engellilik”, 

c) 13 üncü maddesinin başlığında yer alan “sakatlık” ibaresi “engellilik”, birinci fıkrasında 

yer alan “sakat kalanlara” ibaresi “engelli hâle gelenlere”, 

ç) 14 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) ve (c) bentlerinde yer alan “sakatlık” ibareleri 

“engellilik”, 

d) 16 ncı maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinde yer alan “sakatlık” ibaresi “engellilik”, 

e) 19 uncu maddesinin birinci fıkrasında yer alan “sakatlananlar” ve “sakatlık” ibareleri 

sırasıyla “engelli hâle gelenler” ve “engellilik”, 

27) 14/4/1982 tarihli ve 2659 sayılı Adlî Tıp Kurumu Kanununun 16 ncı maddesinde yer 

alan “sakatlık” ibaresi “engellilik”, 



28) 9/7/1982 tarihli ve 2692 sayılı Sahil Güvenlik Komutanlığı Kanununun 19 uncu 

maddesinin birinci fıkrasında yer alan “sakat kalmaları” ibaresi “engelli hâle gelmeleri”, 

29) 11/1/1983 tarihli ve 2780 sayılı Uçuş, Dalış ve Atlayış Eğitimine Tabi Tutulacak 

Askeri Öğrenciler ile Aday Öğrenciler Hakkında Kanunun 2 nci maddesinin birinci 

fıkrasında yer alan “sakat kalmaları” ve “sakatlık” ibareleri sırasıyla “engelli hâle 

gelmeleri” ve “engellilik”, ikinci fıkrasında yer alan “sakat kalmaları” ibaresi “engelli hâle 

gelmeleri”, 

30) 24/2/1983 tarihli ve 2802 sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanununun 8 inci maddesinin 

birinci fıkrasının (g) bendinde yer alan “sakatlığı” ve “özürlü durumları” ibareleri sırasıyla 

“engelliliği” ve “engeli”, 

31) 24/5/1983 tarihli ve 2828 sayılı Sosyal Hizmetler Kanununun; 

a) 1 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “özürlü” ibaresi “engelli”, 

b) 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinde yer alan “Özürlü” ibaresi “Engelli”, 

(d) bendinde yer alan “Özürlü”, “özürlülük” ve “özürlü” ibareleri sırasıyla “Engelli”, 

“engellilik” ve “engelli”, (f) bendinin (5) numaralı alt bendinde yer alan “özürleri” ibaresi 

“engellilikleri”, aynı bendin (9) ve (15) numaralı alt bentlerinde yer alan “özürlü” ibareleri 

“engelli”, 

c) 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinde yer alan “özürlü” ibaresi “engelli”, (h) 

bendinde yer alan “özür” ibaresi “engel”, (1) bendinde yer alan “özürlü” ve “özürlülerin” 

ibareleri sırasıyla “engelli” ve “engellilerin”, ikinci fıkrasında yer alan “Özürlülere” ibaresi 

“Engellilere”, aynı fıkranın (a) bendinde yer alan “özürlülerin” ibaresi “engellilerin”, (b) 

bendinde yer alan “özürlüler” ibaresi “engelliler”, (c) bendinde yer alan “özürlülere” 

ibaresi “engellilere”, (d) bendinde yer alan “özürlülerin” ve “özürlülerce” ibareleri sırasıyla 

“engellilerin” ve “engellilerce”, (e) bendinde yer alan “Özürlülerin” ibaresi “Engellilerin”, 

(f) bendinde yer alan “Özürlülere” ve “özürlülerin” ibareleri sırasıyla “Engellilere” ve 

“engellilerin”, 

ç) 16 ncı maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan “özürleri” ibaresi “engellilikleri”, 

d) 21 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “özürlü” ibaresi “engelli”, 

e) 24 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinde yer alan “özürleri” ibaresi 

“engellilikleri”, 

f) 25 inci maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan “özürlü” ibaresi “engelli”, 

g) 26 ncı maddesinin başlığında ve birinci fıkrasında yer alan “özürlü” ibareleri “engelli”, 

ğ) Ek 7 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “özürlülere” ibaresi “engellilere”, ikinci 



fıkrasında yer alan “özürlülere” ve “Kurumun koordinatörlüğünde, Maliye Bakanlığı, 

Sağlık Bakanlığı ve Özürlüler İdaresi Başkanlığınca” ibareleri sırasıyla “engellilere” ve 

“Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının koordinatörlüğünde, Maliye Bakanlığı ve Sağlık 

Bakanlığınca”, üçüncü fıkrasında yer alan “özürlülere” ibaresi “engellilere”, dördüncü 

fıkrasında yer alan “özürlülerden” ibaresi “engellilerden”, beşinci fıkrasında yer alan 

“özürlülere” ibaresi “engellilere”, altıncı fıkrasında yer alan “özürlü” ve “özürlüye” 

ibareleri sırasıyla “engelli” ve “engelliye”, 

h) Ek 8 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “özürlülerine” ve “Özürlüler İdaresi 

Başkanlığı ve Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğünün 

müştereken hazırlayacakları” ibareleri sırasıyla “engellilere” ve “Aile ve Sosyal Politikalar 

Bakanlığınca hazırlanacak”, 

ı) Geçici 9 uncu maddesinin birinci fıkrasında yer alan “özürlüye” ibaresi “engelliye”, 

32) 16/6/1983 tarihli ve 2847 sayılı Türkiye Emekli Subaylar, Emekli Astsubaylar, Harp 

Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri ile Muharip Gaziler Dernekleri Hakkında Kanunun 

mükerrer 1 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “sakatlığı” ibaresi “engelliliği”, 

33) 13/10/1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununun; 

a) 38 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “sakatlara” ibaresi “engellilere”, 

b) 61 inci maddesinin birinci fıkrasının (o) bendinde yer alan “Özürlülerin” ibaresi 

“Engellilerin”, 

c) 77 nci maddesinin başlığında yer alan “sakat” ibaresi “engelli”, birinci fıkrasının (a) 

bendinde yer alan “sakatlara” ibaresi “engellilere”, 

34) 25/10/1983 tarihli ve 2935 sayılı Olağanüstü Hal Kanununun 28 inci maddesinin 

başlığında yer alan “sakatlanma” ibaresi “engelli hâle gelme”, birinci fıkrasında yer alan 

“sakat kalmaları” ibaresi “engelli hâle gelmeleri”, 

35) 1/11/1983 tarihli ve 2937 sayılı Devlet İstihbarat Hizmetleri ve Milli İstihbarat 

Teşkilatı Kanununun 17 nci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde yer alan “sakat 

kalan” ibaresi “engelli hâle gelen”, 

36) 25/10/1984 tarihli ve 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 17 nci maddesinin 

(2) numaralı fıkrasının (a) bendinde yer alan “sakat” ibaresi “engelli”, (4) numaralı 

fıkrasının (s) bendinde yer alan “Özürlülerin” ibaresi “Engellilerin”, 

37) 9/1/1985 tarihli ve 3146 sayılı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının Teşkilat ve 

Görevleri Hakkında Kanunun 2 nci maddesinin birinci fıkrasının (f) bendinde yer alan 

“Sakatların” ibaresi “Engellilerin”, 



38) 28/2/1985 tarihli ve 3160 sayılı Emniyet Teşkilâtı Uçuş ve Dalış Hizmetleri Tazminat 

Kanununun; 

a) 10 uncu maddesinin başlığında yer alan “sakatlık” ibaresi “engellilik”, birinci fıkrasında 

yer alan “sakat kalmaları” ibaresi “engelli hâle gelmeleri”, ikinci fıkrasında yer alan 

“sakatlık” ibaresi “engellilik”, 

b) 11 inci maddesinde yer alan “sakatlık” ve “sakatlanma” ibareleri sırasıyla “engellilik” 

ve “engelli hâle gelmeye”, 

39) 3/5/1985 tarihli ve 3194 sayılı İmar Kanununun ek 1 inci maddesinin birinci fıkrasında 

yer alan “özürlüler” ibaresi “engelliler”, 

40) 21/5/1986 tarihli ve 3289 sayılı Spor Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri 

Hakkında Kanunun 2 nci maddesinin birinci fıkrasının (o) bendinde yer alan “Özürlü”, 

“özürlülerin” ve “özürlü” ibareleri sırasıyla “Engelli”, “engellilerin” ve “engelli”, 

41) 29/5/1986 tarihli ve 3294 sayılı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik 

Kanununun; 

a) 4 üncü maddesinin altıncı fıkrasında yer alan “Özürlüler İdaresi Başkanlığı”, 

“özürlülere”, “Başkanlığın”, “Başbakanlığa bağlı Özürlüler İdaresi Başkanlığı” ibareleri 

sırasıyla “Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü”, “engellilere”, “anılan Genel 

Müdürlüğün”, “Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı”, 

b) 5 inci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “Özürlülerin” ve “özürlülere” ibareleri 

sırasıyla “Engellilerin” ve “engellilere”, 

c) Ek 2 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “özürlü” ibaresi “engelli”, 

42) 7/5/1987 tarihli ve 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanununun 3 üncü maddesinin 

birinci fıkrasının (1) bendinde yer alan “Özürlü” ibaresi “Engelli”, 

43) 10/11/1988 tarihli ve 3497 sayılı Kara Sınırlarının Korunması ve Güvenliği Hakkında 

Kanunun 3 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan “sakat kalmaları” ibaresi “engelli 

hâle gelmeleri”, 

44) 12/4/1991 tarihli ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununun 21 inci maddesinin 

birinci fıkrasında yer alan “sakatlanan” ibaresi “engelli hâle gelen”, aynı fıkranın (h) 

bendinde yer alan “sakatlanarak” ibaresi “engelli hâle gelerek”, (i) bendinde yer alan 

“sakatlananlardan” ibaresi “engelli hâle gelenlerden”, (j) bendinde yer alan 

“sakatlandıkları” ibaresi “engelli hâle geldikleri”, ikinci fıkrasında yer alan “sakatlanan” 

ibaresi “engelli hâle gelen”, 

45) 28/12/1993 tarihli ve 3960 sayılı Kalıtsal Hastalıklarla Mücadele Kanununun 1 inci 



maddesinde yer alan “özürlülüğe” ibareleri “engelliliğe”, 

46) 24/11/1994 tarihli ve 4046 sayılı Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanunun 21 

inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Özürlü” ibaresi “Engelli”, 

47) 23/2/1995 tarihli ve 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 16 ncı 

maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “özürlüleri” ibaresi “engellileri”, 

48) 23/7/1995 tarihli ve 4123 sayılı Tabii Afet Nedeniyle Meydana Gelen Hasar ve 

Tahribata İlişkin Hizmetlerin Yürütülmesine Dair Kanunun 4 üncü maddesinin birinci 

fıkrasında yer alan “sakat kalanlara” ve “sakatlık” ibareleri sırasıyla “engelli hâle 

gelenlere” ve “engellilik”, 

49) 25/8/1999 tarihli ve 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununun 60 ıncı maddesinin ikinci 

fıkrasında yer alan “sakat kalanlara” ibaresi “engelli hâle gelenlere”, 

50) 27/10/1999 tarihli ve 4458 sayılı Gümrük Kanununun 167 nci maddesinin birinci 

fıkrasının (12) numaralı bendinin (a) alt bendinde yer alan “sakatların” ibaresi 

“engellilerin”, 

51) 24/2/2000 tarihli ve 4536 sayılı Denizlerde ve Yurt Yüzeyinde Görülen Patlayıcı 

Madde ve Şüpheli Cisimlere Uygulanacak Esaslara İlişkin Kanunun 12 nci maddesinin 

başlığında yer alan “sakatlanma” ibaresi “engelli hâle gelme”, birinci fıkrasında yer alan 

“sakat kalan” ibaresi “engelli hâle gelen”, ikinci fıkrasında yer alan “sakatlanan” ibaresi 

“engelli hâle gelen”, 

52) 22/11/2001 tarihli ve 4721 sayılı Türk Medenî Kanununun; 

a) 313 üncü maddesinin birinci fıkrasının (1) numaralı bendinde yer alan “özrü” ibaresi 

“engeli”, 

b) 340 ıncı maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “özürlü” ibaresi “engelli”, 

c) 408 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “sakatlığı” ibaresi “engelliliği”, 

ç) 417 nci maddesinin birinci fıkrasının (2) numaralı bendinde yer alan “özürleri” ibaresi 

“engelleri”, 

d) 674 üncü maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “sakatlıkları” ibaresi “engelliliği”, 

53) 4/1/2002 tarihli ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 53 üncü maddesinde yer alan 

“sakatlık” ibaresi “engellilik”, 

54) 6/6/2002 tarihli ve 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununun 7 nci maddesinde yer 



alan “sakatlık derecesi” ibaresi “engellilik oranı”, “sakatlığına” ibaresi “engelliliğine”, 

55) 22/5/2003 tarihli ve 4857 sayılı İş Kanununun; 

a) 25 inci maddesinin birinci fıkrasının (I) numaralı bendinin (a) alt bendinde yer alan 

“veya sakatlığa uğraması halinde” ibaresi “yakalanması veya engelli hâle gelmesi 

durumunda”, 

b) 30 uncu maddesinin başlığında yer alan “Özürlü” ibaresi “Engelli”, birinci fıkrasında 

yer alan “özürlü” ibareleri “engelli”, ikinci fıkrasında yer alan “sakatlananlara” ibaresi 

“engelli hâle gelenlere”, dördüncü fıkrasında yer alan “özürlü” ibaresi “engelli”, altıncı 

fıkrasında yer alan “özürlü” ibareleri “engelli”, yedinci fıkrasında yer alan “özürlülerin”, 

“özürlünün”, “Özürlü” ve “özürlüyü” ibareleri sırasıyla “engellilerin”, “engellinin”, 

“Engelli” ve “engelliyi”, 

c) 101 inci maddesinin başlığında yer alan “Özürlü” ibaresi “Engelli”, birinci fıkrasında 

yer alan “özürlü” ibareleri “engelli”, 

56) 25/6/2003 tarihli ve 4904 sayılı Türkiye İş Kurumu Kanununun; 

a) 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde yer alan “özür” ibaresi “engel”, 

b) 32 nci maddesinin birinci fıkrasının (k) bendinde yer alan “özürlüler” ibaresi 

“engelliler”, 

57) 4/12/2003 tarihli ve 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 2 nci maddesinin birinci 

fıkrasının (41) numaralı bendinde yer alan “sakatlanmasına” ibaresi “engelli hâle 

gelmesine”, 

58) 18/5/2004 tarihli ve 5174 sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve 

Borsalar Kanununun 74 üncü maddesinin birinci fıkrasının (e) bendinde yer alan “vücut 

veya akıl hastalığı veya vücut sakatlığı ile özürlü bulunmamak” ibaresi “hastalığı, zihinsel 

veya bedensel engeli bulunmamak”, 

59) 25/5/2004 tarihli ve 5176 sayılı Kamu Görevlileri Etik Kurulu Kurulması ve Bazı 

Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun 2 nci maddesinin dördüncü 

fıkrasında yer alan “sakatlık” ibaresi “engellilik”, 

60) 10/6/2004 tarihli ve 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun; 

a) 10 uncu maddesinin birinci fıkrasının (f) bendinde yer alan “özürlü” ibaresi “engelli”, 

b) 15 inci maddesinin birinci ve üçüncü fıkralarında yer alan “sakatlanan” ibareleri “engelli 



hâle gelen”, 

61) 10/7/2004 tarihli ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun; 

a) 7 nci maddesinin üçüncü fıkrasının (d) bendinde yer alan “özürlüler” ibaresi 

“engelliler”, 

b) 18 inci maddesinin birinci fıkrasının (m) bendinde yer alan “özürlülerle” ve “özürlü” 

ibareleri sırasıyla “engellilerle” ve “engelli”, 

c) 24 üncü maddesinin birinci fıkrasının (j) bendinde yer alan “özürlülere” ibaresi 

“engellilere”, 

ç) Ek 1 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “özürlülerle”, “özürlü”, “özürlülere” ve 

“Özürlü” ibareleri sırasıyla “engellilerle”, “engelli”, “engellilere” ve “Engelli”, 

62) 17/7/2004 tarihli ve 5233 sayılı Terör ve Terörle Mücadeleden Doğan Zararların 

Karşılanması Hakkında Kanunun; 

a) 6 ncı maddesinin birinci fıkrasında yer alan “sakatlanmalarda” ibaresi “engelli hâle 

gelme durumlarında”, 

b) 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde yer alan “sakatlanma” ibaresi “engelli 

hâle gelme”, 

c) 9 uncu maddesinin başlığında ve birinci fıkrasında yer alan “sakatlanma” ibareleri 

“engelli hâle gelme”, altıncı fıkrasında yer alan “sakatlık” ibaresi “engellilik”, 

ç) 12 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “sakatlanma” ibaresi “engelli hâle gelme”, 

63) 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun; 

a) 122 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “özürlülük” ibaresi “engellilik”, 

b) 278 inci maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan “özürlü” ibaresi “engelli”, 

64) 4/11/2004 tarihli ve 5253 sayılı Dernekler Kanununun 10 uncu maddesinin ikinci 

fıkrasında yer alan “özürlülerin” ibareleri “engellilerin”, 

65) 13/12/2004 tarihli ve 5275 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında 

Kanunun; 



a) 16 ncı maddesinin altıncı fıkrasında yer alan “sakatlık” ibaresi “engellilik”, 

b) 105/A maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan “sakatlık” ibareleri “engellilik”, 

66) 22/2/2005 tarihli ve 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun; 

a) 6 ncı maddesinin altıncı fıkrasında yer alan “özürlü” ibaresi “engelli”, 

b) 43 üncü maddesinin birinci fıkrasının (h) bendinde yer alan “özürlülere” ibaresi 

“engellilere”, 

c) 65 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “özürlülere” ibaresi “engellilere”, 

67) 2/3/2005 tarihli ve 5307 sayılı Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Kanunu ve 

Elektrik Piyasası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 2 nci maddesinin 

birinci fıkrasının (t) bendinde yer alan “sakatlanmasına” ibaresi “engelli hâle gelmesine”, 

68) 16/6/2005 tarihli ve 5369 sayılı Evrensel Hizmet Kanununun 3 üncü maddesinin 

birinci fıkrasının (c) bendinde yer alan “özürlüler” ibaresi “engelliler”, 

69) 1/7/2005 tarihli ve 5378 sayılı Özürlüler ve Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde 

Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun; 

a) Adında yer alan “Özürlüler ve Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde 

Değişiklik Yapılması” ibaresi “Engelliler”, 

b) 1 inci maddesinde yer alan “özürlülüğün” ve “özürlülerin” ibareleri sırasıyla 

“engelliliğin” ve “engellilerin”, 

c) 2 nci maddesinde yer alan “özürlüleri” ve “özürlülere” ibareleri sırasıyla 

“engellileri” ve “engellilere”, 

ç) 3 üncü maddesinde yer alan “Özürlü”, “Özürlülük”, “özürlü”, “özürlüler”, 

“özürlülerin”, “özürlülere”, “özrü”, “özürlülüğün”, “özürlüye” ve “özürlünün” 

ibareleri sırasıyla “Engelli”, “Engellilik”, “engelli”, “engelliler”, “engellilerin”, 

“engellilere”, “engelliliği”, “engelliliğin”, “engelliye” ve “engellinin”, 

d) 4 üncü maddesinde yer alan “özürlülerin”, “özürlülüğün”, “Özürlüler”, 

“özürlülere”, “Özürlülere” ve “Özürlüler İdaresi Başkanlığının” ibareleri sırasıyla 

“engellilerin”, “engelliliğin”, “Engelliler”, “engellilere”, “Engellilere” ve “Aile ve 

Sosyal Politikalar Bakanlığının”, 

e) 5 inci maddesinde yer alan “Özürlülerle”, “özürlülük”, “Özürlülük” ve “Özürlüler 

İdaresi Başkanlığınca” ibareleri sırasıyla “Engellilerle”, “engellilik”, “Engellilik” ve 



“Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığınca”, 

f) 6 ncı maddesinde yer alan “Özürlü” ibaresi “Engelli”, 

g) 7 nci maddesinde yer alan “Özürlülere” ve “Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme 

Kurumu Genel Müdürlüğünden” ibareleri sırasıyla “Engellilere” ve “Aile ve Sosyal 

Politikalar Bakanlığından”, 

ğ) 8 inci maddesinde yer alan “Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel 

Müdürlüğü” ibaresi “Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı”, 

h) 10 uncu maddesinde yer alan “özürlülerin” ve “özürlü” ibareleri sırasıyla 

“engellilerin” ve “engelli”, 

ı) 11 inci maddesinde yer alan “özürlülüğe”, “özürlülüğün” ve “özrün” ibareleri 

sırasıyla “engelliliğe”, “engelliliğin” ve “engelliliğin”, 

i) 12 nci maddesinde yer alan “Özür”, “Özürlüler İdaresi Başkanlığının” ve 

“özürlülerin” ibareleri sırasıyla “Engellilik”, “Aile ve Sosyal Politikalar 

Bakanlığının” ve “engellilerin”, 

j) 13 üncü maddesinde yer alan “Özürlülerin”, “Özürlüler İdaresi Başkanlığınca”, 

“Özürlünün” ve “özürlü” ibareleri sırasıyla “Engellilerin”, “Aile ve Sosyal Politikalar 

Bakanlığınca”, “Engellinin” ve “engelli”, 

k) 14 üncü maddesinde yer alan “özürlülerin”, “özrüyle”, “Özürlülük” ve “Özürlüler 

İdaresi Başkanlığınca” ibareleri sırasıyla “engellilerin”, “engelliliğiyle”, “Engellilik” 

ve “Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığınca”, 

l) 15 inci maddesinde yer alan “özürlülerin”, “Özürlü”, “özürlü”, “özürlülere”, 

“Özürlüler”, “Özürlüler İdaresi Başkanlığınca”, “, Sosyal Hizmetler ve Çocuk 

Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğü ve Özürlüler İdaresi Başkanlığınca” ve 

“Özürlülerin” ibareleri sırasıyla “engellilerin”, “Engelli”, “engelli”, “engellilere”, 

“Engelliler”, “Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığınca”, “ile Aile ve Sosyal Politikalar 

Bakanlığınca” ve “Engellilerin”, 

m) 16 ncı maddesinde yer alan “Özürlülerin”, “özürlü”, “özürlülerin” ve “Özürlüler 

İdaresi Başkanlığınca” ibareleri sırasıyla “Engellilerin”, “engelli”, “engellilerin” ve 

“Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığınca”, 

n) Geçici 2 nci maddesinde yer alan “özürlülerin” ibaresi “engellilerin”, 

o) Geçici 3 üncü maddesinde yer alan “özürlülerin” ve “özürlüler” ibareleri sırasıyla 

“engellilerin” ve “engelliler”, 



70) 3/7/2005 tarihli ve 5393 sayılı Belediye Kanununun; 

a) 14 üncü maddesinde yer alan “özürlü” ibaresi “engelli”, 

b) 38 inci maddesinin birinci fıkrasının (n) bendinde yer alan “özürlülere” ve “özürlüler” 

ibareleri sırasıyla “engellilere” ve “engelliler”, 

c) 44 üncü maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendinde yer alan “sakatlık” ibaresi 

“engellilik”, 

ç) 60 ıncı maddesinin birinci fıkrasının (i) bendinde yer alan “özürlülere” ibaresi 

“engellilere”, 

d) 77 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “özürlülere” ibaresi “engellilere”, 

71) 19/10/2005 tarihli ve 5411 sayılı Bankacılık Kanununun; 

a) 85 inci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “sakatlık” ibaresi “engellilik”, 

b) 114 üncü maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “sakatlık” ibaresi “engellilik”, 

72) 25/4/2006 tarihli ve 5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanununun 19 uncu maddesinin 

başlığında ve ikinci fıkrasında yer alan “özürlü” ibareleri “engelli”, 

73) 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası 

Kanununun; 

a) 13 üncü maddesinin birinci fıkrasının (e) bendinde yer alan “özüre uğratan” ibaresi 

“engelli hâle getiren”, 

b) 14 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan “özürlülük” ibaresi “engellilik”, 

c) 15 inci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “özürlülük” ibaresi “engellilik”, 

ç) 19 uncu maddesinin birinci fıkrasında yer alan “özürler” ibaresi “engellilik”, dokuzuncu 

fıkrasında yer alan “özürlülük” ibaresi “engellilik”, onuncu fıkrasında yer alan “özürlerin” 

ibaresi “engellilik hâllerinin”, 

d) 25 inci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “özrü” ibaresi “engelliliği”, üçüncü 

fıkrasında yer alan “özürleri” ibaresi “engellilik hâlleri”, 

e) 28 inci maddesinin dördüncü fıkrasında yer alan “hastalık veya özürü” ibaresi “hastalığı 



veya engelliliği”, 

f) Geçici 4 üncü maddesinin altıncı fıkrasında yer alan “özürlü” ibareleri “engelli”, 

g) Geçici 10 uncu maddesinin başlığında yer alan “sakatlık” ibaresi “engellilik”, birinci 

fıkrasında yer alan “özrü” ibaresi “engeli”, ikinci ve üçüncü fıkralarında yer alan 

“sakatlığı” ibareleri “engelliliği”, 

ğ) Geçici 37 nci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “sakat kalanlara” ibaresi “engelli 

hâle gelenlere”, 

h) Geçici 39 uncu maddesinin üçüncü fıkrasının (b) bendinde yer alan “sakatlığı” ibaresi 

“engelliliği”, 

74) 14/12/2006 tarihli ve 5564 sayılı Kimyasal Silahların Geliştirilmesi, Üretimi, 

Stoklanması ve Kullanımının Yasaklanması Hakkında Kanunun 2 nci maddesinin birinci 

fıkrasının (c) bendinde yer alan “sakatlığa” ibaresi “engelliliğe”, 

75) 27/12/2007 tarihli ve 5726 sayılı Tanık Koruma Kanununun 19 uncu maddesinin 

üçüncü fıkrasında yer alan “sakatlanması” ibaresi “engelli hâle gelmesi”, 

76) 20/2/2008 tarihli ve 5737 sayılı Vakıflar Kanununun 43 üncü maddesinin üçüncü 

fıkrasında yer alan “sakatlık” ibaresi “engellilik”, 

77) 24/6/2008 tarihli ve 5774 sayılı Başarılı Sporculara Aylık Bağlanması ile Devlet 

Sporcusu Unvanı Verilmesi Hakkında Kanunun 3 üncü maddesinin ikinci fıkrasında yer 

alan “Özürlüler ve Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik 

Yapılması Hakkında”, “özür”, “Özür”, “özürlülük” ve “Özürlülük” ibareleri sırasıyla 

“Engelliler Hakkında”, “engellilik”, “Engellilik”, “engellilik” ve “Engellilik”, 

78) 5/11/2008 tarihli ve 5809 sayılı Elektronik Haberleşme Kanununun 4 üncü maddesinin 

birinci fıkrasının (k) bendinde yer alan “özürlü” ibaresi “engelli”, 

79) 18/3/2010 tarihli ve 5977 sayılı Biyogüvenlik Kanununun 9 uncu maddesinin altıncı 

fıkrasında yer alan “sakatlık” ibaresi “engellilik”, 

80) 7/7/2010 tarihli ve 6004 sayılı Dışişleri Bakanlığının Kuruluş ve Görevleri Hakkında 

Kanunun 18 inci maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan “sakatlık” ibaresi “engellilik”, 

81) 12/1/2011 tarihli ve 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanununun; 

a) 172 nci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “sakatlık” ibaresi “engellilik”, 

b) 235 inci maddesinin başlığında yer alan “özürlülerin” ibaresi “engellilerin”, birinci 



fıkrasında yer alan “özürlü” ibaresi “engelli”, 

c) 259 uncu maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan “özürlü” ibaresi “engelli”, 

82) 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 1507 nci maddesinin birinci 

fıkrasında yer alan “sakatlık” ibareleri “engellilik”, 

83) 15/2/2011 tarihli ve 6112 sayılı Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayın 

Hizmetleri Hakkında Kanunun; 

a) 8 inci maddesinin birinci fıkrasının (e) bendinde yer alan “özürlülük” ibaresi 

“engellilik”, (ğ) bendinde yer alan “özürlülere” ibaresi “engellilere”, 

b) 9 uncu maddesinin altıncı fıkrasının (b) bendinde yer alan “özürlülük” ibaresi 

“engellilik”, 

c) 32 nci maddesinin dördüncü fıkrasında yer alan “özürlü” ibaresi “engelli”, 

ç) 37 nci maddesinin birinci fıkrasının (ö) bendinde yer alan “Özürlülerin” ibaresi 

“Engellilerin”, 

84) 20/6/2012 tarihli ve 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununun 3 üncü maddesinin 

birinci fıkrasının (g) bendinde yer alan “özre uğratan” ibaresi “engelli hâle getiren”, 

85) 21/6/2012 tarihli ve 6332 sayılı Türkiye İnsan Hakları Kurumu Kanununun 6 ncı 

maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan “sakatlık” ibaresi “engellilik”, 

86) 6/12/2012 tarihli ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanununun 120 nci maddesinin 

ikinci fıkrasında yer alan “sakatlık” ibaresi “engellilik”, 

87) 4/4/2013 tarihli ve 6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanununun 3 üncü 

maddesinin birinci fıkrasının (l) bendinde yer alan “özürlü” ibaresi “engelli”, 

88) 13/12/1983 tarihli ve 190 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde 

Kararnamenin; 

a) 11 inci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinde yer alan “özürlü” ve “Özürlü” 

ibareleri sırasıyla “engelli” ve “Engelli”, 

b) Ek 7 nci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “özürlü” ibaresi “engelli”, 

89) 8/6/1984 tarihli ve 217 sayılı Devlet Personel Başkanlığı Kuruluş ve Görevleri 

Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 12/B maddesinin birinci fıkrasının (b) 



bendinde yer alan “özürlülerin” ibaresi “engellilerin”, 

90) 27/6/1989 tarihli ve 375 sayılı 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu, 926 Sayılı Türk 

Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu, 2802 Sayılı Hakimler ve Savcılar Kanunu, 2914 Sayılı 

Yükseköğretim Personel Kanunu, 5434 Sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanunu ile Diğer Bazı 

Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması, Devlet Memurları ve 

Diğer Kamu Görevlilerine Memuriyet Taban Aylığı ve Kıdem Aylığı ile Ek Tazminat 

Ödenmesi Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 28 inci maddesinin (A) fıkrasında 

yer alan “sakatlık” ibaresi “engellilik”, 

91) 22/1/1990 tarihli ve 399 sayılı Kamu İktisadi Teşebbüsleri Personel Rejiminin 

Düzenlenmesi ve 233 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Bazı Maddelerinin 

Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararnamenin 7 nci maddesinin 

birinci fıkrasının (d) bendinde yer alan “vücut sakatlığı ile özürlü olmamaları” ibaresi 

“bedensel engel ile engelli olmamaları”, 

92) 30/5/1997 tarihli ve 573 sayılı Özel Eğitim Hakkında Kanun Hükmünde 

Kararnamenin; 

a) 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde yer alan “özür” ibaresi “engellilik 

durumu”, 

b) 16 ncı maddesinin birinci fıkrasında yer alan “özür” ibaresi “engellilik durumu”, 

c) 18 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “özür” ibaresi “engellilik durumu”, ikinci 

fıkrasında yer alan “özürü” ibaresi “engelliliği”, 

ç) 20 nci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “özür” ibaresi “engellilik durumu”, 

93) 3/6/2011 tarihli ve 633 sayılı Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının Teşkilat ve 

Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin; 

a) 2 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinde yer alan “Özürlülerin” ve “özürlülere” 

ibareleri sırasıyla “Engellilerin” ve “engellilere”, (g) bendinde yer alan “özürlü” ibaresi 

“engelli”, 

b) 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendinde yer alan “Özürlü” ibaresi “Engelli”, 

c) 10 uncu maddesinin başlığında ve birinci fıkrasında yer alan “Özürlü” ibareleri 

“Engelli”, aynı fıkranın (a) bendinde yer alan “özürlülere” ibaresi “engellilere”, (b) 

bendinde yer alan “Özürlülüğün” ve “özürlülerin” ibareleri sırasıyla “Engelliliğin” ve 

“engellilerin”, (c) bendinde yer alan “Özürlülerin” ibaresi “Engellilerin”, (ç) bendinde yer 

alan “Özürlülerle” ibaresi “Engellilerle”, (d) bendinde yer alan “özürlülere” ve “özürlü” 

ibareleri sırasıyla “engellilere” ve “engelli”, (g) bendinde yer alan “özürlülerin” ibaresi 



“engellilerin”, (h) bendinde yer alan “özürlülere” ibaresi “engellilere”, 

ç) 22 nci maddesinin birinci fıkrasının (f) bendinde yer alan “özürlü” ibaresi “engelli”, 

d) Eki (I) sayılı cetvelin hizmet birimleri sütununun (4) numaralı sırasında yer alan 

“Özürlü” ibaresi “Engelli”, 

94) 25/8/2011 tarihli ve 652 sayılı Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri 

Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin; 

a) 2 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinde yer alan “özürlülerin” ibaresi 

“engellilerin”, 

b) 43 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Özürlü”, “özürlü”, “özür grupları” ve 

“özür niteliğine” ibareleri sırasıyla “Engelliler için”, “engelli”, “engel grupları” ve 

“engelinin niteliğine”, 

95) 26/9/2011 tarihli ve 660 sayılı Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları 

Kurumunun Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 5 inci 

maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “sakatlık” ibaresi “engellilik”, 

96) 11/10/2011 tarihli ve 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve 

Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 23 üncü maddesinin yedinci 

fıkrasının (c) ve (ç) bentlerinde yer alan “özürlülüğüne” ibareleri “engelliliğine”,şeklinde 

değiştirilmiştir. 

MADDE 2 – 5378 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir. 

“Mevcut belgelerin geçerliliği 

GEÇİCİ MADDE 5 – Engelli bireylerin bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce ilgili 

mevzuatına göre almış oldukları sağlık kurulu raporlarına istinaden hâlen yararlanmakta 

oldukları hak ve menfaatlerin, sağlık kurulu raporu dışındaki diğer şartların muhafaza 

edilmesi ve ilgili mevzuatına göre bu hak ve menfaatlerin devamının mümkün olması 

kaydıyla, önceki raporların geçerlilik süresi içinde aynı şekilde uygulanmasına devam 

olunur. Ayrıca, engelli bireylerin ilgili mevzuatına uygun olarak daha önceden almış 

oldukları sağlık kurulu raporlarına istinaden engellilik durumlarının tespitine veya 

engellilikleri dolayısıyla kendilerine veya yakınlarına kolaylıklar ya da haklar teminine 

yönelik olarak bu maddenin yayımı tarihine kadar verilmiş olan özürlü, sakat, çürük veya 

zihinsel ya da bedensel engelleri niteleyen benzeri ibareleri içeren belge, kimlik, kart ve 

benzeri belgelerin, geçerli oldukları süreler dâhilinde yenilenmeleri gerekmez.” 

MADDE 3 – Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 4 – Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 

2/5/2013 

 

 


