
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

 

 

 

 Aşağıdaki sorularımın Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt 

Selçuk tarafından yazılı olarak yanıtlanması için gereğini arz ederim. 26.09.2019  

 

Alpay Antmen 

Mersin Milletvekili 

 

 

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nda yaşanan engelli aylığı skandalını Sayıştay 

denetçileri ortaya çıkarmıştır. Sayıştay'ın 2018 denetim raporlarına göre engelli olmayan ve 

sağlık kurulu raporu olmayan kişilere evde bakım ödemesi yapılmıştır.  Engelli sağlık kurulu 

raporu (ESKR) olmayan aylık ortalama 130 bin kişiye engelli bakım aylığı yatırılmış; 

Bakanlığın 2017 ve 2018 yılında toplam 675 milyon 285 bin 400 TL'lik alacağının ise 

silindiği ortaya çıkmıştır.  

Sayıştay'ın Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı denetim raporlarına yansıyan 

verilere göre, ağır engelli olmayan kişiler için evde bakım ödemesi yapılan kişilerin sayısı 

şöyle olmuştur: 

Ocak 62 bin 556, Şubat 62 bin 643, Mart 65 bin 854, Nisan 65 bin 691, Mayıs 65 bin 

433, Haziran 65 bin 53, Temmuz 64 bin 732, Ağustos 64 bin 380, Eylül 63 bin 211, Ekim 63 

bin 285, Kasım 63 bin 764, Aralık 47 bin 087. Aylık ortalama 62 bin 807 kişiye usulsüzce 

evde bakım ödemesi yapıldığı saptanmıştır.  

Bu bağlamda; 

1- Engelli sağlık kurulu raporu (ESKR) olmayan yaklaşık 130 bin kişi kaç ay ve 

toplamda ne kadar bakım ücreti almıştır?  

2- Aylık alanların bakımını üstlendiği engelli vatandaşların engellilik derecesi ve 

oranı nedir?  

3- Son 5 yılda engelli olmadığı, ya da engelliliği yüzde 40’ın altında olduğu tespit 

edilen kaç kişi bakım ücretlerinden faydalanmıştır? Bu kişiler ve bu kişilere bakım ücreti 

bağlayan yetkililer hakkında herhangi bir idari ve hukuki soruşturma başlatılmış mıdır? 

Hakları olmadığı halde bakım ücreti alan kişilerden bu ödenen tutar geri tahsil edilecek midir?  

4- Bakanlığın 2017 ve 2018 yılında toplam 675 milyon 285 bin 400 TL'lik alacağı 

hangi kurumlaradır? Bu kurumlar Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’ndan bu 

parayı hangi amaçlarla istemiş ve neden bu borçlar geri alınmamaktadır? Aile, Çalışma ve 

Sosyal Hizmetler Bakanlığının sorumluluk alanında olan kadınlar, çocuklar ve bakıma muhtaç 

vatandaşlarımıza harcanması gereken bu para neden gerektiği biçimde kullanılmamıştır?  


