


AK PARTİ, SOSYAL POLİTİKALAR BAŞKANLIĞI
ANKARA-2017



ENGELSİZ TÜRKİYE SORULAR &CEVAPLAR
AK Parti, Sosyal Politikalar Başkanlığı.

Birinci basım, Ocak 2017
ISBN:

AK Parti Genel Merkez,
Sosyal Politikalar Başkanlığı, Ankara, 2017

AK PARTİ GENEL MERKEZ
Sosyal Politikalar Başkanlığı

Söğütözü Cad. No: 6 Çankaya 06520 ANKARA
Tel: 0 (312) 204 50 00 Faks: 0 (312) 204 50 43

e-posta: sosyalpolitikalarbaskanligi@akparti.org.tr
web: www.akparti.org.tr

2 3

Engelsiz Türkiye İçin Sorular & Cevaplar Sosyal Politikalar Başkanlığı



13

21

31

35

39

49

53

61

65

71

81

87

111

103

ENGELLİ HAKLARININ TANIMI; ENGELLİ TEŞHİS VE TESCİL İŞLEMLERİ

İÇİNDEKİLER

ENGELLİLERİN EĞİTİM VE REHABİLİTASYON HAKLARI

ENGELLİLERİN MESLEKİ EĞİTİM HAKKI

ENGELLİLERE ÜNİVERSİTE EĞİTİMİNDE SAĞLANAN HAKLAR

ENGELLİLERİN İSTİHDAM VE ÇALIŞMA YAŞAMINDAKİ HAKLARI

ENGELLİLERİN EMEKLİLİK HAKLARI

ENGELLİ MAAŞI HAKKI

ENGELLİLERİN MUHTAÇLIK AYLIĞI HAKKI

ENGELLİLER İÇİN ERİŞİLEBİLİRLİK HAKLARI

ENGELLİLERİN SAĞLIK HAKLARI

ENGELLİLERİN EVDE SAĞLIK HİZMETİ ALMA HAKLARI

ENGELLİLERİN VERGİDEN MUAFİYET VEYA VERGİ İNDİRİMİ HAKLARI

ENGELLİLERE SAĞLANAN ÜCRETSİZ VEYA İNDİRİMLİ HİZMETLER

ENGELLİLERE SAĞLANAN DİĞER HAKLAR

4 5

Engelsiz Türkiye İçin Sorular & Cevaplar Sosyal Politikalar Başkanlığı



“Engelli vatandaşlarımızın hak ettikleri hayat şartlarına kavuşturulması hem sosyal 
devlet anlayışımızın hem de vicdani sorumluluğumuzun bir gereğidir. Bütün 

vatandaşlarımıza olduğu gibi engelli kardeşlerimize de daha güzel, daha yaşamaya 
değer bir Türkiye sunmanın gayreti içerisindeyiz.”

Recep Tayyip ERDOĞAN
Kurucu Genel Başkanımız

Cumhurbaşkanımız
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Binali YILDIRIM
Genel Başkanımız

Başbakanımız

“Toplumda engellileri saklayan bir anlayıştan engellileri topluma 
kazandıran, hatta bizlere ders veren bir noktaya geldik. Mesele insan 
olunca, insanın gönlüne dokununca her şey değişiyor. Onun için önce 

zihindeki engelleri kaldıracağız. O da eğitimle olacak, farkındalık 
oluşturmakla olacak. İşte bizim de tam olarak yaptığımız bu.”
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AK Parti; Türkiye’de sosyal devletin öncüsüdür. Kurulduğumuz ilk günden itibaren sosyal devletin en önemli 
alanlarından biri olan engelli vatandaşlarımızın sorunlarını çözmeyi temel önceliklerimiz arasına aldık. Bir 
yandan hükümetlerimiz engellilerin ekonomik, siyasal ve toplumsal yaşama katılımı önündeki engelleri kaldıran 
politikalar uygularken, öte yandan parti olarak da engellilere hizmet vermek amacıyla kapsamlı çalışmalar 
başlattık. Engellilere ve yakınlarına doğrudan hizmet sunmak, onlar ile kamu kurumları arasında köprü olmak 
ve onların ihtiyaçlarını bilimsel ölçütlerle analiz ederek yeni politikalar üretmek amacıyla partimiz çatısı altında 
kurduğumuz Engelliler Koordinasyon Merkezi’mizin faaliyetlerini hız kesmeden sürdürüyoruz.

Partimizin kuruluşunun ilk günlerinde bizzat Kurucu Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip 
Erdoğan’ın talimatı ile kurulan Engelliler Koordinasyon Merkezi’nin (EKM) bu yıl on beşinci yaşını doldurmuş 
olmanın gururunu yaşıyoruz. Engelliler Koordinasyon Merkezi; açıldığı 2001 yılından bu yana geçen on beş yıl 
içerisinde, gece gündüz çalışarak tüm engellilere ve yakınlarına yönelik bir çözüm merkezi olarak işlev görmüştür. 
Bu açık kapı politikamızı hiçbir ayrım gözetmeksizin sürdürmeye kararlıyız. Engelliler Koordinasyon Merkezimiz, 
engellilerin eğitiminden istihdamına, sosyal hizmetlere ulaşmalarından erişilebilirliğe kadar çeşitli alanlarda 
yaşadıkları sorunları kapsamlı çalışmalar ile analiz eden bir fikir ve politika üretim merkezi olarak da çalışmalarına 
devam etmektedir.

AK Parti Engelli Koordinasyon Merkezi, engelliler alanında yaptığı çalışmalar ile hamdolsun ki artık kökleşmiş 
bir kurumdur. Partimizin 81 il, 970 ilçe teşkilatımızda çalışma yürüten Yerel Engelli Koordinasyon Merkezlerimiz 
bulunmaktadır. Bu merkezlerimiz, engelli vatandaşlarımız ile kurumlar arasında doğrudan köprü olmayı, yerelde 
yaşanan sorunların tespiti ve çözümünü, saha çalışmaları ile insanımızın yaşamına dokunmayı ve aktif bir engelli 
kuruluşu olmayı sürdürecektir. Bilimsel çalışmalar, sempozyum ve çalıştaylar, sosyal etkinlikler, kampanya ve 
anketler yoluyla ürettiğimiz çalışmalarımızı artırarak sürdürme azmindeyiz.

Elinizdeki bu kitapçık, Yeni Türkiye’de, 2002 yılından bu yana engellilerin sorunlarının çözülmesi noktasında 
yapılan yasal çalışmalar, politika uygulamaları ve reformları özetlemektedir. Siz engelli vatandaşlarımızın bizlere 
en sık sordukları soruların cevaplarını en anlaşılır bir dille bu rehber kitapta derledik.

Engellilerin sosyal ve ekonomik hayata katılımı gelişmiş toplumların en önemli göstergelerinden birisidir. AK 
Parti olarak bu gelişmişliğin önündeki her türlü engeli kaldırmayı ve eşit vatandaşlık temeline dayanan ortak 
yaşam alanları oluşturmayı önemsiyoruz. On beş yıldır olduğu gibi bundan sonra da Kurucu Genel Başkanımız ve 
Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde, Genel Başkanımız ve Başbakanımız Sayın Binali 
Yıldırım öncülüğünde engelli vatandaşlarımıza en ileri yaşam standartlarını üreten hak temelli politikalar için gece 
gündüz çalışmaya devam edeceğiz.

AK PARTİ GENEL MERKEZ 
SOSYAL POLİTİKALAR BAŞKANLIĞI

OCAK 2017

ENGELSİZ TÜRKİYE
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ENGELLİ HAKLARININ 
TANIMI; ENGELLİLİK 
TEŞHİS VE TESCİL 

İŞLEMLERİ



1 Engellilerin hakları nelerdir?

Engelli Hakları, Anayasal ve yasal düzenlemeler ile güvence altına alınmış bulunan hakların 
tamamına verilen isimdir. Bu haklar; engelliliğin önlenmesine dönük çalışmalar yanında, engelli 
bireylerin eğitimi, sağlığı, rehabilitasyonu, istihdamı, bakımı ve sosyal güvenliğine ilişkin sorunların 
çözülmesi suretiyle bireysel gelişimlerinin sağlanmasına, toplumsal yaşama katılımlarının teminine 
ve önlerine çıkan engellerin bertaraf edilmesine yönelik tüm hizmetleri kapsar.

Engelli hakları sayesinde, engellilerin fiziksel, zihinsel, ruhsal ve duyusal yetilerinde çeşitli düzeylerde 
kayıplardan dolayı topluma eşit koşullarda, tam ve etkin katılımını kısıtlayan tutum ve çevresel 
koşulların etkilerinin ortadan kaldırılması ve engesiz bireylerle eşit şartlara sahip olmalarının 
sağlanması amaçlanmaktadır.

2

3

Engelliliğin önlenmesi çalışmaları var mıdır?

Engelli Sağlık Kurulu Raporu nasıl alınır?

Hamilelik döneminde bebeğin zihinsel veya fiziksel bir engelinin olup olmadığının araştırılması 
amacıyla anne adaylarına genetik danışmanlık hizmetleri sunulmaktadır.

Resmi Gazete’nin 07.07.2005 tarih ve 25868 sayılı nüshasında yayınlanan 5378 sayılı Engelliler 
Hakkında Kanunun 11. maddesi gereğince yeni doğan, erken çocukluk ve çocukluğun her 
dönemi fiziksel, işitsel, duyusal, sosyal, ruhsal ve zihinsel gelişimlerinin izlenmesi, genetik geçişli 
ve engelliliğe neden olabilecek hastalıkların erken teşhis edilmesinin sağlanması, engelliliğin 
önlenmesi, var olan engelliliğin şiddetinin olabilecek en düşük seviyeye çekilmesi ve ilerlemesinin 
durdurulmasına ilişkin çalışmalar Sağlık Bakanlığınca planlanır ve yürütülür.

Tüm şehirlerde Rehberlik ve Araştırma Merkezi (RAM) bulunmaktadır. Engelli çocuğu olan aileler bu 
merkezlere başvurarak danışmanlık hizmeti alabilirler.

Engellilik haklarından yararlanabilmek ve engelliliğin ispatı için gerekli olan ilk evrak yasalara uygun 
bir şekilde hazırlanmış olan Engelli Sağlık Kurulu Raporu’dur. Engelliler bu rapor ile diğer evrakları 
temin etme ve başvuru yapma imkânına sahip olurlar. 

Engelli Sağlık Kurulu Raporu, Sağlık Bakanlığının Engelli Raporu vermeye yetkili tam teşekkülü 
saydığı kamu hastanelerinden alınır. Bu hastaneler belli aralıklarla güncellenmektedir. Güncel listeye 
ulaşmak için şu web adresine başvurabilirsiniz: http://www.tkhk.gov.tr/KBY/8/2749_Engelli-
saglik-kurul

Yetkili her hastanenin sağlık kurulu bölümü bulunmaktadır. İlk başvuruyu buradan gerçekleştirerek 
işlemlere başlanılır. Sağlık raporunu alabilmek için engellinin bizzat kendisi, velisi, vasisi ya da 
raporu isteyen kurum başvurabilir. Kamu kurum ve kuruluşları da gerekli gördükleri durumda 
sevk yolu ile rapor talep edebilir. 

Sevk yolu ile başvurma ile bizzat başvurma arasında sonuç açısından herhangi bir fark yoktur.
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6 Engelli Kimlik Kartı kimlere verilmektedir?

Engelli Kimlik Kartı, Engelli Sağlık Kurulu Raporu’na göre %40 veya daha yüksek bir oranda 
engelliliği olan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı engelli bireylere verilmektedir.

4 Engelli Sağlık Kurulu Raporu için ücret ödenir mi?

Engelli Sağlık Kurulu Raporu için kurum sevki varsa herhangi bir ücret ödenmez. Aksi halde ücret 
ödenir. Sosyal Yardımlaşma Vakıfları veya Türkiye İş Kurumu’nun yönlendirmesi sonucu yetkili 
hastanelere başvurulduğunda da ücret ödenmez.

5 Engelli haklarından yararlanmak için başka ne yapmak gerekir?

Engelli bireylere, 19.07.2008 tarili ve 26941 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe 
giren “Engelliler Veri Tabanı Oluşturulmasına ve Engellilere Kimlik Kartı Verilmesine Dair 
Yönetmelik” gereğince Engelli Kimlik Kartı verilmesi söz konusudur. Söz konusu Engelli Kimlik 
Kartı, engellilere tanınan hak ve hizmetlerden yararlanma açısından iş ve işlemleri büyük ölçüde 
kolaylaştırmaktadır. Engelli Kimlik Kartı, her ilimizde bulunan Aile ve Sosyal Politikalar İl 
Müdürlükleri aracılığıyla düzenlenmektedir.
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9 Yurt dışında yaşayan Türk vatandaşı, yaşadığı ülke kurumlarınca 
düzenlenen Engelli Sağlık Raporu ile Engelli Kimlik Kartı alabilir mi?

Yabancı ülkede yaşayan Türk vatandaşlarımızın yaşadığı ülke makamlarınca verilmiş olan Engelli 
Sağlık Kurulu Raporu Türkiye’de geçerli değildir. Engelli Kimlik Kartı almak üzere, mevzuat gereği 
yetkili hastanelere müracaat ederek yeniden Engelli Sağlık Kurulu Raporu almaları gerekmektedir. 
Ayrıca Engelli Sağlık Kurulu Raporu olan Mavi Kartlı vatandaşların da Engelli Kimlik Kartı alma 
hakları mevcuttur.

10 Engelli Kimlik Kartı ile ülkemizde engelli kişilere sağlanan hak ve 
hizmetler nelerdir?

Engelli Kimlik Kartı ile başta ücretsiz ve indirimli seyahat olmak üzere birçok hak ve hizmetten 
yararlanılmaktadır. Engelli kişilerin faydalanacakları hak ve indirimler; ilgili kurum, kuruluş ve yerel 
yönetimlerin kendi mevzuatlarınca belirlenmektedir. Bunun yanında bazı kamu ve özel sektör 
kuruluşlarının, Engelli Kimlik Kartı, nüfus cüzdanına işlenmiş engellilik bilgisi ya da engellilere 
verilen Sağlık Kurulu Raporu’nu esas alarak engellilere sağladığı kolaylıklar bulunmaktadır: Müze ve 
örenyerlerinden ve Devlet Tiyatrolarından ücretsiz yararlanma hakkı, Türk Hava Yolları’nda indirimli 
bilet alma hakkı, belediye su hizmetlerinden indirimli yararlanma hakkı gibi kolaylıklar bunların 
örneklerini oluşturmaktadır. İndirim veya özel tarife şeklindeki bu kolaylıkların miktarları ve oranları 
zaman zaman ilgili kurum veya kuruluşlar tarafından değiştirilebilmektedir.

7

8

Engelli Kimlik Kartı’nı yenilemek için nereye başvurulması gerekir?

Engelli Kimlik Kartı, Engelli Sağlık Kurulu Raporu yerine geçer mi?

Engelli Kimlik Kartları; içerdiği bilgilerin değişmesi, kaybedilmesi, çalınması veya herhangi bir 
nedenle kullanılamaz hale gelmesi durumunda, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlükleri tarafından 
kişinin başvurusu üzerine yeniden düzenlenir.

Engelli Kimlik Kartı Engelli Sağlık Kurulu Raporu yerine geçmez. Kimlik kartına sahip her Türkiye 
Cumhuriyeti vatandaşı, mevzuatta bu kart ile münhasıran engelli kişilere tanınan hak ve hizmetlerden 
yararlanır. Kimlik kartı alıp almamak engelli kişinin isteğine bağlıdır.
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ENGELLİLERİN EĞİTİM VE
REHABİLİTASYON HAKLARI



11

12

Engelli bireyin eğitim hakları nelerdir? 

Engelli öğrenciler hangi sınıflara devam ederler?

Engelli bireyler temel eğitim ilkeleri doğrultusunda,
• Genel eğitim,
• Özel eğitim,
• Mesleki eğitim görme haklarını kullanabilmektedirler. 
5378 sayılı Engelliler Hakkında Kanunun 15. maddesinde “Hiçbir gerekçeyle engellilerin eğitim 
alması engellenemez. Engelli çocuklara, gençlere ve yetişkinlere, özel durumları ve farklılıkları 
dikkate alınarak, bütünleştirilmiş ortamlarda ve engelli olmayanlarla eşit eğitim imkânı sağlanır.” 
ibaresi yer almaktadır.

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı (ASPB) Türk İşaret Dili Gramer Kitabı’nı isteyene ücretsiz 
olarak vermektedir.

Engel türü ve derecesine göre engelli çocuklar genel eğitim sisteminde engelsiz çocuklarla aynı 
sınıflarda veya engel türü ve düzeyine göre ayrılmış olan özel eğitim sınıflarında eğitim alabilirler. 

Her aşamadaki tanılamada, bireyin eğitsel performans düzeyi belirlenir, gelişim alanlarındaki 
özellikleri değerlendirilir ve bu değerlendirme sonuçları dikkate alınarak eğitim amaçları ve hizmetleri 
planlanır, en uygun eğitim ortamına yerleştirilmesine karar verilir.

Bununla birlikte engelli çocukların normal eğitim sınıflarında normal gelişim gösteren akranlarıyla, 
sosyal ve eğitimsel açıdan birlikteliklerinin sağlanabilmesi için eğitim politika ve uygulamalarında 
temel yaklaşım kaynaştırma eğitimi sunulmaktadır.

Özel eğitim gerektiren bireylerin, bir yandan eğitsel performansları dikkate alınarak, diğer yandan ise 
amaç, muhteva ve öğretim süreçlerinde uyarlamalar yapılarak diğer bireylerle birlikte eğitilmelerine 
öncelik verilir.

13

14

Özel eğitime ihtiyacı olan bireylerin zorunlu öğrenim çağı ne zamandır?

Engellilerin okul öncesi eğitim hakları nelerdir?

Özel eğitime ihtiyacı olan bireylerin zorunlu öğrenim çağı okul öncesi dönemi de içine alan 3-14 
yaş olarak belirlenmiştir. Ülkemizde eğitime ihtiyacı olan engellilere yönelik eğitim hizmetlerinin 
sunumundan Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) sorumludur. Engellilere yönelik erken eğitim 0-6 yaşından 
başlamaktadır. Eğitim ve öğretim hizmetlerinde MEB’in yanı sıra üniversitelerin ilgili bölümlerinden 
de bilgi ve yönlendirme hizmetleri alınabilmektedir.

Tanısı konulmuş özel eğitim gerektiren çocuklar için okul öncesi eğitim zorunludur. Bu eğitim özel 
eğitim okulları ile diğer okul öncesi eğitim kurumlarında verilir. Gelişim ve bireysel özellikleri dikkate 
alınarak, özel eğitim gerektiren çocukların okul öncesi eğitim süreleri uzatılabilir.

22 23
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15 Engelli ilk ve ortaöğretim öğrencileri için ne gibi haklar tanınmıştır?

Okul öncesi eğitimini tamamlayan veya zorunlu ilköğretim çağına gelmiş özel eğitim gerektiren 
çocuklar için hazırlık sınıfları açılabilir.

Hazırlık sınıflarının amacı, öğrencilerin gelişim ve bireysel özellikleri ile gereksinimleri doğrultusunda 
onları örgün eğitimi izleyebilecekleri duruma getirmektir.

Zorunlu ilköğretim programlarının amaçlarını gerçekleştirecek durumda olmayan bireyler için gelişim 
alanlarındaki performans düzeyleri dikkate alınarak hazırlanmış eğitim programlarının uygulanacağı 
kurumlar açılır.

Özel eğitim gerektiren bireyler, ortaöğretimlerini özel eğitim okullarında ve/veya diğer genel ve 
mesleki teknik ortaöğretim okullarında sürdürürler.

16 Engelli öğrenciler için sağlanan özel eğitim desteği hakkı nedir?

Özel eğitim gerektiren bireylere, her tür ve kademedeki eğitim ortamlarında devam ettiği eğitim 
programlarının amaçlarını gerçekleştirmek üzere özel eğitim desteği verilir. Bu amaçla bireysel ve 
grupla eğitim imkânları sağlanır. 

Özel eğitim okul ve sınıflarında normal okul programları uygulanır, ancak; öğrencilerin özellikleri 
ve öğrenme yeterlilikleri dikkate alınarak, söz konusu programlarda denkliği bozmayacak şekilde 
düzenlemeler yapılır. Özel eğitim okul ve sınıf programları, öğrencileri, eğitimlerini normal okullarda 
akranlarıyla birlikte sürdürecek yeterliliklere ulaştırmayı amaçlayan bir yaklaşımla hazırlanır.

17

18

19

Eğitimini engelsiz akranlarıyla sürdüremeyecek engellilerin eğitim 
hakları nelerdir?

Öğrencilerin birinci derece yakınlarına iaşe ve ibate yardımı söz 
konusu mudur? 

Özel eğitim hizmetlerinin yasal dayanağı nedir? 

Durumları ayrı bir okulda özel eğitim gerektiren bireyler için engel durumu ve özelliklerine uygun 
gündüzlü veya yatılı özel eğitim okulları açılır. Birden fazla engeli bulunan öğrenciler için özel eğitim 
okullarında özel eğitim sınıfları açılabilir.

Özel eğitim okullarında açılan yaygın eğitim programlarına katılan özel eğitim gerektiren bireyler 
ile söz konusu okulların aile eğitimi programlarına katılanlardan öğrencilerin birinci derecede 
yakınlarının eğitimleri süresince iaşe ve ibateleri Bakanlıkça karşılanır.

Özel eğitim hizmetleri 573 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve 31.05.2006 tarih ve 26184 sayılı 
Resmi Gazete‘de yayınlanarak yürürlüğe giren Özel Eğitim Hizmetleri Yönetmeliği’nde belirtilen 
esaslar doğrultusunda yürütülür. 
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21

Özel Eğitim Merkezlerinden hizmet almak için nereye başvurmak 
gerekir? 

Özel eğitim ücretlerinin ödemesi hangi kurum tarafından 
yapılmaktadır? 

Hastaneden alınan “eksiksiz” doldurulmuş “Engelliler için Sağlık Kurulu Raporu” ile ikamet edilen 
ilçede bulunan Rehberlik Araştırma Merkezlerine (RAM) müracaatta bulunulmalıdır. 

Özel eğitime ihtiyacı olduğu “Özel Eğitim Değerlendirme Kurulu” tarafından tespit edilen tüm 
engelli bireylerin yararlandığı özel eğitim hizmetlerine ilişkin ödemenin Bütçe Uygulama Talimatı ile 
belirlenen kısmı Milli Eğitim Bakanlığı tarafından karşılanmaktadır. Bu miktar Milli Eğitim Bakanlığı 
tarafından özel eğitim hizmeti veren kuruma ödenmektedir.

22
Özel eğitime ihtiyacı olan öğrencilerin okullara ve kurumlara 
erişiminin ücretsiz sağlanması projesi nedir? Proje kapsamında hangi 
öğrencilerin ücretsiz taşınması gerçekleştirilmektedir? 

“Özel Eğitime İhtiyacı Olan Öğrencilerin Okullara ve Kurumlara Erişiminin Ücretsiz Sağlanması 
Projesi” özel eğitime gereksinim duyan çocukların okullara erişiminin ücretsiz temin edilmesi ile 
eğitimde fırsat eşitliğinin sağlanması ve engelli öğrencilerin okumaya teşvik edilmesi amacıyla 
uygulamaya konulmuştur. Proje kapsamında Milli Eğitim Bakanlığı bünyesindeki;

• Görme Engelliler Okullarında,
• İşitme Engelliler Okullarında
• Ortopedik Engelliler Okullarında
• Otistik Çocuklar Eğitim - İş Eğitim Merkezlerinde
• Zihinsel Engelliler Okullarında
• Uyum Güçlüğü Olanlar Okulunda
• Özel Eğitim Okulları Bünyesinde Anasınıfında
• Özel Eğitim Sınıflarında 

eğitim alan öğrenciler ücretsiz taşınmaktadır.
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25

Eğitsel Değerlendirme ve Tanılama için gerekli belgeler nelerdir? 

Engelli bireyin ailesine yönelik eğitim hizmetleri nasıl verilmektedir? 

Eğitsel Değerlendirme ve Tanılama için aşağıdaki belgeler gerekmektedir: 
• Engelli bireyin velisinin veya okul/ kurum yönetiminin yazılı başvurusu,
• Okula/ kuruma kayıtlı engelli bireyin bireysel gelişim raporu,
• İkametgâh belgesi,
• Engelliler için Sağlık Kurulu Raporu.

Aile eğitimi, engelli bireyin eğitimine katkı sunmak amacıyla ailelerine verilen rehberlik ve 
danışmanlık hizmetlerini ifade eder. Aile eğitimi, tüm eğitim kademelerindeki engelli bireylerin 
ailelerine sunulabilmektedir.

Aile eğitim hizmetleri; Rehberlik ve Araştırma Merkezleri, Özel Eğitim Okulları ve Kurumları ile 
kaynaştırma uygulamaları yapılan okullar tarafından hazırlanır ve yürütülür. İhtiyaç halinde bu hizmet 
evlerde de devam ettirilir.

23 Eğitsel Değerlendirme ve Tanılama nedir?

Rehberlik Araştırma Merkezlerinde (RAM), bireyin tüm gelişim alanlarındaki özellikleri ve farklı 
akademik disiplinlerdeki yeterliliklerinin değerlendirilmesi amacıyla nesnel, standart testler ve engelli 
bireyin özelliklerine uygun ölçme araçlarıyla yapılan tüm uygulamalara “Eğitsel Değerlendirme ve 
Tanılama” adı verilir.
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27

Engellilere yönelik mesleki eğitim faaliyetlerini hangi kurum ve 
kuruluşlar yürütmektedir?

Engellilere yönelik meslek edindirme kurslarını hangi kurum ve 
kuruluşlar düzenlemektedir?

Millî Eğitim Bakanlığı (MEB) bünyesinde İşitme Engelliler Çok Programlı Liseleri, Ortopedik 
Engelliler Meslek Liseleri, zihinsel engellilere yönelik Mesleki Eğitim Merkezleri, İş Eğitim Merkezleri 
ve Yetişkin Zihinsel Engelliler İş Eğitim Merkezleri engellilere yönelik mesleki eğitim programları 
düzenlenmektedir.

Bu kuruluşların mesleki eğitim faaliyetlerinden yararlanmak isteyen kişiler Ankara’daki kuruluşlar 
için Millî Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim Rehberlik ve Danışma Hizmetleri Genel Müdürlüğüne, illerdeki 
kuruluşlar içinse il Millî Eğitim Müdürlüklerine başvurabilir.

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) ve MEB Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü engellilere yönelik 
meslek edindirme kursları düzenlemektedir.

Çalışma yaşına gelmiş, 15 yaşını doldurmuş olan bir engelli, eğer Sağlık Kurulu Raporu varsa ve 
engel oranı %40’ın üzerinde ise, raporu ile birlikte İŞKUR’a başvurduğunda, mesleği yoksa meslek 
edindirme kurslarına yönlendirilerek işe girmesine çaba sarf edilir. 

Engelli birey, engelli raporu çıkarmak için İŞKUR’a başvurarak, İŞKUR aracılığı ile sağlık 
kurumlarına giderse, üst yazıyla gönderildiğinden hiçbir şekilde hastanede yapılan tetkik ve tahliller 
için rapor çıkartırken ücret ödemez. Rapor aldıktan sonra kimlikleri ve Engelli Raporları ile en yakın 
İŞKUR’a başvurması durumunda kendisine durumuna uygun iş araştırması başlatılır.
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Üniversite sınavına giren engelli öğrenciler için ne tür haklar 
sağlanmaktadır?

Engelli üniversite öğrencilerine sağlanan kolaylıklar nelerdir? 

Üniversite sınavına giren engelli öğrenciler için gerekli fiziksel düzenlemeler yapılmaktadır. Ortopedik 
ve görme engelliler için uygun düzenlenmiş sınav mekânları hazırlanmakta, görme engelliler ve 
az görenler için 30 dakikalık ek sınav süresi verilmekte, sınav sorularını okuyacak ve söylenecek, 
yanıtları yazacak uygun eğitimde ve düzgün diksiyonlu “yardımcı refakatçi” eşliğinde sınava girme 
olanağı tanınmaktadır. 

Başarılı ve ihtiyaç sahibi engelli öğrencilere Yükseköğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu tarafından 
öncelikli olarak öğrenim kredisi, katkı kredisi ve yurt tahsisi yapılmaktadır.

14.08.2010 tarih ve 27672 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Yükseköğretim Kurumları 
Engelliler Danışma ve Koordinasyon Yönetmeliği” gereğince üniversitelerde, öğrencilerin öğrenim 
hayatlarını kolaylaştırmak için gerekli tedbirleri almak ve bu yönde düzenlemeler yapmak üzere 
“Engelliler Danışma ve Koordinasyon Birimi” oluşturulması sağlanmıştır.
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32

Engellilerin işe yerleştirilme taleplerini karşılama yetkisi hangi 
kurumlardadır?

Engelliler nasıl kamu personeli olur?

Engelli Kamu Personel Seçme Sınavı (EKPSS) nedir?

Engellilerin devlet memuru olarak istihdamları Devlet Personel Başkanlığı koordinasyonunda 
ilgili kamu kurum ve kuruluşlarınca, işçi olarak istihdamları ise Türkiye İş Kurumu tarafından 
yapılmaktadır.

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre; kurum ve kuruluşlar çalıştırdıkları personele ait 
kadrolarda %3 oranında engelli personel çalıştırmak zorundadır. 

Kamu kurum ve kuruluşlarının ihtiyacı olan engelli memur alımı Devlet Personel Başkanlığı adına 
Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca yapılan Engelli Kamu Personeli 
Seçme Sınavı (EKPSS) ve kura usulü ile merkezi yerleştirme şeklinde yapılmaktadır.

Kurum ve kuruluşların engelli memur ve işçi istihdamına tahsis ettikleri kadrolara ortaöğretim, ön 
lisans ve lisans mezunu yerleştirilmesine ilişkin taleplerinin karşılanması amacıyla engel grupları ve 
eğitim durumları itibarıyla yapılan merkezi sınavdır.

33 Engelli memur alımında kura sistemi nedir? Kimleri kapsar?

Kurum ve kuruluşların engelli memur istihdamına tahsis ettikleri kadrolara, ilkokul, ortaokul, 
ilköğretim ve özel eğitim iş uygulama merkezi veya okulu mezunu engellilerin tercihlerine
göre yerleştirilmelerinde kullanılan yönteme kura sistemi denilmektedir.

34 EKPSS Başvuru Koşulları nelerdir?

EKPSS/kuraya; 07.02.2014 tarihli ve 28906 sayılı Resmî Gazete‘de yayımlanarak yürürlüğe giren 
“Engelli Kamu Personel Seçme Sınavı ve Engellilerin Devlet Memurluğuna Alınmaları Hakkında 
Yönetmelik” hükümlerine uygun en az %40 ve üzerinde engelli olanlar başvurabileceklerdir. 
Sağlık kurulu raporlarında %40’tan daha az engelli olduğu belirtilen adaylar EKPSS ve kuraya 
başvuramazlar.

İlgili Yönetmeliğin 4 üncü maddesinde, “Bu Yönetmeliğin uygulanmasında; Engelli: Doğuştan veya 
sonradan; bedensel, zihinsel, ruhsal, duyusal ve sosyal yetenekleri bakımından engel oranının %40 
veya üzerinde ve çalışabilir durumda olduğunu mevzuat hükümlerine göre alınacak Sağlık Kurulu 
Raporu ile belgeleyenleri, ifade eder.” hükmü bulunmaktadır. Bu hüküm gereği; çalışabilir durumda 
olduğunu mevzuat hükümlerine göre alınacak Sağlık Kurulu Raporu ile belgeleyemeyen adayların, 
sınav/kuraya başvurarak bir kadroya yerleştirilseler bile, ilgili kurum tarafından atamaları yapılmaz.

EKPSS’ye; ortaöğretim kurumlarından, yükseköğretim ön lisans veya lisans programlarından 
mezun olan veya EKPSS’nin geçerlik süresi içinde mezun olabilecek durumda olan engelli adaylar 
başvurabileceklerdir. Birden fazla öğrenim düzeyinden mezun olan adaylar mezun oldukları en üst 
düzeyden EKPSS’ye başvurmak zorundadır.

Kuraya ise; ilkokul/ortaokul/ilköğretim/özel eğitim iş uygulama merkezi veya okulu mezunu veya 
bu okullardan yerleştirme işlemlerine son başvuru tarihi itibarıyla mezun olabilecek durumda olan 
engelliler başvurabilir. Kura, engellilerin kamu kurum ve kuruluşlara tercihlerine göre yerleştirilmeleri 
amacıyla noter huzurunda yapılır. Kura çekimini, kura için başvuruda bulunan adaylar da izleyebilir.
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36

İşe girmek ve çeşitli kurumlara engelli eleman alınıp alınmayacağına 
ilişkin bilgileri öğrenmek için hangi yol izlenmelidir? 

İşyerlerinin engelli çalıştırma zorunluluğu ne kadardır?

Kamu kurum ve kuruluşlarına engelli kadrosuna devlet memuru veya işçi olarak atanmak için 
öncelikle yapılacak olan merkezi sınava, yani EKPSS’ye girmek gerekmektedir.

Devlet memurluğuna ilişkin sınav duyurusu Devlet Personel Başkanlığınca yapılmakta olup ayrıca 
ilgili kurumun Web sitesinde (http://www.dpb.gov.tr/tr-tr) yayımlanmaktadır.

Engelli bireylerin işçi olarak işe yerleşebilmesi için Türkiye İş Kurumuna (Türkiye İş Kurumu İl 
Müdürlüklerine veya www.iskur.gov.tr adresinden) başvuru yapılabilmesi mümkündür.

İşverenler, 50 veya daha fazla işçi çalıştırdıkları özel sektör işyerlerinde %3 engelli, kamu 
işyerlerinde ise %4 engelli işçiyi meslek, beden ve ruhi durumlarına uygun işlerde çalıştırmakla 
yükümlüdürler. Aynı il sınırları içinde birden fazla işyeri bulunan işverenin bu kapsamda çalıştırmakla 
yükümlü olduğu işçi sayısı, toplam işçi sayısına göre hesaplanır.

Özel sektör işverenlerince 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun 4/1-
(a) bendine tabi engelli sigortalılar ile 5378 sayılı Kanunun 14 üncü maddesinde belirtilen korumalı 
işyerlerinde çalıştırılan engelli sigortalıların, 5510 sayılı Kanunun 81 inci maddesiyle belirlenen prime 
esas kazanç alt sınırı üzerinden hesaplanan sigorta primine ait işveren hisselerinin tamamı; ayrıca, 
kontenjan fazlası engelli çalıştıran, yükümlü olmadıkları halde engelli çalıştıran işverenlerin ise bu 
şekilde çalıştırdıkları her bir engelli için prime esas kazanç alt sınırı üzerinden hesaplanan sigorta 
primine ait işveren hisselerinin tamamı Hazinece karşılanmaktadır.

37

38

657 Sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi kurum ve kuruluşlarda 
istihdam edilmesi gereken engelli oranı ne kadardır?

Engelli işçi veya memur çalıştırmamanın işverene getirdiği bir yaptırım 
var mıdır?

Devlet Memurları Kanununa göre; tüm kurum ve kuruluşlar çalıştırdıkları personele ait kadrolarda 
%3 oranında engelli personel çalıştırmak zorundadır. %3’ün hesaplanmasında ilgili kurum veya 
kuruluşun (taşra teşkilatı dahil) toplam dolu kadro sayısı dikkate alınmaktadır.

Kamu ve özel sektör işverenlerinden engelli işçi çalıştırma yükümlülüğünü yerine getirmeyenlere 
bu ihlalin gerçekleştiği her bir ay ve çalıştırmadığı her bir engelli için 2017 yılında 2 bin 295 TL 
tutarında idari para cezası kesilmektedir. Bu tutar her yıl yeniden değerleme oranında artırılmaktadır.
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40

Engelli istihdam etme sorumluluğunu yerine getirmeyen işverenlerden 
toplanan ceza paraları hangi amaçlar için kullanılmaktadır?

Engelli istihdam etme sorumluluğunu yerine getirmeyen işverenlerden toplanan ceza paraları, 
engellilerin kendi işini kurmaları, engellinin iş bulmasını sağlayacak destek teknolojileri, engellinin işe 
yerleştirilmesi, işe ve işyerine uyumunun sağlanması gibi projelerde kullanılır.

Ailesinde özel eğitim gereksinimi olan memurların tayinleri hakkında 
özel bir düzenleme var mıdır? 

Devlet Memurları Kanununun ek 39 uncu maddesinde; “Devlet memurlarının, hayatını başkasının 
yardım veya bakımı olmadan devam ettiremeyecek derecede engelli olduğu Sağlık Kurulu Raporu 
ile tespit edilen eşi, çocukları ile kardeşlerinin, memuriyet mahalli dışında resmî veya özel eğitim ve 
öğretim kuruluşlarında eğitim ve öğretim yapacaklarının özel eğitim değerlendirme kurulu tarafından 
belgelendirilmesi halinde, ilgilinin talebi üzerine eğitim ve öğretim kuruluşlarının bulunduğu il veya 
ilçe sınırları dahilinde kurumunda bulunan durumuna uygun boş bir kadroya ataması yapılır.” hükmü 
yer almaktadır.

41

Engelli Devlet Memurlarının tayinlerine ilişkin özel bir düzenleme 
bulunmakta mıdır?

2014 yılında Devlet Memurları Kanununun 72 nci maddesinde bu amaçla bir değişiklik yapılmıştır. 
Bu hükme göre kendisi engelli olan ya da bakmakla yükümlü olduğu engelli yakını bulunanların 
yer değiştirme taleplerinde çalıştıkları kurumların teşkilat ve kadro imkânları ölçüsünde kolaylık 
sağlamaları gerekmektedir. Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin 
Yönetmelik’e Haziran 2014’te eklenen ek 3 üncü madde ile engellilik durumuna bağlı olarak yer 
değiştirme hususu düzenlenmektedir. Engelli Sağlık Kurulu Raporu’nda en az %40 oranında engelli 
olduğu belirtilen memurlar ile ağır engelli raporlu eşi veya bakmakla yükümlü olduğu birinci derece 
kan hısımları bulunan memurlar engellilik durumundan kaynaklanan gerekçelere dayalı olarak yer 
değiştirme talebinde bulunabilmektedir. Bu kapsamdaki talepler diğer kısıtlamalara tabi olmaksızın 
kurumların kadro imkânları ve teşkilat yapıları dikkate alınarak karşılanır. Ancak bu haktan en fazla 
bir defa yararlanılabilmektedir.Memurun kendisinin veya birlikte yaşadığı eşi ve bakmakla yükümlü 
olduğu çocuklarının engellilik durumunun tedavisi sebebiyle yer değişikliğini talep etmesi halinde, 
yer değiştirme suretiyle atama yapılacak yerin, memurun veya engelli olan yakınlarının engellilik 
durumuna uygun olması esastır.

Engellilik durumu devam ettiği sürece kurumlarca isteği dışında memurun yeri değiştirilemektedir.
Bu konuda engelli veya engelli yakını olan memurların kanuna veya genel yönetmeliğe dayanan 
haklarını talep etmeleri halinde, çalıştıkları Kurumlar tarafından bu taleplerin karşılanması 
gerekmektedir. Devlet Personel Başkanlığı ilgili genel yönetmeliğin uygulanmasından sorumlu 
kuruluştur.
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42 Kamuda işçi kadrosunda çalışan engellilere yönelik tayin düzenlemesi 
bulunmakta mıdır?

Kamuda sürekli işçi kadrosunda çalışan engelli çalışanlara yer değiştirme ile ilgili kolaylık tanınmıştır. 

İş Sağlığı ve Güvenliği Paketi ile Nisan 2015’te 5620 sayılı Kanuna eklenen madde ile kamu 
kurum ve kuruluşlarında sürekli işçi kadrosunda görev yapan ve en az %40 oranında engelli olan 
işçiler ile ağır engelli raporlu eşi veya bakmakla yükümlü olduğu birinci derece kan hısımları 
bulunan işçiler de engellilik durumundan kaynaklanan gerekçelere dayalı olarak kurum içinde yer 
değiştirme talebinde bulunabilmektedir.

Bu kapsamdaki talepler kamu kurum ve kuruluşlarının kadro imkânları ve teşkilat yapıları dikkate 
alınarak karşılanır. 

Yine engellilik durumu devam ettiği sürece kurum ve kuruluşlarca isteği dışında işçinin görev yeri 
değiştirilemez. 

43 Engelli çocuğu olan çalışan memur anne ve babaların mazeret izni 
hakkı var mıdır?

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 104. Maddesine göre; “Memurlara; en az % 70 oranında 
engelli ya da süreğen hastalığı olan çocuğunun (çocuğun evli olması durumunda eşinin de en az 
% 70 oranında engelli olması kaydıyla) hastalanması hâlinde hastalık raporuna dayalı olarak ana 
veya babadan sadece biri tarafından kullanılması kaydıyla bir yıl içinde toptan veya bölümler hâlinde 
on güne kadar mazeret izni verilir.

44

45

Engelli memurlar gece nöbeti ve gece vardiyası tutacaklar mıdır?

Kamu çalışanlarına mesai saatleri konusunda kanunen bakmakla 
yükümlü olduğu engelli bireyler için gerekli kolaylıklar 
sağlanmakta mıdır?

Engelli memurlara isteği dışında gece nöbeti ve gece vardiyası görevi verilmeyecektir.

2010/02 sayılı Sendikal Gelişmeler Doğrultusunda Alınacak Önlemler hakkında Başbakanlık 
Genelgesi’ne göre “Kamu çalışanlarının kanunen bakmakla yükümlü olduğu engelli aile bireyinin 
bakıma muhtaç olduğunun ilgili mevzuatına göre alınmış geçerli Engelli Sağlık Kurulu Raporu ile 
belgelendirilmesi kaydıyla bu durumdaki personele; engelli aile ferdinin günlük bakımı için izin 
kullanımında gerekli kolaylık sağlanacak ve personel mesai saatleri dışındaki nöbet görevinden ve 
gece vardiyasından muaf tutulacaktır.”
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ENGELLİLERİN
EMEKLİLİK HAKLARI



46 Engelli bireyler erken emekli veya malulen emekli olmak için nereye 
müracaat etmelidir?

Kanunlarımıza göre engellilerin erken emeklilik yada malulen emeklilik hakkı bulunmaktadır. 
Engellilerin emeklilik işlemleri diğer çalışanlarda olduğu gibi Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) 
tarafından yapılmaktadır. Engelliler erken emeklilik ya da malulen emeklilik işlemlerini SGK’ya 
müracaat ederek başlatabilirler.

47 Engelli çocuğu olan çalışan anneler için özel bir düzenleme var mıdır?

Sosyal Güvenlik Reformu ile getirilen 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası 
Kanunu ile ülkemiz sosyal güvenlik sistemine engelli çocuğu olan annelere özel yeni bir düzenleme 
getirilmiştir. Bu düzenlemeye göre başka birinin sürekli bakımına muhtaç derecede engelli çocuğu 
bulunan kadın sigortalının, 01.10.2008 tarihinden sonra geçen prim ödeme gün sayılarının dörtte 
biri, prim ödeme gün sayıları toplamına eklenecektir. Eklenen bu süreler emeklilik yaş hadlerinden 
de indirilecektir. Yapılan bu düzenlemeyle ağır engelli çocuğu olan kadın çalışanlara daha erken 
yaşlarda ve daha az prim ödeme gün sayısı ile erken emekli olma hakkı tanınmıştır.
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48

49

Engelli Maaşı nedir?

Engelli Maaşını kimler alabilir?

Toplumda genellikle “Engelli Maaşı veya Aylığı” olarak bilinen 2022 sayılı 65 Yaşını Doldurmuş 
Muhtaç, Güçsüz ve Kimsesiz Türk Vatandaşlarına Aylık Bağlanması Hakkında Kanununun ilgili 
maddelerince bağlanan maaş/aylıktır. Ekonomik yoksunluk içinde bulunan; 

18 yaşından büyük engelli bireylere;
• Kanunen bakmakla yükümlü olduğu 18 yaşını tamamlamamış engelli yakını bulunan Türk 

vatandaşlarına aylık bağlanmaktadır. 
• Engelli aylığı üç ayda bir ödenmektedir. Aylığın miktarı engelli vatandaşın engellilik oranına göre 

değişmektedir.

Başkasının yardımı olmaksızın hayatını devam ettiremeyecek şekilde engelli olduklarını ilgili mevzuat 
çerçevesinde alınacak Sağlık Kurulu Raporu ile kanıtlayan, 18 yaşını dolduran Türk vatandaşı 
engellilerden; sosyal güvenlik kuruluşlarının herhangi birisinden her ne nam altında olursa olsun 
bir gelir veya aylık hakkından yararlananlar ile uzun vadeli sigorta kolları açısından zorunlu olarak 
sigortalı olunması gereken bir işte çalışanlar veya nafaka bağlanmış ya da nafaka bağlanması 
mümkün olanlar hariç olmak üzere, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları tarafından muhtaç 
olduğuna karar verilenlere muhtaçlık hâli devam ettiği müddetçe engelli aylığı bağlanmaktadır.

Keza, alınacak Engelli Sağlık Kurulu Raporu ile engelli olduklarını kanıtlayan, 18 yaşını dolduran ve 
talebine rağmen Türkiye İş Kurumu tarafından işe yerleştirilememiş olan Türk vatandaşlarından; 
sosyal güvenlik kuruluşlarının herhangi birinden her ne nam altında olursa olsun bir gelir veya aylık 
hakkından yararlananlar ile uzun vadeli sigorta kolları açısından zorunlu olarak sigortalı olunması 
gereken bir işte çalışanlar veya nafaka bağlanmış ya da nafaka bağlanması mümkün olanlar hariç 
olmak üzere, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları tarafından muhtaç olduğuna karar 
verilenlere muhtaçlık hâli devam ettiği müddetçe engelli aylığı bağlanır.
Yukarıdaki koşullara sahip olup kanunen bakmakla yükümlü olunan 18 yaşını tamamlamamış engelli 
yakını bulunanlar da bakımının fiilen gerçekleşmesi ve aylık ortalama gelirinin kanunla belirlenen 
muhtaçlık sınırının altında olması kaydıyla bu aylıktan faydalanabilmektedir.

50 Maaş başvurusu nereye yapılır ve aylık bağlama kararı nasıl alınır?

2022 sayılı Kanunun 3. Maddesi uyarınca bağlanacak aylıklara ilişkin başvurular, kişilerin adrese 
dayalı nüfus kayıt sisteminde kayıtlı ikametgâhının bulunduğu Sosyal Dayanışma ve Yardımlaşma 
Vakfına yapılmaktadır. 

Başvuruda bulunan kişilere hane ziyareti yapılmak suretiyle sosyal inceleme yapılır. Yapılan sosyal 
inceleme ve sistem sorgulamaları neticesinde elde edilen veriler mevzuat hükümleri doğrultusunda 
vakıf mütevelli heyetlerince değerlendirilerek aylığa başvuruya ret ya da kabul kararı verilir.

2022 sayılı Kanun kapsamında aylık başvurusunda bulunan kişinin kayıtlı olduğu hane içinde sosyal 
güvence kaydı bulunan başka birinin olması kişinin aylığa hak kazanmasına engel değildir.

Sosyal Güvenlik Kurumundan yetim aylığı veya gelir almakta olan engelli bireylerin aylık veya 
gelirleri, alacağı engelli aylığından az ise aradaki fark Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından 
karşılanacaktır.
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52 Engelli Maaşı ve 18 yaş altı Engelli Yakını Aylığı başvurularında 
istenen belgeler nelerdir? 

Engelli aylıkları başvurularında, engelliler için Sağlık Kurulu Raporu’nun aslı ya da noter/hastane 
başhekimliği tarafından onaylı sureti veya Sağlık Bakanlığı veri tabanından elektronik olarak 
paylaşılan rapor bilgileri kabul edilir. Bununla birlikte Engelli Sağlık Kurulu Raporu suretlerine Sosyal 
Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürlerince, aslının ibraz edilmesi kaydıyla “aslı gibidir” onayı 
verilebilmektedir.

18 yaş altı engelli yakını aylığı başvurularında; engelliler için Sağlık Kurulu Raporu’nun yanında, 
kanuni velisinin olmadığı durumlarda atanmış vasilere ilişkin mahkemece verilmiş vesayet kararının 
aslı ya da noter tarafından onaylı sureti istenir. Bununla birlikte vesayet kararı suretlerine Sosyal 
Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürlerince, aslının ibraz edilmesi kaydıyla “aslı gibidir” onayı 
verilebilmektedir.

Engelli aylıklarına başvuruda bulunan vatandaşlara, ücretsiz engelliler için Sağlık Kurulu Raporu 
uygulamasından faydalanabilmeleri için, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü 
tarafından imzalanan sevk kâğıdı verilir.

51 Maaş bağlanması için gerekli işlemler nelerdir?

Başvuruların şahsen ve yazılı olması esas olmakla birlikte başvuru işleminin kanuni temsilciler 
tarafından yapılması hâlinde mahkemeden alınmış Vasilik Kararı Örneği, vekil tarafından başvuru 
yapılması halinde ise vekâletname örneği başvuru formuna eklenir.

53 Engelli Maaşının durdurulmasını gerektiren durumlar nelerdir?

Engelli aylıkları, aşağıda belirtilen hallerde geçici olarak durdurulur:

a) Aylık almakta iken ikametgâhını başka vakfın görev alanına girecek şekilde değiştirenlerin aylıkları 
geçici olarak durdurulur. Kişilerin bir yıl içinde yeni ikametgâhlarındaki ilgili vakfa başvurmaları 
gerekmekte olup muhtaçlığının devam ettiğinin Mütevelli Heyeti tarafından tespiti halinde aylıkları 
durdurulduğu tarihten itibaren yeniden başlatılarak hak ettiği aylıklar takip eden ilk ödeme 
döneminde ödenir.

b) Süreli raporu bulunanlar için, raporun Sağlık Bakanlığı veri tabanından temin edilemediği 
durumlarda, rapor süresi dolmasına rağmen yeni raporunu vakfa teslim etmeyenlerin aylıkları 
geçici olarak durdurulur. Rapor süresinin dolum tarihinden itibaren bir yıl içinde yeni rapor 
getirilmesi halinde geçici olarak durdurulmuş olan aylıklar, durdurulduğu tarihten itibaren yeniden 
başlatılarak takip eden ilk ödeme döneminde ödenir.
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54 Engelli Maaşının kesilmesini gerektiren durumlar nelerdir?

Yaşlı aylığı ve engelli aylıkları, aşağıda belirtilen hallerde kesilir:

a) Ölüm,

b) Feragat,

c) 18 yaş altı engelli yakını aylığı alanlar için engellinin 18 yaşını doldurması,

ç) 18 yaş altı engelli yakını aylığı alanlar için bakıcı ile bakılanın aynı hanede ikamet etmediğinin 
veya aynı hanede ikamet etse dahi fiili bakımın gerçekleşmediğinin ya da aylığın engelli için 
kullanılmadığının tespit edilmesi,

d) Türk vatandaşlığından çıkarılma ya da Türk vatandaşlığı muhafaza edilmeksizin yabancı memleket 
uyruğuna girilmesi,

e) Süreli raporu bulunanlar için rapor süresi dolmasına rağmen yeni raporun bir yıl içinde vakfa 
teslim edilmemesi,

f) Aylık almakta iken ikametgâhını başka vakfın görev alanına girecek şekilde değiştirenler için bir yıl 
içinde yeni ikametgâhlarındaki vakfa başvurulmaması,

g) Aylığın bir yıl boyunca aralıksız olarak alınmaması,

ğ) Aylık bağlanması koşullarının kaybedilmesi,

h) Nafaka alabilecek olması ya da muhtaçlık sınırına eşit veya üzerinde hane içinde kişi başına 
düşen gelir elde ettiğinin anlaşılması olması ya da başka sebeplerle muhtaçlık halinin ortadan 
kalktığının tespit edilmesi.

Aylığı kesilenlerin yeniden aylık talebinde bulunmaları halinde başvurular yeni başvuru olarak 
değerlendirilir. Sağlık Kurulu Raporu geçerlilik süresi “sürekli” olanların kesilme tarihinden itibaren 
beş yıl içerisinde aylık talebinde bulunmaları halinde tekrardan rapor istenilmez.

55 Engelli Maaşı alıyorken maaşı kesilenler hangi kuruma başvurarak 
maaşlarını bağlatmalıdır?

Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına başvurarak maaş yeniden bağlatılabilir.
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Muhtaçlık Aylığı nedir?

Muhtaçlık Aylığını kimler alabilir? 

Muhtaçlık Aylığı için gerekli belgeler nelerdir?

Muhtaçlık Aylığı, Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından ödenen aylıktır. 27.09.2008 tarihli ve 27010 
sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “ Vakıflar Yönetmeliği” hükümlerine göre, 18 yaşından büyük 
engelli bireylere ve 18 yaşından küçük engelli çocuğu bulunan ana babalara ve ayrıca, annesi veya 
babası olmayan 18 yaşından gün almamış yetim çocuklara aylık bağlanmaktadır.

Annesi ya da babası olmayan muhtaç çocuklar ile % 40 ve üzeri engelli olan muhtaçlara;

• Sosyal güvencesi olmaması,
• Herhangi bir gelir veya aylığı bulunmaması,
• Mahkeme kararı veya kanunla bakım altına alınmamış olması,
• Gelir getirici taşınır ve taşınmaz malı mevcut olmaması veya olup da bunlardan elde edeceği 

aylık ortalama gelirinin belirlenen Muhtaç Aylığı miktarını geçmemesi,

halinde Muhtaç Aylığı bağlanır.

Muhtaçlık aylığı için şu belgeler gerekmektedir:
• Muhtaçlık aylığı başvuru formu*
• Engelli için Sağlık Kurulu Raporu

* Muhtaç Aylığı başvuru formu http://www.vgm.gov.tr/belgeler/yeni.pdf adresinden de 
sağlanabilir. 

59 Muhtaçlık Aylığı için nereye başvurulur?

Engelli bireyler başvuru formunu doldurup imzaladıktan sonra engelini ve engel oranını belirten 
“Engelli Sağlık Kurulu Raporu’nu” ekleyip, ikamet ettiği ilin bağlı olduğu Vakıflar Bölge Müdürlüğüne 
şahsen, posta yoluyla gönderilebilir veya Vakıflar Genel Müdürlüğünün internet sitesi üzerinden 
başvuru yapabilirler.
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Erişilebilirlik nedir?

Fiziksel çevrenin engellilerin erişebilirliğine uygun düzenlenmesi 
zorunlu mudur? 

Binaların, açık alanların, ulaşım ve bilgilendirme hizmetleri ile bilgi ve iletişim teknolojilerinin, 
engelliler tarafından güvenli ve bağımsız olarak ulaşılabilir ve kullanılabilir olması durumuna 
“Erişilebilirlik” denir.

Kentsel yaşamın engellilerin erişilebilirliğine uygun olarak düzenlemesi yasal olarak zorunludur. Bu 
kapsamda şu yasal düzenlemeler yapılmıştır:

3194 Sayılı İmar Kanununda ve yönetmeliklerinde kentlerde her alanda erişilebilirliğin sağlanması 
için imar planları, kentsel, sosyal, teknik altyapı alanlarında ve yapılarda Türk Standartları 
Enstitüsü’nün ilgili standartlarına uyulması zorunluluğu bulunmaktadır.

Ayrıca; 5378 sayılı Engelliler Hakkında Kanunun 7 inci geçici 2 ve geçici 3 üncü maddeleri 
erişilebilirlik konusu ile ilgilidir. Bu hükümlere göre; 

Yapılı çevrede engellilerin erişebilirliğinin sağlanması için planlama, tasarım, inşaat, imalat, 
ruhsatlandırma ve denetleme süreçlerinde erişilebilirlikle ilgili Türk Standartları Enstitüsü (TSE) 
standartlarına uygunluk sağlanır.

Özel ve kamu toplu taşıma sistemleri ile sürücü koltuğu hariç dokuz veya daha fazla koltuğu bulunan 
özel ve kamu toplu taşıma araçlarının engellilerin erişebilirliğine uygun olması zorunludur.
Bilgilendirme hizmetleri ile bilgi ve iletişim teknolojisinin engelliler için erişilebilir olması sağlanır.

Ayrıca, geçici maddelerde de, kamu kurum ve kuruluşlarına ait mevcut resmî yapılar, mevcut tüm 
yol, kaldırım, yaya geçidi, açık ve yeşil alanlar, spor alanları ve benzeri sosyal ve kültürel alt yapı 
alanları ile gerçek ve tüzel kişiler tarafından yapılmış ve umuma açık hizmet veren her türlü yapılar 
Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren sekiz yıl içinde engellilerin erişebilirliğine uygun duruma 
getirme yükümlülüğü altındadır.

Toplu taşıma araçları için düzenlenen hükme göre ise; Büyükşehir belediyeleri ve belediyeler, şehir 
içinde kendilerince sunulan ya da denetimlerinde olan sürücü koltuğu hariç dokuz veya daha fazla 
koltuğu bulunan araçlarla sağlanan toplu taşıma hizmetlerinin engellilerin erişilebilirliğine uygun 
olması için gereken tedbirleri almakla yükümlüdür. Mevcut özel ve kamu toplu taşıma araçları, 
yapıları 07.07.2013’e kadar, sürücü koltuğu hariç dokuz ila on altı oturma yeri olan araçlarla verilen 
toplu taşıma hizmetleri, turizm taşımacılığı yapılan araçlarla sağlanan taşıma hizmetleri ve özel 
ve kamu şehirlerarası toplu taşıma hizmetleri ile yolcu gemilerinin ise, 07.07.2018 tarihine kadar 
engelliler için erişilebilir duruma getirme yükümlülükleri bulunmaktadır.

Erişilebilirliği sağlama yükümlülüğünün yerine getirilmesi ile ilgili denetim ve yerine getirilmemiş 
olması halinde idari para cezası uygulanması amacıyla Erişilebilirlik İzleme ve Denetleme 
Yönetmeliği gereği her il valiliğinin bünyesinde Erişilebilirlik İzleme ve Denetleme Komisyonları 
oluşturulmuştur.

Komisyonlar, oluşturulan Erişilebilirlik İzleme ve Denetleme Planına göre bina, açık alan ve 
toplu taşıma araçları gibi ortamların denetimini yapmakta, ayrıca kendilerine yapılan başvurular 
kapsamında yerinde inceleme ve denetim de yapabilmektedir.
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62 Engelliler için ayrılmış park yerlerinin işgalini önlemeye yönelik bir 
düzenleme var mıdır?

Otopark Yönetmeliği’ne göre; otoparkların yapımında TSE standartlarına uyulması; umumi bina, 
bölge otoparkları ve genel otoparklarda, giriş-çıkış ve asansörlere en yakın yerlerde birden az 
olmamak şartıyla her 20 park yerinden birinin “Engelli” işareti konularak engelliler için ayrılması 
zorunludur.

2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununun 61. Maddesine göre de “engellilerin araçları için ayrılmış 
park yerlerine” engelli olmayanlar tarafından park edilmesi yasaklanmış olup, engelli olmayanlar 
tarafından yapılan park ihlalinin cezası iki kat olarak uygulanmaktadır.
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Engelli bakım hizmetleri nelerdir?

Resmi yatılı-gündüzlü bakım merkezine yerleştirme veya bu 
merkezlerden faydalanma işlemi için nereye başvuru yapılır ve hangi 
mevzuat ile işlem gerçekleştirilir?

Resmi bakım ve özel bakım merkezlerinde bakım ihtiyacı olan engellilere yatılı ve gündüzlü hizmetler 
verilmektedir. Ayrıca, bakım ihtiyacı olan engelli bireylerin ikametgâh adreslerine gidilerek sunulan 
“evde bakım hizmeti” bulunmaktadır.

Engellilere hizmet veren resmi yatılı-gündüzlü bakım merkezlerine yerleşmek veya faydalanmak için 
Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüklerine veya Kaymakamlıklara başvuru yapılması gerekmektedir. 
Başvurularda ve sonrasında sunulacak hizmetlerde 03.09.2010 tarih ve 27691 sayılı Resmi Gazete’de 
yayımlanmış olan Engellilerin Bakımı, Rehabilitasyonu ve Aile Danışmanlığı Hizmetlerine Dair Yönetmelik 
ile 30.07.2006 tarih ve 26244 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmış olan Bakıma Muhtaç Engellilere 
Yönelik Resmi Kurum ve Kuruluşların Merkezleri Yönetmeliği kapsamında işlem yapılmaktadır.

65 Resmi bakım merkezlerinin hizmetlerinden yararlanmak için yapılacak 
müracaatlarda istenilen belgeler nelerdir?

Resmi bakım merkezlerinin hizmetlerinden yararlanmak için yapılacak müracaatlarda istenilen 
belgeler şunlardır:

a) Engelli Sağlık Kurulu Raporu. Engellinin bulaşıcı hastalığı ve madde bağımlılığının olması 
durumunda bu husus raporda belirtilmelidir.

b) Yatılı ve sürekli bakım için bakım ve rehabilitasyon merkezine yerleştirilecek olan, on sekiz 
yaşını tamamlamamış engelli için ilgili mahkemelerden alınacak koruma altına alınması ve bir 
bakım merkezine yerleştirilmesi kararı ile velayet altında değil ise vesayet altına alınması ve vasi 
atanması kararı.

c) 18 yaşını tamamlamış olup akıl hastalığı veya akıl zayıflığı sebebiyle işlerini görememesi veya 
korunması ve bakımı için kendisine sürekli yardım gerekmesi ya da başkalarının güvenliğini 
tehlikeye sokması nedenleriyle kısıtlanması gerekli engelli için ilgili mahkemelerden alınacak 
kısıtlanması ve bir bakım merkezine yerleştirilmesi kararı ile velayet altında değil ise vesayet altına 
alınması ve vasi atanması kararı.

Terk/buluntu ve yakını bulunmayan kimsesiz engellilerin yasal işlemleri, engellinin bulunduğu İl 
Müdürlüğünce yürütülür.
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66
Özel yatılı-gündüzlü bakım merkezine yerleştirme veya bu 
merkezlerden faydalanma işlemi için nereye başvuru yapılır ve hangi 
mevzuat ile işlem yapılır?

Engellilere hizmet veren özel ve yatılı-gündüzlü bakım merkezlerine yerleşmek veya faydalanmak 
için Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüklerine başvuru yapılması gerekmektedir. Başvurularda ve 
sonrasında sunulacak hizmetlerde 04.11.2016 tarih ve 29878 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmış 
olan Engelli Bireylere Yönelik Özel Bakım Merkezleri Yönetmeliği kapsamında işlem yapılmaktadır.

67
Özel yatılı-gündüzlü bakım merkezine yerleştirme veya bu 
merkezlerden faydalanma ve evde bakım hizmeti için engelliden 
istenecek belgeler nelerdir?
Özel yatılı-gündüzlü bakım merkezlerine yerleştirme, bu merkezlerden faydalanma ve evde bakım 
hizmetleri için engellilerden şu belgeler istenilmektedir:

a) T.C. Kimlik Numarası beyanı,

b) Engelli Sağlık Kurulu Raporu,

c) Yatılı ve sürekli bakımı için resmi veya özel bakım merkezine yerleştirilecek olan; 18 yaşını 
tamamlamamış bakıma muhtaç engelli için ilgili mahkemelerden alınacak, koruma altına alınması 
ve bir bakım merkezine yerleştirilmesi kararı ile velayet altında değil ise vesayet altına alınması ve 
vasi atanması kararı; 18 yaşını tamamlamış olup akıl hastalığı veya akıl zayıflığı sebebiyle işlerini 
görememesi veya korunması ve bakımı için kendisine sürekli yardım gerekmesi ya da başkalarının 
güvenliğini tehlikeye sokması nedenleriyle kısıtlanması gerekli bakıma muhtaç engelli için ilgili 
mahkemelerden alınacak, kısıtlanması ve bir bakım merkezine yerleştirilmesi kararı ile velayet altında 
değil ise vesayet altına alınması ve vasi atanması kararı;

d) Bakmakla yükümlü olunan bireyler kapsamındaki kişilerin gelir ve mal durumuna ilişkin yazılı beyanı 
ve taahhüdü ile beyanın içeriğine dair belgeler,

e) İki adet vesikalık fotoğraf,

f) Varsa öğrenim durumunu gösterir belge veya sureti,

g) Engellinin vasisi var ise, vesayete ve vasi atanmasına ilişkin mahkeme kararı,

ğ) Anne babanın boşanmış olması hâlinde, boşanmaya ilişkin mahkeme kararı

İl müdürlüklerince, beyan edilen T.C. Kimlik Numarası üzerinden elde edilecek nüfus cüzdanı sureti, aile 
nüfus kayıt örneği ve ikametgâh adres belgesi dosyaya eklenecektir.
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68 Evde bakım ücreti/Evde bakıma destek yardımından faydalanma işlemi 
için nereye başvuru yapılır ve hangi mevzuat ile işlem yapılır?

Bakım ihtiyacı olan engellilerin evde bakım ücreti/evde bakıma destek yardımından faydalanması 
için Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüklerine başvuru yapılması gerekmektedir. Başvurularda ve 
sonrasında sunulacak hizmetlerde 30.07.2006 tarih ve 26244 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmış 
olan Bakıma Muhtaç Engellilere Yönelik Resmi Kurum ve Kuruluşların Merkezleri Yönetmeliği, 
03.09.2010 tarih ve 27691 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmış olan Engellilerin Bakımı, 
Rehabilitasyonu ve Aile Danışmanlığı Hizmetlerine Dair Yönetmelik ve 04.11.2016 tarih ve 29878 
sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmış olan Engelli Bireylere Yönelik Özel Bakım Merkezleri Yönetmeliği 
kapsamında işlem yapılmaktadır.

69

70

Evde bakım ücreti/Evde bakıma destek yardımından yararlanma 
koşulları nelerdir?

Engelli bakım hizmeti verilen kişiler veya hizmet ile ilgili diğer kurum, 
kuruluş veya kişilerden gelen araştırma talepleri için nereye başvuru 
yapılır?

Evde bakım ücreti/evde bakıma destek yardımından yararlanabilmek için yetkili hastanelerden 
alınacak Engelli Sağlık Kurulu Raporu’nda engel oranı % 50 ve üzeri olup ağır engelli bölümünde 
EVET ibaresi olması gerekmektedir.

Evde bakım ücreti/ Evde bakıma destek yardımından yararlanabilmek için; Aile ve Sosyal Politikalar 
İl Müdürlüğü’nce yapılan değerlendirme sonucu, ilgili kişinin bakım ihtiyacı olan engelli şartların 
sahip olduğunun belirlenmesi,

Her ne ad altında olursa olsun her türlü gelirler toplamı esas alınmak suretiyle; kendilerine ait 
veya bakmakla yükümlü olunan birey sayısına göre kendisine düşen ortalama aylık gelir tutarının 
bir aylık net asgari ücret tutarının 2/3’ünden daha az olduğunun bakım raporu ile tespit edilmesi, 
gerekmektedir.

Araştırmanın konusu, araştırmanın amacı, hedefi, yöntemi, kullanılacak ölçekler, süresi, kaynakçası, 
etik kurul kararı, kuramsal çerçevesi, nerede yapılacağına ilişkin bilgileri içeren dosyayla birlikte 
araştırmanın yapılacağı Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğüne başvuru yapılmaktadır. Başvuru İl 
Müdürlüğünce değerlendirildikten sonra bu dosyanın İl Müdürlüğü görüşü de eklenerek izin için Aile 
ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Eğitim ve Yayın Dairesi Başkanlığına gönderilmesi gerekmektedir.
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71 Kurum Bakımı nedir? 

Bakıma muhtaç engelli bireyin aile yanında bakımının mümkün olmaması halinde kurumda bakım 
hizmeti verilir. Bakım hizmetleri Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü denetiminde yürütülmektedir.
Bakıma muhtaç engelli bireye Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığına ait resmî bakım merkezlerinde ya 
da özel bakım merkezlerinde hizmet verilmektedir.

72 Kurum Bakımı İçin Nereye Başvurmak Gerekir? 

Engelli bireyin ikametgâhının bulunduğu yerdeki Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğüne veya varsa 
İlçe Müdürlüklerine başvurulması gerekmektedir. İlçe Müdürlüklerinin bulunmadığı yerlerde ise 
Kaymakamlıklara başvuru yapılabilir.
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ENGELLİLERİN
EVDE SAĞLIK HİZMETİ 

ALMA HAKLARI



Evde Sağlık Hizmetleri kimleri kapsar?

Evde sağlık hizmetleri;

• Evde aile bireyleriyle birlikte yaşayan veya kimsesiz, engelli, yaşlı, felçli, yatağa bağımlı, hayatını 
başkalarına bağımlı olarak idame ettiren bakıma muhtaç bireylere,

• KOAH ve benzeri solunum sistemi hastalıkları olan hasta bireylere,
• Palyatif bakım gereken, enteral-paranteral gereksinimi olan terminal dönem onkoloji hastalarına,
• İleri derecedeki kas hastalarına,
• Fototerapi ihtiyacı olan yeni doğanlara (0–1 aylık),
• Ağır nörolojik hastalıkları olan bireylere,
• Hastanede gördüğü tedavi veya ameliyatı sonrasında taburcu edilen ve idame tedavisinin evde 

sağlanması gereken hastalara,
• Kaza geçirmiş olup kısa süreli hemşirelik hizmetlerine gereksinim duyan hastalara verilir.
• Evde Sağlık Hizmetleri kapsamına alınan hastaların ihtiyaç duyduğu ağız ve diş sağlığı hizmetleri 

de Ağız ve Diş Sağlığı Merkezleri tarafından verilmektedir.
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Evde Sağlık Hizmeti nedir?

Evde Sağlık Hizmeti; evde sağlık hizmetine ihtiyacı olan bireylerin, evinde ve aile ortamında; 
muayene, tetkik, tahlil, tedavi, tıbbi bakım ve rehabilitasyonlarının sağlanması, hastalara ve aile 
bireylerine sosyal ve psikolojik destek hizmetlerinin bir bütün olarak verilebilmesi hizmetidir.

Evde sağlık hizmetleri ile, bireylerin ihtiyaç duyduğu sağlık hizmetlerinin sosyal devlet anlayışına 
uygun olarak, yurt genelinde eşit, ulaşılabilir, kaliteli, etkin ve verimli bir şekilde ev ziyaretleri 
kapsamında sunulması sağlanmaktadır.

Evde Sağlık Hizmetine nasıl ulaşılır?

Evde sağlık hizmetine ihtiyacı olanlar Türkiye’nin her yerinden 444 38 33 (444 EV DE) numaralı 
telefonu arayarak “Koordinasyon Merkezlerine” ulaşabilir, “Toplum Sağlığı Merkezlerine”, 
“Aile Hekimlerine” veya Sağlık Bakanlığına bağlı devlet hastaneleri ve eğitim araştırma 
hastanelerinde kurulmuş olan “Evde Sağlık Hizmeti Birimlerine” müracaat edebilirler.

Evde sağlık hizmetleri mesai saatleri içinde ve randevu sistemi ile verilir. Acil durumlar evde sağlık 
hizmetlerinin kapsamına girmez. Acil durumlarda 112 İl Ambulans hizmetlerinden yararlanılmalıdır.
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76 Evde Sağlık Hizmetleri kapsamında verilen hizmetler nelerdir?

Evde sağlık hizmetleri kapsamında şu hizmetler sunulmaktadır:

• Muayene ve konsültasyon hizmeti,
• İlaçların yazılması,
• Sağlık Kurulu Raporu’nun çıkarılması (ilaç, alt bezi, tıbbi malzeme vb.)
• Süresi dolan raporların yenilenmesi,
• Tetkik ve tedavi (pansuman, yara bakımı, sonda uygulamaları, evde kan tahlili, EKG) hizmetleri,
• Rehabilitasyon, eğitim ve destek hizmetleri,
• Yeni doğan fototerapisi.

Hastane ihtiyacı olan evde sağlık hastaları, evde sağlık hizmetleri kapsamında bir işlem yapılacak 
ise, evde sağlık nakil araçları ile evlerinden alınarak hastaneye götürülmekte ve hastane işlemleri 
tamamlandıktan sonra tekrar evlerine nakledilmektedir.

Hastaların ihtiyaç duyduğu, tedaviye yardımcı olabilecek ve demirbaş niteliğindeki tıbbi cihazlar 
olanaklar dahilinde sağlık kurumları tarafından temin edilir; hizmet süresince zimmet karşılığı 
hastanın kullanımına tahsis edilir.

77 Evde Sağlık Hizmetleri kimler tarafından verilmektedir?

Evde sağlık hizmetleri, Aile Hekimleri, Toplum Sağlığı Merkezi Evde Sağlık Hizmetleri Birimleri ile 
Hastaneler ve Ağız Diş Sağlığı Merkezleri bünyesinde oluşturulan Evde Sağlık Hizmetleri Birimleri 
tarafından verilmektedir.

Evde sağlık hizmetlerinde birimler ve basamaklar arasındaki koordinasyon, Halk Sağlığı 
Müdürlüğü Evde Sağlık Hizmetleri Koordinasyon Merkezi tarafından yapılmaktadır. Koordinasyon 
Merkezine yapılan başvurular Halk Sağlığı Bilgi Sistemi Evde Sağlık Hizmetleri Modülü üzerinden ilgili 
birimlere iletilmektedir.

78 Evde Sağlık Hizmetlerini sonlandıran nedenler nelerdir?

Aşağıdaki hallerde evde sağlık hizmetleri sonlandırılmaktadır:

• İyileşerek tedavi ihtiyacının ortadan kalkması,
• Bakım ve tedavinin, sağlık personeli gerektirmeden uygulanabilecek hale gelmesi,
• Hastanın kendisi veya kanuni temsilcilerinin hizmeti sonlandırmayı talep etmesi,
• Hastanın vefat etmesi,
• Hasta veya yakınlarının tedaviye uyumsuz davranışları,
• Hasta veya yakınının personelin güvenliğine yönelik uygun olmayan davranışlarda bulunmaları,
• Hastanın ikamet ettiği bölgenin değişmesi.
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79 Hangi engelliler vergi indiriminden yararlanacaktır?

Şu kişiler engellilere yönelik vergi indiriminden yararlanabilmektedir:

• Engelli hizmet erbabı.
• Bakmakla yükümlü olduğu engelli bir kişi bulunan hizmet erbabı.
• Basit usulde vergilendirilenlerden tüccar ve ücretli durumuna girmeksizin imalat, tamirat ve küçük 

sanat işleri ile uğraşan (ilk madde ve yardımcı malzeme müşteriye ait olarak faaliyet gösteren 
terzi, tamirci, marangoz gibi) engelliler.
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Kamu sektöründe ve özel sektörde çalışan engellilerin gelir vergisi 
indiriminden yararlanabilmeleri için yapacakları işlemler nelerdir?

Engellilere yönelik belirli ürünlere uygulanan Katma Değer Vergisi 
(KDV) muafiyeti nasıl uygulanmaktadır?

Engellilere yönelik vergi indiriminden yararlanmak için ne yapılmalıdır? 

Gelir vergisi indiriminden yararlanmak isteyen engelli hizmet erbabı, nüfus kâğıdının örneği ve 
çalıştığı işyerinden alacağı hizmet erbabı olduğunu gösterir belge ile birlikte illerde Defterdarlık Gelir 
Müdürlüğüne, bağımsız Vergi Dairesi bulunan ilçelerde Vergi Dairesi Müdürlüğüne, diğer ilçelerde 
ise Mal Müdürlüğüne bir dilekçe ile başvuracaktır.

3065 sayılı Kanunun 17. Maddesi uyarınca, engellilerin eğitimleri, meslekleri, günlük yaşamları 
için özel olarak üretilmiş her türlü araç-gereç ve özel bilgisayar programlarının teslimi KDV’den 
müstesnadır.

Münhasıran engellilerin eğitimleri, meslekleri, günlük yaşamlarında kullanmaları için özel olarak 
üretilmiş her türlü araç-gereç (örneğin; görme engellilerin kullandıkları baston, yazı makinesi, 
kabartma klavye; ortopedik engellilerin kullandıkları tekerlekli sandalye, ortez-protez gibi cihaz ve 
araçlar) ile özel bilgisayar programları istisna kapsamında kabul edilir. Binek otomobili ve diğer nakil 
vasıtalarının ise sözü edilen “araç-gereç” kapsamında değerlendirilmesi mümkün değildir.

Engelliler dışında engelli olmayanlar tarafından da kullanılması mümkün olan araç ve gereçlerin 
teslimi, KDV Uygulama Tebliği uyarınca bu istisna kapsamında değildir.

Engellilere yönelik vergi indiriminden yararlanmak isteyen engelliler, Vergi Dairesi Başkanlığı olan 
illerde ilgili Grup Müdürlüğüne, Vergi Dairesi Başkanlığı olmayan illerde ise defterdarlıklara bağlı Gelir 
Müdürlüğüne, Bağımsız Vergi Dairesi bulunan ilçelerde Vergi Dairesi Müdürlüğüne, Vergi Dairesi 
bulunmayan ilçelerde ise Mal Müdürlüklerine bir dilekçe ile başvurmalıdırlar.
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84

Engellinin sahip olduğu konutlara vergi muafiyeti uygulanır mı?

Engellilik derecesi % 90 veya üzerinde olanların taşıt alımlarında Özel 
Tüketim Vergisi istisnası nasıldır?

İki yüz metrekareden küçük (azami 200 m2 olan) tek bir konuta sahip bulunan engellinin söz konusu 
konutu emlak vergisinden muaftır.

Engel oranı % 90’ın üzerinde olan engelli bireyler için iki tür Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) indirimi 
uygulaması vardır.

Bunlardan birincisi; Taşıtta Tadilat Aranmayan İstisna Uygulamasıdır:

Özel Tüketim Vergisi Kanununun 7. Maddesinin birinci fıkrasının (2) numaralı bendinin (a) alt 
bendi uyarınca, Kanuna ekli (II) sayılı listedeki kayıt ve tescile tabi mallardan, Türk Gümrük Tarife 
Cetvelinin,

• 87.03 tarife pozisyonunda yer alan, 1600 cm³ veya altında motor silindir hacmine sahip binek 
otomobil, panelvan, pick-up, arazi taşıtı, ATV, jeep, steyşın vagon, vb. taşıtların,

• 87.04 tarife pozisyonunda yer alan, eşya taşımaya mahsus, 2800 cm³ veya altında motor silindir 
hacmine sahip van, panelvan, kamyonet, pick-up, vb. taşıtların,

• 87.11 tarife pozisyonunda yer alan, motor silindir hacmine bakılmaksızın, motosikletlerin 

Engellilik derecesi % 90 veya daha fazla olan engelliler tarafından satın alınması halinde, beş yılda 
bir defaya mahsus olmak üzere, alışverişi ÖTV’den müstesnadır. Bu istisnadan yararlanmak için, 
taşıtın özel tertibatlı olması veya engellinin taşıtı bizzat kullanması şartları aranmaz.

Engellilere uygulanan ÖTV istisnasının ikincisi ise; Taşıtta Tadilat Aranan İstisna Uygulamasıdır:

Özel Tüketim Vergisi Kanununun 7. Maddesinin birinci fıkrasının (2) numaralı bendinin (b) alt 
bendiyle, Kanuna ekli (II) sayılı listede 87.03 tarife pozisyonu kapsamında vergilendirilen;

• Yük taşımasında kullanılıp azami ağırlığı 3,5 tonu aşmayan ve yolcu taşıma kapasitesi istiap 
haddinin % 50’sinin altında olan taşıtların,

• Sürücü dahil 9 kişilik oturma yeri olan taşıtların,

Engellilik durumlarının taşıtları bizzat kullanamayacak ve sürekli olarak tekerlekli sandalye veya 
sedye kullanmalarını gerektirecek nitelikte olduğunu, yetkili sağlık kurumundan alınmış Engelli Sağlık 
Kurulu Raporu’yla tevsik eden ve engellilik derecesi % 90 veya daha fazla olan engelliler tarafından 
satın alınması halinde, beş yılda bir defaya mahsus olmak üzere, alışverişi ÖTV’den müstesnadır. 
Taşıtta, ilk iktisaptan önce tekerlekli sandalye veya sedye ile binilmesine ve seyahat edilmesine 
uygun tertibat yaptırılması zorunludur.

Özel Tüketim Vergisi Kanunu’na ekli (II) sayılı listenin 87.03 tarife pozisyonu sırası kapsamında 
vergilendirilen; motor silindir hacmi 2.800 cm³’ü aşan taşıtlar, bütün tekerlekleri motordan güç alan 
veya alabilen taşıtlar, sürücü dahil 8 kişiye kadar oturma yeri olan binek otomobilleri, yarış arabaları 
ve arazi taşıtlarının ilk iktisabında bu istisnadan yararlanılamaz. Öte yandan, bu istisna kapsamında, 
87.03 tarife pozisyonunda sınıflandırılan panelvan, kombi gibi hem yük hem yolcu taşımacılığında 
kullanılabilen çok amaçlı taşıtlar ile sürücü dahil 9 kişilik oturma yeri olan taşıtların ilk iktisabı 
yapılabilir.

Ayrıca, fabrika çıkışı veya ithali sürücü dahil 9 kişilik oturma yeri olarak yapılan ve taşıtın “Araç 
Tip Onayı Belgesi”ne uygun, tamamlanmış araç uygunluk belgesinde de bu teknik özelliği belirtilen 
taşıtlardan, istisnadan yararlanabilen engellilerce engellilik durumlarına uygun olarak tekerlekli 
sandalye veya sedye ile binilmesine ve seyahat edilmesine imkân sağlayacak şekilde mezkûr 
düzenleme kapsamında yaptırılan tadilata bağlı olarak oturma yeri sayısı düşürülen taşıtların ilk 
iktisabı da bu düzenleme kapsamındadır.

Bunun yanı sıra, 10 veya üstü oturma yerine sahip taşıtların, mezkûr düzenleme çerçevesinde 
yaptırılan tadilat sonucu, istisna kapsamındaki taşıtlar haline getirilmesi suretiyle ilk iktisaplarının 
yapılması halinde de diğer şartların sağlanmasına bağlı olarak, söz konusu istisna düzenlemesinden 
yararlanılabilir.

ÖTV istisnasından, yalnızca engellilik durumları sürücü olmalarını engelleyecek nitelikte olan, sürekli 
olarak tekerlekli sandalye veya sedye kullanması gerektiğini ve engellilik derecesinin % 90 veya üzeri 
olduğunu Engelli Sağlık Kurulu Raporu ile belgeleyen engelliler yararlanabilir.
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85 Engellilik derecesi % 90’ın altında olan engelli bireylerin taşıt 
alımlarında istisna uygulaması nasıldır?

Özel Tüketim Vergisi Kanununun 7. Maddesinin birinci fıkrasının (2) numaralı bendinin (c) alt bendi 
uyarınca, (II) sayılı listedeki kayıt ve tescile tabi mallardan, Türk Gümrük Tarife Cetvelinin,

• 87.03 tarife pozisyonunda yer alan, 1600 cm³ veya altında motor silindir hacmine sahip binek 
otomobil, panelvan, pick-up, arazi taşıtı, ATV, jeep, steyşın vagon, vb. taşıtların,

• 87.04 tarife pozisyonunda yer alan, eşya taşımaya mahsus, 2800 cm³ veya altında motor silindir 
hacmine sahip van, panelvan, kamyonet, pick-up, vb. taşıtların,

• 87.11 tarife pozisyonunda yer alan, motor silindir hacmine bakılmaksızın, motosikletlerin 

bizzat kullanmak amacıyla engelliliğine uygun hareket ettirici özel tertibat yaptıran engelliler 
tarafından ilk iktisabı ÖTV’den müstesnadır.

İstisnadan yararlanmak için taşıtın, özel tertibatlı olması engelli tarafından bizzat kullanılabilecek 
durumda olması şarttır.

Bu uygulamada, taşıtı hareket ettirici aksam olarak debriyaj, fren ve gaz pedalları ile vites kolu kabul 
edilir. İlk iktisaptan önce hareket ettirici aksamda sabitlenmiş bir şekilde özel tertibat yapılması 
gerekmekte olup, yapılan özel tertibatın kişinin engelliliğiyle uyumlu olması da zorunludur.

Sol el ve/veya kolda engelliliği bulunanların, taşıtta hareket ettirici aksam sayılan manuel vites kolunu 
engelliliğe uygun olarak direksiyona monte ettirmesi ve benzeri şekilde tadilat yaptırması veya taşıtın 
fabrika çıkışında vitesin direksiyonun sağ tarafına sabitlenmiş olması gibi haller hareket ettirici 
aksamda özel tertibat olarak kabul edilir.

Direksiyona topuz takılması, engelin bulunduğu taraftaki silecek kolu, sinyal, cam silecek 
kumandası, dörtlü flaşör, ön-arka cam su fıskiyesi, korna ve kontak gibi düzeneklerin diğer tarafa 
alınması veya direksiyon simidine monte edilmesi ve benzeri tadilatlar taşıtı hareket ettirici aksamda 
özel tertibat kapsamında değerlendirilmez.

Taşıtın otomatik vitesli olması, engelliliğe uygun hareket ettirici özel tertibat yaptırılması şartının 
aranmasına engel değildir. Dolayısıyla otomatik vitesli taşıtların hareket ettirici aksamında da kişinin 
engelliliğine uygun olarak sabitlenmiş özel tertibat yaptırılması gerekmektedir. Örneğin, sağ ayağı 
ampute olan bir engellinin, fren ve gaz pedalında özel tertibat yaptırmadan otomatik vitesli taşıtı 
kullanması mümkün olmadığından, ancak anılan tertibatın yaptırılması halinde otomatik vitesli bir 
taşıt bakımından istisnadan faydalanılabilir.

Öte yandan, manuel vitesli bir taşıtı vites kolunda ve/veya debriyaj pedalında sabitlenmiş özel tertibat 
yaptırmadan kullanamayacak durumda olan engelliler bakımından, otomatik vitesli taşıtlar, özel 
tertibatlı taşıt olarak kabul edilir.

Engellilik durumunun tevsikinde ibrazı zorunlu olan Engelli Sağlık Kurulu Raporu, engelliliği ile 
sadece özel tertibat yaptırılan taşıtların (veya engelliliği ile başkaca hareket ettirici özel tertibat 
yapılmasına gerek olmaksızın otomatik vitesli taşıtların) kullanılabileceğine dair değerlendirmeyi 
içermeli ya da bu hususun anlaşılabilmesini sağlayacak şekilde açık olmalıdır.

Engellilik derecesi % 90’ın altında olanlarda, aranan şartları haiz olmak koşuluyla belli bir engellilik 
derecesine sahip olunması şartı aranmaz.

Öte yandan engellilik durumu, ilk iktisabı yapılacak taşıtın hareket ettirici aksamında tadilat 
yaptırılmasını gerektirecek nitelikte olmalıdır. Örneğin, sağ veya sol el parmaklardan herhangi bir ya 
da birkaçının olmamasına rağmen vitesin değiştirilmesine engel, vites kolunda tadilat yaptırılmasını 
gerektirecek bir durumun bulunmaması halinde manuel veya otomatik vitesli taşıt alımında istisna 
uygulanmaz.
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86 ÖTV istisna kapsamında ilk iktisabı yapılan taşıtların hurdaya 
çıkarılması halinde istisna uygulaması nasıldır?

ÖTV istisnasından yararlanılarak alınan bu taşıtların ilk iktisabından sonra beş yıl geçmeden deprem, 
heyelan, sel, yangın veya kaza sonucu kullanılamaz hâle gelmesi nedeniyle hurdaya çıkarılması 
halinde yeni bir taşıtın ilk iktisabı daha ÖTV’den istisna edilebilecektir.

87 ÖTV uygulamasında Engelli Sağlık Kurulu Raporları ile ilgili özel 
hususlar nelerdir?

Engellilere, Engelli Sağlık Kurulu Raporu verilmesine dair ilgili mevzuatın değişmesi halinde, 
değişiklik tarihinden önce usulüne uygun olarak düzenlenmiş olan Engelli Sağlık Kurulu Raporları 
ÖTV istisnası uygulamasında geçerlidir. Ancak, Özel Tüketim Vergisi Kanununun yürürlüğe girdiği 
tarihten önce alınmış sağlık kurulu raporlarına dayanılarak bu istisna kapsamında işlem tesis 
edilememektedir.

Engellinin, birden fazla Engelli Sağlık Kurulu Raporu’nun bulunması halinde, ÖTV muafiyeti 
uygulamasında en son tarihli rapor dikkate alınacaktır. Engelli tarafından geçerli raporun ibraz 
edilmediğinin tespiti ve ibraz edilmeyen en son tarihli raporun da ilgili istisna uygulamasında aranılan 
mahiyette olmaması durumunda, alınmamış olan vergi, vergi ziyaı cezası ve gecikme faizi ile birlikte 
engelliden aranır.

Engelli Sağlık Kurulu Raporu’nda, raporun süresiz olduğunun belirtilmesi halinde herhangi bir tarihle 
sınırlı olmaksızın; belirli süre içinde geçerli olduğunun belirtilmesi halinde, raporun süresinin bitimine 
altı aydan az bir süre kalmaması kaydıyla, bu süre içinde, ilk iktisabı yapılacak taşıtlar bakımından 
söz konusu raporlara dayanılarak istisnadan yararlanılabilir.

Süreli raporlara dayanılarak istisnadan yararlanılması halinde, raporun süre bitiminde ÖTV 
istisnasının devamı için yeni rapor ibrazı aranmaz.

Engelliler tarafından ibrazı zorunlu Engelli Sağlık Kurulu Raporu’nun örneği ile şekli ve içeriğine 
ilişkin açıklamalar, söz konusu raporun verilmesine dair ilgili mevzuatla belirlenmiş olup, rapor tarihi 
dikkate alınmak suretiyle bu tarihte geçerli mevzuatla yapılan belirlemeler çerçevesinde raporun 
uygun olup olmadığı vergi dairesince tespit edilir. Bu kapsamda, Engelli Sağlık Kurulu Raporu 
verebilecek yetkili sağlık kurumlarının kontrolü de Sağlık Bakanlığının resmi internet sitesinden 
yapılır.
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88 ÖTV istisnasından yabancı ülke vatandaşları ve Mavi Kartlılar 
yararlanabilmekte midir?

İstisnadan, Türkiye’de ikamet eden ve ikamet tezkeresine sahip yabancı ülke vatandaşları ile yurt 
dışında ikamet eden Türk uyruklu Mavi Kart sahipleri de yararlanabilir. Bunların da aranan şartlara 
haiz olmaları ve belgeleri ibraz etmeleri gerekmektedir. Ancak yurt dışından alınan ehliyet ve/veya 
rapora dayanılarak bu istisna uygulaması kapsamında işlem tesis edilemez.

89 ÖTV istisnası kapsamında alınan araçların mevzuatta belirlenen kişiler 
dışında kullanımı halinde bir yaptırım uygulanır mı?

İstisna şartlarına aykırı bir biçimde mevzuatta belirlenen kişilerin dışında kullanımın tespiti halinde 
ilk iktisapta ödenmeyen ÖTV, vergi ziyaı cezası ve gecikme faizi ile birlikte engelliden alınır. Ayrıca, 
taşıtın ilk iktisabında yaptırılan hareket ettirici aksamın, sonradan söküldüğünün tespit edilmesi 
halinde de aynı yönde işlem tesis edilir. Söz konusu durumlara ilişkin tespitlerin, ilk iktisap tarihinden 
itibaren beş yıl geçtikten sonra yapılması halinde ise, ilk iktisapta ödenmeyen ÖTV ile ilgili olarak 
herhangi bir işlem tesis edilmemektedir.

Öte yandan muvazaaya dayanan bir ilişki içerisinde engelli kişi adına taşıt iktisap edildiğinin tespiti 
halinde ilk iktisapta ödenmeyen ÖTV, vergi ziyaı cezası ve gecikme faizi ile birlikte müştereken ve 
müteselsilen işleme taraf olanlardan (adına taşıt iktisap edilen engelli, engelli adına alıp fiilen kendi 
istifadesine kullanan ile durumdan haberdar olması şartıyla motorlu araç ticareti yapan kişiden) 
alınmaktadır.
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90 Engellilere ait taşıtların trafik işlemleri nasıl yapılmaktadır? 
Karayolları Trafik Yönetmeliğinin 53. Maddesi uyarınca engellilere ait araçların trafik tescil 
kuruluşlarınca tescil işlemlerinin yapılması sırasında şu işlemler yapılmaktadır:

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.

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.

Engellilik derecesi % 90’ın altında olan engelliler tarafından bizzat kullanılmak amacıyla özel tertibatlı 
araçların Özel Tüketim Vergisi’nden 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 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.

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.
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.

Özel tertibatı olmayıp, engellilik derecesi % 90 ve üzeri olan engelliler tarafından Özel Tüketim 
Vergisi’nden 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.

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.

Talep halinde, trafik denetleme kuruluşları tarafından engellilerin araçları için ayrılmış park 
yerlerinden istifade etmeleri amacıyla, engellilere ve gazilere örneği Yönetmelik ekinde yer alan park 
kartı verilir. Park kartlarının verilmesi, kullanılması ve iptaline dair usul ve esaslar Emniyet Genel 
Müdürlüğünce belirlenir.
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H Sınıfı Ehliyet kaldırıldı mı? Ne zamana kadar değiştirme hakkı 
bulunmaktadır?

Engelliler İçin Motorlu Taşıtlar Vergisi’nde (MTV) muafiyet hakkı 
var mıdır?

Hâlihazırda özel tertibatlı olarak imal, tadil veya teçhiz edilmiş motosiklet veya otomobil türünden 
araçları kullanacak engelli bireyler için “H” sınıfı ehliyet verilmektedir. Ancak bu yönetmelik uyarınca 
1 Ocak 2016 tarihinden başlamak üzere engelli bireyler, engelli olup olmamalarına göre değil, 
kullanacakları aracın niteliğine uygun olarak ehliyet alabilmektedir. Yani bu tarihten sonra özel tertibatlı 
araç kullanan engelli bireylere de artık “H” sınıfı ehliyet değil kullandığı araca göre ehliyet verilecektir. 
Peki, halen “H” sınıfı ehliyet sahibi olanlar ne yapmalıdır? “H” sınıfı ehliyeti olanlar bu sürücü 
belgelerini engellinin kullanmaya yetkili olduğu araç cinsine göre “A” veya “B” sınıfı sürücü belgesi ile 
değiştireceklerdir. Değiştirme işlemi sırasında engelli bireyin kullanacağı araçta özel tertibat bulunması 
gerekiyorsa bu durumu gösteren ve özel tertibatın “Sürücü Adayları ve Sürücülerde Aranacak Sağlık 
Şartları ile Muayenelerine Dair Yönetmelik” doğrultusunda hazırlanan listede yer alan kodu ile birlikte 
yazılı olduğu Engelli Sağlık Kurulu Raporu’nun verilmesi gerekmektedir. Ancak bu işlemin yapılması için 
beş yıl süre tanınmıştır.

Yani 1 Ocak 2016 tarihinden sonra “H” sınıfı sürücü belgesi verilmemekte olup, daha önce verilmiş 
olan “H sınıfı sürücü belgelerinin değiştirme işlemlerinin 2021 yılının sonuna kadar yapılması 
gerekmektedir. Bu sürenin uzatılma yetkisi İçişleri Bakanlığına bırakılmıştır. 

Engellilik oranı % 90 ve daha fazla olan engellilerin adlarına kayıtlı taşıtlar ile diğer engellilerin, bu 
durumlarına uygun hale getirilmiş özel tertibatlı taşıtları için Motorlu Taşıtlar Vergisi ödenmemektedir.
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Milli Parklar, Tabiatı Koruma Alanları ve Tabiat Parklarına girişlerde 
engellilere nasıl indirim uygulanmaktadır? 

Müze ve ÖrenYeri girişlerinde, Devlet Tiyatrolarında engellilere nasıl 
indirim uygulanmaktadır?

Engelliler, harp malulü ve gaziler ile bunların eşleri, çocukları ve anne babalarından, kimliklerini 
ibraz etmeleri suretiyle milli parklar, tabiatı koruma alanları ve tabiat parklarına girişte ücret 
alınmamaktadır.

Müze ve örenyerlerine, engellinin kendisi ile birlikte bir refakatçisi; gaziler, şehit ve gazilerin eş ve 
çocukları, 65 yaş ve üstü Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları kimliklerini ibraz etmek suretiyle ücretsiz 
biletle girebilmektedir.

Engelliler Devlet Tiyatrolarından da ücretsiz olarak yararlanabilmektedir.
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Devlet Demiryolları tarafından engellilere indirim nasıl 
uygulanmaktadır? 

Türk Hava Yolları tarafından engellilere indirim nasıl uygulanmaktadır?

Engelli bireyler için GSM operatörlerinde (cep telefonlarında) özel 
indirimli tarifeler uygulanmakta mıdır?

04.03.2014 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanan 28931 sayılı Ücretsiz veya İndirimli Seyahat 
Kartları Yönetmeliği gereğince, engelli kişiler Engelli Kimlik Kartı ile şehir içi toplu taşıma araçlarında 
ve gerek şehir içi gerekse de şehir dışı demir ve deniz yollarından ücretsiz veya indirimli olarak 
yararlanabilmektedir.

Türk Hava Yolları, % 40 ve üzeri oranda engelli olan yolculara, uygulanabilir ücretler üzerinden tüm 
iç ve dış hatlarda % 20 indirim sağlamaktadır. İndirimden faydalanmak isteyen % 40 ve üzeri oranda 
engelli kişilerin ve refakatçilerinin, Engelli Kimlik Kartı veya Sağlık Kurulu Raporu veya ‘’Engelli’’ 
ibaresi bulunan nüfus cüzdanlarını ibraz etmeleri gerekmektedir.

GSM operatörleri, engelli bireylere özel indirimli tarifler uygulamaktadır.

104 105

Engelsiz Türkiye İçin Sorular & Cevaplar Sosyal Politikalar Başkanlığı



99 Şehirlerarası yolcu otobüslerinde engellilere indirim nasıl 
uygulanmaktadır?

Şehirlerarası yolcu otobüslerinde, 11.06.2009 tarihli ve 27255 sayılı Karayolu Taşıma 
Yönetmeliği’nin 57. maddesinin 11. fıkrası gereği; % 40 oranında engelli olduğunu belgeleyen kişiler 
için bilet ücreti, geçerli ücret tarifesi üzerinden % 30 indirimli düzenlenmesi zorunludur.

98 Ücretsiz ve İndirimli Seyahat Hakkı konusunda engelli (ve yaşlı) 
bireyler hangi hak ve hizmetlerden yararlanabilmektedir?

12 Temmuz 2013 tarihinde yürürlüğe giren 6495 sayılı Kanun ile 4736 sayılı Kamu Kurum ve 
Kuruluşlarının Ürettikleri Mal ve Hizmet Tarifeleri ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında 
Kanun değiştirilmiştir. Söz konusu değişiklik ile;

• Şehit yakınları ve gazilere, 
• Engel oranı % 40 ve üzerinde olan engelli bireylere,
• Ağır engelli bireylerin birlikte yolculuk ettikleri en fazla bir refakatçisine

demiryolları ve denizyollarının şehir içi ve şehirlerarası hatlarından; belediyelere, belediyeler 
tarafından kurulan şirketlere, birlik, müessese ve işletmelere veya belediyeler tarafından yetki verilen 
özel şahıs ya da şirketlere ait şehir içi toplu taşıma hizmetlerinden ücretsiz olarak yararlanma hakkı 
getirilmiştir.

Ücretsiz seyahat hakkından yararlanmaya ilişkin usul ve esaslar, 4.3.2014 tarihli ve 28931 sayılı 
Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren ve Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığınca çıkarılan 
“Ücretsiz veya İndirimli Seyahat Kartları Yönetmeliği” ile belirlenmiştir.

Anılan yönetmeliğe göre ücretsiz seyahat hakkından; engelli bireyler Aile ve Sosyal Politikalar 
Bakanlığı İl Müdürlüklerince verilen Engelliler İçin Kimlik Kartı ile yararlanabileceklerdir. 

Yönetmeliğin 6. Maddesi uyarınca engelli bireyler;

• Halen yürürlükte olan 19.07.2008 tarihli ve 26941 sayılı Resmî Gazete‘de yayımlanan “Engelliler 
Veri Tabanı Oluşturulmasına ve Engellilere Kimlik Kartı Verilmesine Dair Yönetmelik” uyarınca 
almış oldukları Engelli Kimlik Kartlarını,

• Bu Yönetmelik yayımlanmadan önce alınmış ve anılan yönetmeliğin geçici 1. Maddesinde 
geçerlilikleri korunmuş olan; 13.08.1998 tarihli ve 23432 sayılı Resmî Gazete ‘de yayımlanan 
“Engelliler İçin Kimlik Kartı Yönetmeliği” uyarınca verilmiş bulunan Engelli Kimlik Kartlarını,

• 30.10.2005 tarihli ve 25981 sayılı Resmî Gazete ‘de yayımlanan “Engelliler Veri Tabanı 
Oluşturulmasına ve Engellilik Bilgisinin Nüfus Cüzdanında Yer Almasına Dair Yönetmelik” uyarınca 
nüfus cüzdanlarında engel oranını gösteren ibare bulunan nüfus cüzdanlarını ibraz ederek bu 
haklarını kullanabileceklerdir.

Bu çerçevede, engelli bireylerin yürürlükteki hükümlere göre geçerli olan ve yukarıda sayılan Engelli 
Kimlik Kartlarını yenilemelerine gerek bulunmamaktadır. 

Yukarıda sayılan Engelli Kimlik Kartı bulunup ücretsiz seyahat hakkından refakatçisi olmadan tek 
başına yararlanmak isteyen ağır engelli bireylerin de kartlarını yenilemeleri gerekmemektedir.

Ancak ücretsiz seyahat hakkından refakatçisi ile birlikte yararlanmak isteyen ağır engelli bireyler, 
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından yeni dizayn edilen ve üzerinde “Ulaşımda refakatçi 
hakkı vardır” ibaresi bulunan engelliler için kimlik kartlarını kullanmaları gerekmekte olup bu 
vatandaşlarımız ikamet ettikleri ilde bulunan Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğüne başvurarak 
kartlarını yenilemeleri gerekmektedir. Kimlik kartını değiştirmek isteyen ağır engelli bireylerin, ağır 
engellilikleri ilk olarak 16.07.2006 tarihli ve 26230 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Engellilik 
Ölçütü, Sınıflandırması ve Engellilere Verilecek Sağlık Kurulu Raporları Hakkında Yönetmelikte 
tanımlandığı için, başvuru yaparken bu tarihten önce alınmış olan veya bu tarihten sonra alınmış 
olsa bile ağır engelliliğin değerlendirilmiş olduğu sağlık kurulu raporlarını kullanmaları şarttır.

“Ulaşımda refakatçi hakkı vardır” ibaresini içeren engelliler için kimlik kartını ibraz eden engelli 
bireylerin refakatçisinden başka herhangi bir belge talep edilmeyecektir.
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Engelliler için ücretsiz seyahat hakkını düzenleyen 4736 sayılı Kanunun 1. Maddesinin 7.fıkrası ilgili 
kurumların, belediyeler ile belediyeler tarafından yetki verilen özel şahıs ya da şirketlerin ücretsiz 
ve indirimli seyahat hakkının kullanılması ile ilgili olarak gerekli tedbirleri almasını zorunlu kılmıştır. 
Ücretsiz veya indirimli seyahat hakkının kullandırılmaması halinde bu haktan faydalanamayan her bir 
kişi için toplu taşıma aracının tarifesi üzerinden elli tam bilet bedeli tutarında idari para cezası ilgili 
mülki idare amiri tarafından uygulanır. Bu çerçevede belediyeler, engellilere sağlanan söz konusu 
ücretsiz veya indirimli seyahat hakkının kullanımının sadece kendi yetki sınırları içerisinde ikamet 
eden kişilerle sınırlandırılmasına sebebiyet verecek uygulamalardan kaçınarak, kendi belediye 
sınırları içerisinde yaşasın veya yaşamasın tüm vatandaşların söz konusu haklara eşit bir şekilde 
ulaşması konusunda gerekli tedbirleri almak ve denetim yapmakla yükümlüdürler.

100
Engellilere ücretsiz veya indirimli seyahat hakkını kullandırmayan 
kurum, belediye, şahıs veya şirkete herhangi bir yaptırım 
uygulanmakta mıdır?
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ENGELLİLERE SAĞLANAN 
DİĞER HAKLAR



102

101 Engellilere, ayni veya nakdî yardım (yiyecek, giyecek, para yardımı) 
yapılmakta mıdır?

İşitme engellilerin kullanacağı işitme cihazının bedelini kim öder?

Muhtaç durumda olup, herhangi bir sosyal güvenliği olmayan kişiler; il veya ilçelerdeki Sosyal 
Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına başvuruda bulunarak, ayni ve nakdî yardımlardan 
yararlanabilirler.

Ayrıca, Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğünce muhtaç durumdaki ailelerin çocuklarının bakımına 
destek için ayni ve nakdî yardımlar yapılmaktadır. Muhtaç olup, engelli çocuğunun bakımında 
güçlükler yaşayan aileler bu yardımdan yararlanmak için tüm illerimizde bulunan İl Aile ve Sosyal 
Politikalar Müdürlüğüne müracaat edebilirler.

İşitme cihazlarının bedelleri, Sağlık Uygulama Tebliği’ndeki hükümler çerçevesinde, Sosyal 
Güvenlik Kurumu tarafından karşılanmaktadır. Kişinin sosyal güvence kapsamında olmaması veya 
başka nedenlerle cihazların SGK tarafından karşılanamadığı hallerde ise, Sosyal Yardımlaşma 
ve Dayanışma Vakıflarınca karşılanması amacıyla valiliklere veya kaymakamlıklara başvuruda 
bulunulabilmektedir.

Ortopedik engellinin kullacağı tekerlekli sandalyenin bedelini kim 
öder?

Hasta alt bezinin bedeli ödeniyor mu?

Tekerlekli sandayelerin bedelleri, Sağlık Uygulama Tebliği’ndeki hükümler çerçevesinde, Sosyal 
Güvenlik Kurumu tarafından karşılanmaktadır. Kişinin sosyal güvence kapsamında olmaması 
veya başka nedenlerle tekerlekli sandalyenin SGK tarafından karşılanamadığı hallerde ise, Sosyal 
Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarınca karşılanması amacıyla valiliklere veya kaymakamlıklara 
başvuruda bulunulabilmektedir.

Bir şahsın, hastalığı nedeniyle “mesane veya rektum kontrolünün olmadığı” (çocuklar için en az iki 
yaşını tamamlanmış olmak kaydı ile) ve hasta alt bezi kullanması gerektiği uzman hekim raporu ile 
tevsik edilir ve hekimce reçetelendirilir ise, hasta alt bezine ait fatura bedelleri aylık devreler halinde 
Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından karşılanmaktadır.

103

104

105 Sosyal güvencesi olmayanlar ortopedik ve diğer yardımcı araç ve 
gereçleri nasıl alabilir? 

İl veya ilçe Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına müracaat edilerek talepte bulunulabilir. 
Ayrıca; Kızılay ve diğer sosyal yardım amaçlı dernek, vakıf, federasyon, konfederasyonlardan 
bu konuda bilgi alınabilir. Bu durumda olan kişilere belediyeler tarafından da çeşitli yardımlar 
yapılmaktadır.
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Engelli bireylere yönelik ayrımcılıkla mücadeleye ilişkin yasal 
düzenlemeler nelerdir?

Anayasamızda ve mevzuatımızda yer alan engellilere dönük tüm düzenlemeler onların topluma tam 
ve eşit olarak katılımını sağlamak ve ayrımcılığı önlemek üzerine oluşturulmuştur. 

1982 Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nın 10. maddesinde fırsat eşitliğine uygun olarak hareket 
edilmesi öngörülmüştür. Bu maddeye göre:

“Herkes, dil, ırk, renk, cinsiyet, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep ve benzeri sebeplerle 
ayırım gözetilmeksizin kanun önünde eşittir.

Hiçbir kişiye, aileye, zümreye veya sınıfa imtiyaz tanınamaz.

Devlet organları ve idare makamları bütün işlemlerinde kanun önünde eşitlik ilkesine uygun 
olarak hareket etmek zorundadırlar.”

Anayasası’nın 10. Maddesinin ikinci fıkrasının sonuna 2010 yılında eklenen ibare ile, “Bu maksatla 
alınacak tedbirler eşitlik ilkesine aykırı olarak yorumlanamaz.” cümlesi ve aynı maddeye ikinci 
fıkradan sonra gelmek üzere aşağıdaki şu fıkra eklenmiştir:

“Çocuklar, yaşlılar ve engelliler gibi özel surette korunması gerekenler için alınacak tedbirler 
eşitlik ilkesine aykırı sayılamaz.” 

Bu değişiklikle, engelli bireylere pozitif ayrımcılık yapılmasının eşitliğe aykırılık 
oluşturmayacağına ilişkin anayasal bir hüküm getirilmiş bulunmaktadır.

5378 sayılı Engelliler Hakkında Kanunun 4. Maddesinde de engelliliğe dayalı doğrudan ve dolaylı 
ayrımcılık yasaklanmış, engelli bireylerle ilgili politikaların temel odak noktasının ayrımcılıkla 
mücadele ekseninde olması gerektiği ifade edilmiştir.

106
Türk Ceza Kanunu ise ayrımcılık yasağı ve bu yasağın ihlalinin yaptırımını düzenlemiştir. Buna 
göre; “Dil, ırk, milliyet, renk, cinsiyet, engellilik, siyasi düşünce, felsefi inanç, din veya mezhep 
farklılığından kaynaklanan nefret nedeniyle;
 
a) Bir kişiye kamuya arz edilmiş olan bir taşınır veya taşınmaz malın satılmasını, devrini veya kiraya 

verilmesini,
 
b) Bir kişinin kamuya arz edilmiş belli bir hizmetten yararlanmasını,
 
c) Bir kişinin işe alınmasını,
 
d) Bir kişinin olağan bir ekonomik etkinlikte bulunmasını,
 
engelleyen kimse, bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.”

Ülkemizde 28 Ekim 2009 tarihinde yürürlüğe giren Birleşmiş Milletler Engelli Kişilerin Hakları 
Sözleşmesi (Convention on the Rights of Persons with Disabilities) her alanda engellilere yönelik 
ayrımcılığı önleyici ve bütünsel yaklaşıma dayalı hükümlerden oluşmaktadır.

Aynı Sözleşmeye ek ihtiyari protokol de ülkemizi bağlayıcı nitelik taşımaktadır. İhtiyari protokol 
uyarınca iç hukuk yolları tüketildikten sonra ayrımcılık yasağı ihlali nedeniyle engelli bireyler BM 
nezdinde kurulan Engelli Hakları Komitesine başvuruda bulunabileceklerdir. 

Ayrıca ülkemizde ayrımcılık yasağı ihlallerinin azaltılması için ayrımcılığa uğradığını iddia eden engelli 
kişiler tarafından Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu ile Kamu Denetçiliği Kurumuna da şahsen, 
internet üzerinden veya posta ile başvuru da yapılabilmektedir.  
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Engellilerin ticari hayatta ve noter işlemlerinde ayrımcılığa 
uğramalarını önleyen düzenlemeler var mıdır?

Türk Ticaret Kanununun 668. Maddesinde yer alan ve görme engelli bireylerin poliçe altına attıkları 
imzanın usulen tasdik edilmiş olmadıkça geçerli olmayacağına ilişkin hüküm ve Borçlar Kanunu’nun 
14. Maddesinde yer alan görme engelli bireylerin imzalarının usulen tasdik edilmedikçe bağlayıcı 
olmayacağına ilişkin hükümler 5378 sayılı Engelliler Hakkında Kanun ile 2005 yılında kaldırılmıştır.

Engellilere yönelik ayrımcı mevzuatın değiştirilmesi anlamında bir diğer değişiklik ise, Noterlik 
Kanunu’nun 73. maddesine ilişkindir. Bu hükme göre; “Noter, ilgilinin işitme, konuşma veya görme 
engelli olduğunu anlarsa, işlemler engellinin isteğine bağlı olmak üzere iki tanık huzurunda yapılır. 
İlgilinin işitme veya konuşma engelli olması ve yazı ile anlaşma imkânının da bulunmaması hâlinde, 
iki tanık ve yeminli tercüman bulundurulur.”

Keza, Noterlik Kanunu’nun 5378 sayılı Kanun ile değiştirilen 75. Maddesi hükmü uyarınca “Bir 
noterlik işleminde imza atılmış veya imza yerine geçen el işareti yapılmış olmasına rağmen, ilgilisi 
ister veya adına işlem yapılan ve imza atabilen görme engelliler hariç olmak üzere noter, işlemin 
niteliği, imzayı atan veya el işaretini yapan şahsın durumu ve kimliği bakımından gerekli görürse, 
yukarıdaki fıkradaki usûl dairesinde ilgili, tanık, tercüman veya bilirkişinin parmağı da bastırılır. 
Mühür kullanılması hâlinde parmağın da bastırılması zorunludur.”

108

Engelli bireylerin spor yapmalarını kolaylaştırıcı tedbirler 
alınmakta mıdır?

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından engelli bireylerin spor yapabilmelerini sağlamak ve 
yaygınlaştırmak üzere; spor tesislerinin engellilerin kullanımına da uygun olmasını sağlamak, spor 
eğitim programları ve destekleyici teknolojiler geliştirmek, gerekli malzemeyi sağlamak, konu ile 
ilgili bilgilendirme ve bilinçlendirme çalışmaları ile yayınlar yapmak, spor adamları yetiştirmek, 
engelli bireylerin spor yapabilmesi konusunda ilgili diğer kuruluşlarla işbirliği yapmak gibi çalışmalar 
yürütülmektedir.

Ayrıca engellilerin; Engelli Kimlik Kartları esas alınarak hem kendilerine tanınan hak ve hizmetlerden 
yararlanmaları, hem de sosyal hayata katılmalarının sağlanması bakımından Gençlik ve Spor Genel 
Müdürlüğüne bağlı tüm tesislerde ve federasyonlarca veya il müdürlüklerince düzenlenen spor 
faaliyetlerine girişte ücret alınmaması veya indirimli tarife uygulanmasına devam edilmektedir.
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Engellilerin oy kullanmaları sırasında yapılan düzenlemeler nelerdir?

Yüksek Seçim Kurulu; 298 sayılı Kanunun 74. Maddesi uyarınca, engelli seçmenlerin oylarını 
rahatlıkla kullanabilmeleri için sandık ataması yapılırken göz önünde bulundurulmak üzere, Aile ve 
Sosyal Politikalar Bakanlığı Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğünden görme ve ortopedik 
engelli vatandaşların listesi istemektedir. Alınan bilgiler topluca seçmen kütüğüne işlenir. Bu işlem 
Seçmen Kütüğü Genel Müdürlüğünce muhtarlık bölgesi askı listelerinin dökümüne başlanılmadan 
yapılmaktadır. Ancak; seçmen kütüğünde engelli kaydı bulunmayan görme ve ortopedik engelli 
seçmenler “Engelli Beyan Formunu” doldurarak yerleşim yeri adresinin bağlı olduğu ilçe seçim 
kuruluna veya ilçe seçim kuruluna iletilmek üzere bağlı bulunduğu muhtarlığa veya doğrudan 
Seçmen Kütüğü Genel Müdürlüğüne iletebilirler.

Sandıkların konulacağı yerlerin belirlenmesinde seçmenin oyunu kolaylıkla, serbestçe ve gizli 
şekilde verebilmesi gözetilmesi ve engelli seçmenlerin oylarını rahatlıkla kullanabilmeleri için gerekli 
tedbirlerin alınması için de çalışmalar yürütülmektedir. 

Gebeler, hastalar ve engellilerin sıra ile bekletilmeden oylarını verme haklarının bulunması yanında 
yaşlılar ile engellilere yardım edenlerin de öncelikle oy kullanma hakları bulunmaktadır.

Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanunun “Birleşik Oy Pusulasının 
Atılması ve İşaretleme” başlıklı 93. Maddesine göre refakatçi eşliğinde oy kullanma prosedürü ise şu 
şekilde düzenlenmiştir: “Kapalı oy verme yerinde birleşik oy pusulasını katlayıp yapıştırdıktan sonra, 
seçmen burasını terk eder ve birleşik oy pusulasını sandığa bizzat atar. Görme engelliler, felçliler 
veya bu gibi bedeni sakatlıkları açıkça belli olanlar, bu seçim çevresi seçmeni olan akrabalarından 
birinin, akrabası yoksa diğer herhangi bir seçmenin yardımı ile oylarını kullanabilirler. Bir seçmen 
birden fazla malule refakat edemez. Kurul başkanı, oyunu kullanan seçmene kimlik kartını verirken 
seçmen listesindeki adı karşısına imzasını attırır. İmza atamayanların sol elinin başparmağının izinin 
alınmasıyla yetinilir. Bu parmağı olmayan seçmenin hangi parmağını bastığı yazılır.”

109 Belediyeler bünyesinde engellilere sunulan hizmetlere ilişkin yasal bir 
dayanak mevcut mudur?

Engellilere yönelik olarak Belediyeler bünyesinde sunulması kanunen zorunlu olan çeşitli hizmetler 
bulunmaktadır. Bunlar: Yardıma muhtaç olan engellilerin barınması için bakım ve rehabilitasyon 
merkezleri açmak; danışma ve rehberlik merkezleri açmak; ücretsiz muayene ve ilaç yardımı 
yapmak; ayni ve nakdî yardımlarda bulunmak; belediye otobüslerinden ücretsiz veya indirimli 
yararlanmalarını sağlamak; özel kurslar düzenlemek; yarışmalar, şenlikler, geziler ve spor 
müsabakaları düzenlemektir.

5393 sayılı Belediye Kanununun 14. Maddesinde hizmetlerin yerine getirilmesinde öncelik sırasının 
belediyenin mali durumu ve hizmetin ivediliği dikkate alınarak belirleneceği, belediye hizmetlerinin 
sunumunda engelli, yaşlı, düşkün ve dar gelirlilerin durumuna uygun yöntemler uygulanacağı hükme 
bağlanmıştır.

Büyükşehir belediyelerine verilen görevler ise 5216 sayılı Kanunun 7. Maddesinde düzenlenmiştir. 
Büyükşehir belediyelerinin sosyal nitelikli görevleri de maddenin (n) bendinde “Gerektiğinde 
sağlık, eğitim ve kültür hizmetleri için bina ve tesisler yapmak, kamu kurum ve kuruluşlarına ait bu 
hizmetlerle ilgili bina ve tesislerin her türlü bakımını, onarımını yapmak ve gerekli malzeme desteğini 
sağlamak”, (v) bendinde ise, “Sağlık merkezleri, hastaneler, gezici sağlık üniteleri ile yetişkinler, 
yaşlılar, engelliler, kadınlar, gençler ve çocuklara yönelik her türlü sosyal ve kültürel hizmetleri 
yürütmek, geliştirmek ve bu amaçla sosyal tesisler kurmak, meslek ve beceri kazandırma kursları 
açmak, işletmek veya işlettirmek, bu hizmetleri yürütürken üniversiteler, yüksekokullar, meslek 
liseleri, kamu kuruluşları ve sivil toplum örgütleri ile işbirliği yapmak” şeklinde yer almaktadır.

Büyükşehir belediyeleri ayrıca engellilerle ilgili bilgilendirme, bilinçlendirme, yönlendirme, 
danışmanlık, sosyal ve mesleki rehabilitasyon hizmetleri vermek üzere engelli hizmet birimleri 
oluşturulmuştur. Bu çerçevede “Büyükşehir Belediyeleri Engelli Hizmet Birimleri Yönetmeliği” 
16.08.2006 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.
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Diyanet İşleri Başkanlığının engellilere yönelik uygulamaları nelerdir?

Diyanet İşleri Başkanlığı; “Engelli Hizmetleri İl Koordinatörü Projesi” kapsamında 81 ilde 111 
personel görevlendirmiştir.

Etkili iletişim teknikleri, engelli çeşitliliği ve dağılımına göre hizmetler, manevi bakım uygulamalarında 
tutum ve teknikler, sosyal hizmet alanında manevi yaklaşımlar, engelli psikolojisi ve engelliye yönelik 
tutumlar gibi konularda uzmanlaşmış kişilerden eğitim alan bu koordinatörler; engellilerin dini 
vecibelerini yerine getirmeleri noktasında manevi rehberlik ve danışmanlıkta bulunmaktadırlar. 

111
Diyanet İşleri Başkanlığı engellilerin camilerde ibadetini 
kolaylaştırmak üzere düzenleme yapıyor mu?

2012 yılında “Camiler ve Din Görevlileri Haftası’nın teması “Cami ve Engelliler” olarak belirlenmiş; 
“Engelsiz Cami, Engelsiz İbadet” vurgusu yapılmıştır.

Camilerin engellilerin kullanımına uygun hale getirilmesi çalışmaları kapsamında 4 bin 897 cami içi, 
7 bin 138 cami dışı fiziki düzenleme gerçekleştirilmiştir. Engellilerin kullanımına uygun 622 Kur’an 
kursu, 6 bin 554 abdest alma yeri, 155 hizmet binası, 8 bin 910 tuvalet yapılmış bulunmaktadır.

Bu süreçte 17 bin 419 cami de engelliler için uygun hale getirilmiştir. 

İşitme engelliler için ses yükseltici sistemi olan 574 cami bulunurken, 2 bin 713 camiye engelliler 
için vakit levhası konulmuştur. 

9 bin 286 cami dışı rampanın yanı sıra 459 cami için de izli yollar yapılmıştır.

Ayrıca engellilere yönelik Braille baskılı Kur’an-ı Kerim, Elif-Ba ve Dinimi Öğreniyorum kitap serisi 
basılmış bulunmaktadır. 
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444 20 44

yaslilarkoordinasyonmerkezi@akparti.org.tr

www.akparti.org.tr/ykm

AK PARTİ GENEL MERKEZ SOSYAL POLİTİKALAR 
BAŞKANLIĞIMIZIN SOSYAL MEDYA ADRESLERİ

twitter.com/AKPartiSPBGM

facebook.com/AKPartiSPBGM 

instagram.com/akpartispbgm

BAŞBAKANLIK İLETİŞİM HATTI

SAĞLIK BAKANLIĞI İLETİŞİM HATTI

ALO 150 BİMER 

ALO 184 – SABİM

www.basbakanlik.gov.tr 

www.saglik.gov.tr 

0 (312) 204 50 00

Söğütözü Caddesi No:6, 06520 Söğütözü / ANKARA

444 20 44

sosyalpolitikalarbaskanligi@akparti.org.tr

engellilerkoordinasyonmerkezi@akparti.org.tr

www.akparti.org.tr/ekm

İLETİŞİM BİLGİLERİ
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ENGELLİ VE YAŞLI HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

T.C ULAŞTIRMA DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI ÇAĞRI MERKEZİ

0 (312) 705 70 00-01-02-03

444 24 07

eyh.aile.gov.tr

www.ubak.gov.tr Ana Arama Kurtarma Koordinasyon Merkezi

KÜLTÜR VARLIKLARI VE MÜZELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

0 (312) 508 60 00

www.kulturvarliklari.gov.tr

AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI

0 (312) 705 40 00

ALO 183 Sosyal Destek Hattı (Aile, Kadın, Çocuk, Engelli, Yaşlı Şehit Yakınları ve Gazilere Yönelik Hizmetler)

ALO 144 Sosyal Yardım Hattı (Sosyal yardımlar ve sosyal yardım projeleri hizmetleri)

www.aile.gov.tr

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI
ÖZEL EĞİTİM VE REHBERLİK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

0 (312) 413 30 38 – 49

orgm.meb.gov.tr

ÖĞRENCİ SEÇME VE YERLEŞTİRME MERKEZİ ÇAĞRI MERKEZİ

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK İLETİŞİM MERKEZİ

TÜKETİCİ HATTI

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK HATTI

444 67 96

ALO 170

ALO 175

ALO 18

www.osym.gov.tr

www.alo170.gov.tr
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NOTLAR
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