ENGELLİ
HAKLARINI
BİLİYOR MUSUNUZ

Değerli
Kartallı Komşularım,
Ülkemizde ve tüm dünyada her yıl
3 Aralık “Engelliler Günü” olarak anılmaktadır.
Kartal Belediyesi olarak yılın sadece bir günü değil,
daima engelli vatandaşlarımızın yanında ve
hizmetinde olmaya söz verdik. Ve Kartal’da engelsiz
alanları artırmayı, engelleri kaldırmayı hizmet
anlayışımızın temel taşlarından biri haline getirdik.
Engelli Hakları hakkında hazırladığımız bu kitapçığın
farkındalığımızı da artırmasını diliyorum.
Sevgi ve saygılarımla,
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GENEL
GENEL
TANIM
TANIM
Engelli Engelli
KimlereKimlere
Denir ?Denir ?
5378 sayılı
5378
Engelliler
sayılı Engelliler
Kanununa
Kanununa
göre:
göre:

“Bedensel,
“Bedensel,
zihinsel, ruhsal,
zihinsel,
duygusal
ruhsal, duygusal
ve sosyal ve
yeteneklerini
sosyal yetenekler
çeşitli derecelerde
çeşitli derecelerde
doğuştandoğuştan
veya sonradan
veya sonradan
kaybetmesi
kaybetmesi
nedeniylenedeniyle
toplumsal
toplumsal
yaşama uyum
yaşama
sağlama
uyum sağlama
ve günlükve günlük

gereksinimlerini
gereksinimlerini
karşılamakarşılama
güçlüklerigüçlükleri
olan ve korunma,
olan ve korunma,
bakım, b

rehabilitasyon,
rehabilitasyon,
danışmanlık
danışmanlık
ve destekve
hizmetlerine
destek hizmetlerine
ihtiyaç ihtiya
duyar durumda
duyar durumda
bulunan kişiler
bulunan
engellidir.”
kişiler engellidir.”

ENGELLİLİK
ENGELLİLİK
NASILNASIL
SINIFLANDIRILIR?
SINIFLANDIRILIR?
1. Birleşmiş 1.
Milletler
Birleşmiş
Genel
Milletler
Kurulu’nun
Genel Kurulu’nun
kabul
kabul
ettiği sakat kişilerin
ettiği sakat
hakları
kişilerin
beyannamesi’nde
hakları beyannamesi’nde
engelli tanımı
engelli
şöyledir:
tanımı
“normal
şöyledir:
bir “normal
kişinin bir kişinin
kişisel ya dakişisel
sosyalya
yaşantısında
da sosyal yaşantısında
kendi
kendi
kendine yapması
kendine
gereken
yapması
ışleri,
gereken
bedensel
ışleri, bedensel
veya ruhsal veya
yeteneklerindeki
ruhsal yeteneklerindeki
kalıtımsal yakalıtımsal
da
ya da
sonradan olma
sonradan
herhangi
olma
birherhangi
noksanlık
bir noksanlık
sonucu yapamayanlar.”
sonucu yapamayanlar.”

2. Dünya Sağlık
2. Dünya
Örgütü’nün
Sağlık Örgütü’nün
işlevsellik, yeti
işlevsellik, yeti
yitimi ve sağlığın
yitimi uluslararası
ve sağlığın uluslararası
sınıﬂandırmasına
sınıﬂandırmasına
göre engelligöre
olmaengelli
hali için
olma hali için
“yeti yitimi” “yeti
terimi
yitimi”
kullanılır.
terimi
engelliler;
kullanılır. engelliler;
vücudun duyusal,
vücudun
işlevsel,
duyusal,
zihinsel
işlevsel,
ve ruhsal
zihinsel ve ruhsal
farklılıkları, toplumsal
farklılıkları,veya
toplumsal
yönetimsel
veya yönetimsel
tutum
tutum
ve tercihler ve
sonucu,
tercihler
yaşamın
sonucu,
birçok
yaşamın
alanında
birçok alanında
kısıtlama vekısıtlama
engellerle
vekarşılaşabilirler.
engellerle karşılaşabilirler.
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Engelli
Ağır Engelli
Kime Denir?
Kime Denir?

durumuna
Engel durumuna
göre engel
göre
oranı
engel
%50oranı
ve üzerinde
%50 ve üzerinde
olduğu olduğu

edilen,
tespit
günlük
edilen,yaşam
günlük
aktivitelerini
yaşam aktivitelerini
başkalarının
başkalarının
yardımı yardımı

sızın
olmaksızın
yerine getiremeyeceğine
yerine getiremeyeceğine
engelli sağlık
engelli
kurulu
sağlık kurulu

dan
tarafından
karar verilen
karar
kişilerdir.
verilen kişilerdir.
Kişinin ağır
Kişinin
engelli
ağır
olarak
engelli olarak

edilebilmesi
kabul edilebilmesi
için, sağlık
için,
kurulu
sağlık
raporunun
kurulu raporunun
arka kısmında
arka kısmında

ağımlı”
“tam ibaresinin
bağımlı” ibaresinin
işaretli olması
işaretli
gerekmektedir.
olması gerekmektedir.

ŞİLEBİLİRLİK
ERİŞİLEBİLİRLİK

lliler
Engelliler
İçin Erişilebilirlik
İçin Erişilebilirlik
Nedir? Nedir?

bilirlik;
Erişilebilirlik;
binaların,binaların,
açık alanların,
açık alanların,
ulaşım veulaşım
bilgilendirme
ve bilgilendirme

leri
hizmetleri
ile bilgi veileiletişim
bilgi veteknolojisinin,
iletişim teknolojisinin,
engellilerengelliler

dan
tarafından
güvenli ve
güvenli
bağımsız
ve bağımsız
olarak ulaşılabilir
olarak ulaşılabilir
ve
ve

labilir
kullanılabilir
olmasıdır.olmasıdır.

n Uygun
Olmayan
Olmayan
Erişilebilirlik
Erişilebilirlik
Uygulamaları
Uygulamaları

etŞikâyet
Edilebilir
Edilebilir
Mi?
Mi?

yonlara
Komisyonlara
kamu kullanımına
kamu kullanımına
açık hizmet
açıkveren
hizmet
herveren
türlü her türlü
veyapılar
açık alanlar
ve açık
ilealanlar
toplu taşıma
ile toplu
araçlarının
taşıma araçlarının
denetimidenetimi
için
için

Sosyal
Aile ve
Hizmetler
Sosyal Hizmetler
İl Müdürlüğü
İl Müdürlüğü
aracılığıyla
aracılığıyla
şikâyet şikâyet

usunda
başvurusunda
bulunulabilir.
bulunulabilir.
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Oturulan
Oturulan
Konutta
Konutta
Engelli Engelli
Bireye Uygun
Bireye Uygun
Düzenleme
Düzenleme
Yapılabilir
Yapılabilir
Mi?
Mi?
Kat Mülkiyeti
Kat Mülkiyeti
Kanunu’na
Kanunu’na
tabi olan tabi
apartman,
olan apartman,
site vb. site vb.

konutlarda
konutlarda
yaşayan kişiler
yaşayan
engeline
kişiler engeline
uygun tadilat
uygun
yaptırma
tadilat yaptırm
olanağınaolanağına
sahiptir. Engellilerin
sahiptir. Engellilerin
yaşamı için
yaşamı
zorunluluk
için zorunluluk

göstermesi
göstermesi
halinde, proje
halinde,
tadili
proje
kat tadili
maliklerinin
kat maliklerinin
en geç üçen
aygeç ü
içerisindeiçerisinde
yapacağıyapacağı
toplantıda
toplantıda
görüşülerek
görüşülerek
sayı ve arsa
sayı ve arsa

çoğunluğu
çoğunluğu
ile kararaile
bağlanır.
karara bağlanır.
Toplantının
Toplantının
bu süre içinde
bu süre içinde
yapılmaması
yapılmaması
veya tadilat
veya
talebinin
tadilat talebinin
çoğunlukla
çoğunlukla
kabul
kabul
edilmemesi
edilmemesi
durumunda;
durumunda;

Kat maliki,
Kat
tadilat
maliki,
yapılacak
tadilat yapılacak
olan binanın
olanruhsat
binanın
işlemlerinin
ruhsat işlemleri
yapıldığı kuruluşa
yapıldığı kuruluşa
başvuru yaparak
başvurubir
yaparak
komisyon
bir komisyon

oluşturulmasını
oluşturulmasını
talep edebilir.
talepİlgili
edebilir.
kat malikinin
İlgili kat malikinin
talebi üzerine
talebi ü

bina güvenliğinin
bina güvenliğinin
tehlikeyetehlikeye
sokulmadığını
sokulmadığını
bildirir komisyon
bildirir komisy

raporunaraporuna
istinadenistinaden
ilgili mercilerden
ilgili mercilerden
alınacak tasdikli
alınacakproje
tasdikli pro

değişikliği
değişikliği
veya krokiye
veyagöre
krokiye
inşaat,
göre
onarım
inşaat,ve
onarım
tesis yapılır.
ve tesis yapılı

Bu durumda
Bu durumda
proje tadilatına
proje tadilatına
ilişkin inşaat
ilişkin
ve inşaat
imalatve
giderleri
imalat gide

başvuru sahibine
başvuru sahibine
aittir. İlgiliaittir.
merciler,
İlgili merciler,
tasdikli proje
tasdikli
değişikliği
proje değişi
veya krokiveya
taleplerini
kroki taleplerini
en geç altı
enay
geç
içinde
altı ay
sonuçlandırır.
içinde sonuçlandırır.

Yeni Yapılacak
Yeni Yapılacak
Konutların
Konutların
Erişilebilir
Erişilebilir
Olması Olması
Gerekiyor
Gerekiyor
Mu?
Mu?

İmar mevzuatı
İmar mevzuatı
ve Engelliler
ve Engelliler
Hakkında
Hakkında
Kanun gereği
Kanunyeni
gereğ
yapılan konutların
yapılan konutların
projesi hazırlanırken
projesi hazırlanırken
ve inşaatve inşaat

aşamasıaşaması
ile her türlü
ile her
denetim
türlü denetim
ve onay ve
aşamalarının
onay aşamalarının
ilgili

mevzuatta
mevzuatta
yer alan yer
erişilebilirlik
alan erişilebilirlik
hükümlerine
hükümlerine
uygun uygu
olması gerekmektedir.
olması gerekmektedir.
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ELLİ
ENGELLİ
SAĞLIK
SAĞLIK
KURULU
KURULU
RAPORU
RAPORU

lli Engelli
Sağlık Kurulu
Sağlık Kurulu
RaporuRaporu
Nedir? Nedir?
bireyin
Engelli
doğrudan
bireyin doğrudan
başvurusu
başvurusu
ya da ilgiliyakurumun
da ilgili kurumun
sevk
sevk

yle,
etmesiyle,
engelli raporu
engelli
vermeye
raporu vermeye
yetkili sağlık
yetkili
kuruluşlarından
sağlık kuruluşlarından

kişinin
alınan;
engel
kişinin
ve sağlık
engel ve
durumu
sağlık ile
durumu
kullanım
ile kullanım
amacını amacını

n belgedir.
belirten belgedir.

lli Engelli
Sağlık Kurulu
Sağlık Kurulu
RaporuRaporu
Nereden
Nereden
Alınır? Alınır?
sağlık
Engelli
kurulu
sağlık
raporu,
kuruluSağlık
raporu,
Bakanlığı
Sağlık Bakanlığı
tarafından
tarafından
sağlık
sağlık

raporu
kurulu
vermeye
raporu vermeye
yetkilendirilen
yetkilendirilen
hastanelere
hastanelere
engelli engelli
kendisi,
bireyinvelisi
kendisi,
ya da
velisi
vasisi
ya tarafından
da vasisi tarafından
doğrudan
doğrudan
başvuru başvuru

akyapılmak
suretiyle yapılan
suretiyletetkikler
yapılan sonucunda
tetkikler sonucunda
ilgili sağlık
ilgili sağlık

nun
kurulunun
uygun görmesiyle
uygun görmesiyle
verilir. Engelli
verilir.
sağlık
Engelli
kurulu
sağlık kurulu

emeye
düzenlemeye
yetkili hastaneler
yetkili hastaneler
ilçemizdeilçemizde
Dr. Lütfi Kırdar
Dr. Lütfi
Şehir
Kırdar Şehir

nesiHastanesi
ve Tuzla Devlet
ve Tuzla
Hastanesi
Devlet Hastanesi
Taş Ocakları
Taş Polikliniği’dir.
Ocakları Polikliniği’dir.
sağlık
Engelli
kurulu
sağlık
raporu
kurulu
düzenlemeye
raporu düzenlemeye
yetkili hastanelerin
yetkili hastanelerin

tesine;
tam listesine;
T.C. SağlıkT.C.
Bakanlığı
Sağlık Bakanlığı
Kamu Hastaneleri
Kamu Hastaneleri
Genel
Genel

lüğü’nün
Müdürlüğü’nün
web sitesinden
web sitesinden
Engelli Sağlık
Engelli
Kurulu
Sağlık
Raporu
Kurulu Raporu

lemeye
Düzenlemeye
Yetkili Sağlık
Yetkili
Kuruluşları
Sağlık Kuruluşları
başlığından
başlığından

ilirsiniz.
ulaşabilirsiniz.
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Engelli Engelli
Sağlık Kurulu
Sağlık Kurulu
Raporunun
Raporunun
Geçerlilik
Geçerlilik
Süresi Nedir?
Süresi Nedir?

Engelli sağlık
Engelli
kurulu
sağlık
raporu
kurulu
üzerinde
raporu üzerinde
raporun geçerlilik
raporun geçerlilik
süresi
s
belirtilmişse,
belirtilmişse,
rapor belirtilen
rapor belirtilen
süre kadar
süre
geçerlidir;
kadar geçerlidir;
rapor
rapor
üzerinde üzerinde
“sürekli” ibaresi
“sürekli”
yazılmışsa,
ibaresi yazılmışsa,
rapor süresiz
rapor
olarak
süresiz olarak
geçerlidir.geçerlidir.

Engelli Engelli
Sağlık Kurulu
Sağlık Kurulu
Raporunun
Raporunun
Üzerinde
Üzerinde
Bulunması
Bulunması
Gerekenler
Gerekenler
Nelerdir?
Nelerdir?

Engelli bireyin
Engelliadı
bireyin
soyadı,
adı15
soyadı,
yaşından
15 yaşından
itibaren itibaren
fotoğraf,fotoğ

engelli ibaresi,
engelliengel
ibaresi,
derecesi,
engel derecesi,
engel grubu,
engelraporun
grubu, raporu
geçerlilikgeçerlilik
süresi, engelin
süresi, ağırlık
engelinderecesi
ağırlık derecesi
(bağımsız,
(bağımsız,
kısmi

bağımlı,bağımlı,
tam bağımlı)
tam bağımlı)
ve alanında
ve alanında
uzman doktorların
uzman doktorlar
imzası yer
imzası
alır. yer alır.
Engelli Engelli
Sağlık Kurulu
Sağlık Kurulu
Raporuna
Raporuna
Nasıl İtiraz
Nasıl İtiraz
Edilebilir?
Edilebilir?
Engelli sağlık
Engelli
kurulu
sağlık
raporuna
kurulu raporuna
engelli, engelli
engelli,
velisi
engelli
veyavelisi
vasisi
veya

ya da raporu
ya da
isteyen
raporukurum
isteyen
tarafından
kurum tarafından
itiraz edilebilir.
itiraz edilebilir.
İlgililer İlg

itiraz dilekçesi
itiraz dilekçesi
ve ilk raporun
ve ilk tasdikli
raporunbir
tasdikli
örneğibir
ileörneği
birlikteile birlikte

bulunduğu
bulunduğu
ilin Sağlıkilin
Müdürlüğüne;
Sağlık Müdürlüğüne;
ilçemizdeilçemizde
ise Kartalise Kartal

Kaymakamlığı
Kaymakamlığı
İlçe Sağlık
İlçe
Müdürlüğüne
Sağlık Müdürlüğüne
başvurur.başvurur.
İl Sağlık İl Sağlı
Müdürlüğünce
Müdürlüğünce
rapor alacak
rapor
kişi,
alacak
farklıkişi,
bir rapor
farklı bir
vermeye
rapor vermeye
yetkili

en yakın hastaneye
en yakın hastaneye
gönderilir.
gönderilir.
İtiraz edilen
İtiraz
rapor
edilen
ile itiraz
rapor ile itiraz
üzerine verilen
üzerine
rapordaki
verilen rapordaki
kararlar aynı
kararlar
yönde
aynı
iseyönde
rapor ise rapor

kesinleşir.kesinleşir.
Raporların
Raporların
farklı olması
farklı
durumunda,
olması durumunda,
kişinin ikamet
kişinin ika

ettiği yereettiği
en yakın
yere hakem
en yakınhastaneye,
hakem hastaneye,
kişiyi yeniden
kişiyi muayene
yeniden mua
edilmesi ve
edilmesi
rapor tanzim
ve raporedilmesi
tanzim amacıyla
edilmesi amacıyla
İl Sağlık İl Sağlık

Müdürlüğü
Müdürlüğü
kanalıyla kanalıyla
gönderilir.
gönderilir.
Hakem hastanenin
Hakem hastanenin
engelli enge
sağlık kurulunca
sağlık kurulunca
verilen kararı
verilen
kesindir.
kararı kesindir.
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lli Engelli
Sağlık Kurulu
Sağlık Kurulu
RaporuRaporu
Ücretli Ücretli
Midir? Midir?
sağlık
Engelli
kurulu
sağlık
raporları
kurulu Mart
raporları
2013Mart
tarihinde
2013 tarihinde
yayımlanan
yayımlanan

uygulamaları
sağlık uygulamaları
tebliğinden
tebliğinden
önce tamamen
önce tamamen
ücretsizken
ücretsizken

lı sonrasında,
2014 yılı sonrasında,
ilk rapor alımlarında
ilk rapor alımlarında
ücretsiz olup
ücretsiz
rapor
olup rapor

melerinde
yenilemelerinde
ücretli hale
ücretli
getirilmiştir.
hale getirilmiştir.

Hastanelerden
Özel Hastanelerden
Alınan Alınan
Engelli Engelli
Sağlık Kurulu
Sağlık Kurulu

ruRaporu
Geçerli Geçerli
Midir? Midir?

astanelerden
Özel hastanelerden
alınan engelli
alınan
raporları
engelli geçerli
raporları
değildir.
geçerli değildir.

ELLİ
ENGELLİ
KİMLİK
KİMLİK
KARTIKARTI

lli Engelli
Kimlik Kartı
Kimlik
Nedir
Kartıve
Nedir
Hangi
ve Amaçla
Hangi Amaçla

nılır?
Kullanılır?
kimlik
Engelli
kartı,
kimlik
Ailekartı,
ve Sosyal
Aile ve
Hizmetler
Sosyal Hizmetler
BakanlığıBakanlığı
İl
İl

lükleri
Müdürlükleri
tarafından
tarafından
engelli vatandaşlar
engelli vatandaşlar
için düzenlenmiş
için düzenlenmiş

kartıdır.
kimlikBu
kartıdır.
kimlikBu
kartına
kimliksahip
kartına
olan
sahip
her Türkiye
olan her Türkiye

uriyeti
Cumhuriyeti
vatandaşı,
vatandaşı,
mevzuatın
mevzuatın
engelli vatandaşlara
engelli vatandaşlara
tanımış tanımış

u hak
olduğu
ve hizmetlerden
hak ve hizmetlerden
yararlanır.yararlanır.
Engelli kimlik
Engelli
kartına
kimlik kartına

olabilmek
sahip olabilmek
için kişinin
için
engelli
kişinin
sağlık
engelli
raporunun
sağlık raporunun

ması
bulunması
gerekmektedir.
gerekmektedir.
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Engelli Engelli
Kimlik Kartı
Kimlik
Alabilmek
Kartı Alabilmek
İçin Nereye
İçin Nereye
Başvuruda
Başvuruda
Bulunulmalıdır?
Bulunulmalıdır?

Engelli kimlik
Engelli
kartı
kimlik
alabilmek
kartı alabilmek
için Aile ve
için
Sosyal
Aile ve
Hizmetler
Sosyal Hizmetle
Bakanlığı’nın
Bakanlığı’nın
il Müdürlükleri
il Müdürlükleri
ve ilçe Sosyal
ve ilçe
Hizmet
Sosyal Hizmet
Merkezlerine
Merkezlerine
başvuru yapılmalıdır.
başvuru yapılmalıdır.
İlçemizdeİlçemizde
yaşayan ve
yaşayan ve
engelli kimlik
engelli
kartı
kimlik
başvurusunda
kartı başvurusunda
bulunacak
bulunacak
vatandaşlarımızın
vatandaşlarımızın
başvurularını;
başvurularını;
Yukarı Mahalle,
Yukarı Kızılay
Mahalle,
Bulvarı,
KızılayNo:
Bulvarı,
32 Kartal/İSTANBUL
No: 32 Kartal/İSTANBUL
adresindeadresinde
bulunan Sosyal
bulunan
Hizmet
SosyalMerkezi’ne
Hizmet Merkezi’ne
yapmalarıyapmaları
gerekmektedir.
gerekmektedir.

Engelli Engelli
Kimlik Kartı
Kimlik
Başvurusu
Kartı Başvurusu
İçin Hangi
İçin Hangi
Belgeler
Belgeler
Gerekmektedir?
Gerekmektedir?
Engelli kimlik
Engelli
kartı
kimlik
başvurusu
kartı başvurusu
için gereken
için belgeler
gereken şu
belgeler şu
şekildedir:
şekildedir:

Engelli
kurulu
sağlık
raporunun
kurulu raporunun
aslı ya daaslı
onaylı
ya da
fotokopisi
onaylı fotoko
1. Engelli1.sağlık
cüzdanı
Nüfusfotokopisi
cüzdanı fotokopisi
2. Nüfus 2.
3. 2 adet 3.
vesikalık
2 adet fotoğraf
vesikalık fotoğraf

ENGELLİ
ENGELLİ
ve ENGELLİ
ve ENGELLİ
YAKINI
YAKINI
AYLIĞI
AYLI

2022 Sayılı
2022Kanun
Sayılı Kapsamında
Kanun Kapsamında
Engelli Engelli
ve Engelli
ve En
Yakını Aylığı
YakınıKimlere
Aylığı Kimlere
Verilir?Verilir?

Türk vatandaşı
Türk vatandaşı
olan, % 40
olan,
ve üzeri
% 40oranda
ve üzeriengelli
oranda
sağlık
engelli
kurulu
sağlık k

raporunaraporuna
sahip, herhangi
sahip, herhangi
bir sosyalbir
güvenceye
sosyal güvenceye
sahip olmayan,
sahip olm

kendisinekendisine
nafaka bağlanmış
nafaka bağlanmış
ya da bağlanması
ya da bağlanması
mümkünmümkün
olanlar hariç,
olanlar
kişihariç,
başına
kişi
düşen
başına
geliri
düşen
kanunla
geliri belirlenen
kanunla belirlenen

muhtaçlık
muhtaçlık
sınırının (asgari
sınırının
ücretin
(asgari3’te
ücretin
1’i ) altında
3’te 1’i olan
) altında
bireyler
olan bir
engelli aylığı
engelli
alabilir.
aylığı alabilir.
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yakını
Engelli
aylığı
yakını
ise; aylığı
yukarıdaki
ise; yukarıdaki
koşullarınkoşulların
yanı sıra 18
yanı
yaşsıra
altı18 yaş altı
vatandaşların
engelli vatandaşların
anne / baba
anne
ya/da
baba
vasilerine
ya da vasilerine
verilen birverilen bir

ürüdür.
aylık Başvuru
türüdür. için
Başvuru
anneiçin
/ baba
anne
ya/da
baba
vasisinin
ya da vasisinin

ngiherhangi
bir sosyalbir
güvenceye
sosyal güvenceye
sahip olmaması
sahip olmaması
gerekmektedir.
gerekmektedir.

lli Engelli
ve Engelli
ve Engelli
Yakını Aylığı
Yakınıİçin
Aylığı
Nereye
İçin Nereye

uru
Başvuru
Yapılır?Yapılır?
aylığı
Engelli
almak
aylığı
için
almak
ikamet
içinedilen
ikamet
İlçe
edilen
Kaymakamlığı’ndaki
İlçe Kaymakamlığı’ndaki

Yardımlaşma
Sosyal Yardımlaşma
ve Dayanışma
ve Dayanışma
Vakfı’na başvuru
Vakfı’na yapılır.
başvuru yapılır.

i Hallerde
Hangi Hallerde
Engelli Engelli
Aylığı Kesilebilir?
Aylığı Kesilebilir?

akiAşağıdaki
durumlarda
durumlarda
engelli aylığı
engelli
kesilebilir:
aylığı kesilebilir:

llinin
• Engellinin
Ölümü, Ölümü,

llinin
• Engellinin
Türk Vatandaşlığından
Türk Vatandaşlığından
Çıkarılması,
Çıkarılması,

lli ya
• Engelli
da 18 Yaşından
ya da 18 Yaşından
Küçük Engelli
Küçük
Yakınının
Engelli Yakınının
Sosyal Sosyal

ceye
Güvenceye
Sahip Olması,
Sahip Olması,

Ne Suretle
• Her NeOlursa
Suretle
Olsun
Olursa
Kanunlarla
Olsun Kanunlarla
Belirlenen
Belirlenen
MuhtaçlıkMuhtaçlık

n Üzerinde
Sınırının Üzerinde
Gelir EldeGelir
Edilmesi,
Elde Edilmesi,
Engelli
• Süreli
Sağlık
Engelli
Kurulu
Sağlık
Raporunun
Kurulu Raporunun
SüresininSüresinin
Dolmasına
Dolmasına

en Rağmen
Yeni Raporun
Yeni Raporun
1 Yıl İçinde
1 Yıl
Sosyal
İçinde
Yardımlaşma
Sosyal Yardımlaşma

anışma
ve Dayanışma
Vakfı’na Verilmemesi,
Vakfı’na Verilmemesi,
Değişikliğinin
• Adres Değişikliğinin
Yine 1 Yıl İçinde
Yine 1 Yıl
Sosyal
İçinde Sosyal

mlaşma
Yardımlaşma
ve Dayanışma
ve Dayanışma
Vakfı’na Vakfı’na

memesi,
Bildirilmemesi,

lli Aylığının
• Engelli Aylığının
Aralıksız 1Aralıksız
Yıl
1 Yıl

aması
Alınmaması
Durumlarında
Durumlarında
Engelli Engelli

Kesilir.
Aylığı Kesilir.
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EVDEEVDE
BAKIM
BAKIM
ÜCRETİ
ÜCRETİ

Evde Bakım
Evde Ücreti
Bakım Kimlere,
Ücreti Kimlere,
Hangi Koşullarda
Hangi Koşullard
Verilir?Verilir?

Ağır engelli
Ağır
olduğu
engelliengelli
olduğu
sağlık
engelli
kurulu
sağlık
raporunun
kurulu raporunun
sonuç sonu
bölümündeki
bölümündeki
‘tam bağımlı’
‘tam bağımlı’
ibaresininibaresinin
işaretlenmesi
işaretlenmesi
ile
ile
kesinleşen
kesinleşen
kişiler evde
kişiler
bakım
evde
ücreti
bakım
içinücreti
başvuru
için hakkı
başvuru hakkı
kazanılır. kazanılır.

Belgelendirilen
Belgelendirilen
kişilerin yakınları
kişilerin şu
yakınları
şartlarla
şuevde
şartlarla
bakım
evde
ücreti
bakım
alabilir: alabilir:

• Engelli, •Başkasının
Engelli, Başkasının
Yardımı ve
Yardımı
BakımıveOlmadan
Bakımı Olmadan
Hayatını Hayatın
Devam Ettiremeyecek
Devam Ettiremeyecek
DurumdaDurumda
Olmalıdır,Olmalıdır,

• Kişi Başına
• Kişi
Düşen
Başına
Gelir,
Düşen
Aylık
Gelir,
Net Aylık
Asgari
Net
Ücretin
AsgariÜçte
Ücretin
İkisinin
Üçte İk
Altında Olmalıdır,
Altında Olmalıdır,

• Engelliye
• Engelliye
Bakacak Bakacak
Yakını Onun
Yakını
Bakımı
Onunİçin
Bakımı
Günde
İçin
En
Günde
Az 8 En A
Saat Ayırabilmelidir.
Saat Ayırabilmelidir.

Evde Bakım
Evde Ücreti
Bakım Almak
Ücreti İçin
Almak
Nereye
İçin Nereye
Başvuruda
Başvu
Bulunulur?
Bulunulur?
Evde bakım
Evde
ücreti
bakım
almak
ücreti
için
almak
Aile ve
için
Sosyal
Aile ve
Hizmetler
Sosyal Hizmetler
BakanlığıBakanlığı
İl Müdürlükleri
İl Müdürlükleri
ya da İlçeya
Sosyal
da İlçe
Hizmet
Sosyal Hizmet
Merkezleri’ne
Merkezleri’ne
başvurmak
başvurmak
gerekir. gerekir.

Engelli Engelli
Maaşı Alan
Maaşı
Biri
Alan
Aynı
Biri
Zamanda
Aynı Zamanda
Evde Evde
Bakım Ücreti
Bakım Alabilir
Ücreti Alabilir
Mi?
Mi?

Asgari ücretin
Asgari2/3’ü
ücretin
gelir2/3’ü
sınırının
geliraşılmaması
sınırının aşılmaması
kaydı ile bakım
kaydı ile ba
maaşı almak,
maaşı
engelli
almak,
maaşı
engelli
almaya
maaşıengel
almaya
değildir.
engel değildir.
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i Hallerde
Hangi Hallerde
Evde Bakım
Evde Ücreti
Bakım Kesilebilir?
Ücreti Kesilebilir?

ma
a.muhtaç
Bakımaengellinin
muhtaç engellinin
ölümü, ölümü,

ellinin
b. Engellinin
sağlık kurulu
sağlık
raporunun
kurulu raporunun
değişmesi
değişmesi
sonucu ağır
sonucu ağır

neibaresine
“hayır” yazılmasıyla
“hayır” yazılmasıyla
ağır engelli
ağır engelli

ğının
olmadığının
anlaşılması,
anlaşılması,

es değişikliğinin
c. Adres değişikliğinin
süresindesüresinde
bildirilmemesi,
bildirilmemesi,

başına
d. Kişi
düşen
başına
gelir
düşen
miktarının
gelir miktarının
asgari ücretin
asgariüçte
ücretin
ikisinin
üçte ikisinin

de üzerinde
olması. olması.

L ÖZEL
EĞİTİM
EĞİTİM

Eğitim
Özel Eğitim
Nedir? Nedir?

ğitime
Özelihtiyacı
eğitimeolan
ihtiyacı
bireylerin
olan bireylerin
eğitim veeğitim
sosyal ve sosyal

larını
ihtiyaçlarını
karşılamak
karşılamak
için özel olarak
için özel
yetiştirilmiş
olarak yetiştirilmiş
personel personel

dan,
tarafından,
geliştirilmiş
geliştirilmiş
eğitim programları
eğitim programları
ve yöntemleri,
ve yöntemleri,
bu
bu

rinbireylerin
tüm gelişim
tümalanlarındaki
gelişim alanlarındaki
özellikleriözellikleri
ile akademik
ile akademik

n alanlarındaki
disiplin alanlarındaki
yeterliliklerine
yeterliliklerine
dayalı olarak
dayalı
uygun
olarak uygun

arda
ortamlarda
sürdürülen
sürdürülen
eğitimdir.eğitimdir.
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Özel Eğitim
Özel Eğitim
Gereksinimi
Gereksinimi
Bulunan
Bulunan
Bireylere
Bireylere
Sunulan
Sunulan
Özel Eğitim
Özel Eğitim
Modelleri
Modelleri
Nelerdir?
Nelerdir?

Özel eğitim
Özel
gereksinimi
eğitim gereksinimi
bulunan bireyler,
bulunanilköğretimde
bireyler, ilköğretimde
özel alt ö

sınıﬂarda,sınıﬂarda,
kaynaştırma
kaynaştırma
sınıﬂarında
sınıﬂarında
ya da engel
ya da
durumlarına
engel durumlar
uygun olan
uygun
okullarda
olan okullarda
eğitim alabilirler.
eğitim alabilirler.

Kaynaştırma
Kaynaştırma
EğitimiEğitimi
Nedir? Nedir?

Kaynaştırma
Kaynaştırma
eğitimi, bireyselleştirilmiş
eğitimi, bireyselleştirilmiş
eğitim programlarıyla
eğitim programla

engelli veengelli
engellive
olmayan
engelli olmayan
çocukların
çocukların
eğitsel veeğitsel
sosyal ve
yönden
sosyal yö
bütünleşmelerini
bütünleşmelerini
sağlama sağlama
işlemidir.işlemidir.

Özel Eğitim
Özel Eğitim
Gereksinimi
Gereksinimi
Bulunan
Bulunan
Bireyler,
Bireyler,
Özel
Ö
Eğitim Eğitim
Sürecine
Sürecine
Nasıl Dahil
NasılEdilir?
Dahil Edilir?
Özel eğitim
Özel
hizmetlerinden
eğitim hizmetlerinden
yararlanmak
yararlanmak
için “ÇÖZGER”
için “ÇÖZGER”

vermeye vermeye
yetkili hastanelerden
yetkili hastanelerden
alınan “eksiksiz”
alınan “eksiksiz”
doldurulmuş
doldurulm

“engelliler
“engelliler
için sağlıkiçin
kurulu
sağlık
raporu”
kuruluile
raporu”
ikametileedilen
ikamet
ilçede
edilen ilçe

bulunan MEB’e
bulunan
bağlı
MEB’e
Rehberlik
bağlı Rehberlik
AraştırmaAraştırma
Merkezi’ne
Merkezi’ne
(RAM) (RA
başvuruda
başvuruda
bulunulması
bulunulması
ve bireyinve
eğitsel
bireyin
tanılamasının
eğitsel tanılamasının
yapılmasıyapılması
gerekmektedir.
gerekmektedir.

BireylerinBireylerin
eğitsel değerlendirmesi
eğitsel değerlendirmesi
ve tanılamasıyla
ve tanılamasıyla
ilgili ilk ilgili i

başvuru; okul
başvuru;
yönetimi,
okul yönetimi,
veli ya daveli
zihinsel
ya daengeli
zihinsel
olmayan
engeli olmayan
18

yaşındanyaşından
büyük bireyin
büyük
kendisi
bireyintarafından;
kendisi tarafından;
resmî kurumlarda
resmî kurum
bakım vebakım
barınma
ve barınma
hizmetinden
hizmetinden
yararlanan
yararlanan
bireyler için
bireyler için

kurumunkurumun
resmî yazıresmî
ile görevlendireceği
yazı ile görevlendireceği
personel personel
tarafından
tarafın
RAM’a yapılır.
RAM’a yapılır.

BireylerinBireylerin
eğitsel değerlendirmesi
eğitsel değerlendirmesi
ve tanılaması
ve tanılaması
ile ilgili iş ile
ve ilgili i

işlemler RAM’larda
işlemler RAM’larda
oluşturulan
oluşturulan
özel eğitim
özel
değerlendirme
eğitim değerlendirm
kurulu tarafından
kurulu tarafından
yapılır. yapılır.
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bilitasyon
Rehabilitasyon
Merkezlerinde
Merkezlerinde
Eğitim Eğitim
Gören Özel
Gören Özel

ksinimli
Gereksinimli
BireylerBireyler
İçin Özel
İçin
Eğitim
Özel Eğitim
İhtiyacının
İhtiyacının

adarı
Ne Kadarı
Devlet Devlet
Taraf ından
TarafKarşılanmaktadır?
ından Karşılanmaktadır?

ereksinimli
Özel gereksinimli
bireyler, Rehberlik
bireyler, Rehberlik
AraştırmaAraştırma
Merkezi Merkezi

dan
tarafından
önerilen “Eğitsel
önerilenDeğerlendirme
“Eğitsel Değerlendirme
Kurulu Raporu’na
Kurulu Raporu’na

ydagöre
8 seans
ayda“Bireysel
8 seans “Bireysel
Eğitim”, 4Eğitim”,
seans da
4 seans
“Grup da
Eğitimi”
“Grup Eğitimi”

üzere
olmak
toplam
üzere12toplam
seans eğitim
12 seans
alabilir.
eğitim alabilir.

lli Engelli
Öğrencilere
Öğrencilere
Ücretsiz
Ücretsiz
Servis Olanağı
Servis Olanağı

lmakta
Sunulmakta
Mıdır? Mıdır?

deEğitimde
fırsat eşitliğinin
fırsat eşitliğinin
sağlanması
sağlanması
ve engellive
öğrencilerin
engelli öğrencilerin

ayaokumaya
teşvik edilmesi
teşvik amacıyla
edilmesi amacıyla
özel eğitime
özelgereksinim
eğitime gereksinim

çocukların
duyan çocukların
okullara erişimi
okullara
ücretsiz
erişimisağlanmaktadır.
ücretsiz sağlanmaktadır.
engelliler
Görme engelliler
okullarında,
okullarında,
İşitme engelliler
İşitme engelliler
okullarında,
okullarında,

edik
Ortopedik
engellilerengelliler
okullarında,
okullarında,
Özel eğitim
Özel
uygulama
eğitim uygulama

zleri
merkezleri
(okulları) (okulları)
1,2,3. kademe
1,2,3. Zihinsel
kademeengelliler
Zihinsel engelliler

ında,
okullarında,
Özel eğitim
Özel
okulları
eğitimbünyesinde
okulları bünyesinde
anasınıfında,
anasınıfında,

ğitim
Özel
sınıﬂarında
eğitim sınıﬂarında
eğitim alan
eğitim
öğrenciler
alan öğrenciler
ücretsiz ücretsiz

aktadır.
taşınmaktadır.

ELLİ
ENGELLİ
İSTİHDAMI
İSTİHDAMI

ayan
İş Arayan
Engelli Engelli
BireylerBireyler
Nasıl Bir
Nasıl
Yol Bir Yol

elidir?
İzlemelidir?

an İş
engelli
arayan
bireyler
engelliTürkiye
bireylerİşTürkiye
Kurumu
İş (İŞKUR)
Kurumuİl(İŞKUR) İl

lüklerine
Müdürlüklerine
kayıt yaptırabilir,
kayıt yaptırabilir,
İŞKUR’unİŞKUR’un
internet sitesinden
internet sitesinden
personel
engelli personel
açığı olanaçığı
firmaları
olan firmaları
takip edebilir,
takipengelliler
edebilir, engelliler

zenlenen
için düzenlenen
devlet memurluğu
devlet memurluğu
sınavına (EKPSS)
sınavınagirebilir
(EKPSS) girebilir

lanan
ve açıklanan
kadroları kadroları
takip edebilir.
takipYerel
edebilir.
yönetimlerin
Yerel yönetimlerin

rmuş
oluşturmuş
olduklarıoldukları
Kariyer Merkezlerine
Kariyer Merkezlerine
de başvuru
de başvuru

bilmektedir.
yapılabilmektedir.
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Engelli Engelli
Statüsünde
Statüsünde
İŞKUR’aİŞKUR’a
Başvuruda
Başvuruda
Bulunmak
Bulunmak
İçin Gereken
İçin Gereken
Belgeler
Belgeler
Nelerdir?
Nelerdir?

• Tam Teşekküllü
• Tam Teşekküllü
Devlet Hastanesinden
Devlet Hastanesinden
Alınmış Hangi
Alınmış
İşlerde
Hangi İş

Çalışıp Çalışamayacaklarını
Çalışıp Çalışamayacaklarını
Belirten Engelli
Belirten
Sağlık
Engelli
Kurulu
Sağlık Kurulu
Raporu, Raporu,
• T.C. Kimlik
• T.C.
Fotokopisi,
Kimlik Fotokopisi,
• Diploma• Diploma
Fotokopisi,
Fotokopisi,
• 3 Adet Fotoğraf,
• 3 Adet Fotoğraf,
• Varsa Bitirmiş
• VarsaOlduğu
BitirmişKurslara
Olduğu İlişkin
Kurslara
Sertifikalarla
İlişkin Sertifikalarla
Başvurabilir.
Başvurabilir.

Engelli Engelli
Bireylerin
Bireylerin
Devlet Devlet
Memurluğuna
Memurluğuna
AlınmaAlın
Koşulları
Koşulları
Nelerdir?
Nelerdir?

Engelli kişilerin
Engelli kamuda
kişilerin kamuda
memur ve
memur
işçi olarak
ve işçiistihdamı,
olarak istihda
merkezi bir
merkezi
sınav olan
bir sınav
EKPSS
olanaracılığıyla
EKPSS aracılığıyla
gerçekleştirilmektedir.
gerçekleştirilmektedir.

Engelli Engelli
Kamu Personeli
Kamu Personeli
Seçme Seçme
Sınavı (Sınavı
EKPSS)
( EKPS
Nedir? Nedir?

Engelli kadrosuna
Engelli kadrosuna
devlet memuru
devlet memuru
olarak atanmak
olarak atanmak
için Ölçme,
için Ö
Seçme veSeçme
Yerleştirme
ve Yerleştirme
Merkezi (ÖSYM)
Merkezitarafından
(ÖSYM) tarafından
2 yılda bir2 yılda
yapılan sınavdır.
yapılan Geçerlilik
sınavdır. Geçerlilik
süresi dört
süresi
yıldır.dört yıldır.

Engelli Engelli
Kamu Personeli
Kamu Personeli
Sınavı’na
Sınavı’na
Kimler Kimler
Başvuruda
Başvuruda
Bulunabilir?
Bulunabilir?
% 40 ve üzerinde
% 40 ve üzerinde
engelli sağlık
engelli
kurulu
sağlık
raporu
kurulu
bulunan,
raporu bulunan,

ortaöğretim
ortaöğretim
kurumlarından,
kurumlarından,
yükseköğretim
yükseköğretim
ön lisans ön
veya
lisans v

lisans programlarından
lisans programlarından
mezun olan
mezun
veyaolan
EKPSS’nin
veya EKPSS’nin
geçerlilikgeç

süresi içinde
süresi
mezun
içindeolabilecek
mezun olabilecek
durumdadurumda
olan engelli
olan
adaylar
engelli ad
başvurabileceklerdir.
başvurabileceklerdir.
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S EKPSS
Kura Başvurularına
Kura Başvurularına
Kimler Kimler
Katılabilir?
Katılabilir?

, %40
Kuraya,
ve üzerinde
%40 ve üzerinde
engelli sağlık
engelli
kurulu
sağlık
raporu
kurulu
olan,
raporu olan,

tim
ilköğretim
/ özel eğitim
/ özelişeğitim
uygulama
iş uygulama
merkezi ve
merkezi
okulu ve okulu

u veya
mezunu
bu okullardan
veya bu okullardan
yerleştirme
yerleştirme
işlemlerine
işlemlerine
son
son

u tarihi
başvuru
itibarıyla
tarihi itibarıyla
mezun olabilecek
mezun olabilecek
durumdadurumda
olan
olan
adaylar
engellibaşvurabileceklerdir.
adaylar başvurabileceklerdir.

S EKPSS
ve Kurave
Başvurusu
Kura Başvurusu
Nasıl Yapılır?
Nasıl Yapılır?
Kamu
Engelli
Personel
Kamu Personel
Seçme Sınavı’na
Seçme Sınavı’na
başvuru yapmak
başvuru yapmak
engelli
isteyen
bireylerin
engelli bireylerin
ilk olarak ilk
ÖSYM’ye
olarak ÖSYM’ye
ait
ait

sym.gov.tr
www.osym.gov.tr
adresli internet
adreslisitesinden
internet sitesinden
edinecekleri
edinecekleri
Aday
Aday

u Formu
Başvuru
ileFormu
Aile veile
Sosyal
Aile ve
Hizmetler
Sosyal Hizmetler
BakanlığıBakanlığı
İl
İl

lüğü’ne
Müdürlüğü’ne
başvurması
başvurması
gerekir. Burada
gerekir.düzenlenecek
Burada düzenlenecek
ön
ön

ve taahhüt
kabul vebeyan
taahhüt
belgesinin
beyan belgesinin
bir örneği,
bir
nüfus
örneği,
cüzdanı,
nüfus cüzdanı,
sağlık
engelli
kurulu
sağlık
raporu,
kuruludiploma
raporu, ve
diploma
diğer ilgili
ve diğer
belgelerin
ilgili belgelerin
kendisi
adayıntarafından
kendisi tarafından
ÖSYM Başvuru
ÖSYM Merkezine
Başvuru Merkezine
verilmesiverilmesi

v başvuru
ile sınav süreci
başvuru
tamamlanmış
süreci tamamlanmış
olur.
olur.
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Kamu Kurumlarında
Kamu Kurumlarında
ve Özelve
Sektörde
Özel Sektörde
Engelli Engel
Çalıştırma
Çalıştırma
Yükümlülüğü
Yükümlülüğü
Nedir? Nedir?

4857 sayılı
4857
İş Kanununun
sayılı İş Kanununun
30. maddesinde
30. maddesinde
öngörülen
öngörülen
kota
k
sistemi kapsamında:
sistemi kapsamında:

• 50 veya •daha
50 veya
fazla
daha
işçi (tarım
fazla işçi
ve (tarım
ormanve
işletmelerinde
orman işletmelerinde
51 veya 5
daha fazla)
daha
çalıştırdıkları;
fazla) çalıştırdıkları;
• Özel sektör
• Özel
işyerlerinde
sektör işyerlerinde
% 3 engelli,
% 3 engelli,

• Kamu işyerlerinde
• Kamu işyerlerinde
ise % 4 engelli
ise % 4
ileengelli
% 2 eski
ilehükümlü
% 2 eski hükümlü
veya
v

terörle mücadelede
terörle mücadelede
malul sayılmayacak
malul sayılmayacak
şekilde yaralanan
şekilde yaralana
işçiyi meslek,
işçiyibeden
meslek,
vebeden
ruhi durumlarına
ve ruhi durumlarına
uygun işlerde
uygun işlerde
çalıştırmakla
çalıştırmakla
yükümlüdürler.
yükümlüdürler.
(Kamu işyerlerinde
(Kamu işyerlerinde
engelli engelli
atamalarında
atamalarında
EKPSS puanı
EKPSS
gerekmektedir.)
puanı gerekmektedir.)

ÇALIŞAN
ÇALIŞAN
ENGELLİLERİN
ENGELLİLERİN
ERKEN
ERKEN
ve
v
MALULEN
MALULEN
EMEKLİLİK
EMEKLİLİK
DURUMLARI
DURUMLAR
Erken Emeklilik
Erken Emeklilik
Hakkından
Hakkından
Kimler Kimler
Yararlanabilir?
Yararlanabilir?

İster doğuştan
İster doğuştan
engelli olup
engelli
SSK’lı,
olup
Bağ-Kur’lu
SSK’lı, Bağ-Kur’lu
ya da memur
ya da mem

olarak çalışmaya
olarak çalışmaya
başlasın, başlasın,
ister işe girdikten
ister işe girdikten
sonra engelli
sonra engell

olsun; %40
olsun;
ve üzeri
%40çalışma
ve üzerigücü
çalışma
kayıp
gücü
oranına
kayıpsahip
oranına
tüm
sahip tüm
engelli çalışanlar
engelli çalışanlar
erken emeklilik
erken emeklilik
hakkına sahiptir.
hakkına sahiptir.

MalulenMalulen
Emeklilik
Emeklilik
Hakkından
Hakkından
Kimler Kimler
Yararlanabilir?
Yararlanabilir?

Malulen emekli
Malulen
olabilmek
emekli olabilmek
için gerekli
için
ilkgerekli
ve en önemli
ilk ve enşart,
önemli şa

çalışma gücünde
çalışma gücünde
en az %60
en
kayıp
az %60
olduğuna
kayıp olduğuna
dair sağlık
dair
kurulu
sağlık k

raporudur.
raporudur.
Malullük Malullük
aylığı alabilmek
aylığı alabilmek
açısındanaçısından
ikinci şartikinci
ise şart
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malullük
kişinin malullük
için gerekli
için
sağlık
gerekli
kurulu
sağlık
raporunu
kurulu raporunu
almak almak

SGK’ya
üzere
başvurduğu
SGK’ya başvurduğu
tarihte entarihte
az 1800
engün
az 1800
ödenmiş
gün ödenmiş

in priminin
olmasıdır.olmasıdır.

lli Engelli
BireylerBireyler
Erken Emekli
Erken Emekli
veya Malulen
veya Malulen

kli Emekli
Olmak Olmak
İçin Nereye
İçin Nereye
Müracaat
Müracaat
Etmelidir?
Etmelidir?

lerin
Engellilerin
emeklilikemeklilik
işlemleri diğer
işlemleri
çalışanlarda
diğer çalışanlarda
olduğu gibi
olduğu gibi

rafından
SGK tarafından
yapılmaktadır.
yapılmaktadır.
EngellilerEngelliler
erken emeklilik
erken emeklilik
ya da
ya da

n emeklilik
malulen emeklilik
işlemlerini
işlemlerini
SGK’ya müracaat
SGK’ya müracaat
ederek ederek

abilirler.
başlatabilirler.

lli Engelli
ÇocuğuÇocuğu
Olan Çalışan
Olan Çalışan
AnnelerAnneler
İçin Erken
İçin Erken

klilik
Emeklilik
Hakkı Var
Hakkı
Mıdır?
Var Mıdır?
çocuğu
Engelliolup
çocuğu
da çalışan
olup da
engelli
çalışan
anneler,
engellibelli
anneler,
koşullara
belli koşullara

larak
bağlı
erken
olarak
emeklilik
erken emeklilik
hakkından
hakkından
yararlanabilmektedir.
yararlanabilmektedir.

güvenlik
Sosyal güvenlik
reformu olarak
reformu
bilinen
olarak
5510
bilinen
sayılı5510
Kanunla,
sayılı Kanunla,

güvenlik
sosyal güvenlik
sistemimize
sistemimize
getirilen yeni
getirilen
bir düzenleme
yeni bir düzenleme
ile
ile

birinin
başka
sürekli
birinin
bakımına
sürekli bakımına
muhtaç derecede
muhtaç derecede
malul çocuğu
malul çocuğu

anların,
bulunanların,
01.10.200801.10.2008
tarihinden
tarihinden
sonra geçen
sonra
prim
geçen
ödeme
prim ödeme

yılarının
gün sayılarının
dörtte biri,
dörtte
primbiri,
ödeme
primgün
ödeme
sayıları
gün
toplamına
sayıları toplamına

cek;
eklenecek;
eklenen bu
eklenen
süreler
bu
emeklilik
süreler emeklilik
yaş hadlerinden
yaş hadlerinden
de
de

cektir.
indirilecektir.
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VERGİVERGİ
İNDİRİMLERİ
İNDİRİMLERİ
ve MUAFİYETLERİ
ve MUAFİYETLE
Engelliliğe
Engelliliğe
Bağlı Gelir
Bağlı
Vergisi
Gelir Vergisi
İndiriminden
İndiriminden
Kimler Kimler
Yararlanabilmektedir?
Yararlanabilmektedir?

Engelli hizmet
Engellierbabı
hizmet
ileerbabı
bakmakla
ile bakmakla
yükümlüyükümlü
olduğu engelli
olduğu eng

kişi bulunan
kişi hizmet
bulunanerbabı;
hizmet
engelli
erbabı;
serbest
engellimeslek
serbesterbabı
meslek
ileerbab
bakmaklabakmakla
yükümlüyükümlü
olduğu engelli
olduğu
kişi
engelli
bulunan
kişi serbest
bulunan serbest

meslek erbabı,
meslek
engelliliğe
erbabı, engelliliğe
bağlı gelirbağlı
vergisi
gelir
indiriminden
vergisi indiriminden
yararlanabilir.
yararlanabilir.

Basit Usulde
Basit Usulde
Vergilendirilen
Vergilendirilen
Engellilerden
Engellilerden
Hangi H
Meslek Meslek
Dalları Dalları
Gelir Vergisi
Gelir Vergisi
İndiriminden
İndiriminden
Faydalanmaktadır?
Faydalanmaktadır?

Basit usulde
Basit
vergilendirilenlerden;
usulde vergilendirilenlerden;
tüccar vetüccar
ücretlive
durumuna
ücretli duru

girmeksizin
girmeksizin
imalat, tamirat
imalat,ve
tamirat
küçükve
sanat
küçük
işleri
sanat
ile uğraşan
işleri ile (ilk
uğraş

madde ve
madde
yardımcı
ve yardımcı
malzememalzeme
müşteriye
müşteriye
ait olarakait
faaliyet
olarak faaliye
gösteren),gösteren),
terzi, tamirci,
terzi,marangoz
tamirci, marangoz
gibi engelliler
gibi engelliler
yararlanmaktadır.
yararlanmaktadır.

Kamu Sektöründe
Kamu Sektöründe
ve Özelve
Sektörde
Özel Sektörde
ÇalışanÇalışan
Engellilerin
Engellilerin
Gelir Vergisi
Gelir Vergisi
İndiriminden
İndiriminden
Yararlanabilmeleri
Yararlanabilmeleri
İçin Yapacakları
İçin Yapacakları
İşlemler
İşlemler
Nelerdir?
Nelerdir?

Gelir vergisi
Gelir
indiriminden
vergisi indiriminden
yararlanmak
yararlanmak
isteyen engelli
isteyen
hizmet
engelli hiz
erbabı, nüfus
erbabı,
kağıt
nüfus
örneği
kağıt
veörneği
çalıştığı
veişyerinden
çalıştığı işyerinden
alacağı alacağı

hizmet erbabı
hizmet
olduğunu
erbabı olduğunu
gösterir belge
gösterir
ile birlikte,
belge ileillerde
birlikte, illerde

Defterdarlık
Defterdarlık
İl Müdürlüğü’ne,
İl Müdürlüğü’ne,
bağımsızbağımsız
vergi dairesi
vergi
bulunan
dairesi bulu
ilçelerde Vergi
ilçelerde
Dairesi
Vergi
Müdürlüğüne,
Dairesi Müdürlüğüne,
diğer ilçelerde
diğer Mal
ilçelerde Mal
Müdürlüğüne
Müdürlüğüne
bir dilekçe
biriledilekçe
başvuracaktır.
ile başvuracaktır.
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TORLU
MOTORLU
TAŞITTAŞIT
ALIMIALIMI
İLE İLGİLİ
İLE İLGİLİ
AFİYETLER
MUAFİYETLER

ndirimi
ÖTV İndirimi
ve Muafve
iyeti
Muaf
Nedir?
iyeti Nedir?
bireylere
Engelli bireylere
motorlu taşıt
motorlu
alımında
taşıt alımında
ÖTV indirimi
ÖTVve
indirimi ve

yetmuafiyet
hakkı tanınır.
hakkıEngelli
tanınır.olmayan
Engelli olmayan
kişilerin ödemek
kişilerin ödemek

da olduğu
zorundaözel
olduğu
tüketim
özelvergisini
tüketim engelliler
vergisini engelliler
ödemezler.
ödemezler.
indirimden
Kişinin indirimden
mi yoksa mi
muafiyetten
yoksa muafiyetten
mi yararlanacağı
mi yararlanacağı

seviyesiyle
engel seviyesiyle
belirlenir belirlenir
ve şartlarve
buna
şartlar
göre
buna
değişir.
göreÖTV
değişir. ÖTV

yetinden
muafiyetinden
yararlanmak
yararlanmak
için kişinin
için
engel
kişinin
raporu
engel%raporu
90 ve % 90 ve

ÖTV
üzeri,
indirimden
ÖTV indirimden
faydalanmak
faydalanmak
için ise eniçin
az ise
% 40
en az % 40

dır.olmalıdır.

l Oranı
Engel%Oranı
90’ın%Altında
90’ın Altında
Olması Olması
Durumunda
Durumunda

Muaf
ÖTV
iyetinden
Muaf iyetinden
Yararlanılabilir
Yararlanılabilir
Mi?
Mi?

oranı
Engel
% 90’ın
oranıaltında
% 90’ın
olan
altında
kişiler
olan
alacakları
kişiler alacakları
otomobilde
otomobilde

erine
engellerine
yönelik düzenleme
yönelik düzenleme
yaparak ÖTV
yaparak
muafiyetinden
ÖTV muafiyetinden

nabilirler.
yararlanabilirler.

neÜzerine
Araç Alınan
Araç Engelli
Alınan Engelli
Kişinin Kişinin
Engelli Engelli

cüSürücü
Belgesine
Belgesine
Sahip Olma
SahipŞartı
Olma
Var
Şartı
Mıdır?
Var Mıdır?

yoktur.
Hayır,
Engelli
yoktur.
oranı
Engelli
% 90
oranı
ve üzerinde
% 90 ve üzerinde
olan engelli
olan
bireyin
engelli bireyin

den
üzerinden
ilk iktisapilk
edilecek
iktisap araçta
edilecek
ÖTV
araçta
muafiyetinden
ÖTV muafiyetinden

nılabilir.
yararlanılabilir.
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Özel Tertibatlı
Özel Tertibatlı
AraçlarıAraçları
Kimler Kimler
Kullanabilir?
Kullanabilir?

EngellilikEngellilik
derecesi %
derecesi
90’ın altında
% 90’ın
olan
altında
engelliler
olan engelliler
tarafından
tarafınd
bizzat kullanılmak
bizzat kullanılmak
amacıylaamacıyla
düzenlenmiş
düzenlenmiş
özel tertibatlı
özel tertibatlı

araçları, engelli
araçları,
araç
engelli
sahibinin
araç sahibinin
yanı sıra araç
yanı sahibinin
sıra araç sahibinin
eşi,
eşi

üçüncü dereceye
üçüncü dereceye
kadar kankadar
ve sıhri
kan
hısımlarından
ve sıhri hısımlarından
bir sürücü
bir sür

veya noterce
veyadüzenlenmiş
noterce düzenlenmiş
iş akdine iş
bağlı
akdine
olarak
bağlı
istihdam
olarak istihdam

edilen biredilen
sürücü
bir
de
sürücü
kullanabilir.
de kullanabilir.
Ancak, söz
Ancak,
konusu
sözkişilerin
konusude
kişile
engelli aracını
engelli
kullanabilmesi
aracını kullanabilmesi
için “herhangi
için “herhangi
bir engelibir engeli

bulunmayan
bulunmayan
kişilerin kullanımına
kişilerin kullanımına
uygun olarak
uygun
üretilmiş
olarak üretilmiş
olan

aracın teknik
aracın
donanımlarında
teknik donanımlarında
hiçbir değişiklik
hiçbir değişiklik
yapılmadan,
yapılmada
engelli kişinin
engelli
sağlık
kişinin
raporunda
sağlık raporunda
belirtilen belirtilen
tertibatıntertibatın
ilave
ilave

aparatlarla
aparatlarla
araca monte
araca
edilmiş
monteolması”
edilmişve
olması”
aracınve
engelli
aracın
veya
engel

bu kişilerbu
tarafından
kişiler tarafından
her iki şekilde
her ikide
şekilde
kullanılabileceğinin
de kullanılabileceğini
yetkili kurum
yetkili
vekurum
kuruluşlarca
ve kuruluşlarca
belgelendirilmesi
belgelendirilmesi
şarttır. şarttır.

Engelli Engelli
Adına Alınan
Adına Araçlar
Alınan Araçlar
Kimler Kimler
Taraf ından
Taraf ınd
Kullanılabilir?
Kullanılabilir?

Araç sahibi
Araç
olan
sahibi
engelli
olan
kişinin
engelli
aparatlı
kişininişlemlerde
aparatlı işlemlerde
birinci birinci

derece yakınlarından
derece yakınlarından
TSE onayıTSE
verilen
onayı
kişiler,
verilen
% 90
kişiler,
ve üzeri
% 90için
ve üz

engelli kişinin
engelli
(birinci,
kişininikinci
(birinci,
ve üçüncü
ikinci vederece,
üçüncüsözleşmeli
derece, sözleşme
sürücü) yakınları
sürücü) kullanabilir.
yakınları kullanabilir.

Engelli Engelli
Raporuna
Raporuna
Sahip Olan
Sahip
Birinin
Olan Birinin
Tercih Tercih
Edebileceği
Edebileceği
Motor Seçenekleri
Motor Seçenekleri
Nelerdir?
Nelerdir?

EngellilerEngelliler
için ÖTV muafiyeti,
için ÖTV muafiyeti,
hesaplanması
hesaplanması
gereken ÖTV
gereken
ve ÖTV

diğer herdiğer
türlü her
vergiler
türlüdâhil
vergiler
bedeli
dâhil
200
bedeli
bin TL’yi
200 aşmayan
bin TL’yi aşmaya
araçlar için
araçlar
uygulanmaktadır.
için uygulanmaktadır.
Motor silindir
Motor
hacmine
silindir hacmine

bakılmaksızın
bakılmaksızın
bu araçlarbu
istisna
araçlar
kapsamında
istisna kapsamında
değerlendirilir.
değerlendir

Engellilerin
Engellilerin
200 bin TL’lik
200 bin
araçTL’lik
almaaraç
limiti
alma
2019limiti
yılı için
2019
247.400
yılı için 247
TL’ye çıkmıştır
TL’ye çıkmıştır
( Mükerrer
( Mükerrer
Resmî Gazete,
Resmî31Gazete,
Aralık 2018
31 Aralık
). 2018 ).
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lliler
Engelliler
MotorluMotorlu
Taşıt Vergisinden
Taşıt Vergisinden
(MTV) (MTV)

alanabilir
Faydalanabilir
Mi?
Mi?

likEngellilik
dereceleridereceleri
%90 ve daha
%90fazla
ve daha
olanfazla
malûl
olan
ve malûl ve

lerin
engellilerin
adlarına kayıtlı
adlarına
taşıtları
kayıtlıile
taşıtları
diğer malûl
ile diğer
ve malûl ve

lerin
engellilerin
bu durumlarına
bu durumlarına
uygun hale
uygun
getirilmiş
hale getirilmiş
özel tertibatlı
özel tertibatlı

ı, motorlu
taşıtları, taşıtlar
motorlu
vergisinden
taşıtlar vergisinden
istisna edilmiştir.
istisna edilmiştir.

llilere
Engellilere
Sağlanan
Sağlanan
Diğer İndirim
Diğer İndirim
Ve
Ve

iyetler
Muaf Nelerdir?
iyetler Nelerdir?

klar
Çocuklar
için (0-18
için
): (0-18 ):

ER ÇÖZGER
(Çocuklar(Çocuklar
İçin Özel İçin
Gereksinim
Özel Gereksinim
Raporu)’de:
Raporu)’de:
Hafif
Hafif

de Düzeyde
ÖGV (40-49),
ÖGV (40-49),

üzeyde
Orta Düzeyde
Özel Gereksinimi
Özel Gereksinimi
Vardır (50Vardır
-59), (50 -59),

üzeyde
İleri Düzeyde
Özel Gereksinimi
Özel Gereksinimi
Vardır ( 60-69),
Vardır ( 60-69),

ri Düzeyde
Çok İleri Düzeyde
Özel Gereksinimi
Özel Gereksinimi
Vardır ( 70-79),
Vardır ( 70-79),

n Özel
Belirgin
Gereksinimi
Özel Gereksinimi
Vardır (80-89),
Vardır (80-89),

oşul
Özel
Gereksinimi
Koşul Gereksinimi
Vardır (90-99)
Vardır (90-99)

amalardan
tanımlamalardan
herhangiherhangi
birini almış
birini
olan
almış
çocuklar
olan çocuklar
ya da
ya da

kinler
Yetişkinler
için:
için:

Erişkinler
ESKR (Erişkinler
İçin Sağlık
İçin
Kurulu
Sağlık
Raporu)’de
Kurulu Raporu)’de
%40 ve üzeri
%40 ve üzeri

oranı
engel
almış
oranı
olan
almış
kişiler
olan
aşağıdaki
kişiler aşağıdaki
indirim ve
indirim ve

yetlerden
muafiyetlerden
yararlanabilmektedirler:
yararlanabilmektedirler:
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» Engelli »kimlik
Engelli
kartına
kimliksahip
kartına
olan
sahip
her engelli
olan her
birey,
engelli
kullandığı
birey, kulla

toplu taşıma
toplu
araçlarında
taşıma araçlarında
ücretsiz seyahat
ücretsizhakkından
seyahat hakkından
yararlanır.yara

Tüm resmi
Tüm
ve özel
resmi
halk
ve özel
otobüsleri,
halk otobüsleri,
deniz ulaşım
deniz
araçları
ulaşımve
araçları v
TCDD bünyesindeki
TCDD bünyesindeki
trenlerden
trenlerden
engelli bireyler
engelliücretsiz
bireyler ücretsiz

faydalanmaktadır.
faydalanmaktadır.
Engelli bireyin
Engelli
ücretsiz
bireyinseyahat
ücretsizhakkından
seyahat hakkın

yararlandırılmama
yararlandırılmama
yahut hakkının
yahut hakkının
kullanımının
kullanımının
zorlaştırılması
zorlaştırı

durumlarında
durumlarında
olayın geçtiği
olayın
yerin
geçtiği
Mülki
yerin
İdare
Mülki
Amirliği’ne
İdare Amirliği’ne
olay
tarihi, zamanı,
tarihi,araç
zamanı,
plakası
araç
veplakası
olay yeri
ve ile
olay
ilgili
yeri
ayrıntıları
ile ilgili ayrıntıları
içerecek şekilde
içerecekşikayette
şekilde şikayette
bulunulması
bulunulması
gerekmektedir.
gerekmektedir.

» Tüm iç ve
» Tüm
dış hatlar
iç ve dış
uçuşlarında
hatlar uçuşlarında
% 20 indirim
% 20sağlamaktadır.
indirim sağlamak

» Konut vergisi
» Konut
muafiyeti
vergisi muafiyeti
200 metrekareden
200 metrekareden
küçük tekküçük
konutu
tek k
olan engelliler
olan engelliler
emlak vergisinden
emlak vergisinden
muaftır. muaftır.

» Engellilerin
» Engellilerin
eğitimleri,
eğitimleri,
meslekleri,
meslekleri,
günlük yaşamları
günlük yaşamları
için
iç

özel olarak
özel
üretilmiş
olarak üretilmiş
her türlü her
araç-gereç
türlü araç-gereç
ve özel bilgisayar
ve özel bilgisay
programlarının
programlarının
temini KDV’den
temini KDV’den
müstesnadır.
müstesnadır.
» Müze ve» Ören
MüzeYerlerine
ve Ören Yerlerine
girişleri ücretsizdir.
girişleri ücretsizdir.

» Milli parklar,
» Millitabiatı
parklar,
koruma
tabiatıalanları
korumave
alanları
tabiat ve
parklarına
tabiat parklarına
girişleri ücretsizdir.
girişleri ücretsizdir.
» Devlet tiyatrolarından
» Devlet tiyatrolarından
ücretsiz yararlanmaktadırlar.
ücretsiz yararlanmaktadırlar.

» TOKİ, hazırladığı
» TOKİ, hazırladığı
projeler kapsamında
projeler kapsamında
planlanan
planlanan
konut
konut

sayısının sayısının
% 5’i kadarını
% 5’i engelli
kadarını
vatandaşlarımıza
engelli vatandaşlarımıza
ayırmaktadır.
ayırmakt

Kimlik fotokopisi
Kimlik fotokopisi
ve engellive
sağlık
engelli
kurulu
sağlık
raporu
kurulu
ileraporu
başvuru
ile başvu
yapılmakta,
yapılmakta,
hak sahipleri
hak kura
sahipleri
ile belirlenmektedir.
kura ile belirlenmektedir.
» GSM operatörleri,
» GSM operatörleri,
engelli kişilere
engelli
özel
kişilere
tarifeler
özel tarifeler
uygulamaktadır.
uygulamaktadır.
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ne»araç
Üzerine
tescilaraç
edilmiş
tescilengelli
edilmiş
bireyler,
engelliayrılmış
bireyler,park
ayrılmış park

ınaalanlarına
araçlarınıaraçlarını
bırakmalarını
bırakmalarını
sağlayan sağlayan
park kartlarından
park kartlarından

nabilirler.
yararlanabilirler.

l Belediyesi
Kartal Belediyesi
Olarak Olarak
İlçemizde
İlçemizde
İkamet İkamet
Eden Eden

lli Engelli
Vatandaşlarımıza
Vatandaşlarımıza
Sunduğumuz
Sunduğumuz

etler:
Hizmetler:

z sınırları
İlçemiziçerisinde
sınırları içerisinde
ikamet eden
ikamet
ihtiyaç
eden
sahibi
ihtiyaç
engelli
sahibi engelli

aşlarımızın
vatandaşlarımızın
iş ve işlemlerinin
iş ve işlemlerinin
daha etkin
daha
yürütülmesi,
etkin yürütülmesi,

larının
ihtiyaçlarının
karşılanması,
karşılanması,
hayatlarının
hayatlarının
kolaylaştırılması
kolaylaştırılması
için
için
vedestek
danışma
ve danışma
hizmetleri
hizmetleri
verilmektedir.
verilmektedir.

n belli
Verilen
başlı
belli
hizmetler:
başlı hizmetler:

ü engelli
• Akülü
aracı
engelli aracı

lekli
• Tekerlekli
sandalye sandalye

lli hasta
• Engelli
nakil
hasta
ve ulaşım
nakil ve
hizmetleri
ulaşım hizmetleri

lojik
• Psikolojik
danışmanlık
danışmanlık
ve yönlendirme
ve yönlendirme

elif• Medikal
MuhtelifMalzeme
Medikal Malzeme

Kişisel
• Evde
Bakım
Kişisel
VeBakım
Kuaförlük
Ve Kuaförlük
Hizmeti Hizmeti

lsiz• Üretim
EngelsizAtölyesi
Üretim Atölyesi

lli vatandaşların
• Engelli vatandaşların
evlerindeevlerinde
ziyaret edilmesi
ziyaret edilmesi

i destek
• Nakdi destek

etlerden
Hizmetlerden
Yararlanabilmek
Yararlanabilmek
İçin Gerekli
İçin Evraklar:
Gerekli Evraklar:

uru• dilekçesi
Başvuru dilekçesi

alebe
• İlgili
ilişkin
talebe
raporlar
ilişkin(raporlar
Sağlık Kurulundan
( Sağlık Kurulundan
alınan % alınan
40 ve % 40 ve

ngellilik
üzeri engellilik
raporu; bez
raporu;
kullanabilir,
bez kullanabilir,
Akülü Engelli
Akülü
Aracı
Engelli Aracı

abilir
kullanabilir
v.b. raporları
v.b. )raporları )

k Fotokopisi
• Kimlik Fotokopisi
( Arkalı Önlü
( Arkalı
) Önlü )

atlı• Nüfus
Vukuatlı
Kayıt
Nüfus
Örneği
Kayıt Örneği

şim• Yerleşim
Yeri Belgesi
Yeri(Hanede
Belgesi (Hanede
oturanlaroturanlar
dahil)
dahil)

Tapu
• SGK,
ve Vergi
TapuDairesi
ve Vergi
İncelemesi
Dairesi İncelemesi
Müdürlüğümüzce
Müdürlüğümüzce
yapılır.

bilgi
Detaylı
için 444
bilgi 4
için
578
444
iletişim
4 578
numarası
iletişim ile
numarası
bize ulaşabilirsiniz.
ile bize ulaşabilirsiniz.

“Haklarımı B�l�yorum,
Engeller�m� Aşıyorum.”

