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Değerli Hemşerilerim,
	 Toplum	 içinde	 varlığını	 sürdüren	 her	
bireyin	 hakları	 vardır.	 Doğuştan	 veya	 bireyin	 haya-
tını	 olumsuz	 etkileyen	 bir	 olaydan	 sonra	meydana	
gelen	 bir	 engel	 o	 insanların	 ömür	 boyu	 engellerle	
yaşamasına	 sebep	olmamalıdır.	 Yapılan	 son	 araştır-
malarda	Türkiye	nüfusunun	yüzde	12.29’unu	engelli	
vatandaşlarımız	oluşturuyor.	İlimizde	2012	verilerine	
göre	yaklaşık	16.000	engelli	vatandaşımız	yaşamakta	
ve	yaşadığı	 sorunlar	 sebebiyle	evlerinden	çıkmakta	
zorlanmaktadır.	Engelleri	ortadan	kaldırmak,	engelli	
vatandaşlarımızın	 hayat	 standartlarını	 yükseltmek,	
onların	toplum	içinde	normal	bireyler	gibi	hissetme-
lerini	sağlayıcı	önlemleri	ve	tedbirleri	almak	devletin	
ve	yerel	yönetimdeki	bizlerin	en	önemli	vazifelerin-
den	 olmalıdır.	 Muğla	 Büyükşehir	 Belediyesi	 olarak	
görev	 ve	 sorumluluk	 alanımız	 içerisindeki	 birçok	
noktada	 engelleri	 ortadan	 kaldırmak	 ve	 engelli	 va-
tandaşlarımıza	hizmet	götürmek	için	ayrı	bir	gayret	
gösteriyoruz.	 Ulaşımdaki	 otobüslerimizdeki	 engelli	
rampalarıyla,	engelli	evlatlarımız	için	düzenlediğimiz	
spor	hizmetleriyle,	evde	bakım	hizmetlerimizle	dai-
ma	engelleri	ortadan	kaldırmak	için	engelli	bireyleri-
mizin	ailelerinin	yanında	ve	hizmetinde	olacağız.	
Muğla’nın	 	Büyükşehir	Belediyesi	olmasından	sonra		
sosyal	hizmetler	alanında	özellikle	de	engelli	vatan-
daşlarımıza	yönelik	projeleri	hassasiyetle	üretiyor	ve	
çalışmalarımızı	hız	kesmeden	yürütüyoruz.	Ürettiği-
miz	ve	üreteceğimiz	hizmetlerle,	engelli	vatandaşla-
rımızın	günlük	hayatlarında	karşılaştıkları	sorunların	

çözmek	ve	engelsiz	Muğla’yı	yaratmak	amacındayız.	
	 	 	 	 	 	 	 	 	Herkesin	birer	engelli	adayı	olabileceğini	dü-
şünerek	 engellilerimizin	 ve	 ailelerinin	 yaşadığı	
sorunların	 çözümüne	 ve	 engelli	 birey	 ile	 ailelerin	
doğru	 yönlendirilmesini	 sağlamak	 amacıyla	 Sağlık	
ve	Sosyal	Hizmetler	Dairesi	Başkanlığınca	hazırlanan	
bu	kitapçık	engelsiz	vatandaşlarımızın,	engelli	vatan-
daşlarımızın,	 engelli	 çocuğa	 ya	 da	 ebeveyne	 sahip	
vatandaşlarımızın	 bilinçlendirilmesinde,	 engellerin	
ortadan	kalkması	için	bir	kaynak	görevi	görecektir.
Tüm	 engel	 gruplarından	 engelli	 vatandaşlarımızın	
insani	 yaşam	 kalitesinin	 artması	 ve	 sosyal	 yaşama	
entegre	olması	 için	öncelikle	yaşadığı	 şehirde	gün-
lük	hayatını	rahatlıkla	sürdürebilmesi	gerekmektedir.	
Engellilik	 bir	 hayırseverlik	 konusu	 değildir	 ve	 soru-
nun	 çözümü	 profesyonel	 bir	 yaklaşım	 sergilemeyi	
gerektirir.	Engelleriyle	yaşayan	insanların	engelsiz	bir	
hayata,	bir	işe	sahip	olan	bağımsız	bireyler	olarak	ya-
şamalarını	sağlamak	bizim	sosyal	belediyecilik	anla-
yışımızdır.Engellerimizi	ortadan	kaldırmak,	engelliler	
konusunda	 bütün	 vatandaşlarımızı	 bilinçlendirmek	
için	Sağlık	ve	Sosyal	Hizmetler	Daire	Başkanlığı’mızca	
hazırlanan	 bu	 kitapçıkta	 emeği	 geçenlere	 teşekkür	
ediyor,	 engellerin	birlikte,	 sevgi	ve	 saygıyla	aşıldığı,	
engelsiz	günler	diliyorum.

DR. OSMAN GÜRÜN
MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI
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	 	 Tekerlekli	 sandalye	kullanan	bir	 kişi,	 koşullarından	ötürü	değil	de	ulaşılabilir	olmayan	 toplu	
taşıma	araçları	ya	da	işyerindeki	merdivenler	gibi	hareketi	kısıtlayan	çevresel	engeller	nedeni	ile	
iş	bulmakta	güçlük	çekebilmektedir.Zihinsel	engelli	bir	çocuk	ise,	öğretmenlerinin	ona	yönelik	
tutumundan,	ihtiyacına	uygun	olmayan	müfredattan	ve	eğitim	gereçlerinden,	katı	okul	yöneti-
cilerinden	ve	farklı	seviyelerde	öğrenme	kapasiteleri	bulunan	öğrencilere	uyum	sağlayamayan	
ebeveynler	yüzünden	okulda	zorluklar	yaşayabilmektedir.	
			Çok	ileri	derece	görme	bozukluğu	olan	bir	kişi,	ileri	derece	lenslere	erişebileceği	bir	toplumda	
yaşıyor	olsaydı,	muhtemelen	engelli	olarak	görülmeyebilirdi.	Ancak	böyle	bir	erişimin	olmadığı	
kırsal	bir	alanda	yaşayan	aynı	kişi	çobanlık,	biçki	dikiş	ya	da	çiftçilik	gibi	kendisinden	beklenen	
işleri	yapamadığı	takdirde	toplum	onu	engelli	olarak	adlandırsa	da	bu	kişinin	engelli	değil	top-
lumun	kişiye	koyduğu	engellerdir.

1.ENGELLİLİKTE SINIRLAMALAR KİŞİNİN DEĞİL 
   TOPLUMUN SORUNU MUDUR?
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2.Engelli hak ve özgürlükleri ne-
lerdir?
	 	 	 Engelli	 bireyler	 halen	 ‘hak	 sa-
hipleri’	 olarak	 tanınmaktan	 öte,	
‘Sosyal	Yardım’	ya	da	Tıbbi	Tedavi’	
nesneleri	olarak	görülmektedir.	Te-
mel	prensipte	engelli	bireyler	 tüm	
insan	hak	ve	özgürlüklerine	sahip-
miş	gibi	görünseler	de	haklar	ve	öz-
gürlüklere	ulaşılabilirlik	konusunda	
sıkıntı	yaşadıkları	için	hala	mahrum	
edilmektedirler.

Engelli bireyler hangi haklardan sıklık-
la mahrum kalmaktadır?
•		Eğitim	alma
•		Hareket	özgürlüğü
•		Toplumda	bağımsız	bir	biçimde	yaşama
•		Yüksek	vasıfta	oldukları	hallerde	bile	iş	
bulamama
•			Bilgiye	erişim
•			Uygun	ve	yeterli	sağlık	hizmetleri	alma
•			Oy	kullanma	dahil	olmak	üzere	siyasal	
haklardan	yararlanma
•			Kendi	kararlarını	verebilme	ve	uygula-
yabilme
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3. Engelli kimdir ve kimler engelli kişi kap-
samına girmektedir?
	 Doğuştan	 yada	 sonradan	 herhangi	 bir	
nedenle	bedensel,	zihinsel,	ruhsal,	duyusal	ve	sosyal	
yeteneklerini	çeşitli	derecelerde	kaybetmesi	nedeni	
ile	 toplumsal	yaşama	uyum	sağlama	ve	günlük	ge-
reksinimlerini	karşılama	güçlükleri	olan	ve	korunma,	
bakım,	 rehabilitasyon,	 danışmanlık	 ve	 destek	 hiz-
metlerine	ihtiyaç	duyan	kişidir.	
Engelli	 ile	 ilgili	 üzerinde	 uzlaşma	 sağlanmış	 bir	 ta-
nım	 yoktu.	 Çeşitli	 engelli	 tanımları	 bulunmaktadır.	
Bu	konuda	en	genel	tanımlama	şu	şekilde	yapılabi-
lir:	Engelli	yaralanma	ya	da	 fiziksel	veya	zihinsel	bir	
rahatsızlık	 nedeniyle	 bazı	 hareketleri,	 duyuları	 ve	
işlevleri	kısıtlanan	kişidir.	Engeller	doğuştan	gelebilir	
veya	sonradan	geçirilen	hastalıklar	veya	kazalar	so-
nucu	çıkabilir.	
1.		5378	Sayılı	Engelliler	Kanuna	Göre	Engelli	Tanımı
Engelli;	 doğuştan	 veya	 sonradan	 herhangi	 bir	 ne-
denle	 bedensel,	 zihinsel,	 ruhsal,	 duyusal	 ve	 sosyal	
yeteneklerini	 çeşitli	 derecelerde	 kaybetmesi	 nede-
niyle	 toplumsal	 yaşama	 uyum	 sağlama	 ve	 günlük	
gereksinimlerini	 karşılama	 güçlükleri	 olan	 ve	 koru-
ma,	 bakım,	 rehabilitasyon,	 danışmanlık	 ve	 destek	
hizmetlerine	 ihtiyaç	 duyan	 kişiye	 denir.	 18.03.1998	
tarihinde	yayınlanan	engellilik	ölçütü,	sınıflandırma-

sı	ve	engellilere	verilecek	sağlık	kurulu	raporları	hak-
kında	yönetmelikte	engelli;	“doğuştan	veya	edimsel	
(sonradan	kazanılan)	nedenlerle;	bedensel,	zihinsel,	
ruhsal,	duyusal	ve	sosyal	yeteneklerini	çeşitli	derece-
lerde	kaybetmesi	nedeniyle	toplumsal	yaşama	uyum	
sağlama	 ve	 günlük	 gereksinimlerini	 karşılama	 güç-
lükleri	 olan	 ve	 koruma,	 bakım	 veya	 rehabilitasyon,	
danışmanlık	 ve	 destek	 hizmetlerine	 ihtiyaç	 duyan	
kişi”	olarak	tanımlanmıştır.
2.		Birleşmiş	Milletlerin	Engelli	Tanımı
Birleşmiş	 Milletler	 Genel	 Kurulu’nun	 kabul	 ettiği	
Sakat	 Kişilerin	 Hakları	 Bildirgesi’nde	 engelli	 tanımı	
şöyledir:	 “Normal	bir	 kişinin	kişisel	 ya	da	 sosyal	 ya-
şantısında	 kendi	 kendine	 yapması	 gereken	 işleri,	
bedensel	veya	ruhsal	yeteneklerindeki	kalıtımsal	ya	
da	 sonradan	 olma	 herhangi	 bir	 noksanlık	 sonucu	
yapamayanlar.”
3.	 	 	WHO-	Dünya	 Sağlık	 Örgütünce	 Yapılan	 Engelli	
Tanımı
Dünya	 Sağlık	 Örgütü’nün	 işlevsellik,	 Yeti	 Yitimi	 ve	
Sağlığın	 Uluslararası	 Sınıflandırmasına	 göre	 engelli	
olma	hali	için”	yeti	yitimi”	terimi	kullanılır.	Engelliler;	
vücudun	duyusal,	işlevsel,	zihinsel	ve	ruhsal	farklılık-
ları,	 toplumsal	 veya	 yönetimsel	 tutum	 ve	 tercihler	
sonucu,	yaşamın	birçok	alanında	kısıtlama	ve	engel-
lerle	karşılaşabilirler.
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4. Ağır Engelli kime denir?
		Engel	durumuna	göre	engel	oranı	%50	ve	üzerinde	olduğu	tespit	edilen,	günlük			yaşam	akti-
vitelerini	başkalarının	yardımı	olmaksızın	yerine	getiremeyeceğine	engelli	sağlık	kurulu	tarafın-
dan	karar	verilen	kişilerdir.
5. Engelli sağlık kurulu raporu nedir?
		Kişinin	engel	ve	sağlık	durumu	ile	kullanım	amacını	belirten,	yetkili	hastanelerin	engelli	sağlık	
kurulunca	hazırlanan	belgedir.
6. Engelli sağlık kurulu raporu nereden ve nasıl alınır?
		Engelli	sağlık	kurulu	raporu	alabilmek	için,	Sağlık	Bakanlığı’nca	yetkilendirilen	rapor	vermeye	
yetkili	hastanelere	engelli,	velisi	ya	da	vasisinin	doğrudan	başvuru	yapmaları	gerekir.	

7. Engelli sağlık kurulu raporunun üzerinde bulunması gerekenler nelerdir?
		Engellinin	adı	soyadı,	15	yaşından	itibaren	fotoğraf,	engelli	ibaresi,	engel	derecesi,	engel	grubu,	
alanında	uzman	doktorların	imzası.

8.Engelli sağlık kurulu raporunun geçerlilik süresi ne kadardır?
	 	 Engelli	 sağlık	 kurulu	 raporunda	 raporun	geçerlilik	 süresi	belirtilmiş	 ise	belirtilen	 süre	kadar	
rapor	geçerlidir.	Eğer	raporun	sürekli	olduğu	belirtilmiş	ise	rapor	süresiz	geçerlidir.

9. Özel hastanelerde düzenlenen engelli raporları geçerli midir?
		Özel	hastaneler	tarafından	verilen	raporlar	geçerli	değildir.	

10. Engelli sağlık kurulu raporlarından ücret talep edilir mi?
		Sağlık	Bakanlığı	tarafından	2010	yılında	çıkarılan	genelgeye	göre,	rapor	vermeye	yetkili	hasta-
neler	gerekli	görürlerse	engelli	sağlık	kurulu	raporundan	ücret	alabilirler.
11. Engelli sağlık kurulu raporuna itiraz nasıl gerçekleştirilebilir?
	 	 Engelli	 sağlık	 kurulu	 raporuna	engelli,	 engelli	 velisi	 veya	vasisi	 ya	da	 raporu	 isteyen	kurum	
tarafından	itiraz	edilebilir.	İlgililer	itiraz	dilekçesi	ve	ilk	raporun	tasdikli	bir	örneği	ile	birlikte	bu-
lunduğu	ilin	Sağlık	Müdürlüğü’ne	başvurur.	İl	Sağlık	Müdürlüğünce,	rapor	alacak	kişi,	farklı	bir	
rapor	vermeye	yetkili	en	yakın	hastaneye	gönderilir.	İtiraz	edilen	rapor	ile	itiraz	üzerine	verilen	
rapordaki	kararlar	aynı	yönde	 ise	rapor	kesinleşir.	Raporların	farklı	olması	durumunda,	kişinin	
ikamet	ettiği	yere	en	yakın	bir	hakem	hastaneye,	kişiyi	yeniden	muayene	edilmesi	ve	rapor	tan-
zim	edilmesi	amacıyla	il	Sağlık	Müdürlüğü	kanalıyla	gönderilir.	Hakem	hastanenin	engelli	sağlık	
kurulunca	verilen	kararı	kesindir.	
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12. Engelli kimlik kartı nedir?
		Aile	ve	Sosyal	Politikalar	Bakanlığı	İl	Müdürlüklerince	engellilere	verilen	kimlik	kartıdır.	Kimlik	
kartına	sahip	her	Türkiye	Cumhuriyet	vatandaşı,	mevzuatta	münhasıran	engellilere	tanınan	hak	
ve	hizmetlerden	yararlanır.	

13. Engelli kimlik kartını kimler alabilir?
	 	 Engelli	 sağlık	kurulu	 raporları	 ile	 ilgili	 yönetmeliğe	göre	düzenlenmiş	 raporlar	%40	ve	üzeri	
oranda	engelli	olduğunu	belgeleyen	kişiler	engelli	kimlik	kartı	alabilir.

14. Engelli kimlik kartı başvurusu nereye yapılır?
		Engelli	kimlik	kartı	almak	için	yerleşim	yerinin	bulunduğu	valiliğin	Aile	ve	Sosyal	Politikalar	İl	
Müdürlüğüne	müracaat	edilir.

15. Engelli kimlik kartına başvurmak için gerekli belgeler nelerdir?
•		Engelli	sağlık	kurulu	raporu	aslı	ya	da	onaylı	fotokopisi
•		Nüfus	cüzdanı	fotokopisi	
•		1	adet	fotoğraf.

16. Engelli maaşı nedir?
		Engelli	sağlık	kurulu	raporu	ile	%40	ve	üzeri	oranda	engelli	olduklarını	belgeleyen,	kanunlarla	
belirlenen	muhtaçlık	sınırının	altında	bir	gelire	sahip	olan	Türk	vatandaşlarına,	Sosyal	Yardımlaş-
ma	ve	Dayanışma	Vakıfları	tarafından	ödenen	maaştır.

17. Engelli maaşını kimler alır?
		Türk	vatandaşı	olan,%	40	ve	üzeri	oranda	engelli	sağlık	kurulu	raporuna	sahip	olan,	herhangi	
bir	 sosyal	güvenceye	 sahip	olmayan,	 kanunen	bakmakla	mükellef	 kimsesi	bulunmayan,	 ken-
disine	nafaka	bağlanmış	ya	da	bağlanması	mümkün	olmayan,	kişi	başına	düşen	geliri	kanunla	
belirlenen	muhtaçlık	sınırının	(asgari	ücretin	3’te	1’i	)	altında	olan	bireyler	engelli	maaşı	alabilir.

18. Engelli maaşı başvurusu nereye yapılır?
		Engelli	maaşı	almak	için	ikamet	edilen	İlçe	Kaymakamlığı’ndaki	Sosyal	Yardımlaşma	ve	Daya-
nışma	Vakfı’na	müracaat	edilir.
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19. Engelli maaşına başvurmak için gerekli 
belgeler nelerdir?

•		Engelli	sağlık	kurulu	raporu
•		Kimlik	fotokopisi
•		Başvuru	formu
•	Engellinin	vasisi	var	ise	vasi	kararı	örneği,	en-
gellinin	vekili	varsa	vekaletname	örneği	

20. Engelli maaşı hangi durumlarda kesilir?
	 Engelinin	 ölümü,	 engellinin	 Türk	
vatandaşlığından	 çıkarılması,	 engellinin	 ma-
aştan	 feragatı,	 engelli	 ya	da	18	 yaşından	kü-
çük	engelli	yakınının	sosyal	güvenceye	sahip	
olması,	18	yaşından	küçük	engellinin	18	yaşını	
tamamlaması,	her	ne	suretle	olursa	olsun	ka-
nunlarla	belirlenen	muhtaçlık	sınırının	üzerin-
de	gelir	elde	edilmesi,	süreli	engelli	sağlık	ku-
rulu	 raporunun	 süresinin	 dolmasına	 rağmen	
yeni	raporun	1	yıl	 içinde	Sosyal	Yardımlaşma	
ve	 Dayanışma	 Vakfı’na	 verilmemesi,	 adres	
değişikliğinin	yine	1	yıl	 içinde	Sosyal	Yardım-
laşma	 ve	 Dayanışma	 Vakfı’na	 bildirilmemesi,	
engelli	maaşının	aralıksız	1	yıl	alınmaması	du-
rumlarında	engelli	maaşı	kesilir.

21. Engelli maaşı alanların tedavi giderleri 
nasıl karşılanır?
	 Engelli	 maaşı	 alan	 kişilerin	 teda-
vi	 giderleri	 Sosyal	 Sigortalar	 ve	Genel	 Sağlık	
Sigortası	 Hakkında	 Kanun	 gereğince	 devlet	
tarafından	genel	sağlık	sigortası	kapsamında	
karşılanır.	
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22. Engelli maaşının kesilmesini gerektiren sebepler bildirilmezse ne olur?
		Engelli	maaşının	kesilmesini	gerektiren	sebepler	3	ay	içinde	bildirilmezse,	geriye	dönük	yapı-
lan	incelemede	haksız	yere	alındığı	tespit	edilen	maaşlar	yasal	faiziyle	birlikte	engelliden	veya	
vasisinden	alınır.
23. Aynı evde birden fazla engelli varsa her biri için ayrı maaş başvurusu yapılabilir mi?
			Aynı	evde	birden	fazla	engelli	bulunduğunda,	kişi	başına	düşen	gelir	muhtaçlık	sınırının	altın-
da	ise	ve	engelli	maaşı	için	aranan	diğer	şartlar	mevcutsa	her	biri	için	ayrı	maaş	başvurusunda	
bulunulabilir.

24. Engelli maaşı başvurusu için 18 yaşını doldurmuş engellide vesayet şartı aranır mı? 
	 	 	Maaş	başvurusu	yapılırken	eğer	engelli	18	yaşını	doldurmuş	ve	vekaletname	veremeyecek	
derecede	ağır	engelli	 ise	vesayet	şartı	aranır.	Mahkemeye	başvurarak	vasilik	kararının	çıkartıl-
ması	gerekir.

25. Engelli maaşı hangi dönemlerde ödenir?
			Engelli	maaşı	üçer	aylık	dönemlerde	ödenir.

26. Engelli maaşı her ay ödenemez mi?
				Engelli	maaşı	ödemeleri	mevcut	düzenlemeye	göre	üçer	aylık	dönemler	halinde	olduğu	için	
maaşlar	her	ay	ödenmemektedir.

27. Evde bakım ücreti nedir?
		Engelli	sağlık	kurulu	raporuyla	engelli	olduğu	belgelenen,	hayatını	başkasının	yardımı	ve	ba-
kımı	olmadan	devam	ettiremeyen	kişilerin	yakınlarına,	Aile	ve	Sosyal	Politikalar	Bakanlığı	İl	Mü-
dürlükleri	tarafından	ödenen	ücrettir.

28. Evde bakım ücretini kimler alır?
				Ağır	engelli	olduğu	engelli	sağlık	kurulu	raporunun	sonuç	bölümündeki	ağır	ibaresi	“evet”	ya-
zılarak	belgelendirilen	kişilerin	yakınları	şu	şartlarla	evde	bakım	ücreti	alabilir:	Engelli	başkasının	
yardımı	ve	bakımı	olmadan	hayatını	devam	ettiremeyecek	durumda	olmalı,	kişi	başına	düşen	
gelir,	aylık	net	asgari	ücretin	üçte	ikisinin	altında	olmalı.	Ve	ayrıca	engelliye	bakacak	yakını	onun	
bakımı	için	günde	en	az	8	saat	ayırmalıdır.
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29. Evde bakım ücreti başvurusu nereye yapılır? 
		Evde	bakım	ücreti	almak	için	Aile	ve	Sosyal	Politikalar	Bakanlığı	İl/İlçe	Müdürlüklerine	başvur-
mak	gerekir.

30. Evde bakım ücretine başvurmak için gerekli belgeler nelerdir?
	 	T.C.	kimlik	numarası	beyanı,	engelli	sağlık	kurulu	raporu,	bakmakla	yükümlü	olunan	bireyler	
kapsamındaki	kişilerin	gelir	ve	mal	durumuna	ilişkin	yazılı	beyanı	ve	taahhüdü	ile	beyanın	içe-
riğine	dair	belgeler,	 iki	 adet	vesikalık	 fotoğraf,	 varsa	öğrenim	durumunu	gösterir	belge	veya	
sureti,	engellinin	vasisi	var	ise	vesayete	ve	vasi	atamasına	ilişkin	mahkeme	kararı,	anne	babanın	
boşanmış	olması	halinde	boşanmaya	ilişkin	mahkeme	kararı.	

31. Ailede birden fazla bakıma muhtaç engelli varsa her biri için evde bakım ücreti alına-
bilir mi?
		Kişi	başına	düşen	gelir	asgari	ücretin	üçte	ikisinin	altında	ise	ailede	bakıma	muhtaç	her	engelli	
için	ayır	ayrı	evde	bakım	ücreti	alınabilir.	Fakat	mevcut	düzenlemede	bir	bakıcı	akrabanın,	aynı	
anda,	en	fazla	iki	engelliye	bakabileceği	hükmü	yer	almaktadır.	Bu	nedenle,	ailede	ikiden	fazla	
bakıma	muhtaç	engelli	varsa,	yani	üçüncü	ve	dördüncü	engelliler	için	ikinci	bir	bakıcı	tayin	edilir	
ve	bakım	ücreti	bu	ikinci	bakıcıya	ödenir.

32. Kimler bakıcı olabilir?
		Üveyler	dahil	olmak	üzere	bakıma	muhtaç	engellinin	eşi,	çocukları	ile	çocuklarının	eşleri,	anne	
ve	babası	ile	bunların	anne	ve	babası,	torunları	ile	torunlarının	eşleri,	kardeşleri	ile	kardeşlerinin	
eşleri,	kardeşlerinin	çocukları	 ile	kardeş	çocuklarının	eşleri,	eşinin	anne	ve	babası,	eşinin	kar-
deşleri,	 eşinin	kardeşlerinin	eşleri	 ile	 çocukları	 amcaları	 ve	amcalarının	eşleri,	 amca	çocukları	
ve	bunların	eşleri,	halaları	ile	halalarının	eşler,	hala	çocukları	ile	bunların	eşleri,	dayıları	ve	dayı-
larının	eşleri,	dayı	çocukları	ve	bunların	eşleri,	teyzeleri	ve	teyzelerinin	eşleri,	teyze	çocukları	ile	
bunların	eşlerinden	her	biri	bakıcı	olabilir.	Burada	belirtildiği	gibi	yasaya	göre,	bakıma	muhtaç	
engellinin	birinci,	ikinci	ve	üçüncü	dereceden	akrabaları	bakıcı	olabilir.	

33. Evde bakım ücreti alan ya da bakıma muhtaç kimsenin çalışması bakım aylığı almaya 
engel midir?
		Evde	bakım	ücreti	alan	ya	da	bakıma	muhtaç	kişinin	çalışması	eğer	kişi	başına	düşen	gelir	olan	
asgari	ücretin	üçte	ikisini	geçmiyorsa	bakım	aylığı	almaya	engel	değildir.
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34. Evde bakım ücreti hangi durumlarda kesilir.
	Bakıma	muhtaç	engellinin	ölümü,	engellinin	sağlık	kurulu	raporunun	değişmesi	sonucu	ağır	
ibaresine	hayır	yazılmasıyla	ağır	engelli	olmadığının	anlaşılması,	adres	değişikliğinin	süresinde	
bildirilmemesi,	kişi	başına	düşen	gelir	miktarının	asgari	ücretin	üçte	ikisinin	üzerine	çıkması	du-
rumlarında	bakım	ücreti	kesilir.

35. Bir bakıcı kaç bakıma muhtaç engellinin bakımını üstlenebilir?
		Bir	bakıcı,	en	fazla	iki	bakıma	muhtaç	engellinin	bakımını	üstlenebilir.

36. Evde bakım maaşı almak engelli maaşı almaya engel midir?
		Bakım	maaşı	almak,	engelli	maaşı	almaya	engel	değildir.

38. Muhtaç aylığından kimler yararlanabilir?
•		%40	ve	üzeri	oranda	engelli	olan	
•		Sosyal	güvencesi	olmayan	(	primleri	devler	tarafından	ödenen),
•		Herhangi	bir	gelir	veya	aylığı	bulunmayan
•		Mahkeme	kararı	veya	kanunla	bakım	altına	alınmamış	olan
•		Gelir	getirici	taşınır	ve	taşınmaz	malı	mevcut	olmayan	veya	olup	da	bunlardan	elde	edeceği	
aylık	 ortalama	gelirinin	 yönetmelikle	 belirlenen	muhtaç	 aylığı	miktarını	 geçmeyen	 engelliler	
muhtaç	aylığından	yararlanabilir.

39. Muhtaç aylığı başvurusu için gerekli belgeler nelerdir?
		Muhtaç	aylığı	başvurusu	için	engelli	sağlık	kurulu	raporu	ve	başvuru	formu	gerekir.

40. Muhtaç aylığı başvurusu nereye yapılır?
		Muhtaç	aylığına	başvuru	ikamet	edilen	ilin	bağlı	olduğu	Vakıflar	Bölge	Müdürlüğü’ne	şahsen,	
posta	yoluyla	veya	Genel	Müdürlüğün	internet	sitesi	üzerinden	yapılabilir.

41. Yaşlılık aylığı nedir?
		Sosyal	Yardımlaşma	Dayanışma	Vakfı	tarafından	65	yaşını	doldurmuş	olan	kişilere	ödenen	ay-
lıktır.
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42. Yaşlılık aylığından kimler yararlanabi-
lir?
•		65	yaşını	doldurmuş
•	Kanunen	bakmakla	yükümlü	kimsesi	bulun-
mayan
•	Sosyal	güvenlik	kurumlarından	her	ne	ad	al-
tında	olursa	olsun	bir	gelir	veya	aylık	hakkın-
dan yararlanamayan
•Nafaka	 bağlanmamış	 veya	 bağlanması	
mümkün	olmayan
•	Mahkeme	kararıyla	veya	doğrudan	mevzuat	
gereği	bağlanmış	herhangi	bir	devamlı	gelire	
sahip	bulunmayan
•	Kanunlarla	belirlenen	muhtaçlık	sınırının	al-
tında	gelire	sahip	olanlar	yararlanabilir.

43. Yaşlılık aylığı başvurusu nereye yapılır? 
	 	Yaşlılık	aylığına	başvuru	 ikamet	edilen	 il	ya	
da	ilçedeki	Sosyal	Yardımlaşma	ve	Dayanışma	
Vakıflarına	yapılır.

44. Yaşlılık aylığı başvurusu için gerekli 
belgeler nelerdir?
	 	 Yaşlılık	 aylığı	 başvurularında,	 herhangi	 bir	
belge	talep	edilemez.

45. Yaşlılık aylığından kimler faydalana-
maz? 
•	Hangi	ad	altında	olursa	olsun	sosyal	güven-
lik	 kurumlarından	 bir	 gelir	 veya	 aylık	 hak-
kından	 faydalananlar	 ile	 isteğe	 bağlı	 prim	
ödeyenler	dâhil	olmak	üzere	sosyal	güvenlik	
kurumlarına	uzun	vadeli	sigorta	kolları	kapsa
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mında	sigortalı	olmayı	gerektirecek	şekilde	bir	işte	çalışanlar,

•	31/5/2006	tarihli	ve	5510	sayılı	Sosyal	Sigortalar	ve	Genel	Sağlık	Sigortası	Kanunu’nun	60.	mad-
desinin	1.	fıkrasının	(g)	bendi	kapsamında	genel	sağlık	sigortalısı	sayılanlar	(Provizyon	sorgusu	
sonucu	kapsamı	60/g	olarak	görülenler),

•		Muhtaçlık	sınırına	eşit	veya	üzerinde	nafaka	bağlanmış	veya	bağlanması	mümkün	olanlar,

•		Muhtaçlık	sınırına	eşit	veya	üzerinde	mahkeme	kararıyla	veya	bir	mevzuat	gereği	bağlanmış	
devamlı	bir	geliri	bulunanlar,

•		Herhangi	bir	şekilde	muhtaçlık	sınırına	eşit	veya	üzerinde	devamlı	gelir	sağlayan	ya	da	sağla-
ması	mümkün	olanlar,

•		Kamu	veya	özel	kurum	ve	kuruluşlarda	iaşe	ve	ibateleri	dâhil	olmak	üzere	sürekli	bakımı	yapı-
lan	veya	yaptırılanlar	(Huzurevi,	Bakım	Merkezi	vb),

•	 	Malları	ve	gelirleri	devredilerek	bir	sözleşmeyle	gerçek	veya	tüzel	kişilerce	kendilerine	bakı-
lanlar.

47. Özel eğitimi kimler alabilir?
		Engelli	sağlık	kurulu	raporunda	engel	oranı	%20	ve	üzeri	olan,	rehberlik	araştırma	merkezleri	
(RAM)	tarafından	özel	eğitim	alması	gerektiğine	karar	verilen	engelliler	özel	eğitim	alır.

48. Özel eğitim alabilmek için nereye başvurmak gerekir?
		Engellinin	özel	eğitimden	yararlanabilmesi	için	velisi	ya	da	vasisi	tarafından	ikamet	edilen	ilçe-
nin	Rehberlik	Araştırma	Merkezi’ne	müracaat	etmesi	gerekir.
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49. Özel eğitime başvurmak için gerekli belgeler nelerdir?
		Bireyin,	velisinin	ya	da	okul/kurum	yönetiminin	yazılı	başvurusu,	okula/kuruma	kayıtlı	öğren-
ciler	için	bireysel	gelişim	raporu,	gerektiğinde	tıbbi	tanılaması	ile	engelli	sağlık	kurulu	raporu.

50. Özel eğitim ayda kaç seans verilir?
		Özel	eğitim	alan	bireylere	ayda	8	seans	bireysel	eğitim,	4	seans	grup	eğitimi	olmak	üzere	12	
seans	eğitim	verilir.	

51. Özel eğitimde yaşanan problemlerin çözümü için nereye başvurmak gerekir?
	 	Özel	eğitim	de	yaşanan	problemlerin	 çözümü	 için	 ilgili	başvuru	mercii	 ilçedeki	milli	 eğitim	
müdürlükleridir.

52. Engelliler ilköğretimde hangi eğitim modellerinden faydalanabilir?
	 	 Engelliler,	 ilköğretimde	özel	 alt	 sınıflarda,	 kaynaştırma	 sınıflarında	ya	da	engel	durumlarına	
uygun	olan	okullarda	eğitim	alabilirler.

53. Engellilerin ilköğretimde hangi eğitim modelinden faydalanacağı nasıl belirlenir?
		Engellinin	ilköğretimde	hangi	kapsamda	eğitim	alacağını	belirlemek	için	Rehberlik	Araştırma	
Merkezi’ne	(RAM)	başvurulur.	Sağlık	kurulu	raporunda	belirtilen	engel	durumuna	uygun	olan	
eğitim	modeli,	rehberlik	araştırma	merkezinde	(RAM	)	engelli	yakını	ile	birlikte	yapılan	değer-
lendirmenin	ardından	belirlenir.

54. Engellilere yönelik mesleki eğitimler için hangi kurum/kuruluşlara başvurmak gerekir?
		Meslek	edindirme	kurslarından	yararlanmak	isteyen	engelli	bireyler	Türkiye	İş	Kurumu	İl	Mü-
dürlüklerine,	mesleki	eğitim	merkezlerine	ve	halk	eğitim	merkezlerine	başvurabilirler.	Ayrıca	be-
lediyeler,	sivil	toplum	kuruluşları	ve	üniversiteler	tarafından	açılan	mesleki	eğitim	kursları	da	bu-
lunmaktadır.	Engelli	bireyler	bu	kurslardan	yararlanmak	için	kursu	açan	kuruma	başvurmalıdır.

55. İş arayan engelli bireyler nasıl bir yol izlemelidir?
İş	arayan	engelli	bireyler	Türkiye	İş	Kurumu	(İŞKUR)	İl	Müdürlüklerine	kayıt	yaptırabilir,	İŞKUR’un	
internet	sitesinden	engelli	personel	açığı	olan	firmaları	takıp	edebilir,	engelliler	için	düzenlenen	
devlet	memurluğu	sınavına	girebilir	ve	açıklanan	kadroları	takip	edebilir.	
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56. İŞKUR’a başvuru koşulları nelerdir?
		İŞKUR’a	başvuracak	engelli	bireylerin	14	yaşını	doldurmuş	ve	sağlık	kurulu	raporuna	göre	%40	
ve	üzeri	oranda	engelli	olması,	sağlık	kurulu	raporunda	herhangi	bir	işte	çalışamaz	bilgisinin	yer	
almaması	gerekir.

57. İŞKUR’a başvurmak için gerekli belgeler nelerdir?
		Tam	teşekküllü	devlet	hastanesinden	alınmış	hangi	işlerde	çalışıp	çalışamayacaklarını	belirten	
engelli	sağlık	kurulu	raporu,	T.C.	kimlik	numarası,	yabancılar	için	İçişleri	Bakanlığı	tarafında	veri-
len	yabancı	kimlik	numarası,	3	adet	fotoğraf,	diploma	fotokopisi,	varsa	bitirmiş	olduğu	kurslara	
ilişkin	sertifikalarla	başvurabilir.

58. Engelli bireyler için devlet memuru olma şartları nelerdir?
		Türk	vatandaşı	olmak,	18	yaşını	doldurmak,	%40	ve	üzeri	oranda	engelli	olduğunu	engelli	sağ-
lık	kurulu	raporu	ile	belgelemek,	kura	ile	atanacaklar	için	en	az	ilkokul	mezunu	olmak,	devlet	
memurluğu	için	düzenlenen	sınavlara	girecekler	için	ise	en	az	lise	mezunu	olmak.

59. Özel sektörde ve kamu sektöründe engelli işçi çalıştırma oranı yüzde kaçtır?
		Özel	sektörde	engelli	işçi	çalıştırma	oranı	%3’tür.		Kamu	sektöründe	engelli	işçi	çalıştırma	oranı	
%4’tür.

60. Korumalı işyeri nedir?
	 	 İş	 gücü	piyasasına	 kazandırılmaları	 güç	olan	 zihinsel	 veya	 ruhsal	 engelli	 bireyleri,	 istihdam	
oluşturmak	amacıyla	devlet	tarafından	teknik	ve	mali	yönden	desteklenen	ve	çalışma	ortamı	
özel	olarak	düzenlenen	iş	yerleridir.	Aile	ve	Sosyal	Politikalar	Bakanlığı’nın	Teşkilat	ve	Görevleri	
Hakkında	Kanun	Hükmünde	Kararname	ile	Bazı	Kanun	ve	Kanun	Hükmünde	Kararnamelerde	
Değişiklik	Yapılmasına	Dair	Kanun	Teklifi’nin	kabul	edilmesiyle	korumalı	işyerlerinde	çalışacak	
engellilerin	maaşları	 (belirli	bir	orana	kadar)	hazineden	karşılanacaktır.	Korumalı	 iş	yerlerinde	
çalışacak	engellilere	dönecek	ücretin	belirli	bir	oranının	hazineden	karşılanması	yoluyla	engel-
lilerin	çalışma	hayatına	katılarak	üretken	olmaları	sağlanacaktır.	Yapılan	değişiklik	ile	ayrıca	böl-
gesel	farklılıklarda	gözetilerek	engelli	işsizliği	sorununun	giderilmesi	ve	işverenlere	korumalı	iş	
yeri	kurmaları	teşvik	edici	desteklerin	sağlanması	amaçlanmaktadır.	Korumalı	iş	yerlerinin,	ku-
rumlar	vergisinde	her	bir	engelli	çalışan	için	5	yıl	süreyle	belirli	bir	oranda	indirim	yapılacaktır.	
Korumalı	iş	yerleri	işverenlerinin	işsizlik	sigorta	primleri	de	hazineden	karşılanacaktır.	Korumalı	
iş	yerleri	çevre	temizlik	vergisinden	de	muaf	tutulacaktır.
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61. Engelli bireyler için düzenlenen devlet memurluğu sınavı nedir? Kaç yılda bir yapılır?

Engelli	kadrosuna	devlet	memuru	olarak	atanmak	için	Ölçme,	Seçme	ve	Yerleştirme	Merkezi	(	
ÖSYM	)	tarafından	2	yılda	bir	yapılan	sınavdır.

62. Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı ( EKPSS ) başvurusu nasıl yapılır?

Engelli	Kamu	Personel	Seçme	Sınavı’na	başvuru	yapmak	isteyen	engelli	bireylerin	ilk	olarak	ÖS-
YM’ye	ait	www.osym.gov.tr	adresli	internet	sitesinden	edinecekleri	Aday	Başvuru	Formu	ile	Aile	
ve	Sosyal	Politikalar	Bakanlığı	İl	Müdürlüğü’ne	başvurması	gerekir.	Burada	düzenlenecek	ön	ka-
bul	ve	taahhüt	beyan	belgesinin	bir	örneği,	nüfus	cüzdanı,	engelli	sağlık	kurulu	raporu,	diploma	
ve	diğer	ilgili	belgelerin	adayın	kendisi	tarafından	ÖSYM	Başvuru	Merkezi’ne	verilmesi	ile	sınav	
başvuru	süreci	tamamlanmış	olur.

63.  Engelliler kaç yılda emekli olabilir?

2009	öncesi	çalışmaya	başlayan	engellilerin	emekli	olabilmeleri	için;	Birinci	derece	(	%80	ve	üze-
ri)	engellilerin	3600	iş	günü	prim	ödemeleri	ve	15	yılını	doldurmaları,
İkinci	derece	(	%60-%80	arası)	engellilerin	4000	iş	günü	prim	ödemeleri	ve	18	yılını	doldurmala-
rı,	Üçüncü	derece	(	%40-%60)	engellilerin	4400	iş	günü	prim	ödemeleri	ve	20	yılını	doldurmaları	
gerekmektedir.	2009	yılı	ve	sonraki	yıllarda	çalışmaya	başlayan	engellilerin	emekli	olabilmeleri	
için;	%60	ve	üzeri	olanların	3960	gün	prim	ödemeleri	ve	15	yılını	doldurmaları,	%50-%59	arası	
engelli	olanların	4320	gün	prim	ödemeleri	ve	16	yılını	doldurmaları	%40-%49	arası	engelli	olan-
ların	4680gün	prim	ödemeleri	ve	18	yılını	doldurmaları	gerekmektedir.

64. Malulen emekliliğin şartları nelerdir?

Malulen	emekliliğe	müracaat	 edilebilmesi,	 iş	 gücünün	%60’ını	 çalışmaktayken	 kaybettiğinin,	
kurumca	sevk	edilen	sağlık	kuruluşlarından	alınan	sağlık	kurulu	raporu	ile	belgelendirilmesi,	en	
az	on	yıldan	beri	sigortalı	bulunup	toplam	olarak	1800	gün	veya	başka	birinin	sürekli	bakımına	
muhtaç	derecede	malul	olan	sigortalılar	için	ise	sigortalılık	süresi	aranmaksızın	1800	gün	malul-
lük,	yaşlılık	ve	ölüm	sigortaları	primi	bildirilmiş	olması,	maluliyeti	nedeniyle	sigortalı	olarak	ça-
lıştığı	işten	ayrıldıktan	veya	işyerini	kapattıktan	veya	devrettikten	sonra	kurumdan	yazılı	istekte	
bulunulması	gerekir.
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65. Engelli çocuğuna bakan anne erken emekli olur mu?

		Engelli	çocuğuna	bakan	anneler	emekli	olmak	istediklerinde,	1	Ekim	2008	sonrası	çalıştıkları	
her	1	gün,	1.25	gün	olarak	hesaplanır.	Emekli	yaşı	da	bir	yıl	öne	çekilir.	Ev	içi	işleri	yapmaları	do-
layısıyla	herhangi	bir	sosyal	koruma	altında	olmadıkları	için	emekli	olmayan	kadınlar,	sağlık	hiz-
metlerinden	de	ancak	kocasının	bakmakla	yükümlü	olduğu	kişi	statüsünden	yararlanmak	du-
rumunda	kalıyorlar.	Kadının	bu	durumda	kendi	sosyal	güvencesi	maalesef	olamıyor.	Toplumun	
kendilerine	 yüklediği	 rolleri	 yerine	getirip	bir	de	 çalışma	hayatına	girebilen	 kadınlarımızdan,	
başkasının	sürekli	bakıma	muhtaç	derecede	ağır	engelli	 çocuğu	bulunanlara	erken	emeklilik	
hakkı	sağlanıyor.

66. Engellilerin yararlanabileceği vergi indirimleri nelerdir? 
	 	Engellilerin	yararlanabilecekleri	vergi	 indirimler,	Gelir	Vergisi	 İndirimi,	Emlak	Vergisi	 İndirimi,	
Özel	Tüketim	Vergisi	(ÖTV)	Muafiyeti,	Motorlu	Taşıtlar	Vergisi	(MTV)	Muafiyeti,		Gümrük	Vergisi	
Muafiyeti	ve	engellerin	günlük	yaşamları	için	özel	olarak	üretilmiş	araç-gereçlerde	Katma	Değer	
Vergisi	İstisnası’dır.

67. Kimler Engellilik İndiriminden Yararlanabilir?
Gelir	Vergisi	Kanununa	göre	engellilik	indirimi	uygulamasından;
•		Engelli	çalışan
•		Bakmakla	yükümlü	olduğu	engelli	bulunan	çalışan
•		Engelli	serbest	erbabı
•		Bakmakla	yükümlü	olduğu	engelli	bulunan	serbest	meslek	erbabı
•		Basit	usulde	vergilendirilen	engeliler,	yararlanabilecektir.

68. Engellilik İndiriminden Yararlanmak İçin Ne Yapılmalıdır?
		Engellilik	indiriminden	yararlanmak	isteyen	engelliler	Vergi	Dairesi	Başkanlığı	olan	illerde	ilgili	
Grup	Müdürlüğüne,	Vergi	Dairesi	Başkanlığı	olmayan	illerde	ise	Defterdarlıklara	bağlı	Gelir	Mü-
dürlüğüne,	Bağımsız	Vergi	Dairesi	bulunan	ilçelerde	Vergi	Dairesi	Müdürlüğüne,	Vergi	Dairesi	
bulunmayan	ilçelerde	ise	Mal	Müdürlüklerine	bir	dilekçe	ile	başvuracaklardır.	
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69. Kamu sektöründe ve özel sektörde çalışan 
engellilerin gelir vergisi indiriminden fayda-
lanabilmeleri için yapması gereken işlemler 
nelerdir?
	 	 Gelir	 vergisi	 indiriminden	 yararlanmak	 iste-
yen	 engelli	 hizmet	 erbabı,	 bakmakla	 yükümlü	
olduğu	engelli	 kişi	bulunan	hizmet	erbabı,	 en-
gelli	serbest	meslek	erbabı,	bakmakla	yükümlü	
olduğu	engelli	 kişi	bulunan	 serbest	meslek	er-
babı	yararlanabilir.	Basit	usulde	vergilendirilen-
lerden,	tüccar	ve	ücretli	durumuna	girmeksizin,	

imalat,	tamirat	ve	küçük	sanat	işleriyle	uğraşan	(	ilk	madde	ve	yardımcı	malzeme	müşteriye	ait	
olarak	faaliyet	gösteren	terzi	tamirci,	marangoz	gibi)	engelliler	yararlanabilir.
70. Gelir Vergisi indirimine başvurmak için gerekli belgeler nelerdir? 
		Engellinin	kendisi	için;	engelli	olarak	çalıştığına	dair	iş	yerinden	alınacak	belge,	engelli	sağlık	
kurulu	 raporu,	 kimlik	 fotokopisi,	 3	 adet	 fotoğraf	 gerekmektedir.	 Bakmakla	 yükümlü	engellisi	
olanlar	için	ise;	kendisine	ait	çalışma	belgesi	engelliye	ait	sağlık	kurulu	raporu	ve	kimlik	fotoko-
pisi	ile	engellinin	3	adet	fotoğrafı	gerekmektedir.

71. Engellilere, sahip oldukları konutta vergi muafiyeti var mıdır? 
	Emlak	Vergisi	Kanunu’nun	8.	maddesine	göre;	%40	ve	üzeri	oranda	engeli	olup	brüt	metre	ka-
resi	200’ü	geçmeyen	tek	konuta	sahip	engelliler	emlak	vergisinden	muaftır.

72. Emlak vergisinden muaf olabilmek için nereye başvurmak gerekir? Gerekli belgeler 
nelerdir?
	 	Emlak	vergisinden	muaf	olmak	için	konutun	bağlı	olduğu	belediyeye,	engelliye	ait	konutun	
tapusu,	engelliye	ait	sağlık	kurulu	raporu	ve	kimlik	fotokopisi	ile	başvurmak	gerekir.

73. Engelliler için Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) muafiyeti nedir?    
		H	sınıfı	sürücü	belgesine	sahip	olan	ve	özel	tertibatlı	araç	kullanabileceği	sağlık	kurulu	raporu	
ile	belgelenen	engelli	bireylerin,	yurt	içinden	alacakları	araçlar	için	ÖTV	muafiyeti	uygulanmak-
tadır.	Aynı	muafiyet,	özel	tertibat	şartı	olmaksızın	%90	ve	üzeri	engel	derecesine	sahip	olup	araç	
kullanamayacak	durumda	olan	engellilerin	yakınları	yada	istihdam	edilen	bir	şoför	tarafından	
kullanılmak	üzere	alınacak	araçlar	içinde	uygulanmaktadır.
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74. ÖTV muafiyetinden kimler yararlanabilir?
	 	Engel	oranı	%90’nın	üzerinde	olanlar	başka	bir	şart	gerekmeksizin,	altında	olanlar	 için	 ise	H	
sınıfı	sürücü	belgesine	sahip	olmaları	ve	araçta	engeline	uygun	hareket	ettirici	özel	tertibat	yap-
tırılmış	olması	koşuluyla	ÖTV	muafiyetinden	yararlanabilmektedir.
75. H sınıfı sürücü belgesi nedir?  
		Özel	tertibat	olarak	düzenlenmiş	motosiklet	veya	otomobil	türünden	araçları	kullanacak	engel-
lilerin	almaları	gereken	ehliyet	türüdür.	

76. H sınıfı sürücü belgesini kimler alabilir.
		H	sınıfı	ehliyet,	özel	tertibatlı	olarak	düzenlenmiş	motosiklet	veya	otomobil	türünden	araçları	
kullanacak	engellilerden	sağlık	kurulu	raporunda	H	sınıfı	ehliyet	alabileceği	belirtilenler	tarafın-
dan	alınabilir.

77. H sınıfı sürücü belgesi nasıl alınır?
		H	sınıfı	sürücü	belgesine	ilişkin	düzenlemeler	Karayolları	Trafik	Yönetmeliği’nde	yer	alır.	H	sınıfı	
ehliyet	almak	için,	“	özel	tertibatlı	araç	kullanabilir”	ibaresi	olan	sağlık	kurulu	raporu	ile	birlikte	
sürücü	kurslarına	müracaat	edilmelidir.	H	sınıfı	ehliyet	kurslarında,	kursiyerler	trafik	ve	ilk	yar-
dım	derslerinden	sorumlu,	motor	dersinden	muaftırlar.	Dört	haftalık	 teorik	ders	süresi	vardır.	
Geri	kalan	sürede	de	direksiyon	eğitimi	alınır.	H	sınıfı	ehliyeti	ömür	boyu	kullanmak	veya	belirli	
aralıklarla	güncellemek,	 alınacak	 sağlık	 kurulu	 raporuna	göre	 kesinlik	 kazanır.	 El	 veya	 ayakta	
ortopedik	engeli	olanlar	ve	işitme	engelliler	H	sınıfı	ehliyeti	ömür	boyu	kullanabilir.
78. TOKİ tarafından yapılan evlerde engelliler için bir öncelik var mıdır? 
		TOKi	tarafından	yürütülen	her	konut	projesinde,	yapılacak	konutların	%5’i	engellilere	ayrılmak-
tadır.	Bu	konutlar	 için	başvuran	engelliler	genel	 kuraya	dahil	olmadan	önce	hak	 sahiplerinin	
belirlenmesi	için,	ilk	aşamada	kendi	aralarında	düzenlenen	bir	kuraya	tabi	olurlar.	Bu	kurada	hak	
sahibi	olarak	belirlenemeyen	engelliler,	ikinci	aşamada	genel	kuraya	dahil	edilirler.

79. Muğla Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Şube Müdürlüğü’nün engelli-
lere yönelik hizmetleri nelerdir?
		Sağlık	ve	Sosyal	Hizmetler	Dairesi	Başkanlığına	bağlı	çalışan	Şube	Müdürlüğümüz	tüm	engel	
gruplarından	engelli	vatandaşlarımızın	 insani	yaşam	kalitesinin	artması	ve	sosyal	yaşama	en-
tegre	olması	için	öncelikle	yaşadığı	şehirde	günlük	hayatını	rahatlıkla	sürdürebilmesi	için	çalış-
maktadır.
			İlimizde	2012	verilerine	göre	yaklaşık	16.000	engelli	vatandaşımız	yaşamakta	ve	yaşadığı	so-
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runlar	sebebiyle	evlerinden	çıkmakta	zorlanmaktadır.	Hamilelik	ve	doğum	sonrasındaki	yetersiz	
sağlık	hizmetleri,	afet	ve	doğal	afetler,	silahlı	çatışmalar	ve	trafik	kazaları	vücut	bütünlüğünde	
kayıp,	engelli	olmanın	yanı	sıra	kalıcı	travmalara	da	neden	olmaktadır.	Engellilik,	bir	hayırseverlik	
konusu	değildir	ve	sorunun	çözümü	profesyonel	bir	yaklaşım	sergilemeyi	gerektirir.	Engelleriyle	
yaşayan	insanların	engelsiz	bir	hayata,	bir	işe	sahip	olan	bağımsız	bireyler	olarak	yaşamalarını	
sağlamak	Şube	Müdürlüğümüzün	sosyal	belediyecilik	anlayışıdır.
		Muğla	il	sınırları	içerisinde	ikamet	etmekte	olup	da	temel	ihtiyaçlarını	karşılayamayan	ve	hayat-
larını	en	düşük	seviyede	dahi	sürdürmekte	güçlük	çeken	engelli	vatandaşlarımız	için	de	bütçe	
imkânları	doğrultusunda	ayni	ve	nakdi	yardımlar	yapılmaktadır.
		İhtiyaç	sahibi	engelli	vatandaşlarımızın	Sağlık	ve	Sosyal	Hizmetler	Şube	Müdürlüğüne	kendisi	
yada	bir	yakını	vasıtasıyla	ihtiyacının	giderilmesini	yönelik	başvuruda	bulunmasıyla	Şube	Mü-
dürlüğümüzün	sosyal	çalışma	görevlileri	tarafından	engellinin	evinde	sosyal	inceleme	başlatı-
lır.	Elde	edilen	veriler	ve	belgeler	dosyalanır.	Talebe	göre	Sosyal	Yardım	Değerlendirme	Kurulu	
tarafından	yardım	verilip	verilmeyeceği	ve	yardım	miktarı	kararlaştırılır.	Yardımlar	ayni	ve	nakdi	
olarak	yapılmaktadır.
		Sağlık	ve	Sosyal	Hizmetler	Şube	Müdürlüğümüzce	SGK’nın	(SSK,	Bağkur,	Emekli	Sandığı)	karşı-
lamadığı	sağlık	masraflarını	ödeyemeyecek	durumda	olan	vatandaşlara	tedavi,	ilaç	ve	medikal	
malzeme	masrafları	için	yardım	yapılmaktadır.	
			Tedavisi	için	şehir	dışına	sevk	edilen	engelli	vatandaşlarımıza	yol	masraflarını	karşılayamama-
ları	durumunda	yine	aynı	yöntemle	yardım	yapılmaktadır.
			80.	Sağlık	ve	Sosyal	Hizmetler	Şube	Müdürlüğü’nde	engellilere	sunulan	medikal	malzeme	des-
teği	(	medikal	yardımlar	)	nelerdir?	
Sağlık	ve	Sosyal	Hizmetler	Şube	Müdürlüğü	tarafından	sunulan	medikal	malzemeler;	tekerlekli	
sandalye	(standart/küçük),	akülü	sandalye,	akü,	tetraparezi	tekerlekli	sandalye	(özellikli	sandal-
ye)	,	hasta	altı	bezi,	havalı	yatak,	jel	minder,	küvet,	bebek	arabası	(puset),	walker	(yürüteç),	beyaz	
baston,	koltuk	değneği	ve	(yetişkinler	için)	kadenyen	bastondur.

81.Sağlık ve Sosyal Hizmetler Şube Müdürlüğü’nde engellilere sunulan medikal malzeme 
desteğinden kimler, nasıl faydalanır? 
		Medikal	malzeme	yardımı	için;	Muğla	ili	sınırları	içinde	ikamet	eden,	%40	ve	üzeri	oranda	en-
gelli	sağlık	kurulu	raporu	sahibi	kişiler	faydalanabilir.	Kişi	Şube	Müdürlüğümüze	kendisi	veya	bir	
yakını	aracılığıyla	başvuruda	bulunabilir.	Başvuru	sonrası	kişinin	sosyal	incelemesi	yapılır.	Sosyal	
incelemede	kişinin	ve	ailenin,	gelir	durumu,	sosyal	güvence	ve	psiko-sosyal	yeterlilik	durumu	
tespit	edilir.	İnceleme	sonucunda	kişinin	gelir	durumu	yardım	yapılmasına	uygun	bulunduğu	
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takdirde	Sosyal	Yardım	Değerlendirme	Kurulunca	alınacak	karar	neticesinde	kişiye	yardım	ya-
pılır.

82. Muğla Büyükşehir Belediyesi’nin yapmış olduğu sosyal yardımlardan nasıl yararlanı-
labilir?
		Muğla	il	sınırları	içerisinde	ikamet	etmekte	olup	da	temel	ihtiyaçlarını	karşılayamayan	ve	hayat-
larını	en	düşük	seviyede	dahi	sürdürmekte	güçlük	çeken	engelli	vatandaşlarımız	için	de	bütçe	
imkânları	doğrultusunda	ayni	ve	nakdi	yardımlar	yapılmaktadır.	Bu	yardımlardan	yararlanabil-
mek	için	yapılması	gerekenler;	444	48	01	nolu	numarayı	arayıp	sosyal	çalışma	görevlilerinden	
herhangi	biriyle	görüşerek	yardım	talebinde	bulunulabilir.	Ayrıca	Şube	Müdürlüğümüzün	bu-
lunduğu	adrese	engelli	vatandaşımızın	kendisi	yada	bir	yakını	gelerek	de	başvuruda	bulunabilir.	
Sağlık	ve	Sosyal	Hizmetler	Şube	müdürlüğümüzün	adresi:	Şeyh	Mah.	Hacımemiş	ağa	sok.	no:7	
Menteşe	eski	Nilüfer	Caner	huzurevi

83. Başvuru için gereken Belgeler nelerdir?
•		Başvuru	dilekçesi
•		Nüfus	Cüzdanı	Fotokopisi
•		Fakirlik	Belgesi
•	Şube	Müdürlüğümüzden	alınacak	gerekli	belgeler	evrakı
•		İlaç	yada	medikal	malzeme	talebi	varsa;	sağlık	kurulu	raporu	ve	reçete

84. Muğla Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü’nün engellilere 
sunduğu sosyal destek hizmetleri nelerdir?
		Sağlık	ve	Sosyal	Hizmetler	Şube	Müdürlüğü’nün	engellilere	sunduğu	sosyal	destek	hizmetleri;	
engellinin	sosyal	hayata	aktif	katılımını	sağlamak	için	gereken	sosyal	ve	mesleki	rehabilitasyon,	
kültürel	ve	sanatsal	 faaliyetler,	gezi	ve	eğlence	programları,	 spor	etkinlikleri,	kişisel	bakım	ve	
seminerler	şeklindedir.	Tüm	bu	destek	hizmetleri,	merkezler	ve	müdürlük	bünyesindeki	sosyal	
servis	tarafından	yürütülmekte	olup,	engelli	kişinin	yaşam	boyu	desteklenmesi	için	aile	ve	sos-
yal	çevre	dinamiklerinin	aktifleştirilmesi	sağlanır.	
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85. Sağlık ve Sosyal Hizmetler Şube Müdürlüğünün Engellilere sunduğu Evde Bakım Hiz-
metleri nelerdir?
		Daha	önce	bir	hekime	muayene	olmuş	engelli	vatandaşlarımıza	muayene	olduğu	hekim	tara-
fından	verilen	tedaviler	kişinin	kendi	ev	ortamında	yürütülmekte	olup	ilaç,	tıbbi	cihaz	ve	ekip-
manlarının	doğru	ve	uygun	koşullarda	kullanılması	hizmeti	verilmektedir.
Engellilere	yönelik	evde	bakım	hizmetleri	2’ye	ayrılmaktadır.
1.  Evde Tıbbi Bakım Hizmetleri
•		Bakıcı	ve	engelli	eğitimi
•		Sağlık	danışmanlığı
•		Pansuman	ve	yara	bakımı
•		Sonda	ve	kateter	uygulamaları
•		Serum	takma	ve	takibi
•		Enjeksiyon	uygulamaları	
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2. Evde Kişisel Bakım Hizmetleri
•		Saç	ve	sakal	kesimi	
•		Tırnak	kesimi
•		Tuvalet	ve	genel	vücut	temizliği	eğitimi
•		Beslenme	eğitimi	ve	desteği	hizmetleri	verilmektedir.

86. Sağlık ve Sosyal Hizmetler Şube Müdürlüğünün Engellilere sunduğu Evde Bakım Hiz-
metlerinden nasıl yararlanılabilir?
		Evde	Bakım	Hizmetlerinden	yararlanabilmek	için	yapılması	gereken;		444	48	01		nolu	telefon-
dan	(7)	yi	tuşlayarak	ilgili	arkadaşa	talebini	anlatmanız	yeterli	olacaktır.	

87. Sağlık ve Sosyal Hizmetler Şube Müdürlüğü’nün Sunduğu Hasta Nakil Hizmet Nedir? 
Ve bu hizmetten nasıl yararlanılabilir?
		Hasta	Nakil	Hizmetleri;	Muğla	İlinde	ikamet	eden,	engelli	yatalak	düşkün	kaza	veya	operasyon	
sonucu	Kontrol	ve	muayeneye	gitmesi	gereken	hastaların;	evden	hastaneye,	hastaneden	eve	ya	
da	evden	eve	naklinin	gerçekleştirilmesi	hizmetidir.	
Hasta	Nakil	Hizmetinden	yararlanabilmek	için	444	48	01	nolu	telefondan	(7)	yi	tuşlayarak	Hasta	
Nakil	Hizmetiyle	ilgili	birim	sorumlusu	arkadaşla	görüşerek	her	iki	taraf	için	de	uygun	bir	rande-
vu	saati	ayarlanarak	nakil	hizmetinden	faydalanılabilir.

88. Muğla Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı’nın Engellilere yönelik hizmet-
leri nelerdir?
	 	Toplu	Kara	Taşıma	Şube	Müdürlüğümüzce	engelli	haklarına	yönelik	kanun	ve	yönetmelikler	
kapsamında	yükümlülüklerimiz	ve	yapılan	çalışmalarla	ilgili	olarak;	18/11/2014	tarihinde	6567	
sayılı	Engelliler	hakkında	Kanunda	Değişiklik	Yapılmasına	Dair	Kanun	kapsamında,	UKOME	ku-
rulu	kararınca	26/11/2014	tarihinden	sonra	şehir	içi	yolcu	taşıma	hizmeti	yapan	kooperatif	üye-
lerinin	alacakları	araçların	6567	sayılı	Kanunda	belirtilen	teknik	özelliklere	uygun	olmaması	du-
rumunda	yetki	belgesi,	izin	ve	çalışma	ruhsatı	verilemeyeceği,	2014-2015	yılı	içerisinde	filomuza	
katılan	Otokar	marka	22	adet	Kent	LF	ve	24	adet	Maxi	City	araçlarımızdan	hepsinde	engelli	ram-
pası	ile	1	(bir)	engelli	yolcu	taşıma	kapasitesi	olduğu,	toplamda	önceki	yıllarda	filomuza	katılan	
araçlarla	birlikte	78	(yetmiş	sekiz)	adet	toplu	taşıma	hizmeti	veren	araçlarımızın	erişilebilir	olma	
özelliği	ile	engelli	ve	diğer	vatandaşlarımızın	hizmetine	sunularak	engelli	vatandaşlarımızın	da	
sosyal,	kültürel	ve	iş	hayatında	gereksinimlerinin	karşılanması	amaçlanmaktadır.
4736	sayılı	Kamu	Kurum	ve	Kuruluşlarının	Ürettikleri	Mal	ve	Hizmet	Tarifeleri	bazı	kanunlarda	
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değişiklik	yapılması	Hakkında	Kanun	ve	Aile	ve	Sosyal	Politikalar	Bakanlığının	04/03/2014	tarihli	
Resmi	Gazetede	yayınlanan	28931	sayılı	Ücretsiz	ve	İndirimli	Seyahat	Kartları	Yönetmeliğine	isti-
naden	engel	oranı	%40	ve	üzeri	olan	vatandaşlarımızın	ile	refakatçıları	Büyükşehir	Belediyemize	
ait	toplu	taşıma	araçları	ile	Belediyemiz	denetimindeki	özel	halk	araçlarından	ücretsiz	yararlan-
dığı,	bu	maksatla	il	genelinde	on	bir	(11)	farklı	noktada	sabit,	bir(1)	gezici	olmak	üzere	Ulaşım	
Dairesi	Başkanlığınca	kişiselleştirilmiş	seyahat	kart	basım	noktalarından	belgelerine	 istinaden	
verilen	refakatçı	kartı	ile	ücretsiz	kişiselleştirilmiş	seyahat	kartlarını	araçlarda	bulunan	elektronik	
kart	okuyucuya	okutarak	ücretsiz	ulaşım	sağlanmaktadır.	Engel	durumu	ağır	olan	vatandaşla-
rımızın	ise	posta	yolu	ile	dilekçe	ve	gerekli	evrakları	Büyükşehir	Belediyemize	göndermeleri	ile	
de	belgelerinin	incelenmesine	müteakip	ücretsiz	elektronik	seyahat	kartı	basılarak	adreslerine	
gönderilmektedir.
2015-2019	stratejik	planda	da	yer	alan	üzerinde	çalışmakta	olduğumuz	engelli	vatandaşlarımız	
için	akıllı	durak	sistemleri	çalışmalarına	devam	edilmekte	bu	kapsamda;	
•	 	 Engelli	 vatandaşlarımız	dahil	 tüm	yayaların	otobüs	duraklarına	kolay,	 engelsiz	 ve	bağımsız	
erişebilmelerini	sağlamak.
•	Engelliler	duraklarda	eğer	şeffaf/	saydam	malzeme	kullanılmış	ise,	görme	özürlü	yayalara	teh-
like	oluşturmaması	için,	bu	yüzeylerin	15	cm	yukarısına	14-16	cm	kalınlıkta	parlak,	renkli,	yansı-
tıcılı	bir	şerit	yapıştırılması
•	 	Engelli	vatandaşlarımızın	toplu	taşıma	araçlarına	engelsiz	ve	başkalarına	 ihtiyaç	duymadan	
inip	binebilmeleri	için	otobüsün	alt	basamağı	ile	kaldırım	aynı	seviyede	bulunması	veya	otoma-
tik	rampa	girişleri	yapılması
•		Duraklarda	engelli	vatandaşlar	için	oturma	bankı	ve	bankın	uygun	yerlerinde	tutamacı	(tutun-
ma	barları)	yapılması	gibi	birçok	engeli	ortadan	kaldıracak	engelsiz	bir	ulaşım	sağlamak	adına	
akıllı	durak	çalışmalarına	devam	edilmektedir.

89. Muğla Büyükşehir Belediyesi Turizm Gençlik ve Spor Dairesi Başkanlığı’nın Engellilere 
yönelik hizmetleri nelerdir?
•	 	Menteşe	ilçesinde	spor	yapmak	isteyen	Zihinsel	Engelli	ve	Otistik	Gruplar	 ile	temel	hareket	
becerilerinin	gelişimi,	sağlanmaktadır.
•		Ortaca	ilçesinde	Belediye	Başkanlığı	ve	Kent	Konseyi	ile	birlikte	Özel	Çoşku	ve	Başaran	Rehabi-
litasyon	Merkezindeki	engelli	öğrencilerimize	spor	eğitimi	verilmektedir.
•		Güney	Ege	Kalkınma	Ajansı	destekli,	Muğla	Zihinsen	Engelliler	Derneği,	Muğla	Sıtkı	Koçman	
Üniversitesi	ile	ortaklaşa	düzenlenen	“	Otizmde	Spor	ile	Yaşam	”	Projesi,	Düğerek	Sosyal	Tesisleri	
ve	spor	salonumuzda	devam	etmekte	olup	tesis	ve	antrenör	desteği	sağlanmaktadır.	
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•		Haftanın	5	günü	Milas	ilçesinde	Zihinsen	Engelli	ve	Otizmli	bireyler	ile	grup	ve	bireysel	olarak	
antrenmanlar	yapılmaktadır.
•		Marmaris	Engelliler	Derneği	ile	yapılan	çalışmalar	sonucunda	“	Engelleri	Sporla	Aşalım”	etkin-
liği	adı	altında	Marmaris	Spor	Salonu’nda	engellilere	yönelik	spor	uygulamaları	yapılmaktadır.
•		Muğla	İlindeki	engelli	envanteri	çalışmaları	devam	etmektedir.
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Engellilik konusunda Muğla Büyükşehir Belediyesi’nden beklentileriniz nelerdir? 

	 (Size	ayırılan	bu	sayfaya	düşünce,	öneri	ve	 isteklerinizi	yazdıktan	sonra	bu	sayfayı	Muğla	Bü-
yükşehir	Belediyesi	Sağlık	ve	Sosyal	Hizmetler	Şube	Müdürlüğü	adresi	Hacımemiş	ağa	sok.	No:7	
Menteşe/Muğla	adresine	elden	veya	posta	yoluyla	gönderiniz.	
			Ayrıca	0252	212	0566	numaraya	fakslaya	bilirsiniz.	Konu	ile	ilgili	düşüncelerinizi	e-posta	yoluyla	
ertanozturk@mugla.bel.tr	adresine	gönderebilirsiniz.	)
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