
HAKLARIM 
NELER?



SAĞLIK KURULU 
RAPORU 

 — Engelli bireylerin kendilerine tanınan haklardan 
yararlanabilmesi için Sağlık Bakanlığı tarafından 
yetkilendirilmiş hastanelerden sağlık kurulu raporu 
alması gerekmektedir. Sağlık Bakanlığı internet 
sitesinde yetkili hastaneler yer almaktadır.

RAM RAPORU
 — Özel eğitim ve rehabilitasyon hizmetinden 

yararlanacak engelli bireylerden okula gitmeyenler, 
ikamet ettikleri İlçe’nin Rehberlik Ve Araştırma 
Merkezi’nden, okula gidenler ise devam ettikleri 
okulun bulunduğu Rehberlik ve Araştırma 
Merkezinden RAM raporu alabilirler.

ENGELLİ KİMLİK 
KARTI

 — Engelli bireyin %40 ve daha fazla oranında engelli 
olduğunu gösteren engelli sağlık kurulu raporu 
ile beraber, bulundukları il ya da ilçenin Aile ve 
Sosyal Politikalar Bakanlığı Müdürlüklerine başvuru 
yapılarak alınır.



ELEKTRİK 
İNDİRİMİ

 — Engelli bireyin Elektrik tüketiminde indirimden 
faydalanabilmesi için hak sahibinin Türkiye 
Cumhuriyeti vatandaşı olması, düzenli yardım 
alması şartı aranmaktadır. İndirimden faydalanacak 
engelli bireyin  PTT’ye geçerli kimlik belgesi ve 
mesken elektrik faturası ibraz etmesi yeterlidir.

Elektrik indirim tutarı, 1-2 kişilik hanelere aylık 75 
kilovatsaat, 3 kişilik hanelere aylık 100 kilovatsaat, 
4 kişilik hanelere aylık 125 kilovatsaat, 5 ve daha 
fazla kişilik hanelere aylık 150 kilovatsaat karşılığı 
olup, indirim tutarı faturadan düşülecektir.

Su İNDİRİMİ
 — Engelli bireylere sağlanan su indirimi devlet 

tarafından zorunlu tutulmamakla birlikte birçok 
belediye tarafından, %40 ve üzeri engelli raporu 
bulunan vatandaşlarımızın yaşadığı haneye su 
indirimi uygulanmaktadır. 

75kWh

2 kişilik aileye

3 kişilik aileye

4 kişilik aileye

100kWh

125kWh

kamusal alanda

karşılığı indirim sağlanıyor.  2 



İLETİŞİM 
İNDİRİMİ



%50Digitürk

%25Uydunet %25TTnet

%25Turkcell Süperonline

Ayrıca Turkcell, Vodafone ve Türk Telekom engelli 
bireyler için özel tarifeler düzenlemektedir.
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ULAŞIM 
ALANINDA

İ N D İ R İ M



ULAŞIM ALANINDA İNDİRİM

 — Ulaşım Alanındaki engelli 
indiriminden yararlanabilmek 
için ikamet adresindeki  
Sosyal Hizmetler İl 
Müdürlüklerinden alınacak 
“Engelli Kimlik Kartı” 
gerekmektedir. Engelli Sağlık 
Kurulu Raporunda  “Bakıma 
muhtaç/ihtiyacı olan engelli/
ağır engelli” ibaresinin yer 
alması durumunda engelli 
kişi ile beraber seyahat 
eden refakatçi de ücretsiz 
ulaşımdan yararlanır. 

ŞEHİR İÇİ 
ULAŞIM

 — Belediye otobüsleri,
 — Metro seferleri, 
 — TCDD ve Deniz Yollarının şehir içi seferleri 

ücretsizdir.

ŞEHİRLERARASI 
ULAŞIM

 — Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demir Yolları ve Deniz 
Yolları şehirlerarası seferleri ücretsizdir

TCDD ve Deniz 
Yolları

 — Devlet Demiryollarına ve Deniz Yollarına ait şehir 
dışı seferleri ücretsizdir. ’’Ağır engelli’’ ibareli 
raporu olanların bir refakatçisi engelli kişi ile 
beraber olmak şartıyla ücretsiz ulaşımdan 
yararlanır.
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Şehirler Arası 
Otobüslerde 
İndirim

 — Otobüs firmaları, en az %40 oranında 
engelli olduğunu belgeleyen kişiler 
için geçerli ücret tarifesi üzerinden 
%40, aynı taşıtta 2’den fazla engelli 
yolcu bulunması halinde %30 indirim 
uygulanır. Refakatçi için indirim 
bulunmamaktadır.

DEVLET 
TİYATROLARI

 — Devlet Tiyatrolarında giriş ücretsizdir.

THY İndirimi
 — Türk hava yolları; engelli kimlik 

kartını bir defaya mahsus ibraz 
ederek Miles&Miles üyesi olmaları 
halinde iç hat seferlerinde %20 
dış hat seferlerinde %25 indirim 
uygulamaktadır.

 — HAVAŞ havaalanı servis otobüsleri 
ücretsizdir.

 — Havalimanı otoparklarında 15 güne 
kadar park ücretsiz; 15 günü geçen 
sürelerde ise normal otopark tarifesi 
üzerinden ücretlendirme yapılıyor.

MÜZE 
VE ÖREN 
YERLERİNDE 
İNDİRİM

 — Kültür ve Turizm Bakanlığı’na bağlı 
müze ve ören yerlerinde (görünür bir 
engel ya da belge ibrazı ile) engelli ve 
refakatçisi ücretsiz giriş yapabilir.



ULAŞIM ALANINDA İNDİRİM

DEVLET 
TİYATROLARI

 — Devlet Tiyatrolarında giriş ücretsizdir.

ARAÇ 
ALIMLARINDA 
ÖTV İNDİRİMİ 

 — Motor Silindir Hacmine bakılmaksızın, ÖTV 
ve diğer tüm vergiler dahil bedeli 247.400 TL 
altında olan motorlu taşıtlar, engellilik derecesi 
yüzde %90 ve üzeri engelliler tarafından 5 yılda 
bir defaya mahsus olmak üzere ilk iktisabı ÖTV 
den muaf tutulur. Her yıl geçerli olan araç bedeli 
resmi gazetede yayınlanır. 

 — Engel oranı %90’ın altında olan engelli bireyler 
alacakları otomobilde engellerine yönelik 
düzenleme yaparak ÖTV muafiyetinden 
yararlanabilir.

 — Engel oranı en az %40 olan engelli bireyler de 
ÖTV indiriminden faydalanabilirler. 

MOTORLU 
TAŞITLAR 
VERGİSİ 
MUAFİYETİ 

 — Engel oranı %90 ve üzeri olan engelli 
bireyler vergi dairesine müracaat 
ettiği takdirde, adlarına kayıtlı 
taşıtları Motorlu taşıtlar vergisinden 
istisna edilmiştir. Rapor süresi 
yenilendikçe, yeni rapor ilgili vergi 
dairesine ibraz edilmelidir.

en az%40
engelli bireyler ÖTV indiriminden 
faydalanabilirler.
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P
ENGELLİ PARK 
KART ve ENGELLİ 
PARK YERLERİ

 — Engelli birey adına kayıtlı ÖTV indirimli araçlar ile %90 
ve üzeri engel oranına sahip bireylere ait ÖTV indirimsiz 
alınan araçlar için bulunulan il veya ilçelerdeki Trafik 
Denetleme Amirliklerinden alınan karttır. Engelli park 
karta sahip kişiler, engelliler için ayrılmış park yerlerine 
araçlarını park ettiklerinde kartı camdan görünecek 
şekilde yerleştirmeleri gerekiyor.

 — Engelli park kart sahipleri Hava alanlarında ve 
Belediye tarafından işletilen otoparklarda ücretsiz 
yararlanabilirler.

 — ÖTV indirimli aracı olanlar yaşadıkları evlerin önüne 
ilgili belediyeye müracaat ederek Engelli Araç Park Yeri 
yaptırabilirler.



EMLAK VERGİSİ 
İNDİRİMİ

 — Evin mülkiyetinin engelli bireyin üzerinde olması 
şartı ile 200 metrekareyi geçmeyen tek evde emlak 
vergisi muafiyeti vardır.Ayrıca bir ev için pay sahipliği 
olunduğunda yine 200 metrekareye kadar olan paylar 
için muafiyet vardır. 

KDV Muafiyeti
 — Engellilerin eğitimleri, meslekleri, günlük yaşamları 

için özel olarak üretilmiş her türlü araç, gereç ve özel 
bilgisayar programları, Katma Değer Vergisinden 
istisna edilmiştir.

gelir vergisi

 — Engelli kişi ya da 
bakmakla yükümlü 
olduğu engelli çocuğu 
bulunan hizmet 
erbabı veya serbest 
meslek erbabı gelir 
vergisi indiriminden 
yararlanır. Engel 
oranı değişikliğinde 
ve süreli raporların 
yenilenmesi halinde 
yeni raporun bildirilme 
zorunluluğu vardır.



NÖBET 
MUAFİYETİ &
İZİN HAKKI



Engelli Çocuğu Olan 
Çalışan Annelere 
Erken Emeklilik 
Hakkı

 — Engelli Sağlık Kurulu Raporunda 
“Bakıma muhtaç/ihtiyacı olan engelli/
ağır engelli” ibaresinin  yer alması şartı 
ile engelli çocuğu bulunan anneler 
yararlanır.1 Ekim 2008 sonra geçen 
prim ödeme gün sayılarının dörtte biri, 
prim ödeme gün sayılarına eklenir. 

 — Kamu çalışanlarının 
bakmakla yükümlü olduğu 
engelli bireyin, bakıma 
muhtaç olduğunu engelli 
sağlık kurulu raporu ile 
belgelendirmesi halinde; 
Engelli bireyin bakımını 
sağlamak için günlük 
izin alımında kolaylık 
sağlanması, mesai 
dışındaki nöbet ve gece 
vardiyasından muaf 
tutulur. Engel oranı %70 
ve üzeri çocuğa sahip olan 
çalışan ebeveynlerinden 
sadece bir tanesinin 
kullanması kaydı ile,bir 
yıl içinde toplam 10 güne 
kadar mazeret izni verilir.
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TAYİN 
HAKKI 



 — Devlet Memurları Kanunu Ek Madde 39:‘’Devlet 
memurlarının, hayatını başkasının yardım veya bakımı 
olmadan devam ettiremeyecek derecede engelli olduğu 
sağlık kurulu raporu ile tespit edilen eşi, çocukları ile 
kardeşlerinin, memuriyet mahalli dışında resmî veya 
özel eğitim ve öğretim kuruluşlarında eğitim ve öğretim 
yapacaklarının özel eğitim değerlendirme kurulu 
tarafından belgelendirilmesi hâlinde, ilgilinin talebi 
üzerine eğitim ve öğretim kuruluşlarının bulunduğu 
il veya ilçe sınırları dahilinde kurumunda bulunan 
durumuna uygun boş bir kadroya ataması yapılır.’’
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SOSYAL 
YARDIM 
HAKLARI
 

SOSYAL



Yetim Maaşı
 — Engelli çocuğun, yaşa bakılmaksızın, engel 

oranının %60 ve üzeri olması halinde çalışan 
anne ya da babasının vefatı halinde çocuğa 
yetim maaşı bağlanır. 

Evde Bakım 
Maaşı Aylığı

 — Engelli sağlık kurulu raporunda engel 
oranı %50 ve üzeri olan, bakıma muhtaç/
ihtiyacı olan engelli/ağır engelli” ibaresinin  
yer alması şartı ile engelli çocuğu bulunan 
aile,Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüklerine 
başvurması gerekir. Hane içerisindeki birey 
sayısının kişi başına düşen ortalama aylık 
gelir tutarının,bir aylık net asgari ücret 
tutarının 2/3’ünden daha az olduğunun 
belgelenmesi gerekmektedir. 

Engelli Aylığı
 — Engelli aylığı 2022 sayılı 

kanun kapsamında, hiçbir 
sosyal güvencesi olmayan, 
ilgili Sosyal Yardımlaşma ve 
Dayanışma Vakfı tarafından 
muhtaçlığı belgelenen, 
engelli sağlık kurulu raporu 
%40 ve üzeri olan 18 
yaşından büyük engellilere, 
18 yaşından küçük engelli 
yakını bulunanlara verilen 
aylıktır.
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TIBBİ MALZEME HAKLARI



TIBBİ MALZEME HAKLARI
 — Hanede kişi başına düşen miktar asgari ücretin üçte 

birinden az olanlar bağlı oldukları il ya da ilçedeki Sosyal 
Yardımlaşma Dayanışma Vakfına başvurarak almış 
oldukları tıbbi malzemelerin Sosyal Güvenlik Kurumu 
ödemesi dışında kalan miktarı talep edebilirler.
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Ortez, Protez, İşitme 
Cihazı, Sonda Alımı

 — İlgili birimlerce raporlanan ve reçetesi yazılan 
malzemeler Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından 
belirlenen miktarda ödeme yapılarak temin 
edilir. Gelir tutarının, bir aylık net asgari 
ücret tutarının 2/3’ünden daha az olduğunun 
belgelenmesi gerekmektedir. 

Tekerlekli Sandalye 
(Manuel ve Akülü 
Tekerlekli Sandalye)

 — Beş yılda bir kez olmak üzere ilgili birimlerce 
verilen malzeme raporu ile reçete edilmesi 
şartı ile Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından 
belirlenen miktarda ödeme yapılarak temin 
edilir.



Özel Eğitim ve 
Rehabilitasyon 
Hakkı

 — Engelli Sağlık Kurulu Raporu ile ikamet 
edilen ilçede bulunan Rehberlik 
Araştırma Merkezlerine müracaat 
edilerek alınan raporla özel eğitim ve 
rehabilitasyon hakkı kullanılabilir.

Orta Öğretimde 
Ortak Sınavlardan 
Muafiyet

 — Orta ve ağır düzeyde zihinsel 
yetersizliğe sahip engelli öğrenciler 
ortak sınavlardan muaftır.

 — Görme engelliler ve az görenler için 
sınav süresine ek süre verilir.

 — Engelli öğrenciler velilerinin talebi ile 
ortak sınavlardan muaf tutulabilirler.

Bakıma Muhtaç 
Yakını Olan Er 
ve Erbaş 

 — Anne, baba, eş ya da 
çocuklarından bakıma muhtaç 
engelli oldukları yetkili 
hastaneden alınmış sağlık raporu 
ile belgeleyen erbaş ve erler 
ailesinin ikametine yakın bir 
garnizonda askerlik yapabilmek 
için bulundukları ildeki askerlik 
şubesine, kuvvet komutanlıklarına 
dilekçe ile başvurabilirler. Talep 
ilgili birimlerce değerlendirilebilir.
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ENGELLİ 
SORUNLARINI 
DANIŞMA



183ALO
 — Tüm haklar için; Alo 183 Aile, Kadın, Çocuk, Engelli ve Sosyal 

Hizmet Danışma Hattı’ndan bilgi alınabilir.

 22 



Bu yayın TANAP tarafından Sosyal ve Çevresel Yatırım Programları kapsamında finanse edilmiştir. Bu yayının içeriğinden yalnızca Serebral Palsili Çocuklar Derneği (SERÇEV) 
sorumludur, yayın içeriğinin herhangi bir şekilde TANAP’ın görüşlerini yansıttığı sonucu çıkartılamaz.


