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ENGELLİLER MÜDÜRLÜĞÜ

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sağlık Daire Başkanlığı Engelliler Müdürlüğü, sosyal yarar 
gözeterek, karşılıksız kamu hizmeti yürütmektedir. Engellilerin yaşam şartlarının iyileştirilmesi 
ve sosyal hayata katılımı noktasında İstanbul’da yaşayan tüm engellilere ve ailelerine yerinde 
hizmet ulaştırmak amacıyla, 27 ilçede 24 merkez ve 8 irtibat bürosunda engellilikle ilgili 
bilgilendirme, bilinçlendirme, yönlendirme, danışmanlık, sosyal ve mesleki rehabilitasyon 
hizmeti vermektedir.

1994 yılında İstanbul Büyükşehir Belediyesi bünyesinde engellilere yönelik hizmet sunmak 
amacıyla Özürlüler Koordinasyon Merkezi adıyla kurulmuştur. 

2006 yılına kadar değişik adlar ve kurumsal yapılarda hizmetlerini sürdürmüştür.

2006 yılında yeni açılan şubeleri ve çeşitlenen hizmet yapısıyla İstanbul Büyükşehir Belediyesi 
Sağlık Daire Başkanlığı bünyesinde İstanbul Özürlüler Müdürlüğü (İSÖM) adıyla bir müdürlük 
haline gelmiştir.  

2013 yılında engelli bireylere yönelik ibarelerin değiştirilmesini içeren kanunun yürürlüğe 
girmesiyle birlikte İstanbul Engelliler Müdürlüğü (İSEM) ismiyle hizmet vermeye devam 
etmektedir.
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ENGELLİ HAKLARI VE ENGELLİ HİZMETLERİ

1.  Engelli kime denir?

Doğuştan veya sonradan herhangi bir nedenle; bedensel, zihinsel, ruhsal, duyusal ve sosyal yeteneklerini, 
çeşitli derecelerde kaybetmesi dolayısıyla, toplumsal yaşama uyum sağlama ve günlük gereksinimlerini 
karşılama güçlükleri olan; korunma, bakım veya iyileştirme (rehabilitasyon), danışmanlık ve destek hizmetine 
ihtiyaç duyan kişilere (engelli) denir.

2.  Ağır engelli kime denir?

Engel durumuna göre engel oranının %50 ve üzerinde olduğu tespit edilenlerden, günlük yaşam aktivitelerini 
başkalarının yardımı olmaksızın yerine getiremeyeceğine engelli sağlık kurulu tarafından karar verilen kişilerdir.

3.  Engelli sağlık kurulu raporu nedir?

Kişinin engel ve sağlık durumu ile kullanım amacını belirten, yetkili hastanelerin engelli sağlık kurulunca 
hazırlanan belgedir.

4.  Engelli sağlık kurulu raporu nereden ve nasıl alınır?

Engelli sağlık kurulu raporu alabilmek için, Bakanlıkça rapor vermeye yetkilendirilen hastanelere engelli, velisi 
ya da vasisinin doğrudan veya kamu kurum ve kuruluşlarından (Sosyal Yardımlaşma Vakfı, Türkiye İş Kurumu, 
Defterdarlık) alacakları sevklerle başvuru yapmaları gerekir.

5.  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. 
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6.   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.

7.   Özel hastanelerde düzenlenen engelli raporları geçerli midir?

Özel hastaneler tarafından verilen raporlar geçerli değildir.

8.   Engelli sağlık kurulu raporlarından ücret talep edilebilir mi?

Sağlık Bakanlığı tarafından 2010 yılında çıkarılan genelgeye göre rapor vermeye yetkili hastaneler gerekli 
görürlerse engelli sağlık kurulu raporundan ücret alabilirler.

9.   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 bulunduğu ilin Sağlık 
Müdürlüğüne 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, kişi 
yeniden muayene edilmesi ve rapor tanzim edilmesi amacıyla İl Sağlık Müdürlüğü kanalıyla gönderilir. Hakem 
hastanenin Engelli Sağlık Kurulunca verilen kararı kesindir.

10.  Engelli kimlik kartı nedir?

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı İl Müdürlüklerince %40 ve üzeri engellilere verilecek kimlik kartıdır. Kimlik 
kartına sahip her Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı, yürürlükte bulunan yasal düzenlemelerle engellilere tanınan 
hak ve hizmetlerden yararlanır.
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11.  Engelli kimlik kartını kimler alabilir?
Engelli sağlık kurulu raporları ile ilgili yönetmeliğe göre düzenlenmiş raporla en az %40 engelli olduğunu 
belgeleyen kişiler engelli kimlik kartı alabilir.

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

13.  Engelli kimlik kartına başvurmak için gerekli belgeler nelerdir?
Engelli sağlık kurulu raporu aslı ya da onaylı fotokopisi, nüfuz cüzdanı fotokopisi, 1 adet fotoğraf. 

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

15.  Engelli maaşını kimler alabilir?
Engelli maaşı alabilmek için, Türk vatandaşı olmak, en az %40 oranında engelli sağlık kurulu raporuna sahip 
olmak, herhangi bir sosyal güvenceye sahip olmamak,  kanunen bakmakla mükellef kimsesi bulunmamak, 
kendisine nafaka bağlanmış ya da bağlanması mümkün olmamak, kişi başına düşen gelirin kanunla belirlenen 
muhtaçlık sınırının altında olması gerekir.

16.  Engelli maaşı başvurusu nereye yapılır?

Engelli maaşı almak için ikamet edilen ilçe kaymakamlığındaki Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına 
müracaat edilir.
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17.  Engelli maaşına başvurmak için gerekli belgeler nelerdir?
Engelli sağlık kurulu raporu, kimlik fotokopisi, başvuru formu, engellinin vasisi var ise vasi kararı örneği, 
engellinin vekili varsa vekaletname örneği.

18.  Engelli maaşı hangi durumlarda kesilir?
Engelli maaşının kesilmesini gerektiren sebepler şunlardır:

a. Engellinin ölümü,
b. Engellinin Türk vatandaşlığından çıkarılması,
c. Engellinin maaştan feragatı,
d. Engelli ya da 18 yaşından küçük engelli yakınının sosyal güvenceye sahip olması, 
e. 18 yaşından küçük engellinin 18 yaşını tamamlaması,
f. Her ne suretle olursa olsun kanunlarla belirlenen muhtaçlık sınırının üzerinde gelir elde edilmesi,
g. Süreli engelli sağlık kurulu raporunun süresinin dolmasına rağmen yeni raporun 1 yıl içinde vakfa 

verilmemesi,
h. Adres değişikliğinin 1 yıl içinde vakfa bildirilmemesi,
i. Engelli maaşının aralıksız 1 yıl alınmaması.

19.  Engelli maaşı alanların tedavi giderleri nasıl karşılanır? 
Engelli maaşı alan kişilerin tedavi giderleri Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Hakkında Kanun 
gereğince devlet tarafından genel sağlık sigortası kapsamında karşılanır.

20.  Engelli maaşının kesilmesini gerektiren sebepler bildirilmezse ne olur?
Engelli maaşının kesilmesini gerektiren sebepler 3 ay içinde bildirilmezse, yapılan incelemede haksız yere 
alındığı tespit edilen maaşlar geriye dönük yasal faiziyle birlikte engelliden veya vasisinden geri alınır.
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21.  Aynı evde birden fazla engelli varsa her birisi için ayrı maaş başvurusu yapılabilir mi?

Aynı evde birden fazla engelli bulunduğunda, kişi başına düşen gelir muhtaçlık sınırının altında ise ve engelli 
maaşı için aranan diğer şartlar mevcutsa her biri için ayrı maaş başvurusunda bulunulabilir.

22.  Engelli maaşı başvurusu için 18 yaşını doldurmuş engellide vesayet şartı aranır mı?

Maaş başvurusu yapılırken eğer engelli 18 yaşını doldurmuş ve vekâletname veremeyecek derecede ağır 
engelli ise vesayet şartı aranır.

23.  Engelli maaşı hangi dönemlerde ödenir?

Engelli maaşı üçer aylık dönemlerde ödenir.

24.  Engelli maaşı her ay ödenemez mi?

Engelli maaşının ödeme dönemleri mevcut düzenlemeye göre üçer aylık dönemler olduğu için maaşlar her 
ay ödenememektedir.

25.  Evde bakım ücreti nedir?

Engelli sağlık kurulu raporuyla ağır engelli olduğu belgelenen, hayatını başkasının yardımı ve bakımı olmadan 
devam ettiremeyen kişilerin yakınlarına Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlükleri tarafından aylık olarak 
ödenen ücrettir.

26.  Evde bakım ücretini kimler alabilir?

Ağır engelli olduğu engelli sağlık kurulu raporunun sonuç bölümündeki ağır ibaresi “evet” yazılarak 
belgelendirilen kişilerin yakınları şu şartlarla evde bakım ücreti alabilir:
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a. Engellinin ağır engelli olduğu engelli sağlık kurulu raporunun sonuç bölümündeki ağır ibaresine evet 
yazılarak belgelendirilmeli,

b. Engelli başkasının yardımı ve bakımı olmadan hayatını devam ettiremeyecek durumda olmalı,
c. Kişi başına düşen gelir aylık net asgari ücretin üçte ikisinin altında olmalı,
d. Engelliye bakacak yakını onun bakımı için günde en az 8 saat ayırmalı.

27.  Evde bakım ücreti başvurusu nereye yapılır?

Evde bakım ücreti almak için Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı İl/İlçe Müdürlüklerine başvurmak gerekir.

28.  Evde bakım ücretine başvurmak için gerekli belgeler nelerdir?

Bakım aylığı için gerekli belgeler

a. T.C. kimlik numarası beyanı,
b. Engelli sağlık kurulu raporu,
c. Bakmakla yükümlü olunan bireyler kapsamındaki kişilerin gelir ve mal durumuna ilişkin yazılı beyanı ve 

taahhüdü ile beyanın içeriğine dair belgeler,
d. İki adet vesikalık fotoğraf,
e. Varsa öğrenim durumunu gösterir belge veya sureti,
f. Engellinin vasisi var ise, vesayete ve vasi atanmasına ilişkin mahkeme kararı,
g. Anne babanın boşanmış olması hâlinde, boşanmaya ilişkin mahkeme kararı.

29.  Ailede birden fazla bakıma muhtaç engelli varsa her biri için evde bakım ücreti alınabilir mi?

Kişi başına düşen gelir, asgari ücretin üçte ikisinin altında ise ailede bakıma muhtaç her engelli için ayrı ayrı 
evde bakım ücreti alınabilir. Fakat mevcut düzenlemeye göre bir bakıcı akrabanın, aynı anda en fazla iki 
engelliye bakabileceği hükme bağlanmıştır. 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. 
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30.  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 ana ve babası, eşinin kardeşleri, eşinin kardeşlerinin eşleri 
ile çocukları, amcaları ve amcalarının eşleri, amca çocukları ile bunların eşleri, halaları ile halalarının eşleri, 
hala çocukları ile bunların eşleri, dayıları ve dayılarının eşleri, dayı çocukları ile 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.

31.  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.

32.  Evde bakım ücreti hangi durumlarda kesilir?

Bakım Aylığının kesilme sebepleri

a. Bakıma muhtaç engellinin ölümü,
b. Engellinin sağlık kurulu raporunun değişmesi sonucu ağır ibaresine hayır yazılmasıyla ağır engelli 

olmadığının anlaşılması,
c. Adres değişikliğinin süresinde bildirilmemesi,
d. Kişi başına düşen gelir miktarının asgari ücretin üçte ikisinin üzerinde olması.

33.  Bir bakıcı kaç bakıma muhtaç engellinin bakımını üstlenebilir?

Bir bakıcı en fazla iki bakıma muhtaç engellinin bakımını üstlenebilir.
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34.  Evde bakım maaşı almak engelli maaşı almaya engel midir?

Gelir kriterini aşmıyor olmak kaydı ile bakım maaşı almak engelli maaşı almaya engel değildir.

35.  Muhtaç aylığı nedir?

Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından, Vakıflar Yönetmeliğinin hükümlerine göre, 18 yaşından büyük engelli 

bireylere ve 18 yaşından küçük engelli çocuğu bulunan ana babalara ve ayrıca, annesi veya babası olmayan 

18 yaşından gün almamış yetim çocuklara ödenen aylıktır.

36.  Muhtaç aylığından kimler yararlanabilir?

a. Muhtaç aylığından yararlanabilecekler %40 ve üzerinde engeli olan,

b. Sosyal güvencesi olmayan (primleri devlet tarafından ödenen),

c. Herhangi bir gelir veya aylığı bulunmayan,

d. Mahkeme kararı veya kanunla bakım altına alınmamış olan,

e. 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.

37.  Muhtaç aylığı başvurusu için gerekli belgeler nelerdir?

Muhtaç aylığı başvurusu için engelli sağlık kurulu raporu ve başvuru formu gerekir. 

38.  Muhtaç aylığı başvurusu nereye yapılır?

Muhtaç aylığına başvuru, ikamet edilen ilin bağlı olduğu Vakıflar Bölge Müdürlüğüne şahsen, posta yoluyla 

veya Genel Müdürlüğün internet sitesi üzerinden yapılabilir.
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39.  Yaşlılık aylığı nedir?

Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından 65 yaşını doldurmuş olan kişilere ödenen aylıktır.

40.  Yaşlılık aylığından kimler yararlanabilir?

Yaşlılık aylığından yararlanabilmek için

a. 65 yaşını doldurmak,

b. Kanunen bakmakla yükümlü kimsesi bulunmamak, 

c. Sosyal güvenlik kurumlarından her ne ad altında olursa olsun bir gelir veya aylık hakkından yararlanmamak, 

d. Nafaka bağlanmamış veya bağlanması mümkün olmamak,  

e. Mahkeme kararıyla veya doğrudan mevzuat gereği bağlanmış herhangi bir devamlı gelire sahip 

bulunmamak ve kanunlarla belirlenen muhtaçlık sınırının altında bir gelire sahip olmak gerekir.

41.  Yaşlılık aylığı başvurusu için gerekli belgeler nelerdir?

Yaşlılık aylığı başvurularında herhangi bir belge talep edilmez.

42.  Yaşlılık aylığı başvurusu nereye yapılır?

Yaşlılık aylığına başvuru ikamet edilen il ya da ilçedeki Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına yapılır.

43.  Özel eğitim nedir?

Özel eğitime ihtiyacı olan bireylerin eğitim ve sosyal ihtiyaçlarını karşılamak için özel olarak yetiştirilmiş 

personel tarafından, geliştirilmiş eğitim programları ve yöntemleri, bu bireylerin tüm gelişim alanlarındaki 

özellikleri ile akademik disiplin alanlarındaki yeterliliklerine dayalı olarak uygun ortamlarda sürdürülen 

eğitimdir.
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44.  Kimler özel eğitimden yararlanabilir? 
Özel eğitimden yararlanabilmek için

a. Özel eğitimden yararlanacak engellinin engelli sağlık kurulu raporunda özel eğitimden 
yararlanabileceğinin belirtilmesi,

b. Rapordaki engel oranının en az %20 olması,
c. Rehberlik Araştırma Merkezlerince özel eğitim alabilmek için karar verilmesi,
d. Engelli bireyin özel eğitim alabilmek için gerekli yaşta olması gerekir.

45.  Özel eğitimden yararlanabilmek için nereye başvurmak gerekir?
Engellinin özel eğitimden yararlanabilmesi için velisi ya da vasisi tarafından ikamet edilen ilçenin Rehberlik 
Araştırma Merkezine müracaat etmesi gerekir.

46.  Özel eğitime başvurmak için gerekli belgeler nelerdir?
Özel eğitim için gerekli belgeler

a. Bireyin, velisinin ya da okul/kurum yönetiminin yazılı başvurusu. 
b. Okula/kuruma kayıtlı öğrenciler için bireysel gelişim raporu. 
c. Gerektiğinde tıbbi tanılaması ile ilgili sağlık kurulu raporu.

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

48.  Özel eğitimde yaşanan problemlerde nereye başvurmak gerekir?
Özel eğitimde yaşanan problemler ile ilgili başvuru makamı ilçedeki Millî Eğitim Müdürlükleridir.
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49.  Engelliler ilköğretimde hangi eğitim modellerinden faydalanabilir?

Engelliler, ilköğretimde özel alt sınıflarda, kaynaştırma sınıflarında ya da engel durumlarına uygun olan 
okullarda eğitim alabilirler.

50.  Engellilerin ilköğretimde hangi eğitim modelinden faydalanacağı nasıl belirlenir?

Engellinin ilköğretimde hangi kapsamda eğitim alacağını belirlemek için Rehberlik Araştırma Merkezlerine 
başvurulur. Sağlık kurulu raporunda belirtilen engel durumuna uygun olan eğitim modeli, Rehberlik Araştırma 
Merkezinde engelli yakınıyla birlikte yapılan değerlendirmenin ardından belirlenir.

51.  Engellilere yönelik mesleki eğitimler için hangi kurum/kuruluşlara başvurmak gerekir?

Meslek Edindirme Kurslarından yararlanmak isteyen engelli bireyler Türkiye İş Kurumu İl Müdürlüklerine, 
Mesleki Eğitim Merkezlerine ve Halk Eğitim Merkezlerine başvurabilirler. Ayrıca belediyeler, sivil toplum 
kuruluşları ve üniversiteler tarafından açılan Mesleki Eğitim Kursları da bulunmaktadır, engelli bireyler bu 
kurslardan yararlanmak için kursu açan kuruma başvurmalıdır.

52.  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 takip edebilir, engelliler için düzenlenen devlet memurluğu 
sınavına girebilir ve açıklanan kadroları takip edebilirler.

53.  İŞKUR’a başvuru koşulları nelerdir?

İŞKUR’a başvuracak engelli bireylerin 14 yaşını doldurmuş ve sağlık kurulu raporuna göre %40 ve üzerinde 
engelli olması, sağlık kurulu raporunda herhangi bir işte çalışamaz bilgisinin yer almaması gerekir.
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54.  İŞKUR’a başvurmak için gerekli belgeler nelerdir?

a. Engellilik ölçütü, sınıflandırması ve engellilere verilecek sağlık kurulu raporları hakkındaki yönetmeliğe 
göre tam teşekküllü devlet hastanelerinden alınmış hangi işlerde çalıştırılıp çalıştırılamayacaklarına dair 
sağlık kurulu raporu 

b. T.C. kimlik numarası, yabancılar için İçişleri Bakanlığı tarafından verilen yabancı kimlik numarasına sahip 
olmak

c. Üç adet fotoğraf
d. Diploma fotokopisi 
e. Varsa bitirmiş olduğu kurslara ilişkin sertifikalar gerekmektedir.

55.  Engelli bireyler için devlet memuru olma şartları nelerdir?
Devlet memuru olabilmek için

a. Türk vatandaşı olmak,
b. 18 yaşını doldurmak,
c. En az %40 engelli olduğunu engelli sağlık kurulu raporu ile belgelemek,
d. Kura ile atanacaklar için en az ilkokul mezunu olmak,
e. Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavına girecekler için en az lise mezunu olmak gerekir.

56.  Özel sektörde engelli işçi çalıştırma oranı yüzde kaçtır?
Özel sektörde engelli işçi çalıştırma oranı %3’tür.

57.  Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (E-KPSS) nedir? Kaç yılda bir yapılır?
Engelli kadrosuna devlet memuru olarak atanmak için Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) 
tarafından 2 yılda bir yapılan sınavdır.  
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58.  Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı’na kimler katılabilir?

En az lise mezunu, %40 ve üzeri engeli olan bireyler düzenlenen Devlet Memurluğu Sınavına katılabilirler.

59.  Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı başvurusu nasıl yapılır?

Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı’na başvuru yapmak isteyen engelli bireylerin ilk olarak ÖSYM’ye 

ait www.osym.gov.tr adresli internet sitesinden edinecekleri Aday Başvuru Formu ile Aile ve Sosyal 

Politikalar Bakanlığı İl Müdürlüğüne başvurması gerekir. Burada düzenlenecek Ön Kabul ve Taahhüt 

Beyanı belgesinin bir örneği, nüfus cüzdanı, engelli sağlık kurulu raporu, diploma ve diğer ilgili belgeler 

ile adayın kendisi tarafından ÖSYM Başvuru Merkezine verilerek sınav başvuru süreci tamamlanmış olur.

60.  Engelliler kaç yılda emekli olabilir?

Engelliler 2009 öncesi çalışmaya başlamışlarsa emekli olabilmeleri için;

a. Birinci derece (%80 ve üzeri) engellilerin 3.600 iş günü prim ödemeleri ve 15 yılını doldurmaları,
b. İkinci derece (%60-80 arası) engellilerin 4.000 iş günü prim ödemeleri ve 18 yılını doldurmaları, 
c. Üçüncü derece (%40-60 arası) engellilerin 4.400 iş günü prim ödemeleri ve 20 yılını doldurmaları 

gerekmektedir. 

2009 yılı ve sonraki yıllarda çalışmaya başlayan engelliler ise;

a. % 60 ve üzeri engelli olanlar 3.960 gün prim ödemek ve 15 yılını doldurmak,
b. % 50-59 arası engelli olanlar 4.320 gün prim ödemek ve 16 yılını doldurmak,
c. % 40-49 arası engelli olanlar 4.680 gün prim ödemek ve 18 yılını doldurmak suretiyle emeklilik için 

müracaat edebilirler.   
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61.  Malulen emekliliğin şartları nelerdir?
Malulen emekliliğe müracaat edilebilmesi için;

a. Çalışmaktayken iş gücünün %60’ını kaybettiğinin kurumca sevk edilen sağlık kuruluşlarından alınan 
sağlık kurulu raporu ile belgelendirilmesi,

b. En az on yıldan beri sigortalı bulunup toplam olarak 1.800 gün veya başka birinin sürekli bakımına 
muhtaç derecede malûl olan sigortalılar için ise sigortalılık süresi aranmaksızın 1.800 gün malûllük, 
yaşlılık ve ölüm sigortaları primi bildirilmiş olması,

c. Malûliyeti nedeniyle sigortalı olarak çalıştığı işten ayrıldıktan veya işyerini kapattıktan veya devrettikten 
sonra kurumdan yazılı istekte bulunulması gerekir.

62.  Engelli çocuğu bulunan çalışan anneler için özel bir düzenleme var mıdır?

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun 28. maddesine göre bakıma muhtaç 
derecede engelli çocuğu bulunan sigortalı annelerin 01.10.2008 tarihinden sonraki prim ödemelerinin dörtte 
biri toplam prim ödeme gün sayılarına eklenerek erken emeklilik hakkı elde etmeleri sağlanmıştır.

63.  Engellilerin yararlanabileceği vergi indirimleri nelerdir?

Engellilerin yararlanabilecekleri vergi indirimleri, Gelir Vergisi İndirimi, Emlak Vergisi İndirimi, Özel Tüketim 
Vergisi (ÖTV) Muafiyeti, Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) Muafiyeti, Gümrük Vergisi Muafiyeti ve engellilerin 
günlük yaşamları için özel olarak üretilmiş araç-gereçlerde Katma Değer Vergisi İstisnasıdır.

64.  Engelliliğe bağlı Gelir Vergisi indiriminden kimler yararlanabilir?
Engelliliğe bağlı Gelir Vergisi indiriminden engelli hizmet erbabı, bakmakla yükümlü olduğu engelli kişi 
bulunan hizmet erbabı, engelli serbest meslek erbabı, bakmakla yükümlü olduğu engelli kişi bulunan serbest 
meslek erbabı yararlanabilir. Basit usulde vergilendirilenlerden, tüccar ve ücretli durumuna girmeksizin, 

ENGELLİ HAKLARI VE ENGELLİLERE YÖNELİK HİZMETLER KİTAPÇIĞI22



imalat, tamirat ve küçük sanat işleri ile uğraşan (ilk madde ve yardımcı malzeme müşteriye ait olarak faaliyet 
gösteren terzi, tamirci, marangoz gibi) engelliler yararlanabilir.

65.  Kamu Sektöründe ve Özel Sektörde çalışan engellilerin Gelir Vergisi indiriminden     
 faydalanabilmeleri için yapması gereken işlemler nelerdir?
Gelir vergisi indiriminden yararlanmak isteyen engelli hizmet erbabı, nüfus cüzdanı örneği ve çalıştığı 
işyerinden alacağı hizmet erbabı olduğunu gösterir belge ile birlikte illerde Defterdarlık Gelir Müdürlüğüne, 
bağımsız Vergi Dairesi bulunan ilçelerde Vergi Dairesi Müdürlüğüne, diğer ilçelerde Mal Müdürlüğüne bir 
dilekçe ile başvurmalıdır.

66.  Gelir Vergisi indirimine başvurmak için gerekli belgeler nelerdir?
Vergi indirimi için gerekli belgeler:

a. İşyerinden alınacak engelli olarak çalıştıklarına dair belge,
b. Engelli sağlık kurulu raporu,
c. Kimlik fotokopisi,
d. 3 adet fotoğraf.

Bakmakla yükümlü olduğu engellisi olanlar için gerekli belgeler:

a. Kendisine ait çalışma belgesi,
b. Engellinin sağlık kurulu raporu,
c. Engelliye ait kimlik fotokopisi,
d. Engellinin üç adet fotoğrafı.

67.  Engellilere sahip oldukları konutta vergi muafiyeti var mıdır?
Emlak Vergisi Kanunu’nun 8. maddesine göre; %40 ve üzeri engelli olup, brüt metrekaresi 200’ü geçmeyen 
bir eve sahip engelliler emlak vergisinden muaftır.
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68.  Emlak Vergisinden muaf olabilmek için nereye başvurmak gerekir? Gerekli belgeler nelerdir? 
Emlak Vergisinden muaf olabilmek için konutun bağlı bulunduğu belediyeye engelliye ait konutun tapusu, 
engelli sağlık kurulu raporu, kimlik fotokopisi ile birlikte başvurmak gerekir.

69.  Hangi engellilerin araçları için Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) muafiyeti uygulanır?
a. Sürücü belgesine sahip olan ve özel tertibatlı araç kullanabileceği sağlık kurulu raporu ile belgelenen 

engelli bireylerin yurtiçinden alacakları araçlar için ÖTV muafiyeti uygulanmaktadır.
b. Aynı muafiyet özel tertibat şartı olmaksızın %90 ve üzeri engel derecesine sahip olup araç kullanamayacak 

durumda olan engellilerin yakınları ya da istihdam edilen bir şoför tarafından kullanılmak üzere alınacak 
araçlar için de uygulanmaktadır.

70.  ÖTV muafiyetinden kimler yararlanabilir?
Engel oranı %90’ın üzerinde olanlar başka bir şart gerekmeksizin, altında olanlar için ise sürücü belgesine 
sahip ortopedik engelli olmaları ve araçta engeline uygun hareket ettirici özel tertibat yaptırılmış olması 
koşuluyla ÖTV muafiyetinden yararlanabilmektedir. 

71.  İstanbul Büyükşehir Belediyesi Engelliler Müdürlüğü’nün hizmetlerinden nasıl faydalanılır?
Yukarıda bahsedilen şartlara sahip (en az %40 oranlı engelli sağlık kurulu raporu bulunan) kişilerin Engelliler 
Müdürlüğü’ne ya da ilçelerdeki Engelliler Merkezlerine bizzat ya da bir yakını aracılığıyla başvurarak Engelliler 
Müdürlüğü (İSEM) Engelli Otomasyon Sistemine kayıt olması gerekmektedir. 

İSEM’e kayıt için Engelliye ait Engelli Sağlık Kurulu Raporu ve nüfus cüzdanı fotokopisi ile en yakın Engelliler 
Merkezine başvurmak yeterlidir. Başvuru sonrası kaydı alınan engelliye, sosyal serviste görevli sosyolog, 
psikolog ve halkla ilişkiler personeli tarafından gerekli bilgilendirme, danışmanlık, kurum içi ve kurum dışı 
departmanlara yönlendirme ve bu yönlendirmenin takibi, bütüncül bir sosyal hizmet sisteminin gerektirdiği 
şekilde yapılacaktır. 
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72.  İstanbul Büyükşehir Belediyesi Engelliler Müdürlüğü’nün engellilere yönelik hizmetleri nelerdir?
Engelliler Müdürlüğü’nün engellilere yönelik hizmetleri; sosyal destek hizmetleri, psikolojik destek hizmetleri, 
yasal haklar danışmanlık hizmetleri, manevi bakım hizmetleri, istihdam destek hizmetleri, eğitim destek 
hizmetleri, ulaşım destek hizmetleri, yaz kampı hizmetleri, toplumun bilinçlendirilmesi - Engellinin Sosyal 
Hayata Adaptasyonu (ESHA)- projesidir. 

73.  İstanbul Büyükşehir Belediyesi Engelliler Müdürlüğü’nün engellilere sunduğu sosyal destek   
 hizmetleri nelerdir?
Engelliler Müdürlüğü’nün engellilere sunduğu sosyal destek hizmetleri; engellinin sosyal hayata aktif 
katılımını sağlamak için gereken Yasal Haklar Danışmanlığı Hizmetleri, Medikal Malzeme Desteği 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 sosyal çevre dinamiklerinin aktifleştirilmesini sağlanır.

74.  İstanbul Büyükşehir Belediyesi Engelliler Müdürlüğü’nün engellilere sunduğu psikolojik destek  
 hizmetleri nelerdir?
Engelliler Müdürlüğü psikolojik destek hizmetleriyle, engelli ve ailesinin toplumsal hayata katılımını arttırmak, 
bireysel ve çevresel sorunlarla başa çıkma becerileri kazandırmak amaçlanmaktadır. Psikolojik destek 
hizmetleri; bireysel veya grupla psikolojik danışmanlık, aile eğitimi ve seminer çalışmaları, konuşma terapisi 
çalışmalarından oluşmaktadır.

75.  Bireysel ve grupla psikolojik danışmanlık hizmeti nedir? Bu hizmetten nasıl yararlanılır?
Engelli birey ve ailelerinin yaşadığı ruhsal sorunların çözümünde destek olmak için Engelliler Müdürlüğü 
psikolojik danışmanlık hizmeti vermektedir. Hizmetten yararlanabilmek için engelli bireyin İSEM otomasyonuna 
kayıtlı olması gerekmektedir. Sonrasında psikologla yapılacak ilk görüşme için randevu alınır. Bu görüşmeyle 
bireysel psikolojik danışmanlık hizmetinin planlanması yapılır. Grupla psikolojik danışmanlık için, benzer 
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sorunlar yaşayan engelliler ya da aileleri psikolog koordinatörlüğünde bir araya getirilir. Kişiler sorunlarını ve 
deneyimlerini paylaşarak, sorunlarla nasıl baş edeceklerine dair fikir sahibi olurlar.

76.  Aile eğitimi ve seminer çalışmaları nedir?
Engelliler Müdürlüğü tarafından ailelerin, çocukların doğru ve sağlıklı bir yaklaşım geliştirmeleri ve engellilik 
konusunda bilgi sahibi olmalarını sağlamak amacıyla yapılan çalışmalardır.    

77.  Konuşma terapisi hizmeti nedir? Bu hizmetten kimler, nasıl yararlanabilir?
Engelliler Müdürlüğü’nde konuşma terapisi hizmeti, ağız ve dil kaslarında gelişim bozukluğu olan; yutma, 
yutkunma, konuşma güçlüğü çeken çocuklar için yapılan rehabilitasyon çalışmalarıdır. Konuşma terapisinden, 
İSEM otomasyonuna kayıtlı, 2-12 yaş aralığında, Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezlerinde eğitim 
gören çocuklar yararlanabilmektedir. Anadolu ve Avrupa yakasında yer alan merkezlerimizdeki psikologlar 
tarafından yapılan ilk değerlendirme sonrası gerekli planlama yapılmaktadır.

78.  İstanbul Büyükşehir Belediyesi Engelliler Müdürlüğü’nün engellilere sunduğu sağlık destek    
 hizmetleri nelerdir?
Engelliler Müdürlüğü engeli olan bireylere yönelik sosyal destek çalışmaları yapmakta; sağlık destek 
hizmetleri Müdürlüğün çalışma alanı içerisine girmemektedir. Ancak Müdürlük hizmetlerinde sağlık yönünün 
yanı sıra sosyal kazanımlara katkı sağlamakta olan atlı binicilik hizmetleri, medikal malzeme desteği, sporla 
rehabilitasyon ve hidroterapi gibi hizmetlere de yer verilmektedir.

79.  Atlı Binicilik hizmeti nedir? Bu hizmetten kimler, nasıl faydalanabilir?
Hipoterapi (atla terapi) hizmetinden esinlenerek oluşturulan bu hizmet engelli bireyin öncelikle ilişki kurma, 
güven duyma, birlikte hareket edebilme ve ilişkiyi sürdürebilme gibi sosyal anlamdaki gelişimine katkı sağlaması 
amaçlanarak meydana getirilmiştir. Hizmetten yararlanmak için İSEM otomasyonuna kayıtlı olmak, 4-15 yaş 
aralığında olmak gerekmektedir. Talebi alınan çocuğun değerlendirmeleri yapıldıktan sonra gereken planlama 
yapılmaktadır.
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80.  Engelliler Müdürlüğü’nde engellilere sunulan medikal malzeme desteği (medikal yardımlar)   
 nelerdir? Bu hizmetten kimler, nasıl faydalanır?

Engelliler Müdürlüğü tarafından sunulan medikal malzemeler; tekerlekli sandalye (standart/küçük), akülü 
sandalye, tetraparezi tekerlekli sandalye (özellikli sandalye), hasta altı bezi, havalı yatak, jel minder, küvet, 
bebek arabası (puset), walker (yürüteç), beyaz baston, koltuk değneği ve (yetişkinler için) kanedyen bastondur. 

Medikal malzeme yardımı için; İstanbul il sınırları içinde ikamet eden, %40 ve üzeri oranda Engelli Sağlık 
Kurulu Raporu sahibi, İSEM otomasyon sistemine kayıtlı engellilerin başvurusu alınır ve ilk olarak kişinin 
sosyal incelemesi yapılır. Sosyal incelemede kişinin ve ailenin, gelir durumu, sosyal güvence ve psiko-sosyal 
yeterlilik durumu tespit edilir. İnceleme sonucunda gereken planlama yapılır. 

81.  Sporla rehabilitasyon hizmeti nedir? Bu hizmetten kimler, nasıl yararlanabilir?

Engelliler Müdürlüğü bünyesinde verilen sağlık hizmetlerinden biri olan sporla rehabilitasyon hizmetinde; 
her engel grubuna engelin özelliğine göre alanında uzman eğitmenlerce bireysel ve takım sporları eğitimi 
sunulmaktadır. Değişik branşlarda ücretsiz verilen spor eğitimlerinde engelli bireyin özgüven ve yaşama 
sevinçleri arttırılmakta, takım sporlarıyla iletişim becerileri geliştirilmektedir. 

Yüzme, fitness, buz pateni, basketbol, voleybol, futbol, masa tenisi, atletizm, bocce gibi salon sporlarını 
kapsayan bu hizmetten yararlanabilmek için; %40 ve üzeri oranda engelli sağlık kurulu raporuna sahip olmak, 
İSEM engelli otomasyon sistemine kayıtlı olmak gerekmektedir. Başvuran engelli kişilerin talepleri komisyon 
tarafından değerlendirildikten sonra gereken planlama yapılmaktadır. 2009 yılından itibaren engel önleyici 
hizmetler kapsamında engelli raporu verilmeyen ancak engelliliğe neden olan hastalıklar (skolyoz, kifoz, 
lardoz, ankilozon spondolit, pertes, brakial pleksus) için de İSEM sporla rehabilitasyon birimi hizmet vermeye 
başlamıştır.
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82.  Hidroterapi hizmeti nedir? Bu hizmetten kimler, nasıl yararlanabilir?

Engelliler Müdürlüğü sporla rehabilitasyon biriminde ortopedik ve zihinsel engellilere su içinde egzersiz 
yaptırılarak kişilerin zihinsel ve bedensel gelişimlerine destek olunmaktadır. İSEM aynı zamanda Watsu 
olarak bilinen engellinin psikolojik ve fizyolojik rahatsızlıklarının giderilmesi için uygulanan rehabilitasyon 
yöntemini Türkiye’de ilk olarak hizmete koyan kurumdur. Hidroterapi hizmeti alanında uzman eğitmenlerce 
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Spor Komplekslerinde sunulmaktadır. Hizmetten yararlanabilmek için %40 
ve üzeri oranda engelli sağlık kurulu raporuna sahip olmak, İSEM engelli otomasyon sistemine kayıtlı olmak 
gerekmektedir. Başvuran engelli kişilerin talepleri komisyon tarafından değerlendirildikten sonra gereken 
planlama yapılmaktadır.

83.  Engelliler Müdürlüğü’nün engellilere sunduğu hukuki danışmanlık (yasal haklar danışmanlığı)  
 hizmeti nedir? Bu hizmetten nasıl yararlanılabilir?

2004 yılında Engelliler Merkezi bünyesinde hizmet vermeye başlayan Yasal Haklar Birimi; engellilere, engelli 
yakınlarına, engellilere hizmet veren kurumlara (kaymakamlıklar, özel eğitim merkezleri, Aile ve Sosyal 
Politikalar İl Müdürlükleri, okullar, yerel yönetimler vb.) ve sivil toplum kuruluşlarına engelli ve ailelerinin sahip 
olduğu yasal haklar, engellilikle ilgili yasal düzenlemeler gibi konularda telefonla ya da birebir danışmanlık 
yapmakta, kurumlara ve halka seminerler vermektedir. 

Birim, engelli ve engelli yakınlarının hak arama sürecinde kurumlarla yaşadıkları sorunların çözümüne katkı 
sağlayarak, engelliye hizmet veren kurumlarla işbirliği yaparak engelli bireyin var olan haklarını en iyi şekilde 
kullanmasını hedefler. 

İSEM yasal haklar birimine başvuran engelli ve yakınları; engelli raporu çıkartılması, engelli maaşı, bakım 
hizmetleri, özel eğitim, istihdama ilişkin haklar, emeklilik, engelli aracı alımı, engelli kimlik kartı, engelli kartı, 
refakatli kartlarının alımı vb. konular başta olmak üzere ihtiyaç duydukları hukukun dosya ve dava takibi 
dışındaki tüm alanlarında bilgi alabilmektedir. Bu hizmetten engelli ve engelli yakınları yararlanabilmektedir.
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84.  Engelliler Müdürlüğü’nün sunduğu kariyer geliştirme ve istihdam destek hizmetleri nelerdir?    
 Bu hizmetten nasıl yararlanılmaktadır?
İSEM Kariyer Geliştirme ve İstihdam Destek Birimi, engelli bireylere sunduğu hizmetlerle onları iş hayatına 
hazırlayıp, iş bulmalarına yardımcı olmaktadır. 

Birim; özgeçmiş hazırlama, firma görüşmeleri, açık iş pozisyonu takibi, görüşme süreci ve istihdam takibi, 
çalışan takibi yapmakta; İŞKUR eğitimleri, mesleki eğitimler, kariyer planlama desteği, kamu personeli alımı 
duyuruları, EKPSS hazırlık kursları, kariyer günleri düzenlemekte, istihdam fuarlarına katılmaktadır. 

Bu hizmetten yararlanmak için %40 ve üzeri oranda engelli sağlık kurulu raporuna sahip ve İSEM engelli 
otomasyonuna kayıtlı olmak gerekmektedir. İSEM merkezlerinde görevli sosyologlar tarafından istihdam 
edilmek isteyen engelli bireye ait özgeçmiş bilgileri hazırlanıp, İSEM Kariyer Geliştirme ve İstihdam Destek 
Birimine iş takibi yapılmak üzere ulaştırılmaktadır. Engellinin fiziksel ve psikososyal özellikleri dikkate 
alınarak kendisine uygun iş olanakları araştırılmakta, uygun işlerin bulunmasıyla birlikte işverenle temasa 
geçilmektedir.

85.  Engelliler Müdürlüğü’nün sunduğu eğitim destek hizmetleri nelerdir? Bu hizmetten nasıl  
 yararlanılmaktadır?
Engelliler Müdürlüğü’nün eğitim destek hizmetleri; zihinsel engellilere yönelik eğitim ve beceri kazandırma 
hizmetleri, meslek ve beceri kazandırma eğitim hizmetleri, yaz okulu hizmetleri, Türk işaret dili eğitimleri 
şeklinde sunulmaktadır. 

86.  Engelliler Müdürlüğü bünyesinde yer alan Zihinsel Engelliler Eğitim ve Beceri Kazandırma  
 Merkezleri nasıl hizmet vermektedir? Bu hizmetten kimler, nasıl yararlanabilir?
Zihinsel engelli bireylerin mesleki becerilerinin arttırılması ve yeteneklerin geliştirilmesi amacıyla özel eğitim 
programları uygulanmaktadır. Merkezlerde, engelli bireyin sosyal beceri, öz bakım becerileri ve el becerilerini 
arttıran eğitimler verilmektedir. 
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Bu hizmetten, %40 ve üzeri oranda engelli sağlık kurulu raporuna sahip, İSEM engelli otomasyon 
sistemine kayıtlı, 17-35 yaş aralığında herhangi bir eğitim alma olanağı bulunmayan zihinsel engelli bireyler 
yararlanabilmektedir.  Merkezlerde; okuma-yazma, resim, müzik, halk oyunları, ebru ve ahşap boyama, 
heykel, mozaik, makrome ve cam boyama, takı tasarımı, bahçıvanlık, ev ekonomisi ve temizlik, spor eğitimleri 
verilmektedir.

87.  Meslek hizmetleri nelerdir? Bu hizmetten kimler yararlanabilir?
Engelliler Müdürlüğü’ne bağlı İSEM merkezlerinde, engel durumu dolayısıyla örgün eğitimden yeterince 
yararlanamayan engelli bireylere destek eğitimleri verilmektedir. Bu eğitimlerde amaç, engelli bireye 
mesleki bilgi ve beceri kazandırarak üretkenliklerini arttırmaktır. Engelli bireyin engel durumu, vasıf ve 
yetenekleri dikkate alınarak düzenlenen kurslarda başarılı olan bireylerin MEB onaylı mesleki sertifikalar 
alması sağlanmaktadır. 

Bu hizmetten; %40 ve üzeri oranda engelli sağlık kurulu raporuna sahip, İSEM engelli otomasyon sistemine 
kayıtlı tüm engelliler yararlanabilmektedir. 

88.  Yaz okulu hizmetleri nelerdir? Bu hizmetten kimler, nasıl yararlanabilir?
Engelliler Müdürlüğü yaz okulu hizmetlerinde, örgün eğitime devam etmelerine rağmen çeşitli nedenlerle 
yeterli eğitim desteği alamamış olan 8-13 yaş arası çocuklar ve gençlere destek eğitimleri verilir. Bu yaş 
aralığındaki engeli olan çocuk ve gençlerin örgün eğitim kurumlarında, aktif katılımcı bireyler olması amacıyla 
sosyal rehabilitasyonlarını destekleyecek kültürel çalışmalar yapılmaktadır.

89.  Türk işaret dili eğitimlerinden kimler, nasıl yararlanabilir? 
Türk işaret dili eğitimleri işitme engelli bireylerle sağlıklı iletişim kurulması amacıyla kamuya bağlı kurumlar ve 
okullar başta olmak üzere çeşitli kurum ve kuruluşlara; talep eden vatandaşlara alanında uzman eğitmenlerce 
verilmektedir. Eğitim programlarında Türk işaret dili alfabesi, Türk işaret dilinin gramer yapısı ve günlük 
işaret dili konuşma teknikleri eğitimi verilmektedir.
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90.  E-danışmanlık ve canlı destek hizmetleri nedir?

İSEM hizmetleri, eğitim kurumları, yasal haklar, mevzuat, İBB ve diğer kamu hizmetleri ile ilgili güncel bilgiler 

İSEM bünyesinde çalışan Türk işaret dili tercümanı aracılığıyla işitme engelli bireylere ulaştırılmaktadır. 

91.  Engelliler Müdürlüğü’nün sunduğu ulaşım hizmetleri nelerdir?

ALO 153-3-4 Engelli ve Yaşlı Ulaşım Hizmeti, İstanbul’da yaşayan ve toplu taşıma araçlarını kullanamayan 

engelli ve yaşlı vatandaşlara ücretsiz ulaşım hizmeti sunmaktadır. 

Bu servis ile evinden çıkamayacak durumda olan engelli ve engelli yakınları ALO 153-3-4 servisini önceden 

arayıp rezervasyon yaptırmak kaydıyla hizmetten yararlanabilmektedir. 

92.  Engelliler Müdürlüğü’nün sunduğu çağrı merkezi hizmeti nedir?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi çağrı merkezi şeklinde hizmet veren ALO 153’ü arayan herkes 3’ü ve ardından 

4’ü tuşladıktan sonra İSEM hizmetlerine ulaşabilmektedir. Taleplerini iletmekte ve ilk aşama danışmanlığını 

alabilmektedir.

93.  Engellilerin Sosyal Hayata Adaptasyonu ya da Toplumun Engellilere Adaptasyonu (ESHA)  
 Projesi nedir?

ESHA projesi 2000 yılında İBB ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından imzalanan bir protokolle hayata 

geçmiştir. ESHA ilk, orta öğretim ve üniversite öğrencileri ile kamu kurumlarında çalışanlara engellilik bilinci 

kazandırmayı ve engelliliğin toplum tarafından daha iyi anlaşılmasını amaçlamaktadır. Proje kapsamında 

oluşturulan ekip, kamu kurumları, üniversiteler, ilk ve orta dereceli okullara giderek ya da kişileri Engelliler 

Müdürlüğü’ne davet ederek eğitim ve bilinçlendirme çalışmaları yapmaktadır.
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94.  Engelliler Müdürlüğü’nün sunduğu Engelli Yaz Kampı hizmeti nedir? Bu hizmetten kimler,  
 nasıl yararlanabilir?
Engelli ve yakınlarının ücretsiz tatil yaparak dinlenmesi ve sosyalleşebilmesi için Florya sahilinde toplam 
60.000 metrekare alan her yıl mayıs ve ekim ayları arasında İSEM Yaz Kampı olarak hizmet vermektedir. 
Engelli ve engelli yakınları TV, klima, 24 saat sıcak su, telefon, çardak ve çiçek bahçesine sahip 55 müstakil 
evde bir hafta süreyle ücretsiz olarak tatillerini geçirmektedir.

95.  Engelli Kartı (İstanbulkart) nedir?
Engelli Kartı; “Engellilik Ölçütü, Sınıflandırılması ve Engellilere Verilecek Sağlık Kurulu Raporları Hakkında 
Yönetmelik” hükümleri doğrultusunda düzenlenmiş %40 ve üstü oranda engelli sağlık kurulu raporuna sahip 
kişilerin kullanabileceği seyahat kartıdır. Yurt dışından ve özel hastanelerden alınmış olan raporlar kabul 
edilmemektedir.

96.  Engelli Kartı (İstanbulkart) almak için nereye başvurmak gerekir
Engelli Kartı (İstanbulkart) almak için İETT’ye bağlı başvuru merkezlerine başvurmak gerekmektedir.

97.  Engelli Kartı (İstanbulkart) almak için hangi belgeler gereklidir?
Varsa engelli kimlik kartı fotokopisi veya engellilik bilgisinin nüfus cüzdanına işlenmiş halinin fotokopisi, 
fotokopi yoksa %40 ve üzeri oranda engelli sağlık kurulu raporu aslı ve fotokopisi, kimlik fotokopisi, 1 adet 
fotoğraf ve başvuru merkezlerine yatırılacak kart ücreti.

98.  Refakatli Kart nedir?
“Engellilik Ölçütü, Sınıflandırılması ve Engellilere Verilecek Sağlık Kurulu Raporları Hakkında Yönetmelik”  
hükümleri doğrultusunda düzenlenmiş (%50 ve üstü, raporun ağır engelli kısmında “EVET” ibaresi olan) engelli 
sağlık kurulu raporuna sahip kişilerin toplu ulaşım araçlarında yanlarında bir kişi ile seyahat edebilmelerine 
imkan veren ücretsiz karttır.
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99. Refakatli Kart almak için başvuru yeri neresidir? 
Refakatli Kart almak için İETT’ye bağlı başvuru merkezlerine başvurmak gerekmektedir.

100. Refakatli Kart almak için gerekli belgeler nelerdir?
%50 ve üstü oranda engelli sağlık kurulu raporu aslı ve fotokopisi (ağır engelli ibaresi belirtilmiş olmalıdır), 
engelli kimlik kartı aslı ve fotokopisi, 1 adet vesikalık fotoğraf ve başvuru merkezlerine yatırılacak kart 
ücreti.

101. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Eğitim Müdürlüğü’nün engellilere yönelik hizmetleri nelerdir?
İSMEK, engellilere yönelik olarak engelliye uygun bir ortamda, eğitim görmek istedikleri branşta etkili ve 
verimli bir eğitim almaları amacıyla, özel olarak geliştirilen program ve teknikleri uygulayarak ve ders araç 
gereci temin ederek mesleki eğitimlerle beraber kültür sanat eğitimleri de gerçekleştirmektedir.  

102. İstanbul Büyükşehir Belediyesi erişilebilirlikle ilgili olarak neler yapmaktadır?
İstanbul Büyükşehir Belediyesine ait açık/kapalı tüm fiziksel alanların, işletmesi ve denetimi altındaki her 
türlü ulaşım sistemlerinin ve her türlü iletişim araçlarının ulusal ya da uluslararası standartlar çerçevesinde 
herkesin erişimine ve kullanımına olanak verecek şekilde düzenlenmesini sağlayacak çalışmaların 
yürütülmesinde koordinasyon görevi Üstyapı Projeler Müdürlüğü’ne bağlı olan Erişilebilirlik Birimi tarafından 
yürütülmektedir. Birim tarafından diğer kamu kurum ve kuruluşlardan gelen talepler doğrultusunda tespit 
ve raporlama çalışmaları ve personellere yönelik hizmet içi eğitimler de yapılmaktadır.

103. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Müdürlüğü’nün engellilere yönelik hizmetleri 
nelerdir?
Sosyal Hizmetler Müdürlüğü tarafından, İstanbul da ikamet eden ilkokul, ortaokul, lise ve rehabilitasyon 
merkezlerinde eğitim ve öğrenim gören engelli, şehit çocuğu, yetim, öksüz  öğrencilerin tamamına 
durumlarını belgelemek koşuluyla yılda bir kereye mahsus, nakdi eğitim yardımı yapılmaktadır.
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Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü’ne yardım talebi ile başvuruda bulunan engelli ve engelli yakını ailelerin 
haklarında yapılan Sosyal İnceleme çalışması neticesinde yardım edilmeye uygun kriterlerde olduğu tespit 
edilen ailelere, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sosyal İşler ve Yardım Esasları Yönetmeliği hükümlerine göre 
faaliyet gösteren Değerlendirme Kurulu Kararı doğrultusunda, İstanbul kart üzerinden alışveriş kartı, ayni 
(giyim ve eşya) ve nakdi yardım yapılmakta ayrıca psikolojik destek sağlanmaktadır.

104. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Hıfzıssıhha Müdürlüğü’nün engellilere yönelik 
hizmetleri nelerdir?
Evde Sağlık Hizmetleri kapsamında yürütülen çalışmalarda yapılan değerlendirmenin ardından maddi ve 
sosyal imkanları yetersizliği nedeniyle desteklenmesi gerektiği tespit edilen engellilere; doktor muayenesi 
ile gerekli ise yara bakımı, enjeksiyon, serum takma gibi hemşirelik bakımı, fizyoterapi uygulamaları, 
psikolojik danışmanlık, hane ve kişisel temizlik, ev ve hastane refakat hizmetleri sunulmaktadır.

105. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ)’nin engellilere yönelik hizmetleri nelerdir?
İSKİ tarafından yapılan tarifelendirmeye göre 2012 yılı itibariyle, %40 ve üzeri engelli olduğunu engelli 
sağlık kurulu raporu ile belgeleyen engellilerin faturalarında %50 oranında indirim uygulanmaktadır.

106. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kütüphane ve Müzeler Müdürlüğü’nün engellilere yönelik 
hizmetleri nelerdir?
Eyüp Hüsrev Paşa Tekkesi Görme Engelliler Kütüphanesi’nde görme engelliler için braille kitap basımı, sesli 
kitap üretimi yapılmakta, görme engellilere yönelik bilgisayar eğitimi düzenlenmektedir.

107. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Spor AŞ’nin engellilere yönelik hizmetleri nelerdir?
İSEM’e kayıtlı engelli bireylere, İBB Spor Tesislerinde, fitness, yüzme, salon sporları gibi farklı branşlarda 
antrenörlük hizmeti verilmekte, bu tesislerde engelli bireylerin spor yapmaları sağlanmaktadır. Fiziksel ve 
zihinsel engelli çocuklara, 30 farklı spor kompleksi ve 13 yüzme havuzunda İSEM ile koordineli olarak, 
uzman eğitmenler eşliğinde, ücretsiz yüzme seansları düzenlenmektedir. 
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108. İstanbul Büyükşehir Belediyesi İSPARK AŞ’nin engellilere yönelik hizmetleri nelerdir?
Engelli sürücüler ve araçları için otoparklarda standartlara uygun düzenlemeler yapılmakta, engellilere 
ücretsiz park hizmeti verilmektedir. Buna göre, kendisine ait engelli aracının ruhsatı ile engelli sağlık kurulu 
raporunu İspark’a ileten engelli kişilerin plakası sisteme tanıtılmakta ve bütün İspark parkomatları tarafından 
ücretsiz olarak kodlanmaktadır.

109. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek AŞ’nin engellilere yönelik hizmetleri nelerdir?
Halk Ekmek AŞ tarafından çölyak, PKU ve otizm hastalarının etkili beslenmeleri konusunda glutensiz 
ve düşük fenilalaninli ürünlerle destek sağlanmaktadır. 2000 yılından bu yana Cerrahpaşa Tıp Fakültesi 
işbirliği ile glutensiz ve düşük fenilalaninli ekmek ve 2005 yılında ise glutensiz karışım un üretimi Halk 
Ekmek AŞ tarafından başlatılmıştır. Ayrıca bayramlarda glutensiz ürün paketleri ücretsiz olarak engellilere 
ulaştırılmaktadır.

110. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kiptaş AŞ’nin engellilere yönelik hizmetleri nelerdir?
Sosyal konut projelerinin giriş katları fiziksel engelli vatandaşlar için ayrılarak (minimum %40 oranında 
engelli sağlık kurulu raporuna sahip olmak üzere) kuraya tabi tutulmaksızın talep edenlere satılmaktadır. 
Yapılan daire içi imalatlarda gündelik hayatlarını kolaylaştıracak düzenlemeler yapılarak, teslimler 
gerçekleştirilmektedir.    

111. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları’nın engellilere yönelik hizmetleri nelerdir?
İBB Şehir Tiyatroları’nda sahnelenen oyunlarda engellilere belli oranda indirim uygulanmaktadır.

112. T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın engellilere yönelik hizmetleri nelerdir?
Devlet Tiyatroları’nın hazırlamış olduğu oyunları engelliler ücretsiz olarak izleyebilmektedir. Kültür ve Turizm 
Bakanlığı tarafından işletilen müze ve ören yerlerine girişler engelli ve yanındaki bir refakatçisi için ücretsizdir. 
Hizmetten ücretsiz faydalanmak için ilgilinin engelli olduğunun engelli kimlik kartı vb. belgeler ile ibraz edilmesi 
gerekmektedir.
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113. Kredi ve Yurtlar Kurumu’nun engellilere yönelik hizmetleri nelerdir?

Kredi Yurtlar Kurumu %40 ve üzeri oranda engelli sağlık kurulu raporu bulunan engellilere burs ve yurt 
başvurularında öncelik tanımaktadır. Kredi Yurtlar Kurumu’nun son yapılan modern binaları engellilerin 
ihtiyaçları göz önünde bulundurularak dizayn edilmektedir. Öğrenim ve katkı kredilerinin geri ödenmesinde 
“çalışamaz” ibareli raporu bulunan engellilerin borçları tamamen silinmekte, diğer engellilerde ise alınan 
öğrenim ve katkı kredisinin üzerine Toptan Eşya Fiyat Endeksi’ne (TEFE) göre eklenen faizin %50’si 
indirilmektedir.

114. Orman ve Su İşleri Bakanlığı’nın engellilere yönelik hizmetleri nelerdir?

Orman ve Su İşleri Bakanlığı tarafından işletilen milli parklar, tabiatı koruma alanları ve tabiat parklarına girişte 
engelli olduklarını gösterir kimlik ya da belgelerini ibraz etme koşuluyla engellilerden ücret alınmamaktadır. 
Çadır ve karavan yeri ücretleri ise %50 indirimli olarak uygulanmaktadır.

115. Türk Hava Yollarının (THY)  engellilere yönelik hizmetleri nelerdir?

%40 ve üzeri oranda engelli olan yolculara, promosyon biletler hariç tüm iç hat biletlerde %25 indirim 
sağlanmaktadır. Yolcuların bu indirimden faydalanmaları için yüzde 40 ve üzeri oranda engelli olduğunu 
gösteren bir belgeyi (T.C. Başbakanlık engelli kimlik kartı, sağlık kurulu raporu veya ‘engelli’ ibaresi bulunan 
nüfus cüzdanı) ibraz etmeleri gerekmektedir. Ayrıca ‘refakatçi ile seyahat etmelidir’ ibaresi bulunan 
doktor raporunun ibraz edilmesi halinde, engelli yolcu ile aynı seferde seyahat edecek bir refakatçiye de 
promosyon biletler hariç tüm iç hat biletlerde %25 indirim sağlanmaktadır. Uçuşun 24 saat öncesinden 
belirtilmek şartıyla isteyen tüm yolculara ücretsiz olarak tekerlekli sandalye hizmeti sunulmaktadır. Engelli 
indirimi, Amerika çıkışlı düzenlenen biletlerde ve Türk Hava Yolları’nın taşıyıcı havayolu olmadığı code-
share seferlerde uygulanmamaktadır. 
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116. Şehirlerarası otobüs biletlerinde engelli yolculara yönelik ne tür indirimler uygulanmaktadır?

Şehirlararası yolculuklarda %40 ve üzeri engel oranına sahip yolculara bilet fiyatları üzerinden %30 indirim 
yapılmaktadır.

117. T.C. Devlet Demir Yolları engellilere yönelik hizmetleri nelerdir?

Engelli vatandaşlar TCDD toplu taşıma hizmetlerinden ücretsiz olarak yararlanırlar. İndirimden; %40 ve 
üzeri oranda engelli olduğunu engelli kimlik kartıyla gösterenler, %50 ve üzeri oranda engelli olduğunu 
engelli kimlik kartı ile gösteren bireyler ve beraberindeki bir refakatçisi yararlanabilmektedir. 

118. Engellilerde GSM ve Türk Telekom Hizmetlerinde indirim var mıdır?

Engelli vatandaşlar, GSM operatörlerinin engelli hatlarından ve Türk Telekom hizmetlerinden indirimli 
olarak yararlanabilmektedirler. Engellilerin bu indirimden yararlanmaları için, engelli sağlık kurulu raporları 
ile birlikte ilgili şirkete müracaat etmeleri yeterlidir.
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ÖNEMLİ TELEFONLAR

Aile, Kadın, Çocuk, Engelli Danışma Hattı 183

Sosyal Yardım Hattı 144

Başbakanlık İletişim Merkezi (BİMER) 150

Polis İmdat 155

Jandarma 156

İstanbul Büyükşehir Belediyesi \ Zabıta 153

Ambulans 112

Çalışma ve Sosyal Güvenlik İletişim Merkezi 170

Sağlık Bakanlığı İletişim Merkezi (SABİM) 184

Hastane Randevu Merkezi 182

Vergi İletişim Merkezi 189

İETT Çağrı Merkezi 444 18 71
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İSKİ Çağrı Merkezi 185

İGDAŞ Doğalgaz Acil 187

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) İletişim Hattı 444 75 87

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı İstanbul İl Müdürlüğü-Bahçelievler (212) 442 13 79

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı İstanbul İl Müdürlüğü-Maltepe (216) 427 11 00

MEB Özel Eğitim Rehberlik ve Danışman Hizmetleri Genel Müdürlüğü (312) 212 76 18 - 19

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı 444 24 07

Türkiye Ortopedik Engelliler Federasyonu (212) 635 94 82

Türkiye Körler Federasyonu (312) 231 82 43

Zihinsel Engelliler Federasyonu (312) 362 48 84

Türkiye İşitme Engelliler Milli Federasyonu (212) 588 72 23

İşitme Engelliler Federasyonu (212) 274 71 16




