
    ENGELLİ HAKLARI
1-) ENGELLİ SAĞLIK KURULU RAPORU:
Nedir? 
Engellilerin engellerinin ispatı için gerekli olan ilk evrak yasalara uygun bir 
şekilde hazırlanmış olan ''Engelli Sağlık Kurulu Raporu''dur . Engelliler bu 
rapor ile diğer evrakları temin etme şansına sahip olurlar.
Engelli sağlık raporu Sağlık Bakanlığı'nın engelli raporu vermeye yetkili 
tam teşekküllü saydığı kamu hastanelerinden alınır. Yetkili her hastanenin 
sağlık kurulu bölümü bulunmaktadır. İlk başvuruyu buradan 
gerçekleştirerek işlemlere başlayabilirsiniz. Sağlık raporunu alabilmek için 
engellinin bizzat kendisi, velisi, vasisi yada raporu isteyen kurumca 
başvuru yapılabilir. Kamu kurum ve kuruluşları da gerekli gördükleri 
durumda sevk yolu ile talep edebilir. Sevk yolu ile başvurma ile bizzat 
başvurma arasında bir fark yoktur.
Engelli Sağlık Kurulu Raporu Başvurusu İçin Gerekli Evraklar

 Dilekçe (Hastane size doldurmanız için verecektir)
 Nüfus Cüzdanı ve Fotokopisi
 5 Adet Fotoğraf (Hastaneden hastaneye değişmektedir en fazla 5 

fotoğraf bulundurmanız iyi olacaktır)
Başvuru yapıldıktan sonra sağlık kurulu sizi ilgili bölümlere yönlendirerek 
muayene ve tetkik yapıldıktan sonra sonucu beklemeniz gerekecektir.
Engelli sağlık kurulu raporlarında ,  raporun sürekli olup olmadığı 
belirtilmelidir. Eğer rapor süreli bir rapor ise  raporun geçerlilik süresi 
mutlaka belirtilir.                                                                         
Başvuru Noktaları

 Kocaeli Devlet Hastanesi
 Kocaeli  Karamürsel Devlet Hastanesi
 Kocaeli  Kandıra Kazım Dinç Devlet Hastanesi
 Geze Fatih Devlet Hastanesi
 Kocaeli Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi
 Kocaeli Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi
 Gölcük Asker Hastanesi
 Derince Asker Hastane
  Kocaeli İzmit Seka Devlet Hastanesi
 Kocaeli Darıca Farabi Devlet Hastanesi
 Kocaeli Gölcük Necati Çelik  Devlet Hastanesi

2-) EVDE BAKIM MAAŞI:
Engelli bireylerin ,  günlük hayatını sürdürebilmeleri için gerekli 
hizmetlerin sağlanabilmesi ve bakım hizmetini sağlayanlara maddi destek 
olmak amacıyla ,  engelli bireylere  bakan kişilere bağlanan maaştır .  

 YARARLANMA ŞARTLARI
       -          Tam teşekküllü bir hastanenin  sağlık kurulu tarafından 

düzenlenmiş engel oranıen az %50 olan ve “ağır engelli” 
bölümünde “ağır engelli ' ibaresi  yazan rapor,

           -         İçme, tuvalet, banyo gibi her türlü ihtiyaçlarını tek başına 
yerine getirmekte zorlanan ya da hiç yerine getiremeyen ve hayatını 
devam ettirmek için sürekli başkasının yardımına ve bakımına 
ihtiyaç duyuyor olmak,
- Engellinin bulunduğu hanede yaşayan tüm vatandaşların kişi başı 
geliri asgari ücretin 2/3 ünü geçmemesi gerekmektedir.

 BAŞVURU İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR

- Engelli sağlık kurulu raporu

- 1 adet fotoğraf

- Nüfus müdürlüğünden engelli ve bakıcı adına adrese dayalı

vukuatlı nüfus örneği ve yerleşim yeri belgesi 

- Engelli ile aynı evde yaşayan işyeri sahibi var ise bu kişiye

ait geçici vergi beyannamesi

- Engelli kişiye ait kiralık mülk var ise kira kontratları,

mülkler boş ise muhtardan mülklerin boş olduğuna dair yazı

- Engelliye ait tarım arazisi, ekili ürün, tarla var ise arazilerin

bulunduğu il yada ilçe tarım müdürlüklerinden gelir belgesi

- Boşanma halinde boşanma kararı

 BAŞVURU NOKTASI:

            Kocaeli Aile Sosyal Politikalar Bakanlığı İl Müdürlüğü 
Adres: Kozluk Mh.Saadettin Yalım Cd.Şehit Soner Sk. No:1 
İzmit/KOCAELİ
Tel  : 0262 322 17 91/ 17 97 / 17 99

            3-) 2022 MAAŞI: 
 2022 Sayılı 65 Yaşını Doldurmuş Muhtaç, Güçsüz ve Kimsesiz 

Türk Vatandaşlarına  Aylık Bağlanması Hakkında Kanun'dan    
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                                          ENGELLİ HAKLARI

1. ENGELLİ SAĞLIK KURULU RAPORU:
Nedir?
Engellilerin engellerinin ispatı için gerekli olan ilk evrak yasalara uygun 
bir şekilde hazırlanmış olan ‘’Engelli Sağlık Kurulu Raporu”dur. 
Engelliler bu rapor ile diğer evrakları temin etme hakkına sahip olurlar.
Engelli sağlık raporu Sağlık Bakanlığı’nın engelli raporu vermeye yetkili 
tam teşekküllü saydığı kamu hastanelerinden alınır. Yetkili her hastanenin 
sağlık kurulu bölümü bulunmaktadır. İlk başvuru buradan 
gerçekleştirilerek işlemlere başlanabilir. Sağlık raporu alabilmek için 
engellinin bizzat kendisi, velisi, vasisi tarafından ya da raporu isteyen 
kurumca başvuru yapılabilir. Kamu kurum ve kuruluşları da gerekli 
gördükleri durumda sevk yolu ile takip edebilir. Sevk yolu ile başvuru ve 
bizzat başvuru arasında bir fark bulunmamaktadır.
Engelli Sağlık Raporu Başvurusu İçin Gerekli Evraklar
* Dilekçe (Hastane tarafından verilecektir.)
* Nüfus cüzdanı ve Fotokopisi
* 5 Adet Fotoğraf (Hastaneden hastaneye değişmektedir. En fazla 5 adet 
fotoğraf bulundurulması önerilir.)
Başvuru yapıldıktan sonra kişi sağlık kurulu tarafından ilgili bölümlere 
yönlendirilir. Ardından muayene ve tetkikleri yapılır. Engelli sağlık 
kurulu raporlarında raporun sürekli olup olmadığı belirtilmelidir. Eğer 
rapor süreli ise raporun geçerlilik süresi mutlaka belirtilir.
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adını alan 2022 maaşı, 65 yaşın üzerindeki yaşlılar ile engellilere 
3 ayda bir verilen sosyal maddi bir haktır.

           YARARLANMA ŞARTLARI: 

- %40 ve üzeri engeli bulunmak
- Kanunla kurulmuş sosyal güvenlik kurumlarından(SSK,
Bağkur, Emekli Sandığı)hiçbirine tabi olmamak
- Muhtaçlığı ilgili sosyal yardımlaşma dayanışma vakfı
tarafından belgelenen 18 yaşından büyük engelli ya da 18
yaşından küçük engelli yakını olmak

 BAŞVURU İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR:
- Aylık başvuru formu (Başvuru sisteme girildiğinde alınan 

form imzalattırılır. Bu form  Sosyal Yardımlaşma ve 
Dayanışma Vakfı'nda matbu hazır şekilde verilir.)

- Aylık başvurusunun, kanunî temsilciler(veli,vasi) tarafından 
yapılması hâlinde mahkemeden alınmış karar örneği; vekil 
tarafından yapılması hâlinde vekâletname örneği

- Engelli Sağlık Kurulu Raporu 
 BAŞVURU NOKTASI:

                 Kocaeli  Sosyal  Yardımlaşma ve  Dayanışma  Vakfı  
                 Adres:Valilik Binası K:3  İzmit/KOCAELİ   Tel:0262322 69 08
           4-)  MUHTAÇ AYLIĞI: 

     Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından ödenen aylıktır. '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 bu aylık bağlanmaktadır.

 YARARLANMA KOŞULLARI:
-  Annesi ya da babası olmayan muhtaç çocuklar ile % 40 ve 

üzeri engelli olan ihtiyaç sahibi olmak,
- Sosyal güvencesi olmamak,
- Herhangi bir gelir veya aylığı bulunmamak,
- Mahkeme kararı veya kanunla bakım altına alınmamış 

olmak
- Gelir getirici taşınır ve taşınmaz malı mevcut olmaması 

veya olup da bunlardan elde edeceği aylık ortalama gelirinin 
bu yönetmelikle belirlenen muhtaç aylığı miktarını 
geçmemesi

 BAŞVURU İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR: 
- Muhtaç aylığı başvuru formu,
- Engelliler için engelini belirten sağlık kurulu raporu.

 BAŞVURU NOKTASI: 
            İkamet Edilen Bölge Vakıflar Genel Müdürlüğü
            Kocaeli Vakıflar Genel Müdürlüğü ,İstanbul 2.Bölge (Anadolu )'            

sine bağlıdır.
            Adres : Selami Ali Mah . Cumhuriyet Cad . No :  Üsküdar /    

İSTANBUL
            Tel : 0216 695 21 00 – 0216 695 21 30 
            5-)  DEVLET PERSONEL BAŞKANLIĞI  ENGELLİ   

MEMUR  ALIMI:
 YARARLANMA ŞARTLARI 
- ÖSYM ' nin her yıl yaptığı Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı  ( 

EKPSS )'  ndan yeterli puan almak 
- Ortaöğretim veya yükseköğretim mezunu olmak veya EKPSS 'nin  

yapıldığı yıl bu öğretim kurumlarının son sınıfında okumak 

 BAŞVURU İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR 
- Aile ve Sosyal Politikalar İl ve İlçe Müdürlüğünden alınmış engel  

grubunu gösteren onaylı ön kabul ve taahhüt beyanı belgesi almak 
- ÖSYM Başvuru Merkezine , alınan belge ile başvuruda bulunmak 

 BAŞVURU MERKEZİ 
- Kocaeli Aile Sosyal Politikalar Bakanlığı İl Müdürlüğü 
      Kozluk Mh.Saadettin Yalım Cd.Şehit Soner Sk. No:1   

İzmit/KOCAELİ
      Tel  : 0262 322 17 91/ 17 97 / 17 99
- ÖSYM Başvuru Merkezi 

            Kocaeli Üniversitesi ,Anıtpark Yerleşkesi , Anıtpark Yanı İzmit / 
KOCAELİ 

            Tel : 0262 303 43 46 

             6-)  ÖZEL SEKTÖR ENGELLİ PERSONEL ALIMI : 

 YARARLANMA ŞARTLARI : 
- 4857 Sayılı İş Kanunun 30. maddesi hükmü  gereğince , işverenler 
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50 ve üzeri işçi çalıştırdıkları  özel sektör şirketlerinde en az % 3 
engelli personel çalıştırılmakla yükümlüdürler . 

- İşe alacakları engelli personelleri , meslek beden ve ruhi 
durumlarına uygun işlerde çalıştırmakla yükümlüdürler . 

- İşverenler , Türkiye İş Kurumu aracılığı ile de  istihdam edilecek 
engelli personel alabileceklerdir . 

 BAŞVURU MERKEZİ :
- İşkur Kocaeli İl Müdürlüğü 

İstiklal Cad . Kaptanlar İşhanı . No : 15 İzmit / KOCAELİ

             7-)   ÖZEL EĞİTİM HAKKI : 

 YARARLANMA ŞARTLARI :
- Rehberlik Araştırma Merkezleri ( RAM ) tarafından , engelli bireyin 

özel eğitime ihtiyacı olduğunun tespit edilmesi halinde her il ve 
ilçede kurulmuş olan özel eğitim okullarına başvurulabilir .

- Bu okulların giderleri her engelli öğrenci adına Milli Eğitim 
Bakanlığı  tarafından karşılanmaktadır .

- Özel eğitim okullarına giden engelli öğrencilerin toplu taşıma 
araçlarıyla taşınması ücretsiz olarak sağlanmaktadır . 

- Kocaelinde bulunan engelli bireyler için özel eğitim veren okulları ;  
valilik , kaymakamlık ve belediyelerden de öğrenebilir bu konuda 
bilgi sahibi  olabilirsiniz .

           8-) MEB VE ÖSYM SINAVLARINDA ENGELLİLER İÇİN 
SAĞLANAN KOLAYLIKLAR: 

- Engelli öğrenciler için uygun ortam oluşturularak , engel türlerine 
göre soru kitapçıkları oluşturulmaktadır . 

- Yüksek öğretime geçiş sınavlarında  , engelli öğrencilere ek puan 
verilmektedir . 

- Az derecede ya da tamamen görme engeli olan engelli bireylere 
ek süre verilmektedir .

- Ortopedik engeli olan öğrenciler için , uygun ortam tahsis 
edilmektedir . 

- Üniversitede okuyan engelli öğrenciler için , sınav sorularını 
okuyacak ve söylenecek yanıtları yazacak düzgün diksiyonlu 
refakatçi eşliğinde sınava girme kolaylığı sağlanır . 

            9-) ENGELLERİ İÇİN VERGİ İNDİRİM ve 
MUHAFİYETLERİ: 

 GELİR VERGİSİNDE SAKATLIK İNDİRİMİ

 YARARLANMA ŞARTLARI : 

- Kendisi, bakmakla yükümlü olduğu eşi veya  çocuğu engelli olan 

işçi ,memur veserbest meslek erbabı  ve basit usule tabi 

mükellefler ,

- Basit usulde vergilendirilenlerden, tüccar ve ücretli durumuna 

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

madde ve yardımcı malzeme müşteriye ait olarak faaliyet gösteren 

terzi, tamirci, marangoz gibi) engelliler,  engel oranlarına göre gelir 

vergisi indiriminden yararlanabilir.

 BAŞVURU YERLERİ:

- Engelli devlet memurları ve bakmakla yükümlü olduğu 

engelli yakını olan devlet memurlarının; çalıştıkları kurumun 

ilgili birimine başvurmaları gerekmektedir.

- Diğer çalışan engelli bireyler ve bakmakla yükümlü olduğu 

engelli yakını bulunan çalışanlar ise çalıştıkları işyerinden 

alacakları durumlarını gösterir belge ile illerde Defterdarlık Gelir 

Müdürlüğü'ne, bağımsız vergi dairesi bulunan ilçelerde Vergi 

Dairesi Müdürlüğü'ne, diğer ilçelerde Mal Müdürlüğü'ne 

başvurmaları gerekmektedir. (www.gib.qov.tr)

 GEREKLİ BELGELER: 

- Engelli hizmet erbabı olanlar için , 

        Başvuru dilekçesi , çalıştığı iş yerinden alacağı hizmet erbabı 

olduğunu gösterir belge, nüfus cüzdanı  örneği ve üç adet fotoğraf

- Engellisi olan hizmet erbabı için ,
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        Başvuru dilekçesi,  çalıştığı iş yerinden alacağı hizmet erbabı  

olduğunu gösterir belge, kendisinin ve engelli kişinin nüfus cüzdanı 

örneği ve üç adet fotoğraf, engelli kişiye bakmakla yükümlü 

olduğunu gösteren belge,

- Engelli serbest meslek erbabı için , 

       Başvuru dilekçesi  ,  vergi kimlik numarasını veya TC kimlik 

numarasını gösteren belge, nüfus cüzdanı örneği ve üç adet 

fotoğraf ,

- Engellisi bulunan serbest meslek erbabı için , 

           Başvuru dilekçesi,  serbest meslek erbabının vergi kimlik numarasını 

veya TC kimlik numarasını gösteren belge, engelli kişiye ait nüfus 

cüzdanı örneği ve üç adet fotoğraf, engelli kişiye bakmakla 

yükümlü olduğunu gösteren belge 

- Engellilik indirimden yararlanma hakkına sahip basit 

usulde vergilendirilen engelliler için , 

      Başvurur dilekçesi , vergi kimlik numarasını veya TC kimlik 

numarasını gösteren belge, nüfus cüzdanı örneği ve üç adet 

fotoğraf.

 ARAÇ ALIMINDA ÖTV MUAFİYETİ

 YARARLANMA ŞARTLARI 

1-) Sakatlık oranı % 90 ' nın altında olan engelli bireyler  için ,

- Sakatlık derecesi önemli olmaksızın hastaneden , ' H sınıfı 

ehliyet alır , özel donanımlı araç kullanır ' veya ' sol bacaktan 

engelli olanlar için 'H sınıfı ehliyet alır , otomatik vitesli araç 

kullanır ' ibareli doktor raporu almak , 

- Özel donanımlı araç kullanılması durumunda , engelli 

bireyin dışında başka bir kişinin aracı kullanması halinde 

cezai müeyyide bulunmaktadır . 

2-) Sakatlık oranı %90 ' nın üzerinde olan engelli bireyler için ,

- Eğer aracı kendileri kullanacaklarsa , raporlarında ' H sınıfı 

ehliyet alır , kişinin engeline bağlı olarak özel donanımlı 

veya otomatik vites kullanır ibareli olması ' yeterlidir . 

- Eğer aracı kendileri kullanmayacaksa , tek başına rapordaki 

oranın %90 ve üzeri olması yeterlidir . 

3-)Engelli bireyler tarafından  5 yılda bir defaya mahsus olmak 

üzere satın alınan araçlarda ÖTV tahsil edilmeyecektir 

.(Yukarıda cins ve özellikleri belirtilen taşıtların malûl ve engelliler 

tarafından ilk iktisabından sonra deprem, heyelan, sel, yangın veya 

kaza sonucu kullanılamaz hale gelmesi halinde yeni bir aracın 

alınmasında 5 yıl şartı aranmamaktadır.)

4-)Vergi ödemeksizin alınabilecek  araç türleri , 

- Binek otomobilleri ve esas itibariyle insan taşımak üzere imal 

edilmiş diğer motorlu taşıtlar (motor silindir hacmi 1.600 cm³'ü 

aşanlar hariç) ,

- Eşya taşımaya mahsus motorlu taşıtlar (motor silindir hacmi 2.800 

cm³'ü aşanlar hariç) ,

- Motosikletler (mopedler dahil) ve bir yardımcı motoru bulunan 

tekerlekli taşıtlar, sakatlık derecesi % 90 veya daha fazla olan malûl 

ve engelliler ile bizzat kullanma amacıyla sakatlığına uygun 

hareket ettirici özel tertibat yaptıran malûl ve engelliler 

tarafından, beş yılda bir defaya mahsus olmak üzere ilk iktisabı 

ÖTV'den istisna edilmiştir.

 GEREKEN EVRAKLAR : 

- H sınıfı sürücü belgesi 

- Hastaneden alınan engel durumunu gösterir rapor 

 BAŞVURU NOKTASI : 

Gereken belgeler ile  yetkili araç satım bayilerine başvuran engelli 

bireyler , sakatlığına uygun olarak üretilmiş aracı ÖTV 

indiriminden faydalanarak satın alabilirler . Satış ve devir 

işlemlerini takip edemeyecek engelli bireyler için , yetkili bir kişiyi 

mahkeme kanalı ile vasi olarak ataması , devir işlemlerini 

hızlandıracaktır . 
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 ÖZEL ARAÇ VE GEREÇLERDE KDV MUAFİYETİ

 YARARLANMA ŞARTLARI :
- Engel oranı ve türü ne olursa olsun tüm engelli bireylerin , 

eğitimleri , meslekleri , günlük yaşamları için özel olarak 
üretilmiş olan araç ve gereçlerin satın alınması 

- Engelli bireyler , bu nitelikte satın aldıkları tüm  araç ve 
gereçlere  KDV ödemesi yapmadan satın alma haklarına  
sahiptirler . 

 MOTORLU TAŞITLARDA MTV MUAFİYETİ 

- Normal şartlarda senede 2 kez ödenen MTV ' nin , engelli 
bireyin engel oranı ve türüne bakmaksızın , engelli birey adına  
tescil edilen motorlu taşıtlardan MTV alınmaması şeklinde 
engellilere özel bir muafiyettir . 

 GEREKEN BELGELER VE BAŞVURU MERKEZİ :

- %90 ve daha fazla engeli olan bireyler bakımından , 
Engelini belirten tam teşekküllü hastaneden alınmış rapor 

yeterlidir . 

- %90 dan daha az engelli ve malul olan bireyler 
bakımından , 

 Engel oranını belirten sağlık kurulu raporu  , 
 Kendi adlarına kayıtlı ve tescil olan araçların 

engellilik haline uygun özel tertibatlı veya özel 
tertibatlı hale getirildiği belirtilen araçların motorlu 
araç tescil belgesinin onaylı sureti ,

 Araçlar için teknik belge ve proje raporunun aslı 
veya noter onaylı sureti 

- Gereken evrakların bulundukları yerin vergi dairesine 
teslimi ile , engelli bireyler MTV ödemezler . 

 KONUTLARDA EMLAK VERGİSİ MUAFİYETİ 
 YARARLANMA ŞARTLARI :

2 
- Yüz ölçümü 200 m ve daha küçük olan konutlar  

- Bu nitelikteki konut , engelli bireyin tek meskeni olmalıdır . 
Eğer yazlık veya kışlık olarak kullanılmakta ise , bu haktan 
yararlanamazlar .  

 BAŞVURU MERKEZİ :

Konut alımında emlak vergisi muafiyetinden yararlanmak isteyen 
engelli bireyler  , engel durumlarını gösterir sağlık kurulu raporu ile 
ikamet yer belediyelerine başvurmalıdırlar .

 İTHAL EDİLEN ARAÇ VE GEREÇLERDE GÜMRÜK 
VERGİSİ MUAFİYETİ

 YARARLANMA ŞARTLARI : 

- Engelli bireylerin kullanımına ait yurt dışından ithal 
edilecek özel araç ve gereçler gümrük vergisinden muaf 
tutulmuşlardır . 

- Vergi ödemeksizin ithal edilebilecek eşyalar ; 
                   Engel türüne göre özel üretilmiş araç ve gereçler, 
hareket ettirici donanımı bulunan motorlu veya motorsuz 
koltuklar,bisiklet,motosiklet ve motor hacmi 1600 CC 'yi  aşmayan 
binek otomobiller , engel oranı ve türü nedeniyle el ayak 
fonksiyonunu tamamen yitirmiş engelliler tarafından bizzat 
kullanılmayacak fakat 3. dereceye kadar olan bir yakını tarafından 
kullanılabilecek motor hacmi 2500 CC' ye  kadar olan taşıtlar(binek 
otomobiller ve arazi taşıtları hariç
 10-)  ENGELLİLER İÇİN KAMU KURUMLARI 
TARAFINDAN SAĞLANAN İNDİRİM VE HAKLAR

 ENGELLİ KİMLİK KARTI HAKKI
 Engelli kimlik kartları engelli vatandaşların mevzuatta yer alan 

tüm kamu ve özel yardımlardan hızlı bir şekilde yararlanması için 
kullanılmaktadır.

 Engelli kimlik kartı engelli sağlık kurulu raporu yerine geçmez.
 YARARLANMA ŞARTLARI:

- %40 ve üzeri engeli bulunmak
 GEREKLİ BELGELER:

- 1. Engelli Sağlık Kurulu Raporu Aslı veya Onaylı 
Fotokopisi
2. 2 Adet Vesikalık Fotoğraf
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3. Dilekçe
4. Nüfus cüzdanı fotokopisi

             BAŞVURU NOKTASI:
 - Engelli vatandaşların bulundukları yerdeki il veya ilçe 

Sosyal Hizmetler Müdürlüğü

            KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİNİN ENGELLİ  
BİREYLERE YÖNELİK HİZMETLERİ

 ENGELLİ - ULAŞIM DESTEK HATTI:
- Ortopedik,  görme,  z ihinsel  ve  f iz iksel  engel l i 

bireyler,fakirlik ve engelli olduğuna dair belge ile 331 39 00 
numaralı hattı arayarak ya da Büyükşehir Belediyesi 
Çözüm Masasına müracaat ederek ulaşım desteğinden 
yararlanabilirler.

 ENGELLİLERE  YAPILAN YARDIMLAR:
- Engelli bireyler; akülü tekerlekli sandalye, manuel 

tekerlekli sandalye, hasta bezi, hasta yatağı, işitme 
cihazı,gözlük,ortopedik araç gereç,tıbbi araç gereç,mama 
ve özel gıda yardımları için fakirlik belgesi ve sağlık kurulu 
raporu ile Büyükşehir Belediyesi Çözüm Masasına 
müracaat ederek söz konusu yardımlardan yararlanabilirler.

 ULAŞIM-KENTKART:
 YARARLANMA KOŞULLARI:
- %40 ve üzeri engeli bulunmak

 BAŞVURU İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR:
- Engelli  kimlik kartı veya sağlık kurulu raporu fotokopisi,
- 2 adet fotoğraf
- Nüfus cüzdanı

İle Büyükşehir Belediyesi Kara Ulaşım Şube Müdürlüğü 
Kent Kart Servisine müracaat ederek kent kart temin 
edebilir.

 Engelli yakını da engel derecesi % 70 ve üzeri olan engelli 
yakınına ulaşım esnasında refakat etmek için yukarıda 
belirtilen evraklar ile müracaat ederek kentkart temin 
edebilir ve ulaşım esnasında ücretsiz olarak engelli yakınına 
refakat edebilir.

 BAŞVURU NOKTALARI:
 Büyükşehir Belediyesi Çözüm Masası: Or. Salim 

Dervişoğlu Cad. No:80Fuar Yanı İzmit-KOCAELİTlf: 444 
11 41

 Sosyal Hizmetler Şube Müdürlüğü:  Abdurrahman 
Yüksel Cad. Belsa Binaları B Blok Kat:2  
İzmit/KOCAELİ         Tlf:331 36 84 - 332 37 68 

 Kara Ulaşım Şube Müdürlüğü: Oramiral Salim 
Dervişoğlu Cad. No:88 (Fuar İçi) İzmit/KOCAELİ
Tlf:321 57 56

            11-)     ENGELLİ BİREYLERİN ULAŞIMLA İLGİLİ 
HAKLARI:

 ŞEHİRLER ARASI OTOBÜS ŞİRKETLERİNDE ENGELLİ 
İNDİRİMİ:

 YARARLANMA ŞARTLARI: 

-   % 40 ve üzeri oranında engelli olduğunu belgelemek

 Karayolları Taşıma Yönetmeliğinin 57/11 gereğince şehirlerarası 
yolcu otobüslerinde engelli vatandaşlar için bilet ücreti, geçerli 
ücret tarifesi üzerinden %30 indirimli olarak uygulanmaktadır.

 TÜRK HAVA YOLLARI ENGELLİ İNDİRİMİ:
 %40 ve üzeri engel  oranına sahip engellilere- promosyon biletler 

hariç- tüm iç hat biletlerde % 20 ve tüm dış hat biletlerde %25 
indirim sağlanmaktadır.

 YARARLANMA ŞARTLARI:  
-  %40 ve üzeri oranında engelli olduklarını gösteren bir belgeyi( -

engelli kimlik kartı veya –engelli 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 % 20 indirim sağlanmaktadır.

 Uçuşun 24 saat öncesinden belirtilmesi şartıyla, isteyen tüm engelli 
vatandaşlar için ücretsiz olarak tekerlekli sandalye hizmeti 
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sunulmaktadır. 
 TÜRKİYE CUMHURİYETİ DEVLET 

DEMİRYOLLARININ ENGELLİ İNDİRİMİ:
 %40 ve üzeri özrü bulunan vatandaşların sadece kendisi,  %50 ve 

üzeri özrü bulunan ağır engelli vatandaşların kendisi ve varsa 
beraberindeki refakatçisi ana hat yolcu trenlerinde %50 indirimli 
olarak seyahat hizmetinden yararlanmaktadırlar.

 YARARLANMA ŞARTLARI:

- Sağlık kurulu raporu veya engelli kimlik kartı veya ( engeli nüfus 
cüzdanında yer alanlar için) nüfus cüzdanının ibraz edilmesi 
gerekmektedir.

            12-)      ENGELLİLERE SAĞLANAN DİĞER HAK VE 
İNDİRİMLER  : 

 Engellilerin profesyonel spor yapabilmeleri için Türkiye'de Gençlik 
ve Spor Bakanlığı'na  bağlı engellilere özel spor federasyonları 
vardır.

 Seçim kurulları oy kullanım  alanlarını oy kullanan engelli 
vatandaşlar için uygun hale getirmek zorundadır.

            Engelli vatandaşların engel türüne göre motosiklet ya da  
otomobillerine ek donanım 

 yaptırarak H sınıfı sürücü ehliyeti alabilmektedirler.
 Halk eğitim merkezleri, Türkiye İş Kurumu, Küçük ve Orta Ölçekli 

İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı ( 
KOSGEB ) gibi kamu kurumlarında engellilere özel meslek 
edindirme kursları açılmakta, bu kursları bitiren engellilere iş 
yerleştirmelerde öncelik tanınmaktadır.

 İşitme engelliler , Milli Eğitim Bakanlığı  bünyesindeki  işitme 
engelliler meslek liselerine sınavsız alınmaktadırlar. 

 İşitme engelli bireyler için ihtiyaç durulması halinde Adalet 
Sarayları ve Emniyet Genel Müdürlüğünden sağlanacak bilirkişi 
yardımı ile işaret dili tercümanından faydalanabilirler .  

 Engellilerin araçları için sadece engellilerin kullanımına yönelik 
engelli araç park yerleri vardır. Bu park yerinden yararlanmak için 
engelli aracı olduğunu gösterir park kimliği bulundurulmalıdır . 

 Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD )  engelli 
vatandaşlarımız için tüm hatlarda yüksek hızlı trenler dahil, bilet 
fiyatlarında %50 indirim uygulamaktadır. %50 ve üzeri ağır 

engellilerin refakatçisine de indirim uygulanmaktadır. İndirimden 
faydalanmak için TCDD'nin bilet satış noktalarına engelli 
olduğunuzu resmi bir belgeyle kanıtlamak gerekmektedir.

 Kredi Yurtlar Kurumu tarafından  %40 ve üzeri engeli bulunanlar 
burs ve yurt başvurularında öncelik tanınmaktadır. Öğrenim ve 
katkı kredilerinin geri ödenmesinde ''çalışmaz'' ibareli raporu 
bulunan engellilerin borçları tamamen silinmekte diğer engellilerde 
ise eklenen faizin %50'si indirilmektedir.

 Engelli vatandaşlarımız  Devlet Tiyatroları tarafından gösterime 
giren oyunları ücretsiz izleyebilmektedir.

 Engelli vatandaşlar  ALO 150 hattını arayarak Başbakanlık İletişim  
Merkezi ( BİMER ) 'ne yapacakları müracaatlar ile herhangi bir  
Bakanlığı veya Başbakanlığı ilgilendiren sorunlarını ilgili valilikte 
görevli halkla ilişkiler personeli aracılığı ile sistem üzerinden  
Başbakanlığa ya da ilgili Bakanlığa gönderebilmektedirler. 

   13-) BAROLAR TARAFINDAN VERİLEN ADLİ YARDIM  
HİZMETİ

    Adli yardım , avukatlık ücretlerini ve diğer yargılama giderlerini 
karşılama olanağı bulunmayan tüm bireyler için avukatlık 
hizmetlerinin sağlanmasıdır . 

   

       Başvuru Merkezi : 
      Kocaeli Barosu Binası Adli Yardım Servisi 
   Adres : Ankara Karayolu No : 111 Kocaeli Plaza K : 5 

İzmit/KOCAELİ  ( Perşembe pazarı yanı ) Tel : 0262 321 56 56
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Adli yardım istemi, merkezde Kocaeli Barosu adli yardım bürosuna 
veya ilçelerde baro temsilciliklerine yapılır. Bu hizmetten yalnızca 
engelli bireyler değil tüm vatandaşlar faydalanabilmektedir.



                           

ENGELLİLERE İLİŞKİN
YASAL DÜZENLEMELER            

                   

                                                     ENGELLİ HAKLARI KOMİSYONU 

KOCAELİ BAROSU

  TEL. :  0262 322 36 36 

1938

          Türkiye' nin en eski, en köklü hukuk kurumlarından birisi 
olan baromuz, bünyesinde barındırdığı bir çok merkez, kurul ve 
komisyonlarla beraber, gerek bölgemizde ve gerekse de ülke 
çapında başarılı ve etkili çalışmalar yapmaktadır. 
 
         Baromuzun, bünyesinde çalışmalarını başarılı bir şekilde 
sürdüren Engelli Hakları Komisyonu  da engelli vatandaşların 
sosyal haklarının iyileştirilmesi için etkinlikler ve çalışmalar 
yapmaktadır. Birçok engelli derneği ile ortak projelerde yer 
alınmış, Kocaeli Adliyesi' nin engellilere uyarlanması ve 
baromuza mensup meslektaşlarımızın engellilere doğru yaklaşımı 
konusunda bilinçlendirilmesi yönünde çalışmalar yapmıştır. 
 
        Baromuz tarafından hazırlanan bu broşür ile Kocaeli' de 
yaşayan engelli vatandaşların yasal hak ve sorumluluklarının 
çerçevesi belirlenmiş, başvuru mercii ve makamları gösterilmiştir. 
Bu broşürü okuyan herkese katkı sağlamasını temenni ederim ve 
bu broşürün hazırlamasında emeği geçen Engelli Hakları 
Komisyonu'nda çalışan bütün değerli meslektaşlarıma teşekkür 
ederim. 
 
             Saygılarımızla.

Av. Sertif GÖKÇE

KOCAELİ BAROSU BAŞKANI


