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ENGELLİ HAKLARI 
KONUSUNDA BİLGİLENDİRME  

 

• Amaç  

• Engelli Tanımı 

– Engelliler Kanunun Amacı nedir? 

• Engelli Türleri 

• Engelli Sorunları 

• Engelli Sağlık Kurulu Raporu Nasıl Çıkartılır? 

• Engelli Kartı Nasıl Çıkartılır? 

• Engelli Kartı ile Birlikte Yararlanabileceğiniz Ġmkanlar Nelerdir? 

• ÖTV Ġndirimli Araç Nasıl Alınır? 

• ġehiriçi Ücretsiz Seyahat Kartı Nasıl ve Nerden Çıkartılır? 



ENGELLİ HAKLARI 
KONUSUNDA BİLGİLENDİRME  

• Özürlü Aylığı 
– Özürlüğü aylığı nedir? 

– Özürlü aylığı kimler alabilir? 

– Özürlü Aylığı Ġçin Nereye BaĢvuru Yapılır? 

• Muhtaç Aylığı 
– Muhtaç Aylığı Nedir? 

– Muhtaç Aylığı Kimler Alabilir? 

– Muhtaç Aylığı Ġçin Gerekli Belgeler Nelerdir? 

– Muhtaç Aylığı Ġçin Nereye BaĢvuru Yapılır? 

• Engelli Bakım Hizmetleri 



ENGELLİ HAKLARI 
KONUSUNDA BİLGİLENDİRME  

– Bakıma Gereksinimi Olanlara Devletin Sunduğu Bir Hizmet Var mıdır? 

– Evde Bakım Parası nedir? 

– Evde Bakım Parası Almanın ġartları Nelerdir? 

– Evde Bakım Parası Ġçin Nereye BaĢvurulur? 

• ĠBB Evde Sağlık Hizmetleri 

– Evde Sağlık Hizmetleri Nasıl Yürütülüyor? 

• Emeklilik 

• Ġstihdam 

• Ġhtiyaç Duyulabilecek ĠletiĢim Numaraları 

• Kaynakça 



AMAÇ 
 

• Engelliler, yazımızın içeriğinde verildiği gibi 5 baĢlık 

altında toplanmaktadır. Kronik böbrek yetmezliği 

tanısı konulmuĢ hastalarımız „‟Süreğen Engelliler‟‟ 

kapsamına girmektedir. 

• Süreğen hastalık (engelli) nedir? 

• KiĢinin çalıĢma kapasitesi ve fonksiyonlarının 

engellenmesine neden olan, sürekli bakım ve 

tedavi gerektiren hastalıklardır. Yetkili 

Devlet/Üniversite Hastanelerinden alınacak heyet 

raporunda engel oranı %90 olarak belirlenmiĢtir. 



Birleşmiş Milletlerin rakamlarına göre dünyadaki 500 milyon 

kadar engelli insan bulunmaktadır. Dünya Sağlık Örgütü 

tarafından, dünya nüfusunun yaklaşık dörtte birinin 

hayatlarında bir çeşit engelle doğrudan ya da dolaylı olarak 

karşı karşıya olduğunu belirtilmektedir. 

Dünyada yapılan araştırmalara göre, engellilere çeşitli 

yaşam kolaylıkları sağlanması amacıyla gerçekleştirilen 

yerel iyileştirme hizmetleri sayesinde büyük oranda engelli, 

topluma tekrar kazandırılabilmektedir. 

Engelsiz bir yaşam için hayatınızı az da olsa 

kolaylaştırabilecek bilgiler.... 



ENGELLİ TANIMI 

 

 (5378 Sayılı Özürlüler (Engelliler) Kanunu) 

• DoğuĢtan veya sonradan herhangi bir 
nedenle bedensel, zihinsel, ruhsal, duyusal 
ve sosyal yeteneklerini çeĢitli derecelerde 
kaybetmesi nedeniyle toplumsal yaĢama 
uyum sağlama ve günlük gereksinimlerini 
karĢılama güçlükleri olan ve korunma, 
bakım, rehabilitasyon, danıĢmanlık ve 
destek hizmetlerine ihtiyaç duyan kiĢidir. 



ENGELLİLER KANUNUN 
AMACI 

 

• Bu Kanunun amacı;  engelliliğin  önlenmesi,  
engellilerin  sağlık, eğitim, rehabilitasyon, istihdam, 
bakım ve sosyal güvenliğine iliĢkin sorunlarının 
çözümü ile her bakımdan geliĢmelerini ve 
önlerindeki engelleri kaldırmayı sağlayacak  
tedbirleri alarak topluma katılımlarını sağlamak ve 
bu hizmetlerin koordinasyonu için gerekli 
düzenlemeleri yapmaktır. 

• Özürlüler Kanununun ruhunu, özürlülük alanında 
fırsat eĢitliği, insan hakları ve ayrımcılığın 
önlenmesi ilkeleri oluĢturmaktadır. 



 ENGELLİ TÜRLERİ 

 

• Farklı nedenlere bağlı olarak oluĢan 

engellilik temel olarak beĢ baĢlıkta incelenir:  

• Zihinsel engelli 

• Görme engelli 

•  ĠĢitme  ve konuĢma engelli 

• Ortopedik engelli 

•  Süreğen Engelliler  



  

   

 Engellilerin karĢılĢatıkları sorunların 
baĢında yoksulluk, eğitim, ulaĢım, 
fiziksel çevre, konut ve iyileĢtirme 
gibi konular gelmektedir. 

 



ENGELLI SAĞLIK KURULU RAPORU 
NASIL ÇIKARTILIR? 

• Engelli sağlık kurulu raporu 
düzenlenebilmesi için, hastanenin 
baĢtabipliğine doğrudan müracaat etmek 
gerekmektedir. 

• Özürlü sağlık kurulu raporlarını düzenlemeye 
yetkili sağlık kurumlarını ve hakem 
hastaneleri Sağlık Bakanlığı belirler ve 
internet sitesinde yayımlar  



 ENGELLI KARTI NASIL 
ÇIKARTILIR? 

 

• Kimlik kartının verilmesiyle esas bilgiler Özürlüler 

Ġdaresi BaĢkanlığının ulusal özürlüler veri tabanına 

aktarılmaktadır. 



   Gerekli Belgeler:  

• Engelli sağlık Kurulu Raporu’nun hastaneden 
onaylı örneği 

• 1 Adet fotoğraf 

• Kimlik  fotokopisi 

 

    BaĢvuru Yerleri:  

• Bağlı bulunulan il Sosyal Hizmetler Müdürlüğüne 

• -Engelli raporu ve/veya Engelli kartına sahip 
olan kişiler engelliler için sağlanan tüm 
indirimlerden faydalanırlar.  



 ENGELLİ KARTI İLE BİRLİKTE 
YARARLANABİLECEĞİNİZ İMKANLAR  1. 

• Değişik kurum ve kuruluşlardan istenen rapor 
yenileme işlemlerinden kurtulacaktır 

• Gelir Vergisi indiriminden faydalanabilecektir. (Gelir 
Vergisi indirimi, engelli kişinin herhangi bir sosyal 
güvenlik kuruluşuna bağlı olmaması durumunda 
kendisine bakmakla yükümlü olan kişi içinde geçerli 
olacaktır) 

• Devlet Demir Yolları ile seyahat etmesi ve engel 
oranının % 40 veya üstü olması halinde % 50 
indirimden faydalanabilecektir. 

• Havayolları ile seyahat etmesi ve engel oranının % 
50 veya üstü olması halinde % 40 indirimden 
yararlanabilecektir, 
 
 



 ENGELLİ KARTI İLE BİRLİKTE 
YARARLANABİLECEĞİNİZ İMKANLAR   2 

• Yerel Yönetimlerin alacağı kararlar ile belediye otobüslerinden 
ücretsiz ya da indirimli yararlanabilecektir. 

• Sinema, Tiyatro vb. faaliyetler için ödeyeceği ücretlere indirim 
uygulanacaktır. 

• Kamu Kurum ve Kuruluşlarının engelli çalıştırma zorunluluklarına 
bağlı olarak engelli istihdamı amacıyla açılan sınavlarda 
özrünü kanıtlayabilecektir. 

• Engelliler Gençlik ve Spor İl Müdürlükleri’ne bağlı tüm 
tesislerden ve federasyon tarafından düzenlenen spor 
faaliyetlerinden indirimli ve ücretsiz yararlanabilirler. 

• Belediyelerin tesislerinden indirimli yararlanabilirler. 

• GSM şirketlerinin  ve sabit hatların engelli tarifelerinden 
yararlanabilirler. 

• Dijital TV şirketlerinden indirimli yararlanabilirler. 

• İnternet hizmetinden  yüzde 25'lik indirimle yararlanabilirler  



 ENGELLI KARTı ILE BIRLIKTE 
YARARLANABILECEĞINIZ İMKANLAR    3 

• Belediyelere ait otoparklarda 1 saat ücretsiz park 
olanağı ve tüm otoparklarda engellilere ayrılan 
bölümlerden yararlanabilirler. 

• Müze ve ören yerlerinden, milli parklardan ücretsiz 
yararlanabilirler. 

• ÖTV muafiyetinden yararlanarak araç alabilirler.  

 

Not: Belediyeler, belediye meclislerinde alınan kararlar 
doğrultusunda özürlüleri şehir içi otobüs, vapur, su 
faturası vb. hizmetlerinden ücretsiz veya indirimli 
faydalandırmaktadır. Belediyelerin indirimli veya 
ücretsiz hizmetlerinden faydalanmak üzere 
belediyenin ilgili birimine müracaat etmek 
gerekmektedir. 



ÖTV İNDIRIMLI ARAÇ NASıL ALıNıR? 

 

• 87.03 (motor silindir hacmi 1.600 cm³'ü aşanlar 
hariç), 87.04 (motor silindir hacmi 2.800 cm³'ü 
aşanlar hariç) ve 87.11 G.T.İ.P. numaralarında yer 
alanların, sakatlık derecesi % 90 veya daha fazla 
olan malûl ve engelliler tarafından, beş yılda bir 
defaya mahsus olmak üzere ilk iktisabı ÖTV'den 
istisna edilmiştir. 

• Engel sebebinin önemi bulunmamaktadır. Görme, 
işitme, konuşma veya ortopedik olabileceği gibi 
zihinsel engellilerde yasadan yararlanabilmektedir. 
Araç sahibinin üçüncü dereceye kadar kan ve sihri 
hısımlarından birisi tarafından kullanılabilir. 



ŞEHİRİÇİ ÜCRETSİZ SEYAHAT KARTI NASIL 
VE NEREDEN ÇIKARTILIR? 

 

• Devlet veya Üniversite hastanesinden 

çıkartmıĢ olduğunuz engelli raporu aslı ve 

fotokopisi 

• Nüfus cüzdanı 

• 1 adet vesikalık fotoğraf 

• BaĢvuru yerlerine www.skart.iett.gov.tr/IETT-

Adres-Kroki.aspx adresinden ulaĢabilirsiniz. 

http://www.skart.iett.gov.tr/IETT-Adres-Kroki.aspx
http://www.skart.iett.gov.tr/IETT-Adres-Kroki.aspx
http://www.skart.iett.gov.tr/IETT-Adres-Kroki.aspx
http://www.skart.iett.gov.tr/IETT-Adres-Kroki.aspx
http://www.skart.iett.gov.tr/IETT-Adres-Kroki.aspx


ÖZÜRLÜ AYLIĞI  
( SOSYAL GÜVENCESİ OLMAYANLAR İÇİN ) 

 

• 9.1. Özürlü Aylığı Nedir? 

• Toplumda genellikle “özürlü aylığı” olarak bilinen ve Sosyal Güvenlik 

Kurumu BaĢkanlığı Primsiz Ödemeler Genel Müdürlüğü tarafından 2022 

sayılı “65 YaĢını DoldurmuĢ Muhtaç, Güçsüz ve Kimsesiz Türk 

VatandaĢlarına Aylık Bağlanması Hakkında Kanununun” ilgili 

maddelerince bağlanan aylıktır. Ekonomik yoksunluk içinde bulunan; 18 

yaĢından büyük özürlü bireyler ve kanunen bakmakla yükümlü olduğu 18 

yaĢını tamamlamamıĢ özürlü yakını bulunan Türk VatandaĢlarına aylık 

bağlanmaktadır. Üç aylık olarak ödenen bir aylıktır. Özür oranına göre 

aylığın miktarı değiĢmektedir. 



2. Özürlü Aylığını Kimler Alabilir? 
 

• Yetkili hastaneden alınmıĢ özürlü sağlık kurulu raporuna göre 

“özürlü”(özür oranı %40-%69) ve baĢkasının yardımı olmaksızın 

hayatını devam ettiremeyecek derecede özürlü (özür oranı%70 ve 

üzeri) olan, 

 

-Kanunen bakmakla yükümlü kimsesi bulunmayan, 

-Sosyal güvenlik kurumlarından her ne ad altında olursa olsun bir gelir 

veya aylık hakkından yararlanmayan, 

-Nafaka bağlanmamıĢ veya bağlanması mümkün olmayan, 

-Mahkeme kararıyla veya doğrudan bir mevzuat gereği bağlanmıĢ 

herhangi devamlı bir gelire sahip bulunmayan, 

-Her türlü gelirleri toplamının aylık ortalaması, kanunla belirlenen 

muhtaçlık sınırının altında olan kiĢiler 



3. Özürlü Aylığı Ġçin Nereye BaĢvuru Yapılır?  
 
• İkamet edilen yerlerdeki defterdarlık veya mal müdürlüğüne 

başvurmaları gerekmektedir. 

• Özürlü Aylığı ile ilgili Ayrıntılı Bilgi İçin: 

• Özürlü bireylerin aylık bağlanması işlemleriyle ve sonrasındaki 
ilgili konular için aşağıdaki adresten ayrıntılı bilgi alınabilir. 
 
Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü 

• T.C. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlıgı Adres: Eskişehir Yolu 
Söğütözü Mahallesi 2177.Sokak No:10/A  Çankaya/ANKARA 
Tel:+90 (312) 705 40 00 
ALO 170* 
* (Çalışma ve Sosyal Güvenlik İletişim Merkezi’ni 7 gün 24 saat 
arayabilirsiniz) 



MUHTAÇ AYLIĞI 

 

• 10.1. Muhtaç Aylığı Nedir? 

• Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından ödenen ayıktır. Vakıflar 
Yönetmeliğinin hükümlerine göre, 18 yaĢından büyük özürlü bireylere ve 
18 yaĢından küçük özürlü çocuğu bulunan ana babalara ve ayrıca, 
annesi veya babası olmayan 18 yaĢından gün alamamıĢ yetim 
çocuklara aylık bağlanmaktadır. 

• 10.2. Muhtaç Aylığını Kimler Alabilir?  

• % 40 ve üzeri özürlü olan muhtaçlara, 
 
* Sosyal güvencesi olmaması, 
* Herhangi bir gelir veya aylığı bulunmaması, 
* Mahkeme kararı veya kanunla bakım altına alınmamıĢ olması, 
* Gelir getirici taĢınır ve taĢınmaz malı mevcut olmaması veya olup da 
bunlardan elde edeceği aylık ortalama gelirinin bu yönetmelikle 
belirlenen muhtaç aylığı miktarını geçmemesi,halinde muhtaç aylığı 
bağlanır. 



 3. Muhtaç Aylığı Ġçin Gerekli Belgeler Nelerdir? 
 
• Muhtaç aylığı baĢvuru formu* 

Özürlü için sağlık kurulu raporu 

* Muhtaç aylığı baĢvuru formu www.vgm.gov.tr adresinden de sağlanabilir. 

 

    4. Muhtaç Aylığı Ġçin Nereye BaĢvurulur?  

 

• Özürlü bireyler baĢvuru formunu doldurup imzaladıktan sonra özrünü ve özür 

oranını belirten “özürlü sağlık kurulu raporunu” ekleyip, ikamet ettiği ilin bağlı 

olduğu Vakıflar Bölge Müdürlüğüne Ģahsen, posta yoluyla veya Vakıflar Genel 

Müdürlüğünün internet sitesi üzerinden baĢvuru yapabilirler. 

• Ayrıntılı Bilgi İçin 

• Özürlü bireylerin muhtaç aylığı ile ilgili konular için aĢağıdaki adresten ayrıntılı 

bilgi alınabilir. 

Vakıflar Genel Müdürlüğü 

Milli Müdafa Cad. No: 20 Kızılay / ANKARA 

Tel: 0 (312) 415 50 00 (10- Hat) 

Web adresi : www.vgm.gov.tr 

http://www.vgm.gov.tr/
http://www.vgm.gov.tr/
http://www.vgm.gov.tr/


ENGELLİ BAKIM HİZMETLERİ 

 
• 1. Bakıma Gereksinimi Olanlara Devletin Sunduğu 

Bir Hizmet Var mıdır?  
• Ailesi ekonomik yoksunluk içinde bulunan bakıma 

muhtaç özürlü bireylere evlerinde veya kurumda 
bakım hizmeti verilmektedir. Bu hizmetlerin iki asgari 
ücrete kadar olan kısmı Sosyal Yardımlar Genel 
Müdürlüğü tarafından ödenmektedir. Yine aynı 
Ģartlarda bakımı aile bireyi ya da yakını tarafından 
karĢılanan özürlü birey için, bakımı yapan kiĢiye bir 
asgari ücrete kadar ödeme yapılmaktadır. Bakım 
hizmeti ve bakım ücretinden faydalanmak için 
ikamet edilen yerdeki Ġl Aile ve Sosyal Politikalar 
Müdürlüğü‟ne veya varsa Ġlçe Müdürlüğü 
baĢvurmak gerekmektedir. 



ENGELLİ BAKIM HİZMETLERİ 

2. Evde Bakım Parası Nedir? 
  
• Özürlü bireylerin hayatlarının idamesini evde 

yürütecek kiĢilere Aile ve Sosyal Politikalar Ġl 
Müdürlüğü tarafından aylık net asgari ücret 
miktarında verilen tutara evde bakım parası 
denilmektedir. Evde bakım parası özürlü 
bireylerin kendisine değil, bakımını üstlenen 
akrabası, vasisi gibi üçüncü kiĢilere ödenen bir 
meblağdır. 
 



ENGELLİ BAKIM HİZMETLERİ 

3. Evde Bakım Parası Almanın Şartları Nelerdir? 
  
Özürlü bireylerin evde bakım parası alabilmesi için üç şart 
gereklidir.  
1. Her ne ad altında olursa olsun her türlü gelirleri toplamı 
esas alınmak suretiyle kendilerine ait veya bakmakla 
yükümlü olduğu birey sayısına göre kendisine düşen 
ortalama aylık gelir tutarının, bir aylık net asgari ücret 
tutarının 2/3’ünden daha az olduğu bakım raporu ile tespit 
edilmesi. 
2. Özürlü bireyin heyet raporu veren hastanelerden alacağı 
özürlü sağlık kurul raporunun ağır özürlü kısmında mutlaka 
“Evet” yazan bir ibare bulunması. 
3. Özürlü bireyin başkasının yardımı olmadan hayatını 
devam ettiremeyecek şekilde bakıma muhtaç olması gerekli 
olduğunun bakım heyeti raporu ile tespit edilmesi. 



4. Evde Bakım Parası Ġçin Nereye 

BaĢvurulur? 
• Evde bakım parası alabilmek için özürlü bireyin ikametgâhının 

bulunduğu yerdeki Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü’ne, 

veya varsa  İlçe Müdürlüklerine başvurulması gerekmektedir. 
İlçe Müdürlüklerinin bulunmadığı yerlerde ise Kaymakamlıklara 

başvuru yapılabilir. 

 

Kurum Bakımı Nedir? 
• Bakıma muhtaç özürlü bireyin aile yanında bakımının mümkün 

olmaması halinde kurumda bakım hizmeti verilir. Bakım 

hizmetleri Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü denetiminde 
yürütülmektedir. Bakıma muhtaç özürlü bireye Aile ve Sosyal 

Politikalar bakım merkezlerinde ya da özel bakım 

merkezlerinde hizmet verilmektedir. 



• Kurum Bakımı İçin Başvuru Yerleri 

• Özürlü bireyin ikametgâhının bulunduğu 
yerdeki Aile ve Sosyal Politikalar İl 
Müdürlüğü’ne, veya varsa  İlçe 
Müdürlüklerine başvurulması gerekmektedir. 
İlçe Müdürlüklerinin bulunmadığı yerlerde ise 
Kaymakamlıklara başvuru yapılabilir. 

• ALO 183 *(Aile, Kadın, Çocuk, Özürlü ve 
Sosyal Hizmet Danışma Hattı’nı 7 gün 24 saat 
arayabilirsiniz) 



İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ (İBB) 
EVDE SAĞLIK HİZMETLERİ 

 

1.EVDE SAĞLIK HĠZMETĠ NASIL YÜRÜTÜLÜYOR?  

 

• 153 no‟lu hattı aradıktan sonra 4‟ü tuĢlayıp kayıt yaptırabilirsiniz. 

    Sağlık ve Sosyal Ön Değerlendirme: 
• Ġnternet ve telefonla yapılan baĢvurular, sosyal ön değerlendirme ekiplerince en kısa 

sürede evlerinde ziyaret edilip hastanın sosyal durumu tespit edilmektedir. Hastanın 
kendisi, akrabaları, komĢuları ve muhtarla yapılan görüĢmede Evde Sağlık Hizmetleri 
kriterlerine uygun olup olmadığı araĢtırılmaktadır.  

• Hizmet almaya uygun olmayan bireylere, hizmete neden uygun olmadığı belirtilerek ĠBB 

Evde Sağlık Hizmetlerinden yararlanamayacağı bildirilmektedir.  

• Hizmet almaya uygun olan bireylerin internet ortamında sosyal güvence sorgusu (SSK, 
Emekli Sandığı, BAĞKUR, GSS) yapılmaktadır. Bunun sonucunda hizmet almaya uygun 
bulunan bireylerin dosyaları, değerlendirme doktoruna yönlendirilerek Evde Sağlık 
Hizmetlerinden yararlanması sağlanmaktadır.  



SAĞLIK VE SOSYAL ÖN DEĞERLENDİRME:  

• Ayrıca sağlık ve sosyal ön değerlendirme ekiplerince Evde 

Sağlık Hizmetlerine baĢvuru yapan bireylerin ihtiyacı oldukları 

hizmetler için ĠBB‟nin ve devletin sosyal yardım birimlerine 

yönlendirmesi yapılıp sonucu takip edilmektedir. (Maddi 

yardım, ev eĢyası temini, yeĢilkart baĢvurusu, kömür yardımı 

vb.)  

 

 



DOKTOR DEĞERLENDİRMESİ: 

 
Sosyal çalışma ekipleri tarafından uygun görülen 
bireylerin evlerini doktor ve hemşireden oluşan bir ekip 
ziyaret etmektedir. Hastaların ev ortamında doktor 
muayenesi yapılmaktadır. Doktor ön muayenesinin 
ardından gerekli görülmesi halinde; ilaç, hastane 
sevki, yara bakımı, psikolog takibi, evde radyolojik 
görüntüleme, ev temizliği, ev tamiri, kişisel bakım, 
hastaneye nakil gibi hizmetlerden yararlanması 
sağlanmaktadır.  
Yapılan bu ilk muayenenin ardından doktorun uygun 
gördüğü periyotlarda doktor ekibi tarafından kontrol 
ziyareti yapılmakta ve hastanın ve hastalığın gidişatı 
izlenmektedir.  



ULAŞIM HİZMETLERİ:  

• ALO 153–3 Özürlü ve YaĢlı Servisi‟ni hayata geçiren ĠSÖM, 
yaĢamını Ġstanbul‟da sürdüren ve toplu taĢıma araçlarını 
kullanamayan özürlü ve kimsesiz yaĢlılara ücretsiz ulaĢım 
hizmeti veriyor. Özürlülerin sosyal hayata katılımını sağlamak, 
özürlü yakınlarının çalıĢma hayatını 

• kolaylaĢtırmak, yakını olmayan veya yakını olduğu halde 
kendisi ile ilgilenecek durumda olmayan özürlülerin güven 
içinde sokağa çıkmalarını ve ihtiyaçlarını rahatça temin 
etmelerini sağlayarak sosyal hayatın içerisinde daha fazla yer 
almaları amacıyla hizmete sunulan bu servisten yararlanmak 
isteyenler öncelikle 153 – 3 numaralı çağrı merkezine 
baĢvuruda bulunmalıdır.  
 
Bu hizmetten faydalanma kriterleri; Ġstanbul da yaĢıyor olmak, 
toplu taĢıma araçları olan otobüsleri ve minibüsleri 
kullanamayacak derecede özürlü (heyet raporlu kas hastası, 
omurilik felçlileri, ortopedik ve zihinsel özürlüler) veya yaĢlı 
olmak,,yaĢlılar da ise 65 yaĢından büyük olmak ve bakıma 
muhtaç olmaktır.  



EMEKLİLİK 

 

• „‟MALÜLEN‟‟ emekliliğin Ģartları 

• ÇalıĢma gücünü en az % 60 oranında 
kaybetmiĢ olmak, 

• En az 10 yıldan beri sigortalı olmak 
(baĢkasının bakımına muhtaç ise; sadece 
1800 gün prim bildirilmiĢ olması Ģartı 
aranacaktır) 

•  En az 1800 gün prim bildirilmiĢ olmak Ģartları 
aranmaktadır. 



EMEKLİLİK 

• ---------Özürlü Bireyler Erken Emekli veya Malülen 

Emekli Olmak Ġçin Nereye Müracaat Etmelidir ?  

• Özürlülerin emeklilik iĢlemleri diğer çalıĢanlarda 

olduğu gibi ilgili SGK tarafından yapılmaktadır. 

Özürlüler erken emeklilik ya da malülen emeklilik 

iĢlemlerini SGK'a müracaat ederek baĢlatabilirler.  



İSTİHDAM 

 

• Özürlüler Kanunu‟na göre; özürlülerin yeteneklerine göre 
mesleğini seçme ve bu alanda eğitim alma hakkı 
kısıtlanamaz.  

• Özürlülerin yetenekleri doğrultusunda yapabilecekleri bir iĢte 
eğitilmesi, meslek kazandırılması, iĢgücü piyasasına 
kazandırılması amacıyla mesleki rehabilitasyon hizmetlerinden 
yararlanmasının sağlanması esastır. 

• Türkiye ĠĢ Kurumu ve MEB Çıraklık Yaygın Eğitim Genel 
Müdürlüğü özürlülere yönelik meslek edindirme kursları 
düzenlemektedir. 

• Kapatma ve tasfiye hâllerinde iĢten çıkarılma durumunda iĢ 
kaybı tazminatı, özürlülere, kanunun diğer çalıĢanlara tanıdığı 
hakların iki katı oranında ödenir.  



İLETİŞİM BİLGİLERİ 
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• ÇalıĢma ve Sosyal Güvenlik ĠletiĢim Merkezi 
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Hattı........................183 

• Sağlık Bakanlığı ĠletiĢim 
Merkezi...............................................................184 
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• Gelir Ġdaresi BaĢkanlığı Vergi ĠletiĢim 
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