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SOSYAL HİZMET BİRİMİ 

HAKLARININ 
FARKINDA OL ! 

  ENGELLİ HAKLARI 

 Ortez, Protez, İşitme Cihazı,    

Sonda Alımı 

İlgili bölümlerce raporlanan ve reçetesi  
yazılan malzemeler Sosyal Güvenlik     

Kurumu tarafından belirlenen miktarda 
ödeme yapılarak temin edilir.                                                                                

 
 

Araç Alımlarında ÖTV Ve MTV 
Muafiyeti 

%90 ve üzeri engelli yakını olanlar ÖTV 
ve MTV muafiyetli sıfır araç alma                   

hakkından yararlanabilmektedir. MTV 
muafiyetinden yararlanmak için                               

Vergi Dairesine müracaat edilmesi                               
gerekmektedir. 

Engelli Kamu Personeli Seçme    

Sınavı 

2 yılda bir yapılan sınava her türlü engel          
grubuna sahip olan engelli bireyler                      

katılabilir. Sınav ve kura yöntemi ile atama 

yapılır. Lise,  ön lisans ve lisans mezunları 
sınavla, ilköğretim  ve ortaokul mezunları  

sınavsız kuraya katılabilir. 

HAYATI PAYLAŞMAK 

İÇİN ENGEL YOK! 
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 Engelli Kimlik Kartı 
% 40 ve üzeri engelli raporuyla,                         
adresinize bağlı Sosyal Hizmet                       

Merkezinden temin edebilirsiniz. 

                                                                    
Elektrik İndirimi 

Sosyal yardım alanlar, PTT’ye engelli 
kimlik kartı ve elektrik faturası ile                   

başvurabilir. 

                                                                         
Su İndirimi   

Her belediye en az %30 oranında, engelli  
kartı olan bireylere su indirimi uygular. 

                                                                       
Cep Telefonu Hizmetlerinde                     

İndirim 
Turkcell, Türk Telekom, Vodafone                          

operatörlerinde özel tarifeler mevcuttur. 

Devlet tiyatroları, Müze ve Ören 

Yerler Ücretsizdir 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Şehir İçi Ulaşım 

Engelli kartı ile tam bağımlı engelli birey    
raporu olanların bir refakatçisi (engelli                

kişiyle olmak şartıyla); belediye otobüsleri, 
metro seferleri ve deniz yollarının şehir içi                        

ulaşımlarından ücretsiz olarak                                
faydalanabilir. 

 
Şehirlerarası Otobüs ve Uçak                 

İndirimi 
Engelli kartı olan kişiler için bilet ücreti,     

geçerli ücret tarifesi üzerinden                                        
%30 indirimden yararlanabilir.    

 
Hasta Alt Bezi 

2 yaşını dolduran engelli bireyler için                         
ilgili bölümlerce raporlanarak ve reçetesi   
yazılarak aylık 120 adet bez ödeneğinden                     

yararlanılmaktadır. 

 
On Sekiz Yaş Üstü Engelli Maaşı 

%40 ve üzeri engelli olanlara hane geliri kişi 
başına asgari ücretin üçte birinden az olması 

halinde aylık bağlanır. 

 On Sekiz Yaş Altı Engelli Yakını 
Maaşı 

Bakımı üstlenenlerden gerekli şartları          
taşıması halinde geliri hane içinde kişi        

başına düşen ortalama aylık tutarın, asgari    
ücretin üçte birinden daha az olanlara aylık 

bağlanır. 

 
Evde Bakım Maaşı 

“Tam bağımlı” ibareli raporu olması şartıyla 
yasaya göre uygun şartları taşıyan, hane               

içinde kişi başına düşen ortalama aylık gelir 
asgari ücretin üçte ikisinden az olan engelli           

yakınlarına evde bakım ücreti ödenir. 

 
Tekerlekli Sandalye 

Beş yılda bir kez olmak üzere ilgili                         
birimlerce verilen malzeme raporu ile reçete  
edilmesi şartıyla Sosyal Güvenlik Kurumu 

tarafından belirlenen miktarda ödeme                     
yapılır. 

 

 

 

 

 


