
ENGELLİ KİMLİK KARTI 

 

1. Engelli Kimlik Kartı Nedir, Hangi Kurum Tarafından Verilmektedir ? 

19.07.2008 tarihli ve 26941 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren " Engelliler Veri Tabanı 

Oluşturulmaşına ve Engellilere Kimlik Kartı Verilmesine Dair Yönetmelik" gereği engellilere tanına hak ve 

hizmetlerden yararlanmada kullanılmak üzere engelli kişilere verilen kimlik kartıdır. Engelli kimlik kartı 

Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlükleri aracılığı ile düzenlenmektedir. 

2. Engelli Kimlik Kartı Kimlere Verilmektedir ?  

Engelli kimlik kartı, doğuştan veya sonradan herhangi bir nedenle meydana gelen bedensel, zihinsel , 

ruhsal, duygusal ve sosyal yeteneklerini %40  ve ya daha yüksek bir oranda kaybeden ve Türkiye 

Cumhuriyeti vatandaşı olan bireylere verilmektedir. 

3. Engel Oranında Değişiklik, İsim-Soy isim Değişikliği, Kimliği Kaybolması Veya Deforme Olması 

Durumunda Nereye Müracaat Edilir ? 

Engelli kimlik kartları içerdiği bilgilerin değişmesi, kaybedilmesi, çalınması veya herhangi bir nedenle 

kullanılamaz hale gelmesi durumunda, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlükleri tarafından yeniden 

düzenlenir. 

4. Engellik Kimlik Kartı İçin Gerekli Belgeler Nelerdir ? 

Engelli kimlik kartı çıkartmak için gerekli belgeler; sağlık raporu aslı ve fotokopisi, 2 Adet resim, nüfus 

kağıdı ve fotokopisidir.  

 

ENGELLİ KİMLİK KARTI İLE ÜLKEMİZDE ENGELLİ KİŞİLERE SAĞLANAN HAK VE HİZMETLER 

1- Ücretsiz Seyahat Hakları 

Belediye otobüsleri,Metro seferleri, TCDD ve Deniz Yollarının şehir içi seferleri ücretsizdir. 

Şehirler Arası Yolculuklarda %30 İndirim hakkı bulunmaktadır. Eğer uygulamayan her hangi bir firma 

varsa Bimer'e şikayette bulunun. 

2- Engelliler İçin Araç Alımı 

Ortopedik engelliler için araç alımlarına getirilen yasal kolaylıklar da sağlanmaktadır. Günlük ulaşımda 

engellinin ulaşım ihtiyacı için ithal edilen araçlardan gümrük vergisi alınmaz. H sınıfı sürücü belgesine 

sahip olan engelliler yurt içinden aldıkları özel tertibatlı otomobillerde, KDV indiriminden yaralanmakta 

ve taşıt alım vergisinden muaf tutulmaktadırlar. Tabi bundan faydalanmak için engel oranı %90 olmak 

zorundadır. 



3- Engellilere Uygulanan Vergi İndirimleri  

• Özel sektörde işçi olarak çalışan engellilere uygulanan vergi indirimi 

• Kamuda çalışan engellilere uygulanan indirimi 

• Kendi işini kuran engellilere sağlanan kolaylıklar 

• Erken ve malulen emeklilik hakkı 

4- Engelliler İçin İş ve İstihdam 

• EKPSS (Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı) 

7 Şubat 2014 tarihli Resmi Gazetede yayınlanan EKPSS yönetmelik gereği tüm kamu kurum ve 

kuruluşlarına engelli memur alımları EKPSS ve lise mezunu olmamış adaylar için kura sistemi ile atamalar 

yapılmaktadır. 

5- Belediyelerce Sağlanan Vergi İndirimleri 

• Belediyeler tarafından sunulan su,toplu taşıma hizmetleri gibi hizmetlerde engelli vatandaşlarımza 

indirim yapılmaktadır. 

• Taşıma Hizmetleri için gerekli belgeler : 1 Adet Vesikalık Fotoğraf , 1 Adet Engelli Raporu Fotokopisi (% 

Oranı Belirtilmeli)  , 1 Adet Kimlik Fotokopisi  

6- İletşimde Sağlanan Vergi İndirimleri 

Tüm GSM oparetörlerinin engelli vatandaşların faturalı hat kullanımına yönelik indirimleri mevcuttur. 

7- Müze ve Ören Yerlerinde İndirim  

Müze ve ören yerlerine giriş ücretsizdir. Özel işletilen müze ve tarihi yerlerde indirim hakkı işletmenin 

inisiyatifindedir.    

8- Devlet Tiyatrolarında İndirim 

Gösterileri ücretsiz izleme hakkı vardır. Engelli Tiyatroları Kültür Bakanlığından maddi destek almaktadır.    

9- Muaynede Öncelik Hakkı 

Tüm hastanelerde engellilere muayene sırasında öncelik hakkı vardır.   Bu öncelik hakkı kayıt sırasını 

kapsamaz. Bu durum başvurduğunuz hastanenin inisiyatifindedir. 

10- Meslek Edindirme Hakkı 

Halk eğitim merkezleri, Türkiye İş Kurumu, KOSGEB gibi kamu kurumlarında engellilere özel meslek 

edindirme kursları açılmakta, bu kursları bitiren engellilere iş yerleştirmelerde öncelik tanınmaktadır.  



11- Toki Kura Çekilişinde Haklar  

TOKİ kampanyalarında uygun şartları taşıyan engellilere öncelikle engellilere ait kuraya katılma hakkı 

verilir. Bu kurada kendilerine ev çıkmayanlar ikinci olarak genel kuraya katılma hakları da vardır. 

Başvurunuzda bu uygulamanın olup olmayacağı hakkında bilgi alınız.  

12- İş-Kur Kaydı Önemlidir 

İş arayan engelliler ve işverenlerin İŞKUR portalına kayıt yaptırarak veya şahsen İŞKUR a kayıt olmaları 

zorunludur. Kayıt yaptıran engelli birey öncelik hakkına sahip olduğunu beyan eder. 14 yaşını dolduran % 

40 ve üzeri tüm engelliler İŞKUR’ a kayıt yaptırabilirler. Bu kayıtlarıyla birlikte İş-Kur resmi sitesinden 

engelli bireyleri için açılan mesleki kursları takip edebilirler.  

13-İş-Kur Tarafından Engelli Vatandaşlara Verilen Hibe Desteği  

İŞKUR tarafından engelli çalıştırmayan işverenlerden tahsil edilen idari para cezaları fonundan kendi işini 

kurmak isteyene ve en az % 40 oranında engelli olan kişilere toplam 36 bin TL hibe verecektir. Konu ile 

ilgili paydaş kuruluşlardan oluşan Komisyon tarafından değerlendirilen başvurular sonunda başarılı 

bulunan projelere karşılıksız hibe verilerek engellilerin kendi işlerinin patronu olması sağlanacaktır.  

Projeler, İŞKUR internet sayfasında  yer alan Başvuru Rehberinde yer alan esaslara göre hazırlanacaktır. 

Bilgi için: 81 ilde bulunan Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlükleri veya Hizmet Merkezlerinden veya 444 75 

87 numaralı telefondan   ayrıntılı bilgi alınabilir 

14- Diğer Faydalanabileceğiniz İndirimler 

• Üniversite Öğrencisi iseniz ve 2. Öğretim okuyorsanız eğer harç parası ödemek zorunda değilsiniz. 

• Üniversite Öğrencisi iseniz ve KYK Kredisi alıyorsanız eğer Burs'a Çevireblirsiniz ve ya direk Burs 

alabilirsiniz.Tabi minimum %40 oranında engel raporunuz olmak zorundadır. 

• Engel durumunuz eğer "ağır engelli" ibaresi var ise Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürğülü'nden bakım 

ücreti alabilirsiniz.  

• Digitürk İndirimi:  Engelliler, gaziler ve şehit eşleri için Digitürk paketleri % 50 indirimlidir. Digiturk 

Paketlerinde %50 indirim kampanyasından yararlanabilmesi için engellinin aşağıdaki belgelerden biri ile 

durumu belgelemesi gerekmektedir: Engelli kimlik kartı Engelli sağlık raporu Nüfus cüzdanlarına işlenmiş 

ve engelli oranı yüzde 40 ve üzerinde olanların nüfus cüzdan fotokopileri Emekli Sandığı Serbest Seyahat 

Kartı ( Gazi Tanıtım Kartı, Şehit Ailesi Ücretsiz Seyahat Kartı, Vazife Malulü Ailesi Ücretsiz Seyahat Kartı) 

Bilgi için (212) 4737373 arayınız  

• Türk Telekom Sosyal Tarife:  Türk Telekom Sosyal Tarife engelliler, gaziler ve şehit yakınları için 

düzenlenmiştir. Başvuru için engelli raporu, nüfus kağıdı fotokopisi gereklidir. İlgili Telekom Merkezine 

engelli birey ile ya da vasi kararı ile başvuru yapılmalıdır. Sosyal Tarife 11 Haziran 2012 tarihi itibariyle 

yeniden abone alımına açılmıştır. Aşağıdaki fiyatlandırmalar 2014 yılına ait fiyatlardır.  



Aylık paket ücreti tüm vergiler dahil 12,50 TL’dir. Paket kapsamındaki bedava dakikalar tüm ev-iş 

telefonlarına doğru yapılan şehir içi görüşmeler için geçerlidir Tarife kapsamında 3.000 dakikaya kadar 

şehir içi ve şehirlerarası görüşmeler ücretsizdir. 3.000 dakika limitini aşan şehir içi ve şehirlerarası 

görüşmeleriniz dakikası 12,6 kuruş üzerinden ücretlendirilir. Şehirlerarası görüşmeleriniz dakikası 12,6 

kuruş üzerinden ücretlendirilir. GSM görüşmeleriniz dakikası 37 kuruş üzerinden ücretlendirilir. Akşam 

7’den Sabah 7’ye şehir içi ve şehirlerarası tam 3.000 dk. bedava konuşma hakkı tarifeye dahildir.  

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından ücretsiz seyahat kartı verilen şehit yakını, gazi ve gazi 

yakınlarından ev telefonu aboneliği yaptıran veya olan müşterilerimiz tarafından tercih edilebilir. 18 

yaşından küçük bedensel engelli vatandaşlar, velisinin/vasisinin izni ile bu tarifeden faydalanabilecektir.  

Engel durumuna göre, tüm vücut fonksiyon kaybı oranı %40 ve üzeri olan müşterilerimizden tam 

teşekküllü hastanelerden alınmış olan sağlık kurulu rapor/heyet raporu ibraz edenler faydalanabilir. 

Kurumlar tarafından tahsis edilen “kimlik kartları” ile yapılan başvurular kabul edilebilir.  

Sadece adına kayıtlı bir telefon aboneliği için bu tarifeden faydalanılabilir. Abonelik sadece belge ile 

durumunu ispatlayabilen müşteriler için geçerlidir. Doğal vasi veya mahkeme kararı ile vasi olan kişiler 

Sosyal Tarife’den faydalanamaz. Beyaz Kart, Belediyelerin vermiş olduğu Paso veya benzeri kartlar ile 

yapılan başvurular kabul edilmez.  

• TTNET ve Fiber İnternet: Bu hizmetler yaş sınırı olmaksızın %25 indirimlidir.  

Engel oranı % 40 ve üzeri olan Engelliler, Gaziler, Şehit Eşleri ile Engelliler, Gaziler ve Şehitlerin birinci 

derece yakınları (anne, baba veya çocuklar) istenen belgeler ile birlikte başvurarak, Engelli, Şehit ve Gazi 

yakınları müşterilerine özel sunulan TTNET Sizinle paketlerinden faydalanabilirler.  

Bu indirimden yararlanmak için Türk Telekom 444 0375 nolu telefonu arayabilirsiniz. Başvuru için istenen 

belgeler şunlardır:  

Engelli müşteriler için; Engelli müşteriye ait T.C. Nüfus Cüzdanı Engelli müşteriye ait Engelli Kimlik Kartı 

veya Sağlık Kurulu Raporu Eğer T.C. Nüfus Cüzdanında Özürlü Oranını gösteren bir ibare yer alıyorsa, 

Özürlü Kimlik Kartı veya Sağlık Kurulu Raporu'na gerek duyulmamaktadır. Başvuran 1. derece yakını ise, 

yakınına ait T.C. Nüfus Cüzdanı  

Gazi ve Şehit yakınları müşteriler için; Gazi ve Şehit yakınları müşteriye ait T.C. Nüfus Cüzdanı Gazi ve 

Şehit yakınları müşteriye ait Emekli Sandığı serbest kartı Başvuran 1. derece yakını ise, yakınına ait T.C. 

Nüfus Cüzdanı Başvuru sırasında istenen koşullar şunlardır: İndirimli paketlerden engellilik oranı % 40 ve 

üzeri olan Engelliler, Gaziler, Şehit eşleri ile Engelliler, Gaziler ve Şehitlerin birinci derece yakınları (anne, 

baba veya çocuklar) yararlanabilirler.  

Abonelik başvurusunu Engelli, Gazi/Şehit eşi yapıyorsa abonelik, Engelli, Gazi/Şehit Eşi üzerinde olacaktır. 

Eğer Engelli, Gazi/Şehidin birinci dereceden yakını (anne, baba veya çocuğu) abonelik için başvurursa 

indirimden faydalanabilecek ve abonelik Engelli, Gazi/Şehit yakını üzerine gerçekleşecektir. Bu paketlere 

başvuruda bulunulacak her T.C. Kimlik Numarası için bir paket satışına izin verilecektir.  



• Türksat Uydunet Hizmetleri Türksat'ın hizmetini vermiş olduğu Uydunet internet hizmetinde, 

abonelerin gerekli koşulları sağlamak şartı ile %25 indirimli olan Engelsiz Tarife uygulaması vardır. Belirli 

hızlarla sınırlanan bu tarife sadece internet hizmetinde geçerlidir. Kablo TV, Teledünya ve ek servis 

bedellerinde herhangi bir indirim bulunmamaktadır. Yeni abonelik başvuruları; İl Müdürlükleri, iş 

Ortakları ve Çağrı merkezi üzerinden, tarife değişimiyle geçiş işlemleri ise İl Müdürlükleri ve İş Ortakları 

ofislerinden yapılabileceklerdir. Engelli kimlik kartı veya engelli raporu ve nüfus kağıdı ile başvuru 

yapılmalıdır.  

• Türkcell Süperonlıne  Engel Tanımayanlar kampanyasından engellilik oranları %40 ve üzeri olan 

Engelliler, Gaziler, Şehit Eşleri ile Engelliler, Gaziler ve Şehitlerin birinci derece yakınları (anne, baba veya 

çocuklar) faydalanabilirler. Hak sahipleri Turkcell Superonline Müşteri Hizmetlerine (0 850 222 0 222) 

yapılacak başvurularla kampanyaya katılabilirler. Bu hizmetlerde %25 indirim mevcuttur.  İndirimli tarife 

olarak sınırsız ödenecek fatura 44 liradır.   

 

 

 


