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Adalet ve Kalkınma Partisi, hâkimiyetin millete ait olduğu ilkesinden 
doğmuş, milli iradeyi iktidara taşımış ve daima umudun, güvenin, 
yeniliğin, gelişmenin adresi olmuştur. 
Milletin taleplerini dikkate alarak, millet için siyaset yapan AK Parti, 
kadınlarımızı daima “siyasetin öznesi” olarak görmüştür. Kadınlarımızın 
sahip oldukları hakları, siyasal ve toplumsal hayatta özgürce 
kullanabilmeleri için her zaman güçlü bir zemin olmuştur.
Gayemiz devletimizi yüceltmek, milletimize hizmet etmektir. 
“İnsanı yaşat ki devlet yaşasın” düsturunu siyasetinin merkezine 
yerleştiren AK Parti iktidarı, yılmadan, yorulmadan, emin adımlarla 2023 
hedeflerine doğru ilerlemektedir. 



Kadın, erkek, yaşlı, genç demeden milletimizin bütün unsurları ile birlikte 
hareket etmenin bereketiyle başarılarımız artarak devam etmektedir.  
AK Parti Kadın Kolları da hareketimizin temel unsurlarından biri olarak, 
bu anlayışla faaliyetlerini sürdürmekte, halkımızın tamamını bu başarıya 
ortak kılmayı hedeflemektedir. 
Ülkemizin kalkınmasında ve ilerlemesinde kadınlarımızın gösterdiği 
gayretin çok büyük bir payı vardır ve muhakkak ki bundan sonra da 
böyle olmaya devam edecektir. 
AK Parti Kadın Kolları teşkilatımız bugüne kadar hızlı bir büyüme 
sağlamış, 4 milyonu aşkın üyesiyle dünyanın en büyük kadın teşkilatı 
olmuştur. Bu başlı başına büyük bir hizmettir. 
Kadın Kollarımız, Genel Merkez başta olmak üzere, 81 il, 919 ilçe, 
mahalle, belde ve köy teşkilatlarımızda AK Partimizin hedeflerini 
gerçekleştirebilmesi için fedakârca çalışmışlar, 2002 den bu yana 
girdiğimiz her seçimde partimizi zaferden zafere taşımışlardır.
Kadınlarımız, 15 Temmuz gecesinde milli iradeye darbe vurulurken de 
ellerinde bayrak, dillerinde dualarla tankların ve jetlerin karşısında 
destanlar yazmışlardır.
AK Parti Kadın Kolları tarafından hazırlanan “Sosyal Politikalar ve Sosyal 
Haklar Rehberi” isimli bu eserin hazırlanmasında emeği bulunan herkese 
teşekkür ediyorum.
‘Daima Hizmet-Daima Millet’ diyerek parti teşkilatımızda vazifeye 
koşan ve her birinin ismi gönlümüze kazınan AK kadınlara şükranlarımı 
sunuyorum. 
Ebediyete intikal etmiş teşkilat mensuplarımıza Allah’tan rahmet 
diliyorum.
Allah birliğimizi ve dirliğimizi daim kılsın.
…

  Binali YILDIRIM
  AK Parti Genel Başkanı





Değerli Dava Arkadaşlarım, 
Malum olduğu üzere, Partimiz kurulduğu ilk günden itibaren “İnsanı 
yaşat ki devlet yaşasın” felsefesi ile hareket etmiş, AK Parti Hükümetleri 
kadın, aile, çocuk, engelli, yaşlı, korunmaya muhtaç kesimler ve şehit 
yakınları ile gaziler için köklü çözümler ve politikalar üretmiştir. Nitekim 
hükümetlerimizin yaptığı icraatlar karşılığını bulmuş ve milletimiz 
davamızdan desteğini de duasını da esirgememiştir. 

AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Sosyal İşler Başkanlığımız, 2002’den bu 
yana elde edilen sosyal haklar konusunda kapsamlı bir çalışma yaparak, 
‘Sosyal Politikalar ve Sosyal Haklar Rehberi’ni oluşturmuştur. Öğrenci 
burslarından, sosyal güvenlikle ilgili çalışmalara, kadına yönelik pozitif 
ayrımcılıklardan, 15 Temmuz şehit ve gazileri için düzenlenen özel haklara 
kadar pek çok konuda yapılan çalışmayı bu rehberde bulabileceksiniz. Aynı 
zamanda bir el kitapçığı niteliğindeki rehber, teşkilat eğitimlerinde, sahada 
ve seçim çalışmalarında size pratik bir kaynak olacaktır. 

Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın ‘Aile var oldukça, 
millet var oldukça devlet var olur’ sözleri ve insanı önceleyen yaklaşımı 
yolumuza ışık olmaya devam edecektir. 

İnsanı kuşatan nice güzel hizmetlerde bir araya gelmek dileğiyle…

L. Selva ÇAM
AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı
Ankara Milletvekili 
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1. SOSYAL VE EKONOMİK DESTEK
Yoksulluk içinde olup temel ihtiyaçlarını karşılayamayan ve yaşamlarını 
en düşük seviyede dahi sürdürmekte güçlük çeken çocuk ve gençlerin 
bakımı konusunda ailelerin desteklenmesi amacıyla yapılan yardımları 
kapsamaktadır.

Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen 
yardımların en önemli fonksiyonu; korunmaya muhtaç çocuk ve gençler 
için korunma altına alınmasına esas oluşturacak nedenin ekonomik 
yoksulluk olması hâlinde, bu kişilere ve ailelerine kuruluş bakımı yerine 
ekonomik yardım ve diğer destekleyici sosyal hizmet uygulamalarıyla 
ailenin parçalanmadan bir arada yaşamasına fırsat sağlamaktır.

Sosyal ve ekonomik destek hizmetlerinde esas ilke kişilerin kendi 
kendilerine yeterli duruma getirilmesi ve sorunlarını çözme başarısı 
kazanmalarını sağlamaktır.

SOSYAL VE EKONOMİK DESTEKTEN KİMLER 
YARARLANABİLİR?

yy Sosyal hizmet kuruluşlarında bakılan ve desteklendikleri takdirde 
aile yanına verilebilecek çocuklar, 

yy Ekonomik destek ile ailesi veya yakınları tarafından bakılabilecek 
çocuklar, 

yy Korunma kararı olup yaş sınırını tamamlamaları nedeniyle sosyal 
hizmet kuruluşlarından ayrılan gençler, 

yy Olağanüstü bir felaket, tabii afet, hastalık veya kaza geçirerek 
belirli bir süre kendisinin ve ailesinin temel ihtiyaçlarını 
karşılayamayacak durumda olanların çocukları, 

yy Hayati tehlike arz eden ve ameliyat gerektiren durumlarla 
karşılaşan veya vefat eden kişilerin çocukları, 

*Sosyal ve Ekonomik Destek Hizmetleri Hakkında Yönetmelik



9

NASIL YARARLANILIR?
Bir dilekçe ile aile ve sosyal politikalar il müdürlüğüne veya sosyal 
hizmet merkez müdürlüğüne başvurulur. Sosyal çalışmacı müracaat 
eden kişi ile bir ön görüşme yapar. Durumunun sosyal ve ekonomik 
desteğe uygun olduğu kanısına varılır ise müracaatçı için bir dosya 
açılır ve sosyal inceleme yapılır. Sosyal inceleme sonucunda sosyal ve 
ekonomik destek verilmesine karar verilen kişi için işlemler başlatılır.

HİZMETTEN YARARLANACAKLARDAN İSTENEN BELGELER:
yy T.C. kimlik numarası beyanı, 
yy Öğrenci belgesi, 
yy Gerektiğinde alınacak; sağlık raporu ve mahkeme kararı gibi bilgi 

ve belgeler istenir.
yy Aile ve sosyal politikalar il müdürlüğü ve sosyal hizmet merkezi 

müdürlükleri muhtaç kişilerle ilgili farklı bilgi ve belgeleri elde 
edebilmek amacıyla başka araştırmalarda da bulunabilirler.

SOSYAL VE EKONOMİK DESTEK HİZMETLERİ HAKKINDA 
YÖNETMELİK ÇERÇEVESİNDE VERİLECEK DESTEK 
MİKTARLARI:
En yüksek devlet memuru aylığının, ek gösterge dâhil tutarının; (2017 
yılı-912, 55-TL.)

yy Okul öncesi çocuklar ile okula devam etmeyen çocuklar için 
%50’si (Aylık 456, 28-TL)

yy 1 ila 8 inci sınıfa devam edecek çocuklar için %75’i (Aylık 684, 41-TL)
yy 9 ila 12’inci sınıfa devam edecek çocuklar için %80’i (Aylık 730, 04-TL)
yy Korunma kararı uzatılanlardan yükseköğrenime devam eden 

çocuklar için %90’ı (Aylık 821, 30-TL)
yy Korunma kararı olup yaş sınırını tamamlamaları nedeniyle sosyal 

hizmet kuruluşlarından ayrılan gençler için %40’ı (Aylık 865, 02-TL)
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SOSYAL HİZMET KURULUŞLARI
2828 sayılı Sosyal Hizmetler Kanunu’nun “Tanımlar” başlıklı 3. Maddesi doğrul-
tusunda çocuk destek merkezleri, aktif yaşam merkezi, çocuk evleri sitesi ev 
tipi sosyal hizmet birimleri, ev tipi sosyal hizmet birimleri koordinasyon mer-
kezi kanun kapsamında tanımlanmıştır. Bu madde ile suça sürüklenen çocuk-
ları koruyucu tedbirlerin alınması, yurtlarda kalan çocukların ev tipi barınma 
birimlerine geçmesi ve engelliler ve ailelerinin rehabilitasyonunun sağlanması 
amaçlanmıştır. Bu tanımların kurumsal anlamda son derece büyük yenilikler 
getirmesi sebebiyle sosyal hizmet kuruluşları aşağıda aktarılmıştır:

Çocuk Destek Merkezleri: Suça sürüklenmesi, suç mağduru olması veya 
sokakta sosyal tehlikelerle karşı karşıya kalması sebebiyle haklarında ba-
kım tedbiri veya korunma kararı verilen çocuklardan psko-sosyal desteğe 
ihtiyaç duyduğu tespit edilenlerin, bu ihtiyaçları giderilinceye kadar geçici 
süreyle bakım ve korunmalarının sağlandığı, bu süre içinde aile, yakın çevre 
ve toplum ilişkilerinin düzenlenmesine yönelik çalışmaların yürütüldüğü: ço-
cukların mağduriyet, suça sürüklenme, yaş ve cinsiyet durumuna göre ayrı 
ayrı yapılandırılan veya İhtisaslaştırılan yatılı sosyal hizmet kuruluşları, 

Aktif Yaşam Merkezi: Engelli bireylerin, yaşam kalitesinin artırılması ve sos-
yal hayata aktif katılımlarına katkı sağlaması amacıyla, engelli bireyler ile 
ailelerine rehberlik ve destek hizmeti ile evde gündüz bakım hizmeti sunan 
gündüzlü sosyal hizmet kuruluşları, 

Çocuk Evleri Sitesi: Koruma ihtiyacı olan çocukların bakımlarının sağlandığı 
aynı yerleşkede bulunan birden fazla ev tipi sosyal hizmet biriminden oluşan 
kuruluşu, 

Ev Tipi Sosyal Hizmet Birimleri: Çocuk, kadın, engelli ve yaşlılar ile bakım 
veya barınma ihtiyacı olan kişilere hizmet verilen mesken niteliğindeki yatılı 
sosyal hizmet birimleri, 

Ev Tipi Sosyal Hizmet Birimleri Koordinasyon Merkezi: İl müdürlüğü bünye-
sinde oluşturulan ev tipi sosyal hizmet birimlerinin bağlı olduğu merkezi, dir.
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2. KREŞ VE GÜNDÜZ 
BAKIMEVLERİ
Felsefemiz ihtiyaç sahiplerinin talepleri doğrultusunda sorunları 
önlemeye ve çözmeye yönelik olduğundan çalışan annelerin 0-6 yaş 
grubundaki çocukların bakımlarını gerçekleştirmek, bedensel ve ruhsal 
sağlıklarını korumak geliştirmek ve bu çocuklara temel değer ve 
alışkanlıkları kazandırmak amacıyla kreş ve gündüz bakımevi hizmetleri 
yürütülmektedir.

ÜCRETSİZ KREŞ HİZMETİ
Hizmet felsefemiz doğrultusunda, koruyucu ve önleyici bir hizmet 
modeli olarak geliştirilen “Ücretsiz Bakım Hizmeti” ile ekonomik güçlük 
içinde bulunan ailelerin çocuklarına ücretsiz bakım ve eğitim hizmeti 
verilmektedir. Yönetmelik hükümleri uyarınca kuruluşların kapasitelerinin 
yüzde üçü, il müdürlüğünce tespit edilecek çocukların ücretsiz 
yararlanması için ayrılır. İl müdürlüğü, ücretsiz kontenjanları sosyal 
çalışma görevlisi tarafından düzenlenecek sosyal inceleme raporuna 
göre değerlendirir. Ücretsiz kontenjan kapsamında değerlendirilebilecek 
çocuklar şunlardır:

yy Ekonomik durumlarına bakılmaksızın şehit ve gazi çocukları, 
yy Bakanlığa bağlı kuruluşlarda korunma altında bulunan çocuklar, 
yy Cezaevlerinde hükümlü ve tutuklu olan anneleri ile birlikte kalan 

çocuklar, 
yy Ekonomik gücü yeterli olmayan ailelerin çocukları ile ekonomik 

güçlük içindeki anne veya babası vefat etmiş çocuklar, 
yy Tek ebeveyni ile yaşayan çocuklar, engelli ebeveyni olan çocuklar, 
yy Kadın konukevinde bulunan veya ayrılan kadınların çocukları.

**Özel Kreş ve Gündüz Bakımevleri İle Özel Çocuk Kulüpleri Kuruluş ve İşleyiş Esasları Hakkındaki Yönetmelik Madde 50
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3. AİLELERE YÖNELİK 
HİZMETLER, KORUYUCU AİLE, 
EVLAT EDİNME
Aile ve toplum hizmetleri olarak ailelere yönelik hizmetlerde eğitim 
faaliyetleri ve çift danışmanlığı başta gelmektedir. Eğitim faaliyetleri 
alanında mutlu ailelerin oluşmasına katkı sağlamak amacıyla 
geliştirilmiş olan Aile Eğitim Programı; iletişim, sağlık, iktisat, hukuk ve 
medya alanlarında oluşmuş toplamda 170 konu başlığı kapsayan bir 
eğitim programıdır.

Ailelere hazırlanmış olan bir diğer eğitim olan “Evlilik Öncesi Eğitim”; ise 
evliliğe hazırlanan ya da evliliğe yeni adım atmış olan çiftlerin evlilik 
süreçlerinde karşılaşabilecekleri iletişim, hukuk ve sağlık sorunları 
hakkında çiftlere destek vermektir.

“Çift Danışmanlığı”nda ise evliliklerde huzursuzluk yaşayan ve 
boşanmaya doğru giden aileler için önleyici ve koruyucu olarak 
çiftlere boşanma süreci danışmanlığı verilmektedir. Boşanma süreci 
danışmanlığı, çiftlerin ayrılıkla ilgili hukuksal süreç başlamadan 
önce alabilecekleri bir hizmet olduğu gibi hukuksal süreç ile 
eşzamanlı ya da sonuçlanmış bir hukuksal süreç sonunda (boşanma 
vb) yararlanabilecekleri bir hizmettir. Aile ve sosyal politikalar il 
müdürlüklerinde ve sosyal hizmet merkezlerinde aile ve boşanma 
süreci danışmanları tarafından ücretsiz olarak aile ve boşanma süreci 
danışmanlığı hizmetimiz sunulmaktadır.

KORUYUCU AİLE:
Koruyucu aile, çeşitli nedenlerle öz ailesi yanında bakımları bir süre için 
sağlanamayan çocuklarımızın kendi aile ortamlarında eğitim, bakım ve 
yetiştirilme sorumluluğunu kısa veya uzun süreli olarak, ücretli veya 
gönüllü statüde devlet denetiminde paylaşan, hissettikleri toplumsal 
sorumluluğu gösterebilen uygun aile ya da kişilerdir.
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KORUYUCU AİLE OLMA ŞARTLARI NELERDİR?
yy T.C. vatandaşı olmak, 

yy Sürekli Türkiye’de ikamet etmek, 

yy 25-65 yaş aralığında olmak, 

yy En az ilkokul mezunu olmak, 

yy Düzenli gelire sahip olmak, 

yy Çocuğun öz anne-babası ya da vasisi olmamak.

KORUYUCU AİLE BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
Evli ya da bekâr, çocuklu ya da çocuksuz herkes koruyucu aile olmak 
üzere ikamet ettiği ilde bulunan aile ve sosyal politikalar il müdürlüğüne 
müracaat edebilir. Eşlerin birlikte başvurmaları gerekmektedir. Özellikle 
çocuğun yakın çevresinde olan akrabalar, komşular ya da aile dostları 
tercih edilmektedir. Akrabaların koruyucu aile olmak istemesi hâlinde 
yapılacak sosyal inceleme sonucuna göre yaş ve eğitim koşulları 
değerlendirilmektedir. 

Koruyucu aile adaylarının yaşı değerlendirilirken, eşler arasındaki yaş 
farkının on yaş veya daha az olması hâlinde yaşı küçük olan eşin 
yaşı, bunun haricindeki durumlarda eşlerin yaş ortalaması esas alınır. 
Adayların başvuru ve çocuğun yanlarına yerleştirildiği tarih itibarıyla 
belirlenen yaş aralığında bulunmaları, çocuğun yaş dönemine uygun 
davranış gösterebilme becerisi ve çocukla aralarında birebir ebeveyn-
çocuk ilişkisi sağlanması esasları göz önünde bulundurulmaktadır. 
Koruyucu aile olmak isteyen kişi bekâr ise yerleştirilecek çocuğa diğer 
ebeveynin yoksunluğunu hissettirmeyecek akraba ilişkilerine sahip 
olması konusuna özellikle önem verilmektedir.
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İSTENEN BELGELER NELERDİR?
yy T.C. kimlik numarası beyanı, 
yy Bir adet vesikalık fotoğraf, 
yy Öğrenim durumunu gösterir belgenin onaylı örneği, 
yy İş, gelir ve sosyal güvenlik durumunu gösteren belgenin onaylı örneği, 
yy Adli sicil belgesi, 
yy Varsa koruyucu aile birinci kademe, koruyucu aile ikinci kademe 

veya temel aile eğitimi belgesi veya belgelerinin onaylı örneği, 
yy Devlet ya da üniversite hastanelerinin ilgili bölümlerinden alınan 

doktor raporu, gerekli görülmesi hâlinde kişinin sağlığına, devam 
eden hastalığına veya bağımlılığına ilişkin ayrıntılı rapor, 

yy Kişilerin evli olması hâlinde her iki eş için de aynı belgeler istenir. 
Sosyal inceleme sürecinde tespit edilen durumlara ilişkin koruyucu 
aileyi tanımaya yönelik ihtiyaç duyulacak diğer belgeler de istenir. 
Hizmet sürecinin devam ettiği her iki yılda bir ve koruyucu aileye yeni 
katılan her aile üyesi için doktor raporu ve adli sicil belgesi yenilenir. 
Tespit edilen duruma uygun işlem tesis edilir.

KORUYUCU AİLEYE VERİLECEK DESTEK MİKTARI NE 
KADARDIR?
Koruyucu ailelere ödenen ücret ek gösterge dâhil en yüksek devlet 
memuru aylık göstergesinin memur maaş katsayısı ile çarpımı 
ile elde edilen rakamın sırasıyla yaş aralığına göre %50’si, %75’i, 
%80’i, %85’i ve %90’ı alınarak belirlenmektedir. Harçlıklar ise kurum 
bakımındaki çocuklar için yapılan hesaplama ile belirlenmektedir. 
Memur maaş katsayısı sırasıyla 600 (ilköğretim 1-4. sınıfı), 900 
(ilköğretim 5-8. sınıf), 1.200 (lise ve dengi okul) ve 2.000 (yüksek 
öğrenime devam eden) gösterge rakamı ile çarpılarak bulunan miktar 
kadar ödeme yapılmaktadır. 2016 yılının 2. yarısı için katsayı: 0, 093259
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Koruyucu Aile Aylık Ödeme Miktarları

Yaş-Okul Durumu Oranlar % Aylık Ba-
kım Ücreti Gösterge Aylık 

Harçlık
Aylık 

Toplam

0-3 YAŞ 50 478, 88 -  478, 88

4-5 YAŞ 75 718, 33 -  718, 33

6-14 YAŞ
(İlköğretim 1-4 ve 5-8 

sınıflar)
80 766, 22

600 55, 96 822, 18

900 83, 93 850, 15

15-18 YAŞ (lise ve dengi) 85 814, 10 1200 111, 91 926, 01

19 +YAŞ (yüksek öğre-
nim) 90 861, 99 2000 186, 52 1048, 51

Servis      : 195 TL,  
Kurs        : 1.574 TL (meslek edinme) 2.959 TL (TEOG) 
                   4.609 TL (üniversiteye hazırlık) 
Servis ve kurs ücretlerine ilişkin olarak bulunan ildeki ortalama fiyatlara 
dikkat edilmelidir.
***www.koruyucuaile.gov.tr

EVLAT EDİNME
Üç yaşını doldurmamış bir çocuğu eşiyle birlikte veya münferit olarak 
evlat edinen memurlar ile memur olmayan eşin münferit olarak evlat 
edinmesi hâlinde memur olan eşlerine, 104’üncü maddenin (A) fıkrası 
uyarınca verilen sekiz haftalık verilen izin veya aynı maddenin (F) fıkrası 
uyarınca izin kullanılması hâlinde bu iznin bitiminden itibaren, istekleri 
üzerine yirmi dört aya kadar aylıksız izin verilir. Memurların doğum veya 
evlat edinmeden dolayı yarı zamanlı çalışmaları hâlinde GSS primleri 
tam ödenecek. 6663 sayılı Kanun’la doğum ve evlat edinme hâllerinde 
yarı zamanlı çalışma imkânı getirilmiştir. Bu şekilde çalışacak olan 4-c 
(memur) sigortalıları için yarı zamanlı çalıştıkları dönemler için GSS 
primlerinin tam olarak ödeneceği belirtilmiş, ayrıca belli şartlar dâhilinde 
bu süreleri borçlanabilecekleri kabul edilmiştir.
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4. KADINLARA SAĞLANAN 
HAKLAR

A) ŞİDDETE MARUZ KALAN KADINLAR
yy Şiddete maruz kalan kadınlar; kolluk birimleri, şiddet önleme ve 

izleme merkezleri, sosyal hizmetleri merkezleri, aile ve sosyal 
politikalar il müdürlükleri, baroya bağlı kadın danışma merkezleri ve 
adli yardım kurulları, belediyeler ile sivil toplum kuruluşlarına bağlı 
kadın danışma merkezlerine ve “ALo 183 Aile Kadın, Çocuk, Engelli 
Sosyal Hizmet Danışma Hattı”na başvurabilirler. Şiddetten haberdar 
olan üçüncü kişilerin bildirimleri de ihbar kabul edilmektedir.

yy Şiddete maruz kalan kadınlara danışma ve destek hizmetleri; 
bünyesindeki “ALo 183 Aile, Kadın, Çocuk, Engelli Sosyal Hizmet 
Danışma Hattı”, aile ve sosyal politikalar il müdürlükleri, 
şiddet önleme ve izleme merkezleri (ŞÖNİM) ve sosyal hizmet 
merkezleri ile belediyelerin kadın danışma merkezleri, sivil 
toplum kuruluşlarının kadın danışma merkezleri, baroya bağlı 
kadın danışma merkezleri ve adli yardım kurulları, Başbakanlık 
Güneydoğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresine bağlı çok 
amaçlı toplum merkezleri (ÇATOM) hizmet vermektedir.

yy Fiziksel, duygusal, cinsel, ekonomik ve sözlü istismara veya 
şiddete uğrayan kadınların, şiddetten korunması, psiko-sosyal ve 
ekonomik sorunlarının çözülmesi, güçlendirilmesi ve bu dönemde 
kadınların varsa çocukları ile birlikte ihtiyaçlarının da karşılanmak 
suretiyle geçici süreyle kalabilecekleri kadın konukevi, sığınma 
evi, kadın sığınağı, kadınevi, şefkatevi ve benzeri adlarla açılmış ya 
da açılacak yatılı sosyal hizmet kuruluşları mevcuttur.

yy Kadın konukevinden faydalanmak isteyen kadınlar; kolluk 
birimleri, şiddet önleme ve izleme merkezleri, sosyal hizmetleri 
merkezleri, aile ve sosyal politikalar il müdürlükleri, baroya 
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bağlı kadın danışma merkezleri ve adli yardım kurulları ile 
belediyeler ile sivil toplum kuruluşlarına bağlı kadın danışma 
merkezlerine ve ALo 183 Aile Kadın, Çocuk, Engelli Sosyal Hizmet 
Danışma Hattı’na başvurabilirler. Şiddetten haberdar olan üçüncü 
kişilerin bildirimleri ihbar kabul edilmektedir. Ayrıca 6284 sayılı 
Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair 
Kanun kapsamında mülki idare amiri, aile mahkemesi hâkimi, 
gecikmesinde sakınca bulunan hâllerde kolluk amirinin kararı 
üzerine şiddet önleme ve izleme merkezi tarafından ilk kabul 
birimine veya kadın konukevine kadın kabulü yapılmaktadır.

yy Şiddet Önleme ve İzleme Merkezleri (ŞÖNİM) gerekli uzman 
personelin görev yaptığı ve tercihen kadın personelin istihdam 
edildiği, şiddetin önlenmesi ile koruyucu ve önleyici tedbirlerin 
etkin olarak uygulanmasına yönelik destek ve izleme 
hizmetlerinin verildiği, çalışmalarını tek kapı sistemi ile yedi gün 
yirmi dört saat esasına göre yürüten, insan onuruna yaraşır etkili 
ve süratli hizmet sunumu sağlayan, kadının ekonomik, psikolojik, 
hukuki ve sosyal olarak güçlendirilmesi odaklı merkezlerdir. 

B) DOĞUM VE EMZİRME İLE İLGİLİ HAKLAR VE DOĞUM YARDIMI
yy Kadın işçilerin doğumdan önce sekiz ve doğumdan sonra 

sekiz hafta olmak üzere toplam onaltı haftalık süre için 
çalıştırılmamaları esastır. Çoğul gebelik hâlinde doğumdan önce 
çalıştırılmayacak sekiz haftalık süreye iki hafta süre eklenir. 
Ancak, sağlık durumu uygun olduğu takdirde, doktorun onayı ile 
kadın işçi isterse doğumdan önceki üç haftaya kadar işyerinde 
çalışabilir. Bu durumda, kadın işçinin çalıştığı süreler doğum 
sonrası sürelere eklenir.

yy Kadın memura; doğumdan önce sekiz, doğumdan sonra sekiz 
hafta olmak üzere toplam on altı hafta süreyle analık izni verilir. 
Çoğul gebelik durumunda, doğum öncesi sekiz haftalık analık izni 



18

süresine iki hafta eklenir. Ancak beklenen doğum tarihinden sekiz 
hafta öncesine kadar sağlık durumunun çalışmaya uygun olduğunu 
tabip raporuyla belgeleyen kadın memur, isteği hâlinde doğumdan 
önceki üç haftaya kadar kurumunda çalışabilir. Bu durumda, doğum 
öncesinde bu rapora dayanarak fiilen çalıştığı süreler doğum sonrası 
analık izni süresine eklenir. Doğumun erken gerçekleşmesi sebebiyle, 
doğum öncesi analık izninin kullanılamayan bölümü de doğum sonrası 
analık izni süresine ilave edilir. Doğumda veya doğum sonrasında 
analık izni kullanılırken annenin ölümü hâlinde, isteği üzerine memur 
olan babaya anne için öngörülen süre kadar izin verilir.

yy Kadın işçi doğum sonrası ücretsiz izin alabilir. İsteği hâlinde kadın 
işçiye, toplam 16 haftalık (çoğul gebeliklerde 18 haftalık) doğum 
izninin dışında 6 aya kadar ücretsiz izin verilir. 

yy Doğum yapan memura, 16 ile 18 haftalık doğum izinden sonra analık 
izni süresinin bitiminden; eşi doğum yapan memura ise, doğum 
tarihinden itibaren istekleri üzerine 24 aya kadar ücretsiz izin verilir.

yy Doğum yapan kadın işçiye İsteği hâlinde, onaltı haftalık sürenin 
tamamlanmasından veya çoğul gebelik hâlinde on sekiz haftalık 
süreden sonra altı aya kadar ücretsiz izin verilir.

yy Kadın işçiye bir yaşından küçük çocuklarını emzirmeleri için 
günde 1, 5 saat emzirme izni verilir. 

yy Kadın memura, çocuğunu emzirmesi için doğum sonrası analık izni 
süresinin bitim tarihinden itibaren ilk altı ayda günde 3 saat, ikinci 
altı ayda günde 1, 5 saat süt izni verilir.

yy Doğum sonrası analık izni süresi sonunda kadın memur, isteği hâlinde 
çocuğun hayatta olması kaydıyla analık izni bitiminde başlamak üzere 
ayrıca süt izni verilmeksizin birinci doğumda iki ay, ikinci doğumda 
dört ay, sonraki doğumlarda ise altı ay süreyle günlük çalışma 
süresinin yarısı kadar çalışabilir. Çoğul doğumlarda bu sürelere birer 
ay ilave edilir. Çocuğun engelli doğması veya doğumdan sonraki 
on iki ay içinde çocuğun engellilik durumunun tespiti hâllerinde bu 
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süreler on iki ay olarak uygulanır. Üç yaşını doldurmamış bir çocuğu 
eşiyle birlikte veya münferit olarak evlat edinen memurlar ile memur 
olmayan eşin münferit olarak evlat edinmesi hâlinde memur olan 
eşleri de, istekleri üzerine (A) fıkrası uyarınca verilen sekiz haftalık 
iznin bitiminden itibaren bu haktan aynı esaslar çerçevesinde 
yararlanır. Memurun çalışacağı süreler ilgili kurum tarafından belirlenir. 

yy Doğum yapan kadın işçiye; doğum sonrası analık hâli izninin 
bitiminden itibaren çocuğunun bakımı ve yetiştirilmesi amacıyla 
ve çocuğun hayatta olması kaydıyla kadın işçi ile üç yaşını 
doldurmamış çocuğu evlat edinen kadın veya erkek işçilere 
istekleri hâlinde birinci doğumda altmış gün, ikinci doğumda 
yüz yirmi gün, sonraki doğumlarda ise yüz seksen gün süreyle 
haftalık çalışma süresinin yarısı kadar ücretsiz izin verilir. Çoğul 
doğum hâlinde bu sürelere otuzar gün eklenir. Çocuğun engelli 
doğması hâlinde bu süre üç yüz altmış gün olarak uygulanır. Bu 
fıkra hükümlerinden yararlanılan süre içerisinde süt iznine ilişkin 
hükümler uygulanmaz.

4857 sayılı İş Kanunu’nun 88. maddesi gereği hazırlanan Gebe ve Emziren 
Kadınların Çalıştırılma Şartlarıyla Emzirme Odaları ve Çocuk Bakım Yurtlarına 
Dair Yönetmeliğe göre, 100 ile 150 kadın işçisi olan iş yerleri bakım odaları 
kurmak, 150’den fazla işçisi olanlar ise kreş açmak zorundadır. 

DOĞUM YARDIMI
Türk vatandaşlarına, canlı doğan birinci çocuğu için 300 TL, ikinci çocuğu 
için 400 TL, üçüncü ve sonraki çocukları için 600 TL doğum yardımı yapılır. 

DOĞUM YARDIMINDAN KİMLER YARARLANABİLİR?
yy Türk vatandaşı olan anne veya babaya, her ikisi de Türk vatandaşı ise 

anneye yapılır. Doğum yardımı, zorunlu hâllerde babaya ödenebilir. 
yy Doğum yardımı, 15/05/2015 tarihinde ve sonrasında gerçekleşen 

canlı doğumlar için verilir. Bu tarihten önce doğan çocuklar için 
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doğum yardımı verilmez. Ancak ödeme miktarına esas çocuk 
sırasının tespitinde, diğer bir deyişle yeni doğan çocuğun kaçıncı 
çocuk olduğunun belirlenmesinde 15/05/2015 tarihinden önce 
doğmuş olan çocuklar da sayılır.

yy Evlat edinilen çocuk için evlat edinilmeden önce bir doğum yardımı 
alınmamış ise başvurulması hâlinde doğum yardımı alınabilir.

yy Kamu kurum ve kuruluşlarında istihdam edilen işçilerden, 
kapsamında bulundukları bireysel iş sözleşmesi veya toplu iş 
sözleşmesi hükümlerine göre işçinin kendisi veya eşinin doğum 
yapması nedeniyle işçiye bir ödeme yapılması kararlaştırılmış 
olanlara, kararlaştırılan tutarın bu madde uyarınca yapılacak ödeme 
tutarından daha az olması hâlinde sadece aradaki fark ödenir. 
Kararlaştırılan tutarın bu maddeye göre yapılacak ödeme tutarından 
daha fazla olması hâlinde ise bu maddeye göre ödeme yapılmaz.

DOĞUM YARDIMINDAN NASIL YARARLANILIR?
Doğum yardımı başvurusu, ilgili nüfus müdürlüğünde çocuğun “Kimlik 
Paylaşım Sistemi”ne kayıt işlemi yapıldıktan sonra sağ olması hâlinde 
anne tarafından ya da anne adına baba tarafından yapılır. 

Başvuru: Şahsen, iadeli taahhütlü posta ve kargo yöntemlerinden biri ile 
düzenlenen başvuru dilekçesi ile yapılır.

Başvuru yerleri: aile ve sosyal politikalar il müdürlüğü ya da sosyal 
hizmet merkezi, her ne statüde olursa olsun (hizmet alımı yoluyla 
istihdam edilenler dâhil) kamu kurum ve kuruluşlarınca istihdam edilen 
personel için çalıştığı kurum, yurtdışında yaşayanlar için büyükelçilik 
ve konsolosluklar ile Türkiye’de bulunmaları hâlinde herhangi bir aile 
ve sosyal politikalar il müdürlüğü ya da sosyal hizmet merkezi ile 
aile ve sosyal politikalar il müdürlüklerine göndermek üzere sosyal 
yardımlaşma ve dayanışma vakıflarıdır.  ödemeler, PTT aracılığıyla 
kişilerin T.C. kimlik numaralarına yapılacaktır.
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C. DİĞER HAKLAR
yy 4857 sayılı İş Kanunu uyarınca kendi istekleri ile evlilik tarihinden 

itibaren bir yıl içinde işten ayrılmaları hâlinde kıdem tazminatı 
hakkını tanımaktadır. 

yy 29.12.2011 tarih ve 2011/8 sayılı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı 
Teşvik Fon Kurulu kararı ile eşi vefat etmiş kadınlara yönelik düzenli 
nakdi sosyal yardım programı başlatılması kararı alınmış olup, sosyal 
yardımlaşma ve dayanışma (SYD) vakıfları tarafından başvuruları 
alınmaya başlanmıştır. Başvuruda bulunan vatandaşlarımızdan nüfus 
cüzdanı dışında herhangi bir belge istenmemektedir. İlgili vakfın 
mütevelli heyeti tarafından yardım programından yararlanmasına 
yönelik karar verilen eşi vefat etmiş kadınlara muhtaçlıkları ve şartları 
sağlama durumları devam ettiği süre içerisinde aylık 250 TL olmak 
üzere 2 aylık periyotlarla 500 TL düzenli nakdi yardım verilmektedir.

5. ÇEYİZ HESABI VE DEVLET 
KATKISINDAN FAYDALANMA
Türk vatandaşı olan veya 29/5/2009 tarihli ve 5901 sayılı Türk 
Vatandaşlığı Kanunu’nun 28’inci maddesi kapsamına giren kişilerin çeyiz 
hesabı ödeme planlarına, hesapta biriken toplam tutarın yüzde 20’si ve 
azami 5.000 Türk lirası devlet katkısını kapsamaktadır.

ÇEYİZ HESABI VE DEVLET KATKISI FAYDALANMA ŞARTLARI 
NELERDİR? 

yy 19/10/2005 tarihli ve 5411 sayılı Bankacılık Kanunu’na tabi mevduat 
veya katılım bankalarının yurt içi şubelerinde Türk lirası cinsinden 
çeyiz hesabı açılması, 

yy Evlilik tarihinden önce asgari üç yıl boyunca hesaba düzenli 
ödeme yapılması, 
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yy 27 yaşını doldurmadan ilk evliliğin yapılması, 
yy Aylık ödeme planını seçilmesi hâlinde bir dönem içerisinde üç 

defadan fazla, üç aylık ödeme planını seçmesi hâlinde bir dönem 
içerisinde bir defadan fazla düzenli ödemenin aksatılmaması, 

yy Bir dönem içerisinde çeyiz hesabından en fazla iki defa çekim hakkı 
tanınmakta olup bu hakkın kullanılması hâlinde çeyiz hesabında 
kalan bakiyenin, çeyiz hesabının açılış tarihinden itibaren yatırılması 
gereken asgari tutarlar toplamından az olmaması gerekir.

ÇEYİZ HESABI VE DEVLET KATKISI NASIL ÖDENMEKTEDİR? 
Evlilik tarihinden itibaren altı ay içerisinde uluslararası aile cüzdanı 
ve ilk evliliği olduğuna dair ilçe nüfus müdürlüklerinden alacağı 
belge ile çeyiz hesabının bulunduğu bankaya müracaat edilir. Banka 
tarafından gönderilen belgelerin Bakanlığa ulaşmasını takip eden on 
iş günü içerisinde, gerekli kontroller yapılarak devlet katkısının çeyiz 
hesabının bulunduğu bankaya aktarımı sağlanır. Takip eden iş günü 
içerisinde banka tarafından hak sahibinin çeyiz hesabına para aktarılır. 
Katılımcılara sadece tek çeyiz hesabı için devlet katkısı ödenir. 

6. KORUNMA VE BAKIM 
ALTINDAKİ GENÇLERE 
İSTiHDAM HAKKI
2828 sayılı Sosyal Hizmetler Kanunu’nun Ek 1. maddesi ile gerek bu 
kanunun ilgili maddeleri gerekse Çocuk Koruma Kanunu gereği haklarında 
korunma veya bakım tedbir kararı alınanlardan fasılalı dahi olsa iki 
yıldan az olmamak üzere bakım modellerinden faydalananların, 18 yaşını 
doldurdukları ve korunma veya bakım tedbir kararının sona erdiği tarihten 
itibaren iki yıl içinde başvurmaları hâlinde kamuda istihdam edilmeleri 
sağlanacak olup, buna ilişkin düzenleme ile tüm kamu kurumlarının 
kontenjanlarının binde biri bu durumdaki kişiler için ayrılmıştır. Aynı şekilde 
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bu madde kapsamına giren kişilerin özel sektörde istihdam edilmeleri 
hâlinde işverenlere 5 yıl süreyle sigorta primi desteği getirilmiştir.

7. KORUNMA VE BAKIM 
ALTINDAKİ KIZ ÇOCUKLARINA 
EVLENME YARDIMI
Sosyal hizmet kuruluşlarında korunma kararı devam eden kız 
çocuklarından evlenenlere çeyiz ihtiyaçlarını karşılamak ve bir defaya 
mahsus olmak üzere en yüksek devlet memuru aylığının bir buçuk katı 
tutarında evlenme yardımı yapılır. Bu yardım hiçbir vergi ve kesintiye 
tabi tutulmaksızın ödenir.  Evlenme yardımı, evlilik kaydının ibrazına 
istinaden ASP il müdürünün onayıyla yapılır.

8. KONUT HESABI VE DEVLET 
KATKISI
Konut sahibi olmayan Türk vatandaşlarına yurt içinde satın alacakları ilk 
ve tek konut satın alımlarına destek olmak için açılacak konut hesabı 
ödeme planlarına, hesapta biriken toplam tutarın yüzde 20’si ve azami 
15.000 Türk lirası devlet katkısını kapsamaktadır.

KONUT HESABI VE DEVLET KATKISINDAN FAYDALANMA 
ŞARTLARI NELERDİR?

yy Türk vatandaşı olması, 
yy Mevduat veya katılım bankalarının yurt içi şubelerinde Türk lirası 

cinsinden konut hesabı açmaları, 
yy 7/4/2015 tarihi itibarıyla tamamı kendi adına kayıtlı konut sahibi 

olmaması, 
yy Konut edinim tarihine kadar asgari üç yıl boyunca Konut Hesabı ve 

Devlet Katkısına dair Yönetmelik’in 6’ncı maddede yer alan hususlara 
uygun olarak konut hesabına düzenli ödeme yapmış olması, 
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yy Devlet katkısı almak için başvurduğu konut dışında 7/4/2015 
tarihinden itibaren tamamı kendi adına kayıtlı kat mülkiyetli, kat 
irtifaklı veya müstakil tapulu konut nitelikli başka bir taşınmaz 
mal edinmemiş olması, 

yy Konut edinim tarihini müteakip altı ay içerisinde gerekli belgeler 
ile konut hesabının bulunduğu bankaya başvurması gerekir. 

KONUT HESABI VE DEVLET KATKISI NASIL ÖDENMEKTEDİR? 
Katılımcı konut edinim tarihinden itibaren altı ay içerisinde konut 
hesabının bulunduğu bankaya müracaat eder. “Tapu ve Kadastro Paylaşım 
Sistemi” üzerinden katılımcı bilgilerinin kontrolünü sağlar. Banka, kat 
irtifakı tapusu olan konutlar ve konut nitelikli müstakil taşınmazlar için 
yapı kullanma izin belgesinin olup olmadığını sorgular, yapı kullanma izin 
belgesinin bulunması ancak “Kimlik Paylaşımı Sistemi” üzerinde bu bilginin 
bulunmaması hâlinde katılımcı yapı kullanma izin belgesinin bir örneğini 
bankaya verir. Banka tarafından gönderilen belgelerin ASPB ‘na ulaşmasını 
takip eden on iş günü içerisinde, gerekli kontroller yapılarak Devlet 
katkısının konut hesabının bulunduğu bankaya aktarım sağlanır. Takip eden 
iş günü içerisinde banka tarafından hak sahibinin konut hesabına para 
aktarılır. Katılımcıya sadece tek konut hesabı için devlet katkısı ödenir. 

9. GAZİLER, ŞEHİT AİLELERİ, 
TERÖR MALULLERİ İLE DUL VE 
YETİMLERİNE SAĞLANAN HAKLAR

15 TEMMUZ DEMOKRASİ ŞEHİTLERİ’NİN YAKINLARINA 
SAĞLANAN HAKLAR
Aylık Bağlanması

yy Hayatını kaybeden sivil vatandaşların hak sahiplerine sosyal 
Güvenlik Kurumunca aylık bağlanmaktadır.  Bağlanacak aylık 
işlemlerinde, ilgililerin mevcut öğrenim durumları esas alınmakta, 
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ancak terör eylemlerine maruz kalan erbaş ve erler gibi yüksek 
derece ve kademe üzerinden hesaplaması yapılmaktadır. Bu 
çerçevede, bağlanacak en düşük aylık tutarı 3.203 TL’dir. 

Nakdi Tazminat Ödemesi 

yy Hayatını kaybeden vatandaşlarımızın kanuni mirasçılarına 88.596 
TL, tazminat ödemesi yapılmaktadır. 

Ek Tazminat veya Emekli İkramiyesi

yy Hayatını kaybedenlerin hak sahiplerine 150.613 TL, tutarında 
ek tazminat, nakdi tazminat ödemesini yapan kurumlarca 
ödenecektir. Ayrıca emekli ikramiyesine müstahak olanlara da; 
101.885, 40- TL’den az olmamak üzere emekli ikramiyesi ödenir.

İstihdam Hakkı

yy Hayatını kaybedenlerin eş veya çocuklarından birisi ile ana, baba 
veya kardeşlerinden birisi olmak üzere toplam iki kişi; ana, baba 
ve kardeşi yoksa eş veya çocuklarından toplam iki kişi; eş veya 
çocuğu yoksa ana veya babası ile kardeşlerinden birisi olmak 
üzere toplam iki kişi, ana veya babanın bu hakkı kullanmaması 
durumunda ise bir diğer kardeşi olmak üzere toplam iki kişi 
kamuda istihdam edilecektir.

Faizsiz Konut Kredisi

yy Hayatını kaybedenlerin öncelikle dul eşine, eşi hayatta değilse 
veya evlenmişse kredi kullanacak çocuklardan en az birisinin 
yetim aylığı almakta olması kaydıyla aylık bağlanma koşullarına 
bakılmaksızın talepte bulunan çocuklarına müştereken, bu kişiler 
bulunmadığı takdirde de öncelikle anaya olmak üzere ana veya 
babasına konut sahibi yapmak amacıyla Toplu Konut İdaresince 
faizsiz olarak kredi verilecektir.  2016 yılı itibariyle faizsiz konut 
kredisi tutarı 94.000 TL’dir. 
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Ücretsiz Seyahat Hakkı

yy Şehitlerimizin anne, baba ile eş ve 25 yaşını doldurmamış çocukları 
yurt içinde devlet demiryollarında, denizyolları şehir hatlarında 
ve belediye toplu taşıma araçları ile belediye tarafından kurulan 
şirketler veya özel firmalar aracılığıyla yaptırılan toplu taşıma işinde 
kullanılan araçlarda ücretsiz seyahat hakkından yararlanabilecektir. 

Elektrik ve Su İndirimi 

yy Şehitlerimizin hak sahipleri, tahakkuk ettirilecek su ücretini 
% 50’den ve elektrik ücretini de % 40’tan az olmamak üzere 
belirlenen tarifeler üzerinden kullanım hakkına sahiptirler. 

Askerlik Muafiyeti

yy Şehit olanların kendinden olma erkek çocukları ile aynı anne ve 
babadan kardeşlerinin tamamına da askerlik muafiyeti hakkı 
sağlanmıştır.

Mesken Vergisi Muafiyeti

yy Türkiye sınırları içinde brüt 200 m2’yi geçmeyen tek mesken için 
geçerli olup, bu haktan yararlanmak isteyenlerin konutun bulunduğu 
yerdeki belediye başkanlıklarına başvurmaları gerekmektedir.

Ek Ödeme ile Eğitim Öğretim Yardımı

yy Şehit çocuklarına ilköğrenimde 1.398 TL, lisede 2.098 TL, 
yükseköğrenimde ise 2.797 TL tutarında yılda bir defa eğitim 
öğretim yardımı ödenecektir. Ayrıca, maluliyet derecelerine göre 
2017 yılında ek ödeme yapılacaktır. 

Özel Tüketim Vergisi Muafiyeti

yy Şehitlerin eş veya çocuklarından birisi, eş ve çocuğu yoksa ana 
veya babasından birisi tarafından alınacak araçların ilk iktisabı 
bir defaya mahsus olmak üzere “Özel Tüketim Vergisi”nden (ÖTV) 
muaf tutulması sağlanmıştır.
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Şehitler/Gaziler Günü’nde İdari İzin 

yy 2005/27 sayılı Başbakanlık Genelgesi gereğince; kamu kurum/
kuruluşlarında görevli olan şehit eş ve çocukları ile anne, baba ve 
kardeşleri, 18 Mart Şehitler Günü’nde, kamu kurum/kuruluşlarında 
görevli olan malul gaziler ve eşleri 19 Eylül Gaziler Günü’nde idari 
izinli sayılır. Uygulama kişilerin çalıştıkları kurumlar tarafından 
yerine getirilir.

Sosyal Tesislerden Yararlanma 

yy 2006/16 sayılı Başbakanlık Genelgesi gereğince; şehitlerimizin 
eş, anne, baba ve çocukları ile gaziler, harp ve vazife malulleri, 
bunların eş, anne, baba ve çocuklarının kamu kurum ve 
kuruluşlarına ait misafirhane ve sosyal tesislerden bu kurum ve 
kuruluşların kendi personeline uyguladığı ücret tarifesine göre 
yararlandırılır. Ücretsiz seyahat kartları aynı zamanda tanıtım 
amaçlıda kullanılabildiği için hak sahiplerinin bu kart ile ilgili 
kurumlara müracaat etmeleri gerekmektedir.

Müze ve Ören Yerlerinden Ücretsiz Yararlanma 

yy Şehit dul ve yetimleri ile gaziler; “Müze ve Ören Yerlerine Girişlerde 
Uygulanacak Usul ve Esaslar Yönergesi” esaslarına göre, Kültür ve 
Turizm Bakanlığına ait tarihî ve turistik yerlerden ücretsiz olarak 
istifade edebilmektedir. Ücretsiz seyahat kartları aynı zamanda 
tanıtım amaçlıda kullanılabildiği için hak sahiplerinin bu kart ile ilgili 
kurumlara müracaat etmeleri gerekmektedir.

Devlet Tiyatrolarından Ücretsiz Yararlanma (Eş ve Çocuklar) 

yy Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğünce, sezon boyunca gazi, şehit 
dul ve yetimlerine oyunlar, ücretsiz olarak izlettirilmektedir. 
Ücretsiz seyahat kartları aynı zamanda tanıtım amaçlıda 
kullanılabildiği için hak sahiplerinin bu kart ile ilgili kurumlara 
müracaat etmeleri gerekmektedir.
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15 TEMMUZ DEMOKRASİ GAZİLERİNE SAĞLANAN HAKLAR
Aylık Bağlanması

yy Malul hâle gelen sivil vatandaşların, kendilerine Sosyal Güvenlik 
Kurumunca aylık bağlanacaktır. 

Nakdi Tazminat Ödemesi

yy Başkasının bakımına muhtaç hâle gelen malullere 177.192 TL, diğer 
malullere ise, malullük derecelerine göre 66.447 TL ila 22.149 TL 
arasında, tespit edilen tutarda nakdi tazminat ödenmektedir.

Ek Tazminat veya Emekli İkramiyesi 

yy Bakıma muhtaç malullere 150.613 TL, diğer malullere ise 101.885 
TL tutarında ek tazminat, nakdi tazminat ödemesini yapan 
kurumlarca ödenmektedir.

İstihdam Hakkı 

yy Malullerin kendileri veya eş ve çocuklarından birisi, eşi veya 
çocuğu yoksa kendisi veya kardeşlerinden birisi olmak üzere 
toplam bir kişi kamuda istihdam edilecektir. 

Faizsiz Konut Kredisi 

yy Malul olanlara bir konut ile sınırlı olmak üzere Toplu Konut 
İdaresince faizsiz olarak kredi verilecektir.  2016 yılı itibariyle 
faizsiz konut kredisi tutarı 94.000 TL’dir.

Ücretsiz Seyahat Hakkı

yy Gazilerimizin kendileri, anne, baba ile eş ve 25 yaşını doldurmamış 
çocukları yurt içinde devlet demiryollarında, denizyolları 
şehir hatlarında ve belediye toplu taşıma araçları ile belediye 
tarafından kurulan şirketler veya özel firmalar aracılığıyla 
yaptırılan toplu taşıma işinde kullanılan araçlarda ücretsiz 
seyahat hakkından yararlanabilecektir. 
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Elektrik ve Su İndirimi 

yy Şehitlerimizin hak sahipleri, tahakkuk ettirilecek su ücretini 
% 50’den ve elektrik ücretini de % 40’tan az olmamak üzere 
belirlenen tarifeler üzerinden kullanım hakkına sahiptirler. 

Ek Ödeme ile Eğitim Öğretim Yardımı 
yy Gazilerimizin çocuklarına ilköğrenimde 1.398 TL, lisede 2.098 TL, 

yükseköğrenimde ise 2.797 TL tutarında yılda bir defa eğitim 
öğretim yardımı ödenecektir. Ayrıca, maluliyet derecelerine göre 
2017 yılında ek ödeme yapılacaktır.

Sağlık Yardımı 
yy Bu kapsamda aylık bağlananların ilaç, ortez/protez ve diğer 

iyileştirici araç ve gereçleri ile yardımcı üreme yöntemi ve 
tedavilerinde katılım payı ve ilave ücret alınmayacaktır. 

yy Aylık bağlanan malullerin sağlık kurulu raporuyla ihtiyaç 
duydukları her türlü ortez/protez ve diğer iyileştirici araç ve 
gereçleri herhangi bir kısıtlama getirilmeksizin Sosyal Güvenlik 
Kurumunca karşılanacaktır. 

yy Yaralananların tedavileri sonuçlanıncaya veya maluliyetleri 
kesinleşinceye kadar sağlanacak sağlık hizmetlerinden katılım payı 
alınmayacaktır. Ayrıca, tedavileri sonuçlanıncaya veya maluliyetleri 
kesinleşinceye kadar geçen süre içerisinde verilen sağlık hizmetleri 
ve diğer haklardan aylık bağlanmış olanlar gibi yararlandırılacaktır. 

Bakım ücreti 
yy Başkasının yardım ve desteği olmadan yaşamak için gereken 

hareketleri yapamayacak derecede malul olan gazilerimize asgari 
ücretin net tutarının iki katı tutarında (bugün itibariyle 2.354, 92) 
aylık bakım ücreti ödenecektir. 



30

15 TEMMUZDA HAFİF YARALANAN VATANDAŞLARIMIZA 
SAĞLANAN HAKLAR
Nakdi Tazminat Ödemesi 

yy Yaralanan vatandaşlarımıza tedavi amacıyla başvurdukları 
hastane ve sağlık kuruluşlunun kayıtları esas alınmak suretiyle, 
engellilik ve yaralanma derecesine göre 4.429, 65 TL ile 88.595 TL 
arasında tazminat ödenmektedir. 

İstihdam Hakkı 
yy Hafif yaralanan vatandaşlarımızın kendisi veya eş ve 

çocuklarından birisi, eşi veya çocuğu yoksa kendisi veya anne, 
baba veya kardeşlerinden birisi olmak üzere toplam bir kişiye 
istihdam hakkı sağlanmıştır.

Faizsiz Konut Kredisi 
yy Malul olanlara bir konut ile sınırlı olmak üzere Toplu Konut 

İdaresince faizsiz olarak kredi verilecektir.  2016 yılı itibariyle 
faizsiz konut kredisi tutarı 94.000 TL’dir.

Ücretsiz Seyahat Hakkı
yy Gazilerimizin kendileri, anne, baba ile eş ve 25 yaşını doldurmamış 

çocukları yurt içinde devlet demiryollarında, denizyolları 
şehir hatlarında ve belediye toplu taşıma araçları ile belediye 
tarafından kurulan şirketler veya özel firmalar aracılığıyla 
yaptırılan toplu taşıma işinde kullanılan araçlarda ücretsiz 
seyahat hakkından yararlanabilecektir. 

Elektrik ve su indirimi 
yy Şehitlerimizin hak sahipleri, tahakkuk ettirilecek su ücretini 

% 50’den ve elektrik ücretini de % 40’tan az olmamak üzere 
belirlenen tarifeler üzerinden kullanım hakkına sahiptirler. 

Ek Ödeme ile Eğitim Öğretim Yardımı 
yy Gazilerimizin çocuklarına ilköğrenimde 1.398 TL, lisede 2.098 TL, 

yükseköğrenimde ise 2.797 TL tutarında yılda bir defa eğitim 
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öğretim yardımı ödenecektir. Ayrıca, maluliyet derecelerine göre 
2017 yılında ek ödeme yapılacaktır.

Mesken Vergisi Muafiyeti   
yy Türkiye sınırları içinde brüt 200 m2’yi geçmeyen tek mesken için 

geçerli olup, bu haktan yararlanmak isteyenlerin konutun bulunduğu 
yerdeki belediye başkanlıklarına başvurmaları gerekmektedir.

Özel Öğretim Kurumlarından Ücretsiz Yararlanma
yy Özel öğretim kurumları, öğrenim gören öğrenci sayısının % 3’ünden 

az olmamak üzere ücretsiz öğrenci okutmakla yükümlüdür 
ve ücretsiz okutmada şehit ve malul gazi çocuklarına öncelik 
verilir. Bu haktan yararlanabilmek için hak sahiplerinin SGK’dan 
alacakları hak sahipliği belgesi ile  il ve ilçe milli eğitim 
müdürlüklerine ya da ilgili özel öğretim kurumuna başvurmaları 
gerekmektedir.

Şehitler/Gaziler Günü’nde İdari İzin 
yy 2005/27 sayılı Başbakanlık Genelgesi gereğince; kamu kurum/

kuruluşlarında görevli olan şehit eş ve çocukları ile anne, baba ve 
kardeşleri, 18 Mart Şehitler Günü’nde, kamu kurum/kuruluşlarında 
görevli olan malul gaziler ve eşleri 19 Eylül Gaziler Günü’nde idari 
izinli sayılır. Uygulama kişilerin çalıştıkları kurumlar tarafından 
yerine getirilir.

Sosyal Tesislerden Yararlanma 
yy 2006/16 sayılı Başbakanlık Genelgesi gereğince; şehitlerimizin 

eş, anne, baba ve çocukları ile gaziler, harp ve vazife malulleri, 
bunların eş, anne, baba ve çocuklarının kamu kurum ve 
kuruluşlarına ait misafirhane ve sosyal tesislerden bu kurum ve 
kuruluşların kendi personeline uyguladığı ücret tarifesine göre 
yararlandırılır. Ücretsiz seyahat kartları aynı zamanda tanıtım 
amaçlıda kullanılabildiği için hak sahiplerinin bu kart ile ilgili 
kurumlara müracaat etmeleri gerekmektedir.
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Müze ve Ören Yerlerinden Ücretsiz Yararlanma 

yy Şehit dul ve yetimleri ile gaziler; “Müze ve Ören Yerlerine Girişlerde 
Uygulanacak Usul Ve Esaslar Yönergesi” esaslarına göre, Kültür ve 
Turizm Bakanlığına ait tarihî ve turistik yerlerden ücretsiz olarak 
istifade edebilmektedir. Ücretsiz seyahat kartları aynı zamanda 
tanıtım amaçlıda kullanılabildiği için hak sahiplerinin bu kart ile 
ilgili kurumlara müracaat etmeleri gerekmektedir.

Devlet Tiyatrolarından Ücretsiz Yararlanma (Eş ve Çocuklar) 

yy Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğünce, sezon boyunca gazi, şehit 
dul ve yetimlerine oyunlar, ücretsiz olarak izlettirilmektedir. 
Ücretsiz seyahat kartları aynı zamanda tanıtım amaçlıda 
kullanılabildiği için hak sahiplerinin bu kart ile ilgili kurumlara 
müracaat etmeleri gerekmektedir.

3713 SAYILI TERÖRLE MÜCADELE KANUNU VE 2330 SAYILI 
NAKDİ TAZMİNAT VE AYLIK BAĞLANMASI HAKKINDA 
KANUN KAPSAMINDA DEĞERLENDİRİLEN ŞEHİT YAKINI VE 
GAZİLERE SAĞLANAN HAKLAR
Nakdi Tazminat Ödemesi 

yy 1. Derece Malul: 66.477, 00 TL
yy 2. Derece Malul: 57.587, 40 TL
yy 3. Derece Malul: 48.727, 80 TL
yy 4. Derece Malul: 39.868, 20 TL
yy 5. Derece Malul: 31.008, 60 TL
yy 6. Derece Malul: 22.149, 00 TL
yy Şehit:  88.596, 00 TL
yy Başkasının Bakımına Muhtaç Hâle Gelen: 177.192, 00 TL
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Aylık Bağlama  

yy Şehit yakınları ve gaziler için bağlı oldukları kurumun düzenlemiş 
olduğu belgeler doğrultusunda Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından 
bağlanmaktadır. Aylık tutarları şehit veya gazi olan kişilerin rütbe, 
kıdem ve benzeri durumlarına göre değişiklik göstermektedir. 

Emsal Aylık

yy 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu kapsamında şehit ve gazi 
olanların hak sahiplerine bağlanan aylıklar bunların görevde olan 
emsallerinin almakta oldukları aylıklardan daha düşük olamamaktadır.

İstihdam Hakkı 

yy Hayatını kaybedenlerin eş veya çocuklarından birisi ile ana, baba 
veya kardeşlerinden birisi olmak üzere toplam iki kişi kamuda 
istihdam edilmektedir.

yy Malullerin ise kendileri veya eş ve çocuklarından birisi, eşi veya 
çocuğu yoksa kendisi veya kardeşlerinden birisi olmak üzere 
toplam bir kişi kamuda istihdam edilmektedir. 

yy İstihdam müracaatlarını aile ve sosyal politikalar i̇l müdürlüklerine 
yapılmakta olup, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığınca hak 
sahipliği belirlenen kişilerin atamaları ise Devlet Personel 
Başkanlığınca gerçekleştirilmektedir.

Faizsiz Konut Kredisi 

yy Hayatını kaybedenlerin öncelikle dul eşine, eşi hayatta değilse 
veya evlenmişse kredi kullanacak çocuklardan en az birisinin 
yetim aylığı almakta olması kaydıyla aylık bağlanma koşullarına 
bakılmaksızın talepte bulunan çocuklarına müştereken, bu kişiler 
bulunmadığı takdirde de öncelikle anaya olmak üzere ana veya 
babasına konut sahibi yapmak amacıyla Toplu Konut İdaresince 
faizsiz olarak kredi verilmektedir.
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yy Malul olanlara bir konut ile sınırlı olmak üzere Toplu Konut 
İdaresince faizsiz olarak kredi verilmektedir. 

yy 2016 yılı itibariyle faizsiz konut kredisi tutarı 94.000 TL’dir. Bu 
haktan yararlanmak isteyenlerin Sosyal Güvenlik Kurumundan 
alacakları hak sahipliği belgesi ile Ziraat Bankası şubelerine 
müracaat etmeleri gerekmektedir.

Ücretsiz Seyahat 

yy Şehit yakınları ve gazilerin kendisi, eş, anne, baba ile evli 
olmayan ve 25 yaşını doldurmamış çocukları bu haktan 
yararlanabilmektedir. Müracaatlar aile ve sosyal politikalar il 
müdürlüklerine yapılmaktadır.

Elektrik ve Su İndirimi 

yy Şehitlerimizin hak sahipleri ve gazilerimiz, tahakkuk ettirilecek 
su ücretini % 50’den ve elektrik ücretini de % 40’tan az olmamak 
üzere belirlenen tarifeler üzerinden kullanım hakkına sahiptirler. 

Ek Ödeme ile Eğitim Öğretim Yardımı 

yy Şehit ve gazi çocuklarına ilköğrenimde 1.398 TL, lisede 2.098 TL, 
yükseköğrenimde ise 2.797 TL tutarında yılda bir defa eğitim 
öğretim yardımı yapılmaktadır. 

yy Bu yardımlar, 01 Eylül-31 Aralık tarihleri arasında yılda bir kez olmak 
üzere ve ilgili eğitim öğretim yılında öğrenci olduklarını gösterir 
belge ile müracaat edenlere, SGK tarafından toptan ödenmektedir.

Sağlık Hizmetlerinde Katılım Payı Muafiyeti
yy 2330 ve 3713 sayılı Kanunlar kapsamında aylık alanlar ile bunların 

bakmakla yükümlü oldukları kişilerden sağlık hizmetleri katılım payı 
alınmamaktadır. 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu kapsamına 
giren olaylar nedeniyle vazife malullüğü aylığı alan malul personel 
(erbaş/er dâhil) ile bakıma muhtaç vazife ve harp malullerinin 
sağlık kurulu raporu ile ihtiyaç duydukları her türlü ortez/protez ve 
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diğer iyileştirici araç/gereçler, herhangi bir katılım payı veya fark 
alınmaksızın ve kısıtlama getirilmeksizin SGK tarafından karşılanır. 
Bu kapsamda bedelleri karşılanacak ürünlerin yenilenmesine dair 
usul ve esaslar SGK tarafından belirlenmektedir.

Kira Ödemesi
yy (Yedek sb. emniyet hiz. sınıfı dâhil rütbeli personel) 3713 sayılı 

Terörle Mücadele Kanunu gereği yurt içinde ve yurt dışında 
kamu konutlarından yararlanmakta iken şehit olanların (erbaş/
er hariç)  hak sahibi dul/yetimleri ile malul olarak görevden 
ayrılan personel (erbaş/er hariç),  on yıl süre ile kira yardımı 
ödenmektedir. Bu konudaki müracaatlar şehit veya gazi olan 
personelin bağlı oldukları kuruma yapılmaktadır.

Askerlik Muafiyeti
yy Sadece er, erbaş ve yedek subay olarak askerlik hizmetini 

yerine getirirken şehit ya da gazi olanların bir kardeşi bu haktan 
yararlanabilmektedir. 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu 
kapsamında şehit olanların ise tüm çocuk ve kardeşleri bu haktan 
yararlanabilmektedir.

yy Bu haktan yararlanmak isteyenlerin kayıtlı bulundukları askerlik 
şubesi başkanlığına dilekçe ile başvurmaları gerekmektedir

Mesken Vergisi Muafiyeti   
yy Türkiye sınırları içinde brüt 200 m2’yi geçmeyen tek mesken 

için geçerli olup, bu haktan yararlanmak isteyenlerin konutun 
bulunduğu yerdeki belediye başkanlıklarına başvurmaları 
gerekmektedir.

Özel Tüketim Vergisi Muafiyeti  
yy 07.09.2016 tarih ve 29824 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 6745 

sayılı Yatırımların Proje Bazında Desteklenmesi ile Bazı Kanun 
ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair 
Kanun ile şehitlerin eş veya çocuklarından birisi, eş ve çocuğu 
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yoksa ana veya babasından birisi tarafından alınacak araçların ilk 
iktisabı bir defaya mahsus olmak üzere “Özel Tüketim Vergisi”nden 
(ÖTV) muaf tutulması sağlanmıştır.

Özel Öğretim Kurumlarından Ücretsiz Yararlanma
yy Özel öğretim kurumları, öğrenim gören öğrenci sayısının 

% 3’ünden az olmamak üzere ücretsiz öğrenci okutmakla 
yükümlüdür ve ücretsiz okutmada şehit ve malul gazi çocuklarına 
öncelik verilir. Bu haktan yararlanabilmek için hak sahiplerinin 
SGK’dan alacakları hak sahipliği belgesi ile il ve ilçe milli eğitim 
müdürlüklerine ya da ilgili özel öğretim kurumuna başvurmaları 
gerekmektedir.

Devlet Memuru Yakınlarının Atanma Taleplerinde Kısıtlayıcı Hükümlere 
Bakılmaması 

yy Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin 
Yönetmelik gereğince; terör eylemleri etkisi ve sebebiyle şehit/
malul olanların (erbaş/er dâhil), devlet memuru olarak görev 
yapan eş ve çocukları ile anne, baba ve kardeşlerinin; çalıştıkları 
kurum veya kuruluşların hizmet birimleri olan yerlere münhasır 
olmak üzere, aynı kurum içinde yer değiştirme suretiyle atanma 
talepleri, bu durumlarının ilgili makamlarca belgelendirilmiş 
olması kaydıyla, kadro imkânları da dikkate alınmak suretiyle 
ilgili yönetmelikteki kısıtlayıcı hükümlere bakılmaksızın öncelikle 
yerine getirilir. Bu konuda başvurular çalışılan kurum/kuruluş 
idaresine yapılır.

Öğretmen Eşlerin Zorunlu Çalışma Muafiyeti ve Yer Değiştirme Ayrıcalıkları 
yy Terör eylemleri etkisi ve sebebiyle şehit olan veya çalışamayacak 

derecede malul olan ya da malul olup da çalışabilir durumda 
olan kamu görevlileri ile er ve erbaşların, öğretmen olan eş 
ve çocukları ile anne, baba ve kardeşleri, muaf tutulmaktadır.  
Müracaatlar Millî Eğitim Bakanlığına yapılmaktadır.
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Şehitler/Gaziler Günü‘nde İdari İzin 
yy 2005/27 sayılı Başbakanlık Genelgesi gereğince; kamu kurum/

kuruluşlarında görevli olan şehit eş ve çocukları ile anne, baba ve 
kardeşleri, 18 Mart Şehitler Günü’nde, kamu kurum/kuruluşlarında 
görevli olan malul gaziler ve eşleri 19 Eylül Gaziler Günü’nde idari 
izinli sayılır. Uygulama kişilerin çalıştıkları kurumlar tarafından 
yerine getirilir.

Sosyal Tesislerden Yararlanma 
yy 2006/16 sayılı Başbakanlık Genelgesi gereğince; şehitlerimizin eş, 

anne, baba ve çocukları ile gaziler, harp ve vazife malulleri, bunların 
eş, anne, baba ve çocuklarının kamu kurum ve kuruluşlarına ait 
misafirhane ve sosyal tesislerden bu kurum ve kuruluşların kendi 
personeline uyguladığı ücret tarifesine göre yararlandırılır. Ücretsiz 
seyahat kartları aynı zamanda tanıtım amaçlıda kullanılabildiği 
için hak sahiplerinin bu kart ile ilgili kurumlara müracaat etmeleri 
gerekmektedir.

Müze ve Ören Yerlerinden Ücretsiz Yararlanma 
yy Şehit dul ve yetimleri ile gaziler; “Müze ve Ören Yerlerine Girişlerde 

Uygulanacak Usul ve Esaslar Yönergesi” esaslarına göre, Kültür ve 
Turizm Bakanlığına ait tarihî ve turistik yerlerden ücretsiz olarak 
istifade edebilmektedir. Ücretsiz seyahat kartları aynı zamanda 
tanıtım amaçlıda kullanılabildiği için hak sahiplerinin bu kart ile 
ilgili kurumlara müracaat etmeleri gerekmektedir.

Devlet Tiyatrolarından Ücretsiz Yararlanma (Eş ve Çocuklar) 
yy Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğünce, sezon boyunca gazi, şehit 

dul ve yetimlerine oyunlar, ücretsiz olarak izlettirilmektedir. 
Ücretsiz seyahat kartları aynı zamanda tanıtım amaçlıda 
kullanılabildiği için hak sahiplerinin bu kart ile ilgili kurumlara 
müracaat etmeleri gerekmektedir.
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Yaşamak İçin Gereksinimlerini Karşılayamayan Aciz Kişilerin Kamu ve 
Özel Rehabilitasyon Merkezleri ve Huzurevlerinden Yararlandırılmaları :

yy 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu’nun 21/g maddesine göre 
yaşamak için gerekli hareketleri yapmaktan aciz olanlar ile 
kimsesizler, kamu kurum ve kuruluşlarına ait, bunlar bulunmadığı 
takdirde özel rehabilitasyon ve bakım merkezleri, yurtlar ve 
huzurevlerinde parasız olarak veya masrafları devlet tarafından 
karşılanmak üzere barındırılır, baktırılır.

5434 SAYILI EMEKLİ SANDIĞI KANUNU’NUN 56 İLE MÜLGA 
45 VE 64’ÜNCÜ MADDELERİ VE 5510 SAYILI SOSYAL 
SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU’NUN 
47’NCİ MADDESİ KAPSAMINDA DEĞERLENDİRİLEN ŞEHİT 
YAKINI VE GAZİLERE SAĞLANAN HAKLAR
Aylık Bağlama  

yy Şehit yakınları ve gaziler için bağlı oldukları kurumun düzenlemiş 
olduğu belgeler doğrultusunda Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından 
bağlanmaktadır. Aylık tutarları şehit veya gazi olan kişilerin rütbe, 
kıdem ve benzeri durumlarına göre değişiklik göstermektedir. 

İstihdam Hakkı 

yy Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil 
Güvenlik Komutanlığının erbaş ve erler dâhil askerî personeli 
ile Emniyet Teşkilatından Emniyet Hizmetleri Sınıfına mensup 
personelden hayatını kaybedenlerin, eş veya çocuklarından birisi 
ile ana, baba veya kardeşlerinden birisi olmak üzere toplam iki 
kişi kamuda istihdam edilmektedir.

yy 5434 sayılı Kanun’un mülga 45’inci maddesi ile 5510 sayılı 
Kanun’un 47’nci maddesinin birinci fıkrası kapsamında vazife 
malulü sayılanlardan (TSK, Jandarma Genel Komutanlığı ve 
Sahil Güvenlik Komutanlığının askerî personeli ile Emniyet 
Teşkilatından Emniyet Hizmetleri Sınıfı mensupları hariç diğer 
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vazife malulü kamu görevlileri) malul sayılanların kendileri veya 
eş ve çocuklarından birisi, eşi veya çocuğu yoksa kendileri 
veya kardeşlerinden birisi; hayatını kaybedenlerin ise eş veya 
çocuklarından birisi, eşi veya çocuğu yoksa kardeşlerinden birisi 
olmak üzere toplam bir kişiye istihdam hakkı sağlanmaktadır.

yy Malullerin ise kendileri veya eş ve çocuklarından birisi, eşi veya 
çocuğu yoksa kendisi veya kardeşlerinden birisi olmak üzere 
toplam bir kişi kamuda istihdam edilmektedir. 

yy İstihdam müracaatlarını aile ve sosyal politikalar i̇l müdürlüklerine 
yapılmakta olup, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığınca hak 
sahipliği belirlenen kişilerin atamaları ise Devlet Personel 
Başkanlığı’nca gerçekleştirilmektedir.

Faizsiz Konut Kredisi 

yy Hayatını kaybedenlerin öncelikle dul eşine, eşi hayatta değilse 
veya evlenmişse kredi kullanacak çocuklardan en az birisinin 
yetim aylığı almakta olması kaydıyla aylık bağlanma koşullarına 
bakılmaksızın talepte bulunan çocuklarına müştereken, bu kişiler 
bulunmadığı takdirde de öncelikle anaya olmak üzere ana veya 
babasına konut sahibi yapmak amacıyla Toplu Konut İdaresince 
faizsiz olarak kredi verilmektedir.

yy Malul olanlara bir konut ile sınırlı olmak üzere Toplu Konut 
İdaresince faizsiz olarak kredi verilmektedir. 

yy 2016 yılı itibariyle faizsiz konut kredisi tutarı 94.000 TL’dir. Bu 
haktan yararlanmak isteyenlerin Sosyal Güvenlik Kurumundan 
alacakları hak sahipliği belgesi ile Ziraat Bankası şubelerine 
müracaat etmeleri gerekmektedir.

Ücretsiz Seyahat 

yy Şehit yakınları ve gazilerin kendisi, eş, anne, baba ile evli 
olmayan ve 25 yaşını doldurmamış çocukları bu haktan 
yararlanabilmektedir. Müracaatlar aile ve sosyal politikalar il 
müdürlüklerine yapılmaktadır.
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Elektrik ve Su İndirimi 
yy Şehitlerimizin hak sahipleri ve gazilerimiz, tahakkuk ettirilecek su 

ücretini % 50’den ve elektrik ücretini de % 40’tan az olmamak üzere 
belirlenen tarifeler üzerinden kullanım hakkına sahiptirler. 

Ek Ödeme ile Eğitim Öğretim Yardımı
yy Şehit ve gazi çocuklarına ilköğrenimde 1.398 TL, lisede 2.098 TL, 

yükseköğrenimde ise 2.797 TL tutarında yılda bir defa eğitim 
öğretim yardımı yapılmaktadır. 

yy Bu yardımlar, 01 Eylül-31 Aralık tarihleri arasında yılda bir kez olmak 
üzere ve ilgili eğitim öğretim yılında öğrenci olduklarını gösterir 
belge ile müracaat edenlere, SGK tarafından toptan ödenmektedir.

Askerlik Muafiyeti
yy Sadece er, erbaş ve yedek subay olarak askerlik hizmetini 

yerine getirirken şehit ya da gazi olanların bir kardeşi bu haktan 
yararlanabilmektedir. 

yy Bu haktan yararlanmak isteyenlerin kayıtlı bulundukları askerlik 
şubesi başkanlığına dilekçe ile başvurmaları gerekmektedir

Mesken Vergisi Muafiyeti   
yy Türkiye sınırları içinde brüt 200 m2’yi geçmeyen tek mesken için 

geçerli olup, bu haktan yararlanmak isteyenlerin konutun bulunduğu 
yerdeki belediye başkanlıklarına başvurmaları gerekmektedir.

Özel Tüketim Vergisi Muafiyeti  

yy 07.09.2016 tarih ve 29824 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 6745 
sayılı Yatırımların Proje Bazında Desteklenmesi İle Bazı Kanun ve 
Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 
ile şehitlerin eş veya çocuklarından birisi, eş ve çocuğu yoksa ana 
veya babasından birisi tarafından alınacak araçların ilk iktisabı bir 
defaya mahsus olmak üzere “Özel Tüketim Vergisi”nden (ÖTV) muaf 
tutulması sağlanmıştır.
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yy Maluller tarafından kullanılmak üzere özel surette imal edilmiş 
hareket ettirici tertibatı bulunan ve bu kişiler tarafından ithal edilen 
motorlu veya motorsuz koltuklar, bisiklet, motosiklet ve motor 
silindir hacmi 1600 (dâhil) cc’ye kadar olan binek otomobilleri (arazi 
taşıtları hariç) ile el ve ayak fonksiyonlarını tamamen yitirmiş 
olmaları nedeniyle bizzat sakat kişi tarafından kullanılamayan, 
sakat kişinin araca binip inmesiyle taşınmasını kolaylaştırıcı 
tertibatı bulunan ve sakat kişinin üçüncü dereceye kadar kan ve 
sıhri hısımlarından bir sürücü veya sakat kişi tarafından iş akdine 
bağlı olarak istihdam edilen bir sürücü tarafından kullanılan motor 
silindir hacmi 2500 (dâhil) cc’ye kadar olan taşıtlar (arazi taşıtları ve 
binek otomobiller hariç) gümrük vergilerinden muaftır. 

Özel Öğretim Kurumlarından Ücretsiz Yararlanma

yy Özel öğretim kurumları, öğrenim gören öğrenci sayısının % 3’ünden 
az olmamak üzere ücretsiz öğrenci okutmakla yükümlüdür ve 
ücretsiz okutmada şehit ve malul gazi çocuklarına öncelik verilir. Bu 
haktan yararlanabilmek için hak sahiplerinin SGK’dan alacakları hak 
sahipliği belgesi ile il ve ilçe millî eğitim müdürlüklerine ya da ilgili 
özel öğretim kurumuna başvurmaları gerekmektedir.

Şehitler/Gaziler Günü’nde İdari İzin 

yy 2005/27 sayılı Başbakanlık Genelgesi gereğince; kamu kurum/
kuruluşlarında görevli olan şehit eş ve çocukları ile anne, baba ve 
kardeşleri, 18 Mart Şehitler Günü’nde, kamu kurum/kuruluşlarında 
görevli olan malul gaziler ve eşleri 19 Eylül Gaziler Günü’nde idari 
izinli sayılır. Uygulama kişilerin çalıştıkları kurumlar tarafından 
yerine getirilir.

Sosyal Tesislerden Yararlanma 

yy 2006/16 sayılı Başbakanlık Genelgesi gereğince; şehitlerimizin 
eş, anne, baba ve çocukları ile gaziler, harp ve vazife malulleri, 
bunların eş, anne, baba ve çocuklarının kamu kurum ve 
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kuruluşlarına ait misafirhane ve sosyal tesislerden bu kurum ve 
kuruluşların kendi personeline uyguladığı ücret tarifesine göre 
yararlandırılır. Ücretsiz seyahat kartları aynı zamanda tanıtım 
amaçlıda kullanılabildiği için hak sahiplerinin bu kart ile ilgili 
kurumlara müracaat etmeleri gerekmektedir.

Müze ve Ören Yerlerinden Ücretsiz Yararlanma 

yy Şehit dul ve yetimleri ile gaziler; “Müze ve Ören Yerlerine Girişlerde 
Uygulanacak Usul ve Esaslar Yönergesi” esaslarına göre, Kültür ve 
Turizm Bakanlığına ait tarihî ve turistik yerlerden ücretsiz olarak 
istifade edebilmektedir. Ücretsiz seyahat kartları aynı zamanda 
tanıtım amaçlıda kullanılabildiği için hak sahiplerinin bu kart ile 
ilgili kurumlara müracaat etmeleri gerekmektedir.

Devlet Tiyatrolarından Ücretsiz Yararlanma (Eş ve Çocuklar) 

yy Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğünce, sezon boyunca gazi, şehit 
dul ve yetimlerine oyunlar, ücretsiz olarak izlettirilmektedir. 
Ücretsiz seyahat kartları aynı zamanda tanıtım amaçlıda 
kullanılabildiği için hak sahiplerinin bu kart ile ilgili kurumlara 
müracaat etmeleri gerekmektedir.

5233 SAYILI TERÖR VE TERÖRLE MÜCADELEDEN DOĞAN 
ZARARLARIN KARŞILANMASI HAKKINDA KANUN 
KAPSAMINDA DEĞERLENDİRİLEN SİVİL VATANDAŞLARA 
SAĞLANAN HAKLAR 
Aylık Bağlama ve Nakdi Ödeme 

yy 3. Derece Maluliyet: 531, 57 TL
yy 2. Derece Maluliyet: 708, 76 TL
yy 1. Derece Maluliyet: 885, 96 TL
yy Nakdi Ödeme Tutarı (Hayatını Kaybeden): 32.640, 65
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İstihdam Hakkı 

yy 5233 sayılı Terör ve Terörle Mücadeleden Doğan Zararların 
Karşılanması Hakkında Kanun kapsamında aylık bağlananlardan 
kendileri veya eş ve çocuklarından birisi, eşi veya çocuğu yoksa 
kendileri veya kardeşlerinden birisi; hayatını kaybedenlerin ise 
eş ve çocuklarından birisi, eşi veya çocuğu yoksa anne, baba 
veya kardeşlerinden birisi olmak üzere toplam bir kişi, istihdam 
hakkından yararlanabilmektedir.

MUHARİP GAZİLERE SAĞLANAN HAKLAR (KORE-KIBRIS)
Şeref Aylığı (Muharip gaziler)

yy Muharip gazilerden sosyal güvencesi olanlara 5750 gösterge 
rakamının her yıl Bütçe Kanunu ile tespit edilen memur maaş 
katsayısı ile çarpılmasından bulunacak miktarda 606, 46 TL 
hayatını kaybetmesi hâlinde dul eşlerine (%75) 454, 84 TL aylık 
bağlanmaktadır.

yy Muharip gazilerden sosyal güvencesi olmayanlara 30 günlük net 
asgari ücret tutarı sosyal güvencesi olmayan muharip gaziler 
1.177, 46 TL hayatını kaybetmesi hâlinde dul eşleri (%75)  883, 09 TL 
aylık ödenmektedir.

Ücretsiz Seyahat 
yy Şehit yakınları ve gazilerin kendisi, eş, anne, baba ile evli 

olmayan ve 25 yaşını doldurmamış çocukları bu haktan 
yararlanabilmektedir. Müracaatlar aile ve sosyal politikalar il 
müdürlüklerine yapılmaktadır.

Elektrik ve Su İndirimi 
yy Şehitlerimizin hak sahipleri ve gazilerimiz, tahakkuk ettirilecek 

su ücretini % 50’den ve elektrik ücretini de % 40’tan az olmamak 
üzere belirlenen tarifeler üzerinden kullanım hakkına sahiptirler. 
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Mesken Vergisi Muafiyeti   
yy Türkiye sınırları içinde brüt 200 m2’yi geçmeyen tek mesken 

için geçerli olup, bu haktan yararlanmak isteyenlerin konutun 
bulunduğu yerdeki belediye başkanlıklarına başvurmaları 
gerekmektedir.

Özel Öğretim Kurumlarından Ücretsiz Yararlanma

yy Özel öğretim kurumları, öğrenim gören öğrenci sayısının % 3’ünden 
az olmamak üzere ücretsiz öğrenci okutmakla yükümlüdür 
ve ücretsiz okutmada şehit ve malul gazi çocuklarına öncelik 
verilir. Bu haktan yararlanabilmek için hak sahiplerinin SGK’dan 
alacakları hak sahipliği belgesi ile  il ve ilçe millî eğitim 
müdürlüklerine ya da ilgili özel öğretim kurumuna başvurmaları 
gerekmektedir.

Şehitler/Gaziler Günü’nde İdari İzin 

yy 2005/27 sayılı Başbakanlık Genelgesi gereğince; kamu kurum/
kuruluşlarında görevli olan şehit eş ve çocukları ile anne, baba ve 
kardeşleri, 18 Mart Şehitler Günü’nde, kamu kurum/kuruluşlarında 
görevli olan malul gaziler ve eşleri 19 Eylül Gaziler Günü’nde idari 
izinli sayılır. Uygulama kişilerin çalıştıkları kurumlar tarafından 
yerine getirilir.

Sosyal Tesislerden Yararlanma 

yy 2006/16 sayılı Başbakanlık Genelgesi gereğince; şehitlerimizin 
eş, anne, baba ve çocukları ile gaziler, harp ve vazife malulleri, 
bunların eş, anne, baba ve çocuklarının kamu kurum ve 
kuruluşlarına ait misafirhane ve sosyal tesislerden bu kurum ve 
kuruluşların kendi personeline uyguladığı ücret tarifesine göre 
yararlandırılır. Ücretsiz seyahat kartları aynı zamanda tanıtım 
amaçlıda kullanılabildiği için hak sahiplerinin bu kart ile ilgili 
kurumlara müracaat etmeleri gerekmektedir.
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Müze ve Ören Yerlerinden Ücretsiz Yararlanma 

yy Şehit dul ve yetimleri ile gaziler; “Müze ve Ören Yerlerine Girişlerde 
Uygulanacak Usul ve Esaslar Yönergesi” esaslarına göre, Kültür ve 
Turizm Bakanlığına ait tarihî ve turistik yerlerden ücretsiz olarak 
istifade edebilmektedir. Ücretsiz seyahat kartları aynı zamanda 
tanıtım amaçlıda kullanılabildiği için hak sahiplerinin bu kart ile 
ilgili kurumlara müracaat etmeleri gerekmektedir.

Devlet Tiyatrolarından Ücretsiz Yararlanma (Eş ve Çocuklar) 

yy Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğünce, sezon boyunca gazi, şehit 
dul ve yetimlerine oyunlar, ücretsiz olarak izlettirilmektedir. 
Ücretsiz seyahat kartları aynı zamanda tanıtım amaçlıda 
kullanılabildiği için hak sahiplerinin bu kart ile ilgili kurumlara 
müracaat etmeleri gerekmektedir.

10. YAŞLILARA SAĞLANAN 
HAKLAR

yy 2022 sayılı 65 yaşını doldurmuş Muhtaç, Güçsüz ve Kimsesiz Türk 
Vatandaşlarına Aylık Bağlanması Hakkındaki Kanun uyarınca yaşlılık 
aylığı alanların ayakta tedavilerinde; ilaç, protez, gözlük gibi sağlık 
giderlerinin karşılanmasını sağlayan düzenleme hayata geçirilmiştir. 
Söz konusu düzenleme ile yıllardır ayakta tedavilerinde; ilaç, ortez, 
protez, gözlük gibi ihtiyaçları karşılanamayan 1 milyonu aşkın 
yaşlımızın mağduriyetleri giderilmiştir.

yy Yaşlı malul ve engelliler; 2008 yılından itibaren maaşlarını ve 
işlemlerini PTT şubelerinde kendilerine özel numara alarak sıra 
beklemeden gerçekleştirmektedirler.

yy Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nın 10. maddesinde tanım bulan; 
“ Çocuklar, yaşlılar, özürlüler, harp ve vazife şehitlerinin dul ve 
yetimleri ile malul ve gaziler için alınacak tedbirler eşitlik ilkesine 
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aykırı sayılmaz.” hükmü uyarınca devlet hastanesi’nde 65 yaş 
üstü yaşlılar randevu ve sıra numarası almaksızın işlemlerini 
gerçekleştirebilmektedir.

yy Sosyal Güvenlik Reformu kapsamında herkesin sağlık hizmetlerine 
kolay erişiminin amaçlanarak Genel Sağlık Sigortası uygulaması 
başlatılmıştır. Bu kapsamda ödeme gücü olan veya olmayan bütün 
yaşlılarımız, aktif yaşlanmanın önemli bir unsuru olan sağlık 
hizmetlerine etkin erişimden ücretsiz olarak faydalanabilmektedir.

yy Türk vatandaşı olan altmış beş yaş ve üzeri kişiler, demir yolları 
ve deniz yollarının şehir içi hatları ile yukarıda sayılan şehir içi 
toplu taşıma hizmetlerinden ücretsiz olarak, demir yolları ve 
deniz yollarının şehirler arası hatlarından ise % 50 indirimli olarak 
yararlanma hakkı getirilmiştir.

yy Toplu taşıma araçlarının ait olduğu kurum ve kuruluşlar, 
belediyeler, belediyeler tarafından kurulan şirketler, birlikler, 
müessese ve işletmeler,  altmış yaş ile altmış beş yaş arasında 
bulunan kişilerin toplu taşıma araçlarından ücretsiz veya indirimli 
olarak yararlanmasını sağlayabilirler. Bu doğrultuda ücretsiz 
seyahat hakkından yararlanmaya ilişkin usul ve esaslar, 4.3.2014 
tarihli ve 28931 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe 
girmiş ve “Ücretsiz veya İndirimli Seyahat Kartları Yönetmeliği” 
hükümleri uyarınca belediyeler, belediyeler tarafından kurulan 
şirketler, birlikler, müessese ve işletmelere destek sağlanmaktadır.

yy Sosyal güvenlik kurumlarından aldıkları aylıktan başka geliri 
olmayan emeklilerin adlarına kayıtlı olan ve 200 m2 ‘yi geçmeyen 
tek bir konut için emlak vergisi alınmamaktadır. Bu haktan 
yararlanmak isteyenlerin konutun bulunduğu yerdeki belediye 
başkanlıklarına başvurmaları gerekmektedir.

yy Türk vatandaşı olan 65 yaş ve üzeri kişiler; ülkemizde bulunan 
milli parklardan ve müzelerden ücretsiz veya indirimli olarak 
yararlanabilmektedirler.



47

yy Belediyeler tarafından yardıma muhtaç olan yaşlılara, barınması 
için huzurevi inşa edebilmekte, ücretsiz muayene hizmeti, ilaç 
yardımı, gıda ve giyecek desteği verilmektedir.

yy Bakıma muhtaç (%50 ve üzeri ağır engelli durumda olan) 
vatandaşlarımızın, hanede kişi başına düşen geliri net asgari 
ücretin üçte ikisini geçmemek kaydıyla, özel bakım merkezleri 
tarafından bakımı sağlanması hâlinde bakıcı kuruluşa (20.000) 
gösterge rakamı ile memur aylık katsayısının çarpımı sonucu 
bulunacak tutarda ödeme yapılmaktadır. 

yy 65 yaşını doldurmuş ve her ne ad altında olursa olsun her türlü 
gelirler toplamı esas alınmak suretiyle, hane içinde kişi başına 
düşen ortalama aylık gelir tutarı asgari ücretin aylık net tutarının 
üçte birinden az olan Türk vatandaşlarına 4734 sayılı Kanun’un 
21’inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinin tabi olduğu usule 
göre hizmet alımıyla bakım hizmeti verilebilmektedir.

yy Türkiye’de ikamet eden ve hizmete ihtiyaç duyan 65 yaş üstü 
yaşlıların korunması ve desteklenmesi ile biyo-psiko sosyal 
bakıma ihtiyacı olanların yaşadıkları mekânlarda gerekli olan 
bakımlarının yapılarak yaşamlarının kolaylaştırılması amacıyla 
Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından Yaşlı 
Destek Programı (YADES) kapsamında, belirlenecek usul ve 
esaslar çerçevesinde büyükşehir belediyelerinin hazırlayacakları 
ve valilikler tarafında teklif edilecek projeler için kullandırılması 
öngörülmüştür.

MUHTAÇ YAŞLI AYLIĞI
yy Sosyal güvenlik kuruluşlarının herhangi birisinden her ne nam 

altında olursa olsun bir gelir veya aylık hakkından yararlananlar 
ile uzun vadeli sigorta kolları açısından zorunlu olarak sigortalı 
olunması gereken bir işte çalışanlar, nafaka bağlanmış veya 
nafaka bağlanması mümkün olanlar veya 24/5/1983 tarihli 
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ve 2828 sayılı Sosyal Hizmetler Kanunu hükümlerine göre 
harçlık ödenenler hariç olmak kaydıyla, sosyal yardımlaşma ve 
dayanışma vakıfları tarafından muhtaç olduğuna karar verilen 65 
yaşını doldurmuş Türk vatandaşlarına, muhtaçlık hâli devam ettiği 
müddetçe (2.332) gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile 
çarpımından bulunacak tutarda aylık bağlanır.

yy Yaşlılık aylığı başvuruları ikametgâhın bulunduğu sosyal 
yardımlaşma ve dayanışma vakıflarına yapılmaktadır. 

Muhtaç Yaşlı Aylığı Hangi Durumlarda Ne Kadar 
Ödenmektedir?

yy 65 Yaşını Doldurmuş Muhtaç, Güçsüz ve Kimsesiz Türk Vatandaşlarına 
Aylık Bağlanması Hakkındaki Kanun ve Yönetmelik hükümleri 
uyarınca muhtaç yaşlıya 2016 yılının ikinci altı aylık döneminde aylık 
228, 35 TL olmak üzere 3 ayda bir yaşlı aylığı ödenmektedir.

yy Ayrıca 65 Yaşını Doldurmuş Muhtaç, Güçsüz ve Kimsesiz Türk Vatan-
daşlarına Aylık Bağlanması Hakkındaki Kanun ve Yönetmelik hüküm-
leri uyarınca engel oranı % 70 ve üzeri oranda olanlar  “başkasının 
yardımı olmaksızın hayatını devam ettiremeyecek derecede engelli” 
olarak kabul edilmekte ve 2016 yılının ikinci altı aylık döneminde aylık 
514, 38 TL olmak üzere 3 ayda bir engelli aylığı ödenmektedir.

11. HUZUREVİ, YAŞLI 
BAKIM VE REHABİLİTASYON 
MERKEZLERİ

HUZUREVİ
60 yaş ve üzerindeki muhtaç yaşlıları huzurlu bir ortamda korumak, 
bakmak, sosyal, psikolojik ve fiziksel gereksinimlerini karşılamak 
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amacıyla, kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek kişiler veya özel hukuk 
tüzel kişileri tarafından kurulan ve 24 saat esasına göre yatılı olarak 
hizmet veren sosyal hizmet kuruluşlarıdır.

Huzurevlerine Kabul Koşulları Nelerdir?

yy 60 yaş ve üzeri yaşlarda olmak, 
yy Kendi gereksinimlerini karşılamasını engelleyici bir rahatsızlığı 

bulunmamak, yeme, içme, banyo, tuvalet ve bunun gibi günlük 
yaşam etkinliklerini bağımsız olarak yapabilecek durumda olmak, 

yy Ruh sağlığı yerinde olmak, 
yy Bulaşıcı hastalığı olmamak, 
yy Uyuşturucu madde ya da alkol bağımlısı olmamak, 
yy Sosyal ve/veya ekonomik yoksunluk içinde bulunduğu “Sosyal 

İnceleme Raporu” ile saptanmış olmak.

YAŞLI BAKIM VE REHABİLİTASYON MERKEZLERİ
60 yaş ve üzerindeki yaşlı kişilerin yaşamlarını, sağlık, huzur ve güven 
içinde sürdürmeleri amacıyla, kendi kendilerine idare edebilecek şekilde 
rehabilitasyonlarının sağlandığı, tedavisi mümkün olmayanların ise 
sürekli olarak özel bakım altına alındığı 24 saat esasına göre yatılı 
olarak hizmet veren sosyal hizmet kuruluşlarıdır.

Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezleri Kabul Koşulları 
Nelerdir?

yy 60 yaş ve üzeri yaşlarda olmak, 
yy Bedensel ve zihinsel gerilemeleri nedeniyle süreli ya da 

sürekli olarak özel ilgi, desteğe, korunmaya ve rehabilitasyona 
gereksinimi olmak, 

yy Ruh sağlığı yerinde olmak, 
yy Bulaşıcı hastalığı olmamak, 
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yy Uyuşturucu madde ya da alkol bağımlısı olmamak, 
yy Sosyal ve/veya ekonomik yoksunluk içinde bulunduğu “Sosyal 

İnceleme Raporu” ile saptanmış olmak.

Huzurevi, Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezlerine 
Başvuru Yerleri

yy Yaşadıkları mahalledeki Huzurevi ve /veya Yaşlı Bakım Ve 
Rehabilitasyon merkez müdürlüğüne, 

yy Aile ve sosyal politikalar ilçe sosyal hizmet müdürlüğüne, 
yy Aile ve sosyal politikalar il müdürlüğüne, 
yy Engelli ve yaşlı hizmetleri genel müdürlüğüne, belgelerini 

hazırlayarak bir dilekçe ile başvuru yapabilirler.

Huzurevi ve Yaşlı Bakım Ve Rehabilitasyon Merkezleri için 
İstenilen Belgeler

yy Dilekçe, 
yy T.C. kimlik numarası, 
yy Gelir durumunu gösterir belge örnekleri, 
yy Sağlık raporu, 

(Sağlık raporunun karar bölümünde; “Huzurevine girmesinde sakınca 
yoktur.” ya da “huzurevi, yaşlı bakım ve rehabilitasyon merkezinde bakım 
görmesinde sakınca yoktur.” ibaresinin yer alması gerekmektedir.)

Huzurevi ile Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi Ücret 
Durumları Nasıldır?
a. Sosyal inceleme raporu dayanak alınarak; kanunen bakmakla 

yükümlü kimsesi olmayan, sosyal güvenlik kuruluşlarından emekli, 
dul ve yetim aylığı almayan, yapılacak araştırmalar sonucunda adına 
kayıtlı menkul ve gayrimenkulü bulunmadığı ya da adına kayıtlı 
gayrimenkulü olup da sağladığı gelirle yaşamını sürdüremeyeceğinin 
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saptanması sonucunda yoksulluk belgesi düzenlenen yaşlılar 
ile kanunen bakmakla yükümlü kimsesi olup da yükümlülerin 
ekonomik gücünün yeterli olmadığı saptanan yaşlılar ücretsiz kabul 
edilmektedir. Ekonomik gücü yeterli olup da sosyal yoksunluk içinde 
bulunan yaşlılar ise ücretli olarak kabul edilmektedir.

b. 1005 sayılı “İstiklal Madalyası” verilmiş bulunanlara “Vatani Hizmet 
Tertibinden Şeref Aylığı” bağlanması hakkında kanun uyarınca aylık 
bağlanan kişiler, bu gelirlerinden başka hiçbir yerden geliri olmadığını 
belgelemesi durumunda, varsa eşleri ile birlikte ücretsiz kabul 
edilmektedir.

Huzurevlerinde Geçici Süreli veya Sadece Gündüzlü Olarak 
Kalınabilir mi?
Kuruluşlarda kapasite ve yer durumu uygun olduğu takdirde geçici süre 
ile yatılı veya gündüzlü bakım için yaşlı kabul edilebilir. 

Geçici ve gündüzlü bakımdan yararlanmak isteyen yaşlıların kabullerinde 
aranan şartlar:

yy Yaşlıların huzurevlerine ve merkezlere kabul koşullarına sahip 
olmaları ile ilgili belgeleri düzenlemeleri gerekmektedir.

yy Huzurevlerinde kaldıkları süre içinde mevcut kurallara uymak 
zorundadırlar.

yy Huzurevinde kalan diğer yaşlıların yararlandığı tüm hizmetlerden 
yararlanırlar.

yy Herhangi bir huzurevinde kalmakta olan yaşlılar, sağlık ve ziyaret 
amaçlı olarak gittikleri ilin huzurevinde ücretsiz olarak kalabilirler.

yy Misafir olarak kalmak için yaşlının gideceği kuruluşla iletişime 
geçilerek, aile ve sosyal politikalar il müdürlüğünden ‘olur’ yazısı 
alınır.
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Huzurevi ve Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezlerinde 
Kalan İhtiyaç Sahibi Yaşlılara Sağlanan Ekonomik Bir 
Destek Var mıdır?
Sosyal Hizmetler Kanunu’nun Ek 11. maddesi uyarınca;  sosyal güvenlik 
kuruluşlarının herhangi birisinden her ne ad altında olursa olsun 
bir gelir veya aylık hakkından yararlananlar ile uzun vadeli sigorta 
kolları açısından zorunlu olarak sigortalı olunması gereken bir işte 
çalışanlar hariç olmak kaydıyla, sosyal hizmet kuruluşları ile Darülaceze 
müessesesinde ücretsiz bakılan veya bakım ücreti ödenerek özel 
sosyal hizmet kuruluşlarında bakımı sağlanan ya da yardım yapılmak 
suretiyle desteklenen resmî sosyal hizmet kuruluşlarında verilen bakım 
hizmetinden yararlanıp da sosyal hizmet kuruluşlarınca verilen bakım 
hizmetinden ücretsiz yararlanmaya ilişkin koşulları haiz olan yaşlılara, 
her yıl merkezi yönetim bütçe kanunu belirlenecek miktar üzerinden 
hiçbir kesinti yapılmaksızın aylık harçlık verilir.

12. EVDE SAĞLIK VE EVDE 
BAKIM HİZMETLERİ

EVDE SAĞLIK HİZMETLERİ İLETİŞİM VE KOORDİNASYON 
MERKEZİ
Bu hizmeti Sağlık Bakanlığı vermektedir.

Evde Sağlık Hizmetleri Nedir?
Çeşitli hastalıklara bağlı olarak evde sağlık hizmeti sunumuna ihtiyacı 
olan yatağa bağımlı bireylere evinde ve aile ortamında sosyal ve 
psikolojik danışmanlık hizmetlerini de kapsayacak şekilde verilen sağlık 
(muayene, tetkik, tahlil, tedavi, tıbbi bakım takip ve rehabilitasyon) 
hizmetlerini içermektedir.
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Kimler Yararlanabilir?
Yaşam kalitesini ileri düzeyde bozan hastalığı ve/veya yaşlılığı nedeniyle 
sağlık hizmetine ulaşmada zorluk yaşayan, evinde ve aile ortamında 
sağlık hizmeti almak üzere talepte bulunan hasta bireyler yararlanabilir.

Hizmetin Özelliği Nedir?
Evde sağlık hizmetleri birimleri randevu ile mesai saatleri içerisinde 
çalışmaktadır. Ziyaret günü ve sıklığı hastalığın durumuna göre 
diğer hastalarda dikkate alınarak doktor tarafından belirlenmektedir. 
Acil durumlar evde sağlık hizmeti kapsamında değildir. Acil sağlık 
hizmetine gereksinim duyan evde sağlık hastası, 112 acil hizmetlerinden 
yararlandırılır. Bu durumda, ambulans ekibi gelene kadar 112 komuta 
kontrol merkezinin yönlendirmeleri doğrultusunda hareket edilir.

Hizmete Nasıl Başvurabilirsiniz?
Başvuru; hasta, hasta yakını, diğer kişi veya kurumlar tarafında 
yapılabilmektedir.
Kayıtlı olduğunuz aile hekimine başvurabilirsiniz. (Aile hekimi tarafından 
doldurulacak “Evde Sağlık Hizmetleri Formu” gerektiğinde hastanın 
bulunduğu yere en yakın hastanenin “Evde Sağlık Hizmeti Birimi”ne 
yönlendirilir.)
İkamet ettiğiniz yere en yakın, evde sağlık hizmeti veren Evde Sağlık 
Hizmeti Birimi’ne başvurabilirsiniz. (Hasta yakını, hastanın kimlik bilgileri 
ve hastalığı ile ilgili bilgileri içeren belgelerle başvurulabilir.)
İkamet ettiğiniz ilçenizin toplum sağlığı merkezine başvurabilirsiniz.
Hastaneden taburcu olduğunuzda evde sağlık hizmetine ihtiyacınız 
olacaksa taburcu eden hekim tarafından “Evde Sağlık Hizmeti Başvuru 
Formu” doldurularak ikamet edeceğiniz yere en yakın, evde sağlık 
hizmeti veren hastaneye yönlendirilirsiniz.
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Evde sağlık hizmeti kapsamına dâhil olan hastaların ihtiyaç duyduğu 
ağız ve diş sağlığı hizmetleri için ağız ve diş sağlığı merkezlerinin evde 
sağlık birimine başvurabilirsiniz.
Sağlık Bakanlığı’nın Türkiye genelinde tek numara olarak belirlediği 
Halk Sağlığı Müdürlüğü Evde Sağlık Hizmetleri İletişim ve Koordinasyon 
Merkezinin 444 38 33 numaralı telefonuna müracaat edebilirsiniz.
 ‘Yatağa bağımlı hastaların evde yapılabilecek tıbbi bakım ve 
rehabilitasyon hizmetleri ev ortamında gerçekleştirilir.’

Ne Tür Hastalıklara Hizmet Verilmektedir?
Kronik solunum sistemi hastalıkları, 
Yatağa bağımlı hastalar, 
Son dönem palyatif bakım hastaları, 
İleri derecedeki kas hastalıkları, 
Subakut Sklerozan Panensefalit hastaları, 
Yatağa bağımlı ileri yaştaki hastalar ve evde sağlık hizmeti kapsamına 
alınan hastaların ihtiyaç duyduğu ağız ve diş sağlığı hizmetleri.

EVDE SAĞLIK VE BAKIM HİZMETİ
Bu hizmeti belediyeler vermektedir.

“Evde Sağlık Hizmeti” olan illerde belediyenin “Sağlık ve Sosyal Hizmetler 
Daire Başkanlığı” tarafından fakir ve muhtaç hastalara evlerinde sağlık 
hizmeti vermek amacıyla başlatılmış bir hizmettir.

Amacı; 

yy Evde sağlık hizmetine ihtiyaç duyan hasta, engelli ve yaşlılara 
ulaşılması, 

yy Evde Sağlık Hizmeti kapsamına alınan ve tedaviye ihtiyacı olan 
kişilerin tedavilerinin düzenlenmesi, gerekli eğitimin verilmesi, 

yy Kişisel bakımını sağlayamayan bireylerin; kişisel bakımlarının 
sağlanması, hastaların yaşadıkları ortamların sağlık koşullarına 
uygun hâle getirilmesi, 
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yy Hasta ve yakınlarının sahip olduğu hastalıkları hakkında eğitimli 
ve kendine yeterli hâle getirilmesi sağlanarak bilinçsiz sağlık 
uygulamaları ile oluşabilecek komplikasyonların önlenmesi ve 
hastalık seyrinin ağırlaşmasının engellenmesi, 

yy Sağlık hizmetinin hastanın evine kadar götürülmesi ile hem 
hastanelerde meydana gelebilecek yığılmaların önlenmesi hem 
de hastanede yatış sürelerinin azaltılması bu suretle tedavi 
maliyetlerinin de düşürülmesi ve ülke ekonomisine katkıda 
bulunulması.

Hizmet Aşamaları
Alo 153’e yapılan başvurular, sosyal ön değerlendirme ekiplerince 
evlerinde ziyaret edilip hastanın sosyal durumu tespit edilmektedir. 
Hastanın kendisi, akrabaları, komşuları veya muhtarla yapılan 
görüşmede Evde Sağlık Hizmetleri kriterlerine uygun olup olmadığı 
araştırılmaktadır.

Sosyal ön değerlendirme sonucunda hizmet almaya uygun bulunan 
bireylerin dosyaları değerlendirme doktoruna yönlendirilecek evde sağlık 
hizmetinde yararlanmaları sağlanmaktadır.

Ayrıca sosyal ön değerlendirme ekiplerince evde sağlık hizmetine 
başvuru yapan bireylerin ihtiyacı oldukları diğer hizmetler için devletin 
sosyal yardım birimlerine yönlendirme yapılıp sonucu takip edilmektedir.

Doktor Değerlendirmesi
Sosyal çalışma ekipleri tarafından uygun görülen bireyler, doktor 
tarafından hastanın evinde ziyaret edilerek muayenesi yapılmaktadır. 
Doktor ön muayenesinin ardından gerekli görülmesi hâlinde; yara bakımı, 
psikolog takibi evde fizik tedavi, ev temizliği, kişisel bakım, hastaneye 
nakil gibi hizmetlerden yararlanması sağlanmaktadır.
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Evde Bakım Hizmeti Uygulaması, Evde Hemşirelik Bakımı
Yara bakımı, 
İdrar sondası takma ve çıkarma, 
Serum takma, 
Enjeksiyon yapma, 
Hasta eğitimi, 
Vital (yaşamsal) bulguların takibi.

Evde Fizyoterapi Uygulaması
Fizyoterapi gereken engelli, yatalak, felç geçirmiş hastalara evinde 
uzman fizyoterapistler ve taşınabilir fizik tedavi aletleri ile tedavi 
yapılmaktadır.

Evde Psikolojik Danışmanlık Hizmeti
Psikolojik danışmanlık isteyen bireylerden, doktorunuzun uygun gördüğü 
hastalara uzman psikologlar tarafından yaşadıkları ortamda psikoterapi 
yapılmaktadır.

Ev Destek Hizmetleri
Hasta nakil hizmetler, 
Evde kişisel temizlik hizmetleri, 
Ev temizliği hizmetleri, 
Hasta refakat hizmeti.

Kimler Yararlanabilir?
İhtiyaç sahibi ve mağdur hastalar, 

Hastanede yatmayı gerektirmeyecek şekilde tıbbi tedavisi ve bakımı 
gereken hastalar, 

Herhangi bir tedavi gerektirmeyen ancak kendine bakamayacak ve günlük 
aktivitelerini tek başına yapamayacak durumda bakıma muhtaç kişiler, 

Başvuru sonrası ihtiyacı evde sağlık hizmetleri sosyal çalışma personeli 
tarafından onaylanan kişiler.
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13. ENGELLİLERE SAĞLANAN 
HAKLAR VE ENGELLİ BAKIM 
HİZMETLERİ

yy 2828 sayılı Sosyal Hizmetler Kanunu’nun Ek 7’nci maddesi uyarınca 
hanede birden fazla bakıma muhtaç engellinin bulunması hâlinde 
hane gelir kriteri hesaplamasında birinciden sonraki her bakıma 
muhtaç engellinin iki kişi olarak dikkate alınması sağlandı. Böylece 
bir engelliden sonraki her engellinin iki birey olarak değerlendirilmesi, 
birden fazla engellisi olan ve kapsamda olmayan çoğu hanenin de 
engelli evde bakım yardımından faydalanması sağlanmıştır. 

yy 5378 sayılı Engelliler Hakkında Kanun’un geçici 2’nci maddesi 
kapsamında engellilerin toplumsal hayata katılımı önündeki 
engelleri kaldırmak üzere, kamuya açık her türlü yol, kaldırım, 
yaya geçidi, açık ve yeşil alanlar, spor alanları ve benzeri sosyal 
ve kültürel alt yapı alanları ile binaların, engellilerin kullanımına 
uygun hâle getirilmesi zorunluluğu getirilmiştir.

yy 5378 sayılı Engelliler Hakkında Kanun’un geçici 3’üncü maddesi 
ile Büyükşehir Belediyeleri ile belediyelerin sundukları ya da 
denetledikleri şehir içi toplu taşıma hizmetlerinin engellilerin 
kullanımına uygun hâle getirilmesi zorunluluğu getirilmiştir. 

yy Ulaşılabilirlikte etkin bir denetim ve izleme mekanizmasının 
kurulması amacıyla illerde “Erişilebilirlik İzleme ve Denetleme 
Komisyonları” oluşturulmuştur. Umuma açık hizmet veren 
her türlü yapılar ve açık alanlar ile toplu taşıma araçlarında 
erişilebilirliğin izleme ve denetimini yapacak olan komisyonların 
teşkili, çalışma usul ve esasları, Kanun ile belirtilen 
yükümlülüklerin yerine getirilmesi için ek süre verilmesine, idari 
para cezalarının uygulanmasına ve genel bütçeye gelir kaydedilen 
idari para cezası tutarlarının kullanımına ilişkin hususları 
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belirlemek için Erişilebilirlik İzleme ve Denetleme Yönetmeliği 
çıkarılmıştır. 

yy 1319 sayılı Emlak Vergisi Kanunu’nun 8’inci maddesinde yapılan 
değişiklik ile engellinin sahip olduğu brüt 200 m2’yi geçmeyen bir 
evi Emlak Vergisinden muaf tutulmuştur. Bu haktan yararlanmak 
isteyenlerin konutun bulunduğu yerdeki belediye başkanlıklarına 
başvurmaları gerekmektedir.

yy 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu’nun 42’nci maddesine eklenen 
fıkra ile konutlarda engellilerin yaşamı için zorunluluk göstermesi 
hâlinde engellilere yönelik fiziki düzenlemeler yapılırken, proje 
tadili için kolaylıklar getirilmiştir.

yy Türk Ceza Kanunu’nun “Nefret ve Ayrımcılık” başlıklı 122’nci 
maddesinde yapılan değişiklik ile engellilere karşı yapılan ayrımcı 
uygulamalar için 1 yıldan üç yıla kadar hapis cezası verilmesi 
öngörülmüştür.

yy 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’na eklenen Ek madde 1 
ile büyükşehir belediyeleri bünyesinde, bilgilendirme, danışmanlık, 
sosyal ve mesleki rehabilitasyon hizmetleri vermek üzere engelli 
hizmet birimleri oluşturulması sağlanmış ve uygulamaya ilişkin 
usul ve esasların belirlenmesi için 16/8/2006 tarihli ve 26261 
sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Büyükşehir Belediyeleri Özürlü 
Hizmet Birimleri Yönetmeliği çıkarılmıştır. 

yy 5378 sayılı Engelliler Hakkında Kanun’un 15’inci maddesi ile 
üniversite öğrencilerinden engelli olanların öğrenime etkin 
katılımlarını sağlamak amacıyla Yükseköğretim Kurulu 
koordinasyonunda, yükseköğretim kurumları bünyesinde, 
engellilere uygun araç-gereç ve ders materyallerinin, uygun 
eğitim, araştırma ve barınma ortamlarının temini ile eğitim 
süreçlerinde yaşadıkları sorunların çözümü gibi konularda çalışma 
yapmak üzere engelli öğrenciler danışma ve koordinasyon 
merkezleri kurulması sağlanmıştır. 
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yy 5378 sayılı Engelliler Hakkında Kanun’un 16’ncı maddesine 
dayanılarak çıkarılan 31/5/2006 tarihli ve 26184 sayılı Resmî 
Gazete’de yayımlanan Özel Eğitim Hizmetleri Yönetmeliği 
kapsamında özel eğitim değerlendirme kurulları tarafından da 
eğitsel değerlendirme ve tanılamaları yapılarak özel eğitim 
ihtiyacı olan tüm engelli bireylerin özel eğitim ve rehabilitasyon 
merkezlerinden yararlandırılmaları durumunda bu merkezlere 
her yıl Bütçe Uygulama Tebliği ile belirlenen miktarda ödeme 
yapılması sağlanmıştır. Spastik, zihinsel, ortopedik veya ruhsal 
engelli bireylerin eğitim giderlerinin her yıl Maliye Bakanlığınca 
belirlenen tutarı, bu amaçla konulan ödenekten karşılanmaktadır. 

yy İş gücü piyasasına kazandırılmaları güç olan zihinsel veya 
ruhsal engellilerin istihdamı açısından büyük önem arz eden 
korumalı işyerlerine işlerlik kazandırılması, yaygınlaştırılması 
ve bu suretle engelli istihdamının artırılması için Gelir Vergisi 
Kanunu, Kurumlar Vergisi Kanunu ve Belediye Gelirleri Kanunu ile 
İşsizlik Sigortası Kanunu’nda değişiklikler yapılarak birçok teşvik 
hükmü getirilmiştir. Ayrıca İş Kanunu’na getirilen Ek 1’inci madde 
ile korumalı işyerlerinde çalışacak her bir engelli için 2022 sayılı 
Kanun’un 2’nci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi gereğince 
ödenen aylık tutarı kadarı, istihdamın teşvik edildiği bazı iller için 
her engelli için ilaveten belirlenen tutarın yüzde yirmisi ve zorunlu 
olan sayıdan daha fazla engelli çalıştıran iş yerlerinde, zorunlu 
sayının üstünde çalıştırılan her engelli için ilaveten belirlenen 
tutarın yüzde yirmisi “Hazine” tarafından işverene ödenecektir. 

yy 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanunu’nun 7’nci maddesi ile 
getirilen engel oranı % 90 veya daha fazla olan engelliler ve 
bizzat kullanma amacıyla engelliliğine uygun hareket ettirici 
özel tertibat yaptıran engelliler tarafından beş yılda bir defaya 
mahsus olmak üzere ilk iktisabının ÖTV’den muaf tutulması 
sağlanmıştır. 
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yy 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanunu’nun 7’nci maddesi ile 
tekerlekli sandalye kullanan engelli bireylerin bindirilmesine 
uygun araçların ve sedye ile binilmesine uygun tertibat yapılması 
gereken araçların yüksek tavanlı araçlar olmaları ve motor 
hacimlerinin 1600 cc’nin üstünde olmaları nedeniyle anılan 
kişilerin ÖTV indiriminden yararlanamayan engellilerin yük 
taşınmasında kullanılıp azami ağırlığı 3, 5 tonu aşmayan ve yolcu 
kapasitesi istiap haddinin %50’sinin altında olanlar ile sürücü 
dâhil dokuz kişilik oturma yeri olan araçların iktisabının da özel 
tüketim vergisinden istisna tutulması sağlanmıştır.

yy Engellilerin devlet memurluğuna alınmalarına ilişkin olarak 657 
sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 53’üncü maddesinde 6111 
sayılı Kanunla yapılan değişiklik ile ilk defa devlet memuru olarak 
atanacak engelliler için ayrı ve merkezî bir sınav yapılması 
getirilmiştir. Engel gruplarına özgü hükümler de içeren merkezî 
olarak yapılacak engelli sınavına, kuraya, yerleştirme işlemlerine, 
engelli memur istihdamının takip ve denetimine, istatistiki bilgilerin 
temini ve engelli memur istihdamı ile ilgili diğer hususlara 
ilişkin esas ve usulleri belirlemek amacıyla Engellilerin Devlet 
Memurluğuna Alınma Şartları ile Yapılacak Merkezî Sınav ve Kura 
Usulü Hakkında Yönetmelik yürürlüğe girmiştir. 7/2/2014 tarihli ve 
28906 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Engelli 
Kamu Personel Seçme Sınavı ve Engellilerin Devlet Memurluğuna 
Alınmaları Hakkında Yönetmelik” uyarınca yapılan tek sınavla alınan 
puanın memur yerleştirmeleri yanı sıra kamu kurum ve kuruluşları 
tarafından Türkiye İş Kurumu aracılığıyla yapılan engelli işçi 
alımlarında da kullanılacağı hükme bağlanmıştır. 

yy 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 100’üncü maddesi ile engelliler 
için; engel durumu, hizmet gerekleri, iklim ve ulaşım şartları göz 
önünde bulundurulmak suretiyle günlük çalışmanın başlama ve bitiş 
saatleri ile öğle dinlenme süreleri merkezde üst yönetici, taşrada 
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mülki amirlerce farklı belirlenebileceği ve memurların yürüttükleri 
hizmetin özelliklerine göre, bu madde uyarınca tespit edilen çalışma 
saat ve süreleri ile görev yerlerine bağlı olmaksızın çalışabilmelerinin 
mümkün olduğu hükme bağlanmıştır. 

yy Yine 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 101’inci maddesinde 
6111 sayılı Kanun ile yapılan değişiklik ile engelli memurlara 
isteği dışında gece nöbeti ve gece vardiyası görevi verilmemesi 
sağlanmıştır. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 72’nci 
maddelerine 6518 sayılı Kanun ile eklenen fıkra ile kendisi, eşi 
veya birinci derece kan hısımlığı bulunan bakmakla yükümlü 
olduğu aile fertleri engelli olan memurların engellilik durumundan 
kaynaklanan yer değiştirme taleplerinin karşılanması için 
kurumlarınca düzenlemeler yapılması öngörülmüştür.

yy 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun “Mazeret İzni” başlıklı 104. 
Maddesi uyarınca “Memurlara; en az yüzde 70 oranında engelli 
ya da süreğen hastalığı olan çocuğunun (çocuğun evli olması 
durumunda eşinin de en az yüzde 70 oranında engelli olması 
kaydıyla) hastalanması hâlinde hastalık raporuna dayalı olarak 
ana veya babadan sadece biri tarafından kullanılması kaydıyla bir 
yıl içinde toptan veya bölümler hâlinde on güne kadar mazeret 
izni verilir.” hükmü getirilmiştir. Aynı hak 4857 sayılı Kanun’da yer 
alan Ek-madde 2 ile 2015 yılında işçilere de tanınmıştır.

yy 4857 sayılı İş Kanunu’nun 30’uncu maddesi kapsamında belirlenen 
kota kapsamında çalıştırılan engellilerle, korumalı iş yerlerinde 
çalıştırılan engellilerin sigorta primine ait işveren hisselerinin 
tamamının, kontenjan fazlası ve yükümlü olmadığı hâlde isteğe bağlı 
çalıştırılan engellilerin sigorta primine ait işveren hissesinin yüzde 
ellisinin Hazine Müsteşarlığı tarafından karşılanması sağlanmıştır. 
Engelli istihdamını geliştirici tedbir ve teşvikler öngörülmüştür. Aynı 
maddede 6/2/2014 tarih ve 6518 sayılı Kanun’un 58’inci maddesiyle 
yapılan değişiklik ile kontenjan fazlası ve yükümlü olmadığı hâlde 
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isteğe bağlı çalıştırılan engellilerin sigorta primine ait işveren 
hissesinin de tamamının Hazine Müsteşarlığı  tarafından ödenmesi 
hükme bağlanarak artık özel sektör işverenlerince çalıştırılan 
engelli işçilerin sigorta primine ait işveren hissesinin tamamının 
Hazine tarafından ödenmesi sağlanarak engellilerin iş hayatına 
katılmalarını teşvik edici tedbirler artırılmıştır. 

yy 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun 
ilgili maddeleri uyarınca kendi namına çalışan engellilere isteğe 
bağlı erken emeklilik hakkı verilmiş, aynı Kanun’un 28’inci 
maddesine eklenen sekizinci fıkra ile başka birinin sürekli 
bakımına muhtaç derecede engelli çocuğu bulunan kadın 
sigortalılara erken emeklilik imkânı tanınmıştır.

yy 4736 sayılı Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Ürettikleri Mal ve 
Hizmet Tarifeleri ile Bazı kiKanunlarda Değişiklik Yapılması 
Hakkında Kanunda yapılan değişiklik ile engel oranı %40 ve 
üzerinde olan engelli bireylere ve ağır engelli olan bireylerin 
birlikte yolculuk ettikleri en fazla bir refakatçisine demir yolları ve 
deniz yollarının şehir içi ve şehirler arası hatlarından, belediyelere, 
belediyeler tarafından kurulan şirketlere, birlik, müessese ve 
işletmelere veya belediyeler tarafından yetki verilen özel şahıs 
ya da şirketlere ait şehir içi toplu taşıma hizmetlerinden ücretsiz 
olarak yararlanma hakkı getirilmiştir. 

yy Ayrıca 4736 sayılı Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Ürettikleri Mal 
ve Hizmet Tarifeleri ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması 
Hakkında Kanun’un birinci maddesine 27/3/2015 tarihinde eklenen 
dokuzuncu fıkrası gereği hazırlanan ücretsiz seyahat kapsamında 
taşıma yükümlülüğü bulunan işletmecilere ödenecek aylık 
gelir desteğine ilişkin usul ve esasların belirlendiği Yönetmelik; 
6/1/2016 tarihinde Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe 
girmiştir. Bu hakkın kullanımında ilişkin usul ve esaslar Ücretsiz 
Seyahat Kartları Hakkında Yönetmelik ile belirlenmiştir.
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Engelli Evde Bakım Ücreti/Evde Bakıma Destek Yardımı
Evde bakım ücreti/evde bakıma destek yardımından yararlanabilmek için 
hastanelerden alınacak 16.12.2010 tarih ve 27787 sayılı Resmî Gazete’de 
Yayımlanan” Özürlülük Ölçütü, Sınıflandırması ve Özürlülere Verilecek 
Sağlık Kurulu Raporları Hakkında Yönetmelik” kapsamında alınan engelli 
sağlık kurulu raporlarında engel oranı % 50 ve üzeri olup ağır engelli 
“EVET- HAYIR” bölümünde “EVET” ibaresi olması gerekmektedir. 30.07.2006 
tarih 26244 sayılı “Bakıma Muhtaç Engellilerin Tespiti ve Bakım Hizmeti 
Esaslarının Belirlenmesine İlişkin Yönetmelik” kapsamında bakım 
ihtiyacı olan engelli koşullarına sahip olması gerekmektedir. Her ne ad 
altında olursa olsun her türlü gelirler toplamı esas alınmak suretiyle; 
kendilerine ait veya bakmakla yükümlü olunan birey sayısına göre 
kendisine düşen ortalama aylık gelir tutarının, bir aylık net asgari ücret 
tutarının 2/3’ünden daha az olduğunun bakım raporu ile tespit edilmesi 
gerekmektedir.

Engellilere Evde Bakım Ücreti/Evde Bakıma Destek 
Yardımı Başvuru Yerleri Nerelerdir?
Bakım ihtiyacı olan engellilerin evde bakım ücreti/evde bakıma 
destek yardımından faydalanması için aile ve sosyal politikalar il 
müdürlüklerine başvuru yapılması gerekmektedir.  

Engellilere Evde Bakım Ücreti/Evde Bakıma Destek 
Yardımı Tutarı Ne Kadardır?
Evde bakım ücreti/evde bakıma destek yardımı her bir engelli için her ay  
10.000 gösterge rakamı ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 154. 
maddesi uyarınca aylık gösterge tablosunda yer alan rakamlar ile ek 
gösterge rakamlarının aylık tutarlara çevrilmesinde uygulanacak aylık 
katsayının çarpımı sonucu bulunan tutar kadar ödenir. Bahse konu tutar 
2016 yılı ikinci yarısı için aylık 932, 59 TL’dir.
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Engelli Aylığı
2022 sayılı “65 Yaşını Doldurmuş Muhtaç, Güçsüz ve Kimsesiz Türk 
Vatandaşlarına Aylık Bağlanması Hakkında Kanun”un ilgili maddelerince 
ekonomik yoksunluk içinde bulunan; 18 yaşından büyük engelli bireyler 
ve kanunen bakmakla yükümlü olduğu 18 yaşını tamamlamamış engelli 
yakını bulunan Türk vatandaşlarına aylık bağlanmaktadır. Üç aylık olarak 
ödenen bir aylıktır. Engel oranına göre aylığın miktarı değişmektedir.

Engelli Aylığını Kimler Alabilir?
Yetkili hastaneden alınmış engelli sağlık kurulu raporuna göre engel 
oranı %40-%69 “engelli” ile engel oranı %70 ve üzeri olan “başkasının 
yardımı olmaksızın hayatını devam ettiremeyecek derecede engelli” 
olarak kabul edilen kişilerin;

yy Kanunen bakmakla yükümlü kimsesi bulunmayan, 

yy Sosyal güvenlik kurumlarından her ne ad altında olursa olsun bir 
gelir veya aylık hakkından yararlanmayan, 

yy Nafaka bağlanmamış veya bağlanması mümkün olmayan, 

yy Mahkeme kararıyla veya doğrudan bir mevzuat gereği bağlanmış 
herhangi devamlı bir gelire sahip bulunmayan engellilerden veya 
ikinci fıkra gereğince aylık bağlanacak engelli yakınlarından, 
her ne nam altında olursa olsun her türlü gelirler toplamı esas 
alınmak suretiyle, hane içinde kişi başına düşen ortalama aylık 
gelir tutarı, asgari ücretin aylık net tutarının 1/3’ünden az olan 
kimseler muhtaç kabul edilir ve aylık bağlanır.

Aylık Bağlanması İçin Gerekli İşlem ve Belgeler Nelerdir? 
2022 sayılı Kanun uyarınca bağlanacak aylıklara ilişkin başvurular, 
kişilerin adrese dayalı nüfus kayıt sisteminde kayıtlı ikametgâhının 
bulunduğu Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına yapılır.
Başvuruların şahsen ve yazılı olması esas olmakla birlikte başvuru 
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işleminin kanunî temsilciler tarafından yapılması hâlinde mahkemeden 
alınmış karar örneği, vekil tarafından başvuru yapılması hâlinde 
vekâletname örneği başvuru formuna eklenir. 
Engelli aylıkları ve 18 yaş altı engelli yakını aylığı başvurularında 
aşağıdaki belgeler istenir:

a. Engelli aylıkları başvurularında, engelliler için sağlık kurulu raporunun 
aslı ya da noter/hastane başhekimliği tarafından onaylı sureti veya 
Sağlık Bakanlığı veri tabanından elektronik olarak paylaşılan rapor 
bilgileri kabul edilir. Bununla birlikte özürlü sağlık kurulu raporu 
suretlerine sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakfı müdürlerince, 
aslının ibraz edilmesi kaydıyla “aslı gibidir” onayı verilir.

b. 18 yaş altı engelli yakını aylığı başvurularında; engelliler için 
sağlık kurulu raporunun yanında, kanuni velisinin olmadığı 
durumlarda atanmış vasilere ilişkin mahkemece verilmiş vesayet 
kararının aslı ya da noter tarafından onaylı sureti istenir. Bununla 
birlikte vesayet kararı suretlerine sosyal yardımlaşma ve 
dayanışma vakfı müdürlerince, aslının ibraz edilmesi kaydıyla “Aslı 
gibidir.” onayı verilir.

Engelli Aylığı Tutarı Ne Kadardır?
Engel oranı % 40 ile % 69 arasında olanların “engelli” aylığı 2016 yılı için 
aylık 342, 92 TL, 

Engel oranı % 70 ve üzeri oranda “başkasının yardımı olmaksızın hayatını 
devam ettiremeyecek derecede engelli” olanların aylığı 2016 yılı için 514, 
38 TL, 

18 yaş altı engelli yakını aylığı 2016 yılı için 342, 92 TL’dir.

ENGELLİ BAKIM HİZMETLERİ
Resmî bakım ve özel bakım merkezlerinde bakım ihtiyacı olan engellilere 
yatılı ve gündüzlü hizmetler verilmesidir.
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Resmi ve Özel, Yatılı-Gündüzlü Bakım Merkezine 
Yerleştirme İçin Nereye Başvuru Yapılır?
Engellilere hizmet veren resmî ve yatılı-gündüzlü bakım merkezlerine 
yerleşmek veya bu yerlerden faydalanmak için aile ve sosyal politikalar 
il müdürlüklerine başvuru yapılması gerekmektedir. 

Resmî Bakım Merkezlerinin Hizmetlerinden Yararlanmak 
İçin Yapılacak Müracaatlarda İstenecek Belgeler Nelerdir?
a. Engelli sağlık kurulu raporu. engellinin bulaşıcı hastalığı ve madde 

bağımlılığının olması durumunda bu husus raporda belirtilir.

b. Yatılı ve sürekli bakımı için bakım ve rehabilitasyon merkezine 
yerleştirilecek olan, on sekiz yaşını tamamlamamış engelli için 
ilgili mahkemelerden alınacak koruma altına alınması ve bir bakım 
merkezine yerleştirilmesi kararı ile velayet altında değil ise vesayet 
altına alınması ve vasi atanması kararı,

c. On sekiz yaşını tamamlamış olup akıl hastalığı veya akıl zayıflığı 
sebebiyle işlerini görememesi veya korunması ve bakımı için 
kendisine sürekli yardım gerekmesi ya da başkalarının güvenliğini 
tehlikeye sokması nedenleriyle kısıtlanması gerekli engelli için 
ilgili mahkemelerden alınacak kısıtlanması ve bir bakım merkezine 
yerleştirilmesi kararı ile velayet altında değil ise vesayet altına 
alınması ve vasi atanması kararı,

d. Terk/buluntu ve yakını bulunmayan kimsesiz engellilerin yasal 
işlemleri, engellinin bulunduğu İl Müdürlüğünce yürütülür.

Özel ve Yatılı-Gündüzlü Bakım Merkezine Yerleştirme veya 
Faydalanma İçin Engelliden İstenecek Belgeler Nelerdir?
a. T.C. kimlik numarası beyanı, 
b. Engelli sağlık kurulu raporu, 
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c. Yatılı ve sürekli bakımı için resmî veya özel bakım merkezine 
yerleştirilecek olan; 18 yaşını tamamlamamış bakıma muhtaç özürlü 
için ilgili mahkemelerden alınacak, koruma altına alınması ve bir bakım 
merkezine yerleştirilmesi kararı ile velayet altında değil ise vesayet 
altına alınması ve vasi atanması kararı; 18 yaşını tamamlamış olup akıl 
hastalığı veya akıl zayıflığı sebebiyle işlerini görememesi veya korunması 
ve bakımı için kendisine sürekli yardım gerekmesi ya da başkalarının 
güvenliğini tehlikeye sokması nedenleriyle kısıtlanması gerekli bakıma 
muhtaç özürlü için ilgili mahkemelerden alınacak, kısıtlanması ve bir 
bakım merkezine yerleştirilmesi kararı ile velayet altında değil ise vesayet 
altına alınması ve vasi atanması kararı, 

d. Bakmakla yükümlü olunan bireyler kapsamındaki kişilerin gelir ve mal 
durumuna ilişkin yazılı beyanı ve taahhüdü ile beyanın içeriğine dair 
belgeler, 

e. İki adet vesikalık fotoğraf, 
f. Varsa öğrenim durumunu gösterir belge veya sureti, 
g. Engellinin vasisi var ise, vesayete ve vasi atanmasına ilişkin 

mahkeme kararı, 
h. Anne babanın boşanmış olması hâlinde, boşanmaya ilişkin mahkeme 

kararı, 
i. İl müdürlüklerince, beyan edilen T.C. kimlik numarası üzerinden elde 

edilecek nüfus cüzdanı sureti (aile nüfus kayıt örneği ve ikametgâh 
adres belgesi dosyaya eklenecektir).

j. Anne babanın boşanmış olması hâlinde, boşanmaya ilişkin mahkeme 
kararı, 

Özel Bakım Merkezlerinde Bakım İçin Hangi Koşullar 
Aranmaktadır?

yy Özel bakım merkezinden yararlanabilmek için tam teşekküllü 
hastanelerden alınacak 16.12.2010 tarih ve 27787 sayılı Resmî 
Gazete’de Yayımlanan “Özürlülük Ölçütü, Sınıflandırması ve 
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Özürlülere Verilecek Sağlık Kurulu Raporları Hakkında Yönetmelik” 
kapsamında alınan engelli sağlık kurulu raporlarında engel oranı 
% 50 ve üzeri olup ağır engelli “EVET- HAYIR” bölümünde “EVET” 
ibaresi olması;

yy 30.07.2006 tarih 26244 sayılı “Bakıma Muhtaç Engellilerin Tespiti 
ve Bakım Hizmeti Esaslarının Belirlenmesine İlişkin Yönetmelik” 
kapsamında bakım ihtiyacı olduğuna dair bakım raporu,

yy Her ne ad altında olursa olsun her türlü gelirler toplamı esas 
alınmak suretiyle; kendilerine ait veya bakmakla yükümlü olunan 
birey sayısına göre kendisine düşen ortalama aylık gelir tutarının, 
bir aylık net asgari ücret tutarının 2/3’ünden daha az olduğunun 
bakım raporu ile tespit edilmesi gerekmektedir.

Özel Bakım Merkezlerinde Bakım İçin Devlet Tarafından 
Bakım Ücreti Ne Kadar Ödenmektedir?
Her bir engelli için özel bakım merkezine her ay ödenen bakım 
ücreti 20.000 gösterge rakamı ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 
154. maddesi uyarınca aylık gösterge tablosunda yer alan rakamlar ile 
ek gösterge rakamlarının aylık tutarlara çevrilmesinde uygulanacak 
aylık katsayının çarpımı sonucu bulunan tutardan fazla olamaz. Söz 
konusu tutar 2016 yılı ikinci yarısı için 1.865, 18 TL’dir.

14. SOSYAL YARDIMLAŞMA VE 
DAYANIŞMA VAKIFLARINCA 
SUNULAN HİZMETLER

3294 sayılı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Kanunu ile 
Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fonu kurulmuş olup,  Fon 
Kurulu tarafından alınan kararlar doğrultusunda, Sosyal Yardımlar 
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Genel Müdürlüğü eliyle her il ve ilçede bulunan sosyal yardımlaşma 
ve dayanışma vakıflarına kaynak aktarılmakta ve ihtiyaç sahibi 
vatandaşlara nakdî ve aynî yardımda bulunulmaktadır.

3294 sayılı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Kanunu’nun 7’nci 
maddesi gereği sosyal yardımlaşma vakıflarında “mülkî idare amirlerinin 
vakfın tabii başkanı olduğu” hüküm altına alınmıştır. Sosyal yardımlaşma 
ve dayanışma vakıflarının yönetim ve temsile yetkili organı ise mütevelli 
heyeti olduğundan, iş ve işlemlerini icrai nitelik taşıyan kararlar vakıf 
mütevelli heyeti tarafından alınır. 

Gıda yardımları, barınma yardımları, yakacak yardımları,  
eğitim materyali yardımı, engelli ihtiyaç yardımları, 
aşevleri, afet ve acil durum yardımları ve diğer özel 
amaçlı yardımlar

yy 3294 sayılı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Kanunu 
kapsamında;  yoksul ve muhtaç durumda bulunan, kanunla kurulu 
sosyal güvenlik kuruluşlarına tabi olmayan ve bu kuruluşlardan 
aylık ve gelir almayan vatandaşlar ile sosyal güvenlik 
kuruluşlarına tabi olmakla veya bu kuruluşlarca aylık veya gelir 
bağlanmış olmakla birlikte, Fon Kurulunca belirlenecek ölçütlere 
göre; hane içindeki kişi başına düşen geliri, on altı yaşından 
büyükler için belirlenen aylık net asgari ücretin 1/3’ünden az olan 
kişiler” bu yardımlardan faydalanabilmektedir.

yy Bahse konu yardımlar için sabit bir ödeme tutarı olmayıp Vakıf 
Mütevelli Heyeti Kararı ile belirlenmektedir.

yy Başvurular ikametgâhın bulunduğu ilçe sosyal yardımlaşma ve 
dayanışma vakıflarına yapılmaktadır.

Eşi Vefat Etmiş Kadınlara Yönelik Yardım
yy Eşi vefat etmiş yoksul ve muhtaç durumda bulunan kadınlardan 

kanunla kurulu sosyal güvenlik kuruluşlarına tabi olmayan ve 
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bu kuruluşlardan aylık ve geliri olmayan, bunun yanı sıra evde 
bakım aylığı ile muhtaç asker ailelerine yönelik yardımlardan 
faydalanmayan kişilere yardım yapılmaktadır.

yy Eşi vefat etmiş kadınlara muhtaçlıkları ve şartları sağlama 
durumları devam ettiği süre içerisinde aylık 250 TL olmak üzere 2 
aylık periyotlarla 500 TL düzenli nakdi yardım verilmektedir.

yy Başvurular ikametgâhın bulunduğu İlçe Sosyal Yardımlaşma ve 
Dayanışma Vakıflarına yapılmaktadır.

Muhtaç Asker Ailelerine Yönelik Yardım
yy Yoksul ve muhtaç durumda bulunan, kanunla kurulu sosyal 

güvenlik kuruluşlarına tabi olmayan ve bu kuruluşlardan aylık 
ve geliri olmayan, bunun yanı sıra evde bakım aylığı ile eşi vefat 
etmiş kadınlara yönelik yardımlardan faydalanmayan kişilere 
yardım yapılmaktadır.

yy Askerlik süresince varsa eşine yoksa anne ve babasına iki ayda 
bir 250 TL ödenmektedir.

yy Başvurular ikametgâhın bulunduğu ilçe sosyal yardımlaşma ve 
dayanışma vakıflarına yapılmaktadır.

Öksüz ve Yetim Yardımı
yy Anne ve babası vefat etmiş 18 yaşın altındaki yoksul ve muhtaç 

durumda bulunan çocuğun sosyal güvenlik kuruluşlarına tabi 
olmaması ve bu kuruluşlardan aylık ve gelir almaması ile engelli 
evde bakım aylığı, sosyal ekonomik destek ve muhtaç asker ailesi 
yardımlarından faydalanmayan kişilere yardım yapılmaktadır. 

yy Çocuğun kanuni varislerine çocuk başına iki ayda bir aylık 100 TL 
ödenmektedir. 

yy Başvurular ikametgâhın bulunduğu İlçe Sosyal Yardımlaşma ve 
Dayanışma Vakıflarına yapılmaktadır. 
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Muhtaç Asker Çocuğu Yardımı
yy 18 yaşın altında yoksul ve muhtaç durumda bulunan çocuğun 

Sosyal güvenlik kuruluşlarına tabi olmaması ve bu kuruluşlardan 
aylık ve gelir almaması ile engelli evde bakım aylığı, sosyal 
ekonomik destek, muhtaç asker ailesi ve öksüz ve yetim 
yardımlarından da faydalanmayan kişilere yardım yapılmaktadır. 

yy Ödemeler aynı hanede yaşayan annesine yoksa aynı hanede 
yaşayan askerlik süresince çocuğun bakımını üstlenen 
kişiye yapılmakta olup, iki ayda bir çocuk başına aylık 100 TL 
ödenmektedir. 

yy Başvurular ikametgâhın bulunduğu İlçe Sosyal Yardımlaşma ve 
Dayanışma Vakıflarına yapılmaktadır.

Şartlı Eğitim Yardımı
yy Yoksul ve muhtaç durumda bulunan ve kanunla kurulu sosyal 

güvenlik kuruluşlarına tabi olmayan, bu kuruluşlardan aylık geliri 
olmayan kişiler faydalanmaktadır. 

yy Yardım alırken hane üyelerinden birinin istihdama girmesi 
durumunda 1 yıl boyunca ödeme almaya devam edilmektedir.

yy Fayda sahibi çocuğun okula devam etmesi gerekmektedir. 
yy Ödemeler aynı hane de yaşayan annesi veya babasına yapılmakta 

olup, ilköğretim erkek: 35 TL; ilköğretim kız: 40 TL; ortaöğretim 
erkek: 55 TL; ortaöğretim kız: 60 TL’dir.

yy Başvurular ikametgâhın bulunduğu ilçe sosyal yardımlaşma ve 
dayanışma vakıflarına yapılmaktadır.  

Şartlı Sağlık Yardımı
yy Yoksul ve muhtaç durumda bulunan ve kanunla kurulu sosyal 

güvenlik kuruluşlarına tabi olmayan, bu kuruluşlardan aylık ve 
geliri olmayan kişiler faydalanmaktadır. 
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yy Yardım alırken hane üyelerinden birinin istihdama girmesi 
durumunda 1 yıl boyunca ödeme almaya devam edilmektedir.

yy Fayda sahibi çocuğun düzenli sağlık kontrollerini gerçekleştirmesi 
gerekmektedir.

yy Ödemeler aynı hane de yaşayan annesi veya babasına yapılmakta 
olup, çocuk başına iki ayda bir aylık 35, 00 TL’dir.

yy Başvurular ikametgâhın bulunduğu ilçe sosyal yardımlaşma ve 
dayanışma vakıflarına yapılmaktadır.

Şartlı Gebelik Yardımı
yy Yoksul ve muhtaç durumda bulunan ve kanunla kurulu sosyal 

güvenlik kuruluşlarına tabi olmayan, bu kuruluşlardan aylık ve geliri 
olmayan almaması 

yy Yardım alırken hane üyelerinden birinin istihdama girmesi 
durumunda 1 yıl boyunca ödeme almaya devam edilmektedir.

yy Gebe kadının düzenli sağlık kontrollerini gerçekleştirmesi ve 
doğumun hastanede meydana gelmesi gerekmektedir.

yy Gebe kadın için aylık: 35 TL/doğumun hastanede gerçekleşmesi 
durumunda 75 TL ödenmektedir.

yy Başvurular ikametgâhın bulunduğu ilçe sosyal yardımlaşma ve 
dayanışma vakıflarına yapılmaktadır.

Genel Sağlık Sigortası Tespiti ve Gelir Desteği
yy Hane içerisindeki kişilerin harcamaları, taşınır ve taşınmazları ile 

bunlardan doğan hakları da dikkate alınarak, belirlene test yöntemleri 
ve veriler kullanılarak tespit edilecek aile içindeki geliri kişi başına 
düşen aylık tutarı asgari ücretin üçte birinden az olan (2016 yılı 
itibarıyla 549 TL) vatandaşlar ile gelir tespiti yapılmaksızın genel 
sağlık sigortalılığı ya da bakmakla yükümlü olduğu kişi bulunmayan 
Türk vatandaşlarından 18 yaşını doldurmamış çocukların “Genel Sağlık 
Sigortası” primleri devlet tarafından karşılanmaktadır.

yy “Genel Sağlık Sigortası Tespiti” yaptırmak için ikametgâhın bulunduğu 
ilçe sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıflarına başvurulmalıdır.
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15. GENÇLİK VE SPOR 
BAKANLIĞI KREDİ YURTLAR 
KURUMUNUN SUNDUĞU 
BURS VE KREDİ HİZMETLERİ 

Burs Nedir?
T.C. vatandaşı olup yükseköğrenim gören başarılı ve ihtiyaç sahibi 
öğrencilere karşılıksız verilen paradır.

Burstan Yararlanacak Öğrenciler
yy Ön lisans öğrencileri,
yy Lisans öğrencileri,
yy Açık öğretim öğrencileri, (Sadece öncelikli öğrenciler; şehit veya 

gazi çocuğu, anne ve babası her ikisi de vefat etmiş olanlar vb)
yy 2 yıllık okullardan mezun olup, 4 yıllık okulların üçüncü sınıfına 

dikey geçiş sınavı ile ara vermeden kayıt yapan öğrenciler, 
(İntibak veya hazırlık sınıfında burs verilmez.)

yy Yüksek lisans (master ve doktora) öğrencileri, (hazırlık sınıfında 
burs verilmez)

yy Vakıf üniversitesi öğrencileri, 
yy LYS sonucunda sayısal, sözel, eşit ağırlık ve yabancı dil dallarında 

ilk 100’e giren öğrenciler (öncelikli olarak), 
yy Üniversite kontenjanından bildirilen öğrenciler, 
yy Ülke adına müsabakalara katılan millî olmuş amatör sporcu olan 

öğrenciler, 
yy İkinci öğretimde okuyan öğrenciler, 

Burstan Yararlanamayacak Olan Öğrenciler
yy Kredi Yurtlar Kurumundan burs ya da öğrenim kredisi alan 

öğrenciler, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 10. maddesine 
göre burs verilen öğrenciler hariç olmak üzere, 5102 sayılı 
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Kanun’un 2. maddesi kapsamında yer alan kamu kurum ve 
kuruluşlarından burs almakta olan öğrenciler, 

yy Kurumdan daha önce burs veya öğrenim kredisi almış olan 
öğrenciler, 

yy Öğretim kurumuna kayıt tarihi itibari ile bir öğretim yılı kaybı 
 olan öğrenciler, 

yy Yabancı uyruklu öğrenciler, 
yy Polis akademisi ile askerî okul öğrencileri, 
yy Ek süre öğrenim gören (artık yıl) öğrenciler, 
yy Yüksek lisans öğrencilerinden hazırlık sınıfında öğrenim gören 

öğrenciler, 
yy Yetim maaşı ve nafaka alanlar dışında en az asgari ücret 

düzeyinde aylık veya ücretle sürekli bir işte çalışan veya gelire 
sahip olan öğrenciler (Yetim aylığı alınıyor olması burs alınmasına 
mani değildir.), 

yy Gerçeğe aykırı beyanda bulunan öğrenciler, 

Öğrenim Kredisi Nedir?
Yükseköğrenim gören T.C. uyruklu öğrencilere maddi yönden 
desteklemek, sosyal ve kültürel gelişimlerini kolaylaştırmak amacıyla 
devam ettikleri yükseköğretim kurumlarının normal öğrenimi süresince 
verilen, zorunlu hizmet yükümlülüğü bulunmayan borç paradır.

Öğrenim kredisi borcu; öğrenciye normal öğrenimi süresince verilen 
miktarlara Türkiye İstatistik Kurumu Üretici Fiyat Endeksindeki artışlar 
uygulanarak, hesaplanacak miktarın ilave edilmesi ile tespit edilir.

Öğrenim Kredisinden Yararlanacak Öğrenciler
yy Ön lisans öğrencileri, 
yy Lisans öğrencileri, 
yy Açık öğretim öğrencileri (sadece öncelikli öğrenciler; şehit veya 

gazi çocuğu anne ve babası her ikisi de vefat etmiş vb), 
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yy 2 yıllık okullardan mezun olup 4 yıllık okullar ve dikey geçiş 
sınavı ile ara vermeden kayıt yaptıran öğrenciler (İntibak sınıfında 
öğrenim kredisi verilmez). 

yy Yüksek lisans (master ve doktora) öğrencileri, 
yy Vakıf üniversitesinde okuyan öğrenciler, 
yy İkinci öğretimde okuyan öğrenciler, öğrenim kredisinden 

yararlanabilirler.
Not: Burs alan öğrenciye, öğrenim kredisi; öğrenim kredisi alan öğrenciye, burs verilmemektedir. Bir 
öğrenciye hem burs hem de öğrenim kredisi verilmez.

Öğrenim Kredisinden Yararlanamayacak Olan Öğrenciler
yy Yetim maaşı ve nafaka alanlar dışında, en az asgari ücret 

düzeyinde aylık veya ücretle sürekli bir işte çalışan veya gelir 
sahip öğrenciler, (Yetim aylığı alınıyor olması burs alınmasına 
mani değildir.)

yy Bir yükseköğretim kurumundan mezun olan öğrenciler (dikey 
geçiş ve master-doktora hariç), 

yy Ek süre öğrenim gören (artık yıl) öğrenciler, 
yy Sağlık sebebi dışında ön lisans mezunlarından ara vermek 

suretiyle intibak programına başlayan öğrenciler, 
yy Ön lisanstan lisans öğrenimine geçmek için intibak eğitimi yapan 

öğrenciler (intibak programı süresince), 
yy Kredi isteğinde bulunduğu tarihte kayıtlı olduğu öğretim 

kurumunda bir öğretim yılından fazla başarısız olan öğrenciler, 
yy Kurumdan daha önce burs ya da öğrenim kredisi almış olan 

öğrenciler, 
yy  Gerçeğe aykırı beyanda bulunan öğrenciler, 
yy Yabancı uyruklu öğrenciler, 
yy Kurum yurtlarında süresiz çıkarılma cezası alan öğrenciler, 
yy Kesin hükümle mahkum olan öğrenciler, 
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yy Öğrenim Kredisi Yönetmeliği hükümlerine göre kredi 
almaya yeterli bulunmayan öğrenciler, öğrenim kredisinden 
yararlanamazlar.

Not: Öğrenim kredisi almakta iken durumunda sonradan değişiklik olanlardan; değişikliğin meydana 
geldiği öğretim yılında Yönetim Kurulunca belirlenen, öncelikle burs verilecek öğrenciler kapsamına 
girenlerin öğrenim kredileri bu durumlarını belgelendirmek kaydıyla öğrencinin durumunda meydana 
gelen değişikliği izleyen ödeme döneminden itibaren bursa dönüştürülür.

Katkı Kredisi Nedir?
29.08.2012 tarih ve 28396 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bakanlar 
Kurulu’nun kararı gereğince öğrenimine devam eden veya yeni kayıt 
yaptıracak birinci öğretim ve açık öğretim öğrencilerinden, 4.ve 11. 
maddelerdeki hükümler saklı kalmak kaydıyla, öğrenci katkı payı 
alınmaz. Bu öğrencilerden alınması gereken öğrenci katkı payı tutarları, 
devlet tarafından karşılanır. Bu sebeple katkı kredisi verilmemektedir.

Katkı kredisi borcu; öğrenci adına öğretim kurumu hesaplarına ödenen 
miktarlara Türkiye İstatistik Kurumu Üretici Fiyat Endeksi’ndeki artışlar 
uygulanarak, hesaplanacak miktarın ilave edilmesi ile tespit edilir.

Kurumdan İlk Defa Burs/Öğrenim Kredisi Almak İçin 
Müracaatta Bulunacak Öğrencilerin Yapacakları İş ve 
İşlemlerle İle İlgili Açıklamalar
Üniversiteye ilk defa kayıt yaptıran öğrencilerin burs/ öğrenim kredisi 
müracaatları, ÖSYM sonuçları açıklandıktan sonra kurumun www.kyk.
gov.tr web adresinden kabul edilmektedir.

Ara sınıf, ön kayıt, özel yetenek, master, doktora öğrencilerinin 
müracaatları da www.kyk.gov.tr web adresinden kabul edilmektedir.

Burs/öğrenim kredisi müracaatında bulunan öğrencilerden sadece 
öncelik belgesi istenmektedir. Diğer beyan edilen bilgilere dair 
belgeler ise istenmemekte olup, beyan edilen bilgilere ait kontroller 
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ilgili kamu kurum ve kuruluşlarından web ortamında veya manyetik 
ortamda alınarak yapılmaktadır. İstenilen belgeler öğrencilerin öğretim 
kurumlarında ve kurumun www.kyk.gov.tr adresinde ilan edilmekte, Açık 
öğretim Fakültesi öğrencilerinin ise adreslerine duyuru yapılmaktadır.

Öncelik Belgeleri
yy Şehit veya gazi çocuğu ile 5510 sayılı Kanun hükümleri gereğince; 

malullük, vazife malullüğü veya harp malullüğü aylığı alanların 
çocukları ile vazife malullüğü aylığı bağlanması gerekirken vefat 
edenlerin çocukları (burs için Sosyal Güvenlik Kurumundan 
alınacak belge), 

yy Engel durumuna göre tüm vücut fonksiyon kaybı oranı %40’ın 
üzerinde olduğu tespit edilen engelli öğrenciler (burs için tam 
teşekküllü devlet hastanesinden alınacak rapor), 

yy Lise ve dengi öğrenimlerini yetiştirme yurtlarında tamamlayanlar 
(burs için Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğünde alınacak belge), 

yy Darüşşafaka Lisesi’nden mezun olanlar (burs için Darüşşafaka 
Lisesinden alınacak belge), 

yy Millî olmuş amatör sporcular (Burs için T.C. Gençlik ve Spor 
Bakanlığı Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünden alınacak belge/ 
yazı)

Öğrencilerin; yukarıdaki söz konusu belgeleri ilgili kamu kurum ve 
kuruluşlarından alarak, belirlenen süre içerisinde bulundukları yerdeki 
kurumun “Söğütözü Mahallesi 2176. Sokak No: 25 Çankaya/ Ankara” 
adresindeki Kredi Daire Başkanlığı’na posta ile göndermeleri veya 
elden teslim etmeleri gerekmektedir. Belgeleri ile beyanları arasında 
farklılık bulunan öğrencilerin burs/kredi tahsis işlemleri vermiş oldukları 
belgeleri esas alınarak yapılacaktır. Tahsis yapılmayan öğrencilere ayrıca 
bilgi verilmeyecektir.
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Öğrencilerin müracaat etmiş olmaları kendilerine mutlaka burs 
veya kredi tahsis edileceği anlamına gelmemektedir. Değerlendirme 
sonucunda burs veya kredi tahsisi yapılan öğrenciler kurumun www.
kyk.gov.tr İnternet adresinde ilan edilerek, kazanan öğrencilerden senet 
yaptırmaları istenecektir.

En az asgari ücret düzeyinde bir gelirle sürekli çalışanlarla ilgili mevzuat 
gereği burs veya öğrenim kredisi verilmediğinden, kendilerine burs veya 
kredi tahsis edilmiş olsa dahi senetlerini yaptırmayacaklardır.

Kendilerine burs veya öğrenim kredisi tahsis edilen 18 yaşından büyük 
öğrenciler taahhütnameleri www.turkiye.gov.tr İnternet adresi üzerinden 
e-devlet şifreleri ile kurumumuz linkine ulaşarak, 18 yaşından küçük 
öğrenciler ise velileri ile birlikte kendilerine en yakın kurumumuzun 
merkez veya taşra birimlerinden herhangi birine belgeleri (kimlik, 
vasi kararı vb) ile birlikte giderek düzenletebilirler. Burs/kredi taahhüt 
senedini düzenletmeyenlere burs veya öğrenim kredi verilmeyecek olup, 
ayrıca bildirim yapılmayacaktır.

Kurumumuzdan ilk defa burs/ kredi alacak öğrenciler www.kyk.
gov.tr internet adresinde öğrenecekleri T.C. Ziraat Bankası şubesine 
giderek adına düzenlenmiş olan BANK KART’ını alarak (Daha sonra 
da gönderilebilir) Burs ya da öğrenim kredilerine T.C. Ziraat Bankası 
ATM’lerinden süre tahdidi olmaksızın istedikleri zaman, ATM’lerin 
bulunmadığı yerlerde ise herhangi bir T.C. Ziraat Bankası şubesinden 
masraf ödemeden tahsil edebileceklerdir.

Öğrenim Kredisinin Kesilme Sebepleri
yy Öğrencinin; öğretim kurumundan ayrılması, çıkarılması veya geçici 

olarak uzaklaştırılması, 
yy Vazgeçme, izin alma, kayıt dondurma, 
yy Sağlık sebebiyle öğretim kurumuna devam etmemesi, 
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yy Öğretim kurumunu değiştirmesi esnasında, eski okulunda bir 
yıldan fazla başarısız olması yada öğretime bir yıl ara vermesi, 

yy Öğretim kurumunun kapatılması, 
yy Kurum yurtlarından süresiz çıkarılma cezası alması, 
yy Asgari ücret düzeyinde devamlı gelirle çalışması, 
yy Kesin hükümle mahkûm olması hâllerinde öğrencinin öğrenim 

kredisi kesilmektedir.

Bursun Kesilme Sebepleri
yy Başarısız olması, 
yy Öğretim kurumundan ayrılması, çıkarılması veya geçici olarak 

uzaklaştırılması, 
yy Vazgeçme, izin alma, kayıt dondurma, 
yy Sağlık sebebiyle öğretim kurumuna devam etmemesi, 
yy Öğretim kurumunu değiştirmesi esnasında, eski öğretim 

kurumunda bir yıl başarısız olması ya da öğretime bir yıl ara 
vermesi, 

yy Öğretim kurumunun kapatılması, 
yy Kurum yurtlarında süresiz çıkarılma cezası alması, 
yy Asgari ücret düzeyinde devamlı gelirle çalışması, 
yy Kesin hükümle mahkûm olması hâllerinde öğrencinin bursu 

kesilmektedir.

Burs Alan Öğrencilere Başarısızlık veya Vazgeçme 
Sebebiyle Öğrenim Kredisi Verilmesi
Öğretim kurumunca başarısız olduğu bildirilen öğrencilerin bursu kesilir 
ve tekrar burs verilmez. Bursu kesilen öğrencilere burslarının kesildiği 
tarihten itibaren ilgili yönetmelikte belirtilen esaslara göre kredi 
verilebilir.
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Burs almaktan vazgeçen öğrencinin bursu, vazgeçtiği tarihten itibaren 
kesilir ve bir daha burs verilmez. Ancak bursun kesildiği tarihte öğrenim 
kredisi almak isterse ilgili yönetmelik hükümlerince kredi verilebilir.

Öğrenim ve Katkı Kredisi Borcunun Ödenmesi (Yüksek 
Lisans Hariç)
Öğrenci, öğrenim ve/veya katkı kredisi borcunu, devam ettiği öğrenim 
kurumunun normal öğrenim süresinin bitiminden 2 yıl sonra başlamak 
üzere, kredi aldığı kadar sürede ve aylık taksitler hâlinde öder. Devam 
ettiği öğretim kurumunu değiştiren öğrencilerin öğrenim sürelerinin bitişi 
ve borçlarının ödeme başlangıç tarihi, yeni öğretim kurumlarının normal 
öğrenimi süresine göre tespit edilir. Kredi almaktan vazgeçen öğrencilerde 
borçlarını, yukarıdaki fıkralarda belirtilen hükümlere göre öderler.

Öğretim Kurumundan Ayrılma Hâlinde Borcun Ödenmesi
Sağlık sebepleri dışında kendi isteğiyle öğretim kurumunu bırakan veya 
herhangi bir sebeple öğretim kurumundan çıkarılan öğrenciler, öğretim 
kurumu ile ilişiğinin kesildiği tarihten itibaren 2 yıl sonra başlamak üzere 
kredi aldığı kadar sürede aylık taksitler hâlinde borcunu öder. Öğretim 
kurumu değiştirdikten veya kredi almaktan vazgeçtikten sonra öğretim 
kurumundan ayrılan veya çıkarılan hakkında da aynı borcu ödeme kuralları 
uygulanır.

Diğer Hâllerde Borcun Ödenmesi
Aykırı beyanda bulunma, en az asgari ücret düzeyinde sürekli bir işte 
çalışarak bir gelire sahip olma, kesin hükümle mahkûm olma ve kurum 
yurtlarında süresiz çıkarılma sebebi ile kredisinin kesilmesi hâlinde 
öğrenci, borcunu; kredisinin kesildiği tarihten itibaren bir yıl sonraki 
tarihi takip eden ödeme döneminden başlamak suretiyle 1 yıl içinde aylık 
dönemler hâlinde öder. Bu durumda olan öğrenciler için “Kredi Borcunun 
Tespiti” maddesine göre belirlenen endeks artışından ilave edilen 
miktarlardan herhangi bir indirim yapılmaz.
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Yüksek Lisans Öğrencilerinin Öğrenim Kredisi Borçlarının 
Ödenmesi 
Lisans öğreniminden sonra öğrenimine ara vermeden master öğrenimine 
devam eden öğrenciler, borçlarını lisans öğreniminin bitiminden itibaren 4 
yıl sonraki aydan başlamak üzere, lisans ve/veya master öğreniminden 
sonra, öğrenimine ara vermeden doktora öğrenimine devam eden 
öğrenciler ise borçlarını doktora öğreniminin normal öğrenim süresinin 
bitiminden itibaren 2 yıl sonraki aydan başlamak üzere, kredi aldığı 
süre kadar zamanda ve aylık taksitler hâlinde ödemek zorundadırlar. 
Yüksek lisans öğrenimi müddetince, lisans öğrenimi esnasında alınan 
Kredi borçlarının ertelenmesi durumunda ÜFE uygulamasına erteleme 
süresince devam edilmektedir.

Bursun Geri Ödenmesi
Kurum gerekli gördüğü takdirde burs alan öğrencilerin belge veya 
durumlarını araştırabilir. Araştırma sonucunda öğrencinin belgelerinde 
veya durumunda gerçeğe aykırı bir husus tespit edilmesi hâlinde bursu 
kesilir. Ödenen bursların tamamı öğrenim kredisi borcuna dönüştürülerek, 
18.01.1997 tarihli ve 22881 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan ilgili 
yönetmelikle belirlenen esaslara göre tahsil edilir. Öğrenim görmekte 
olduğu öğretim kurumlarından en az 1 yarıyıl uzaklaştırma cezası 
alanların bursları, ceza aldığı tarih itibariyle kesilir. Verilen disiplin 
cezasının öğretim kurumunca geç bildirilmesi hâlinde ise cezanın 
verildiği tarihten sonra yapılan ödemeler tahsil edilir. Öğrenciye burs 
verilmekte iken, bursun kesilmesini gerektirecek bir durum ortaya 
çıktığında, bursun kesilmesini gerektiren durumun gerçekleştiği tarih 
itibariyle bursu kesilir. Bu tarihten sonra ödenen burs miktarları öğrenim 
kredisi borcuna dönüştürülerek tahsil edilir.

Öğrenim ve Katkı Kredisi Taksitlerinin Ödenme Zamanı
yy Borçlu, öğrenin ve/veya katkı kredisi taksitini her dönemin son 

ayının en geç sonuncu iş günü mesai bitimine kadar ödemekle 
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yükümlüdür. Taksitleri daha sonraki bir tarihte ödeyenler 
zamanında ödememiş sayılır.

yy Ödeme günü (borcun aylıktan kesilmesi hâli hariç) taksitin 
ödenmesi ile ilgili banka dekontunun tarihidir.

yy Ödemeyi ve gününü kanıtlama yükümlülüğü borçluya ait olup, 
ödemelerde bir ihtilaf hâlinde kurum kayıtları esas alınacaktır.

yy Öğrenim ve katkı kredisi borçlusu olup, borç taksitlerini zamanında 
ödemeyenlerin birinci defada, borçların bir yıllığı, tekrarında ise 
tamamı ivedilik kazanmaktadır.

yy İvedilik kazanan borçlar bu tarihten başlayarak 6183 sayılı Amme 
Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre vergi 
daireleri ya da mal sandıklarınca tahsil olunarak, kurum hesabına 
aktarılır.

Kredi Borçlarının Ertelenmesi
Kurumdan öğrenim ve/veya katkı kredisi alan borçludan borç ödeme 
vadesi henüz başlamayanlar ile borçlarını aksatmadan ödeyenler, Kuruma 
müracaatları esnasında; Emekli Sandığı, SSK, Bağ-Kur veya sosyal güvenlik 
kuruluşu niteliğindeki başka kuruluşlarla ilişkisinin bulunmaması hâlinde 
borcun ödenmesi kredi alma süresinin bitiminden itibaren endeks uygulamak 
sureti ile birer yıllık sürelerle uzatılır. Ayrıca, ödeme dönemleri askerlik 
yükümlülüğüne rastlayan erkek borçlular, askerlik şubelerinden alacakları 
belge ile kurumumuza yazılı olarak müracaat etmeleri hâlinde borçları ÜFE 
uygulamasından askerlik dönemi sonuna kadar kurumca ertelenmektedir.

Burs ve Kredi Tutarları (2016 yılı)
Ön Lisans-Lisans 400 TL
Yüksek Lisans 800 TL
Doktora 1200 TL
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16. SOSYAL GÜVENLİK 
KURUMUNUN SAĞLADIĞI 
İMKÂNLAR
Vatandaşların ikamet ettiği şehri seçerek istediği doktorun, hastanenin 
ve sağlık merkezinin bilgilerine ulaşabildiği, yaptırdıkları muayene, 
işlem ve tedaviler için ödeyecekleri en fazla ilave ücret tutarını 
hesaplayabildiği, Muayene Katılım Payı, Acil Sağlık Hizmetleri ve Genel 
Sağlık Sigortası hakkında merak ettikleri tüm bilgileri edinebilecekleri 
internet sayfası www.sgk.gov.tr adresidir. Ayrıca web sayfasının android 
uygulaması Google Play ve diğer uygulama sayfalarından indirilebilir.

Hasta Alt Bezi Ve Çocuk Alt Bezi Nasıl Temin Edilir?
Uzman hekim raporuyla ve bu raporda tanı belirtilmek koşuluyla hasta 
alt bezi veya çocuk (çocuklar için en az iki yaşını tamamlamış olmak 
kaydı ile) alt bezi kullanması gerekli görülen hastalar için günde 4 adedi 
geçmemek üzere en fazla 2 aylık miktarlarda, alınacak bezlerin bedelleri 
Kurumca karşılanır. Sosyal Güvenlik Kurumu yaptığı değişiklikle hasta 
ve çocuk alt bezlerinin eczanelerden alınmasının önünü açmıştır. Gerekli 
çalışmalar yapıldıktan sonra ihtiyaç sahipleri ilaç alır gibi bu bezleri 
eczaneden alabilecekler.

İşitme Cihazı Nasıl Temin Edilir?
a. Kurumca sadece analog ve dijital işitme cihazı bedelleri ödenir.

b. İşitme cihazı bedellerinin kurumca ödenebilmesi için; Kurum’la 
sözleşmeli resmî sağlık kurumlarınca, işitmenin cihaz ile 
düzeltilmesinin mümkün olduğunun belirtildiği, KBB uzman hekiminin 
yer aldığı sağlık kurulu raporu düzenlenecektir.

c. Raporda işitme cihazının analog ya da dijital olduğu belirtilecek, dijital 
cihaz önerilmesi durumunda analog cihaz önerilmeme gerekçesi 
belirtilecektir.
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d. Her iki kulak için işitme cihazı bedeli ödenebilmesi için, sağlık kurulu 
raporunda iki kulakta işitme kaybının bulunduğunun belirtilmesi 
yeterli olmayıp gerekçeleri belirtilerek “ Hastanın her iki kulak için 
işitme cihazı kullanması gereklidir.” ibaresi raporda yer almalıdır.

e. İşitme cihazı başına yıllık en çok 50(elli) adet pil, işitme cihazı 
kalıpları için 3 yaşına kadar olan çocuklarda yılda en fazla 4 kez, 4-18 
yaş arası çocuklarda yılda en fazla 2 kez, erişkinlerde ise yılda en 
fazla bir kez olmak üzere Kurumca bedelleri karşılanır.

f. İşitme cihazlarının yenilenme süresi 5 (beş) yıldır. Bu süreden önce 
yenilenen işitme cihazı bedelleri Kurumca ödenmez. Ancak işitme 
durumunda değişiklik olması ve verilen cihazın yeterli gelmemesi 
durumunda bu durumun Kurumla sözleşmeli resmî sağlık kurumunca 
düzenlenen KBB uzman hekiminin yer aldığı sağlık kurulu raporu ile 
belgelenmesi hâlinde veya ilgililerin kusuru olmaksızın garanti süresi 
dışında cihazın arızalanması nedeniyle kullanılamaz hâle geldiğinin 
kurumla sözleşmeli resmî sağlık kurumunca düzenlenen KBB 
uzman hekiminin yer aldığı sağlık kurulu raporu ile belgelenmesi ve 
Kurumca onarımının sağlanmaması hâlinde, cihazın süresinden önce 
yenilenmesi mümkündür.

g. SGK 18 yaş üzeri kişiler için brüt 550 TL işitme cihazı geri ödemesi 
yapmaktadır. SGK’lının emekli veya çalışan olmasına göre %10 veya 
% 20 katkı payı kesilir. Çocuklar için yapılan brüt geri ödemelerin 
miktarları ise aşağıda yer almaktadır:

0-4 yaş arasındaki çocuklar için 990 TL
5-12 yaş arasındaki çocuklar için 880 TL
13-18 yaş arası gençler için 825 TL

18 yaş altındaki çocuklara her iki kulak için KBB hekimi çift işitme cihazı 
raporu veriyorsa, SGK geri ödemesi iki katına çıkmaktadır. 18 yaş üzeri 
yetişkinlerde ise önce bir cihaz verilerek 6 aysonrasında cihaz faydası 
kanıtlandığında ikinci cihaz raporu çıkarılıp geri ödeme alınabilmektedir.
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Akülü Tekerlekli Sandalye Nasıl Temin Edilir?
a. Ayakta durmak ve/veya yürümek için alt ekstremitelerini 

kullanamayacak hastalığı veya engelinin yanında;
yy El, ön kol ve kolun tek taraflı fonksiyonuna mani olan hâller, 

yy Kalp yetmezliği-koroner arter hastalıkları veya kronik obstrüktif 
akciğer hastalıkları

b. Yukardaki hastalıklar gibi tekerlekli sandalyeyi hareket ettirememesi 
ya da hareket ettirmesi hâlinde kişinin sağlığının tehlikeye gireceği 
durumlarda, bu durumlarının ortopedi ve travmatoloji, beyin 
cerrahisi, fiziksel tıp ve rehabilitasyon, erişkin veya çocuk nöroloji 
uzman hekimlerinden birinin ve kalp yetmezliği veya koroner arter 
hastalıkları varsa ayrıca Kardiyoloji Uzmanı, adı geçen branşta hekim 
yoksa Dâhiliye Uzmanı; kronik obstrüktif akciğer hastalıkları varsa 
ayrıca Göğüs Hastalıkları uzmanı, adı geçen branşta hekim yoksa 
Dâhiliye Uzmanı’nın yer aldığı; motor fonksiyonlar yönünden akülü 
tekerlekli sandalye kullanıp kullanamayacağı hususunun ayrıca 
belirtildiği; sağlık kurullarınca düzenlenen sağlık kurulu raporuyla 
teşvik edilmesi koşuluyla, akülü tekerlekli sandalye bedelleri kurumca 
ödenir.

c. Trafik tescili zorunlu olan ve kullanımı için F sınıfı sürücü belgesi 
gerektiren motorlu malul arabalarının bedelleri kurumca ödenmez. 
Ancak, SUT’un yürürlük tarihinden önce kurumca temin edilmiş 
motorlu malul arabalarının bakım ve onarım işlemleri SUT hükümleri 
doğrultusunda yürütülür.

d. Akülü tekerlekli sandalyenin yenilenme süresi 5 (beş) yıldır. Bu 
süreden önce yenilenen akülü tekerlekli sandalye bedeli Kurumca 
ödenmez.
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17. SOSYAL GÜVENLİK 
KURUMU MOBİL HİZMETLERİ

yy Adıma en son ne kadar prim yatırıldı?
P yaz boşluk bırak, T.C. kimlik numaranı yaz boşluk bırak ve Aile Sıra 
No.nu yaz 5502’ye kısa mesaj at. Hizmet cebine gelsin.

yy İlk işe giriş tarihim ve toplam hizmet günüm ne kadar?
PT yaz boşluk bırak, T.C. kimlik numaranı yaz boşluk bırak ve Aile Sıra 
No.nu yaz 5502’ye kısa mesaj at. Hizmet cebine gelsin.

yy En son ödenen emekli aylık tutarım ve ödemenin yapıldığı banka?
A yaz boşluk bırak, T.C. kimlik numaranı yaz boşluk bırak ve Aile Sıra 
No.nu yaz 5502’ye kısa mesaj at. Hizmet cebine gelsin.

yy Emekli aylığım ödeniyor mu?
E yaz boşluk bırak, T.C. kimlik numaranı yaz boşluk bırak ve Aile Sıra 
No.nu yaz 5502’ye kısa mesaj at. Hizmet cebine gelsin.

yy Sağlık hak sahipliğim var mı?
E yaz boşluk bırak, T.C. kimlik numaranı yaz boşluk bırak ve Aile Sıra 
No.nu yaz 5502’ye kısa mesaj at. Hizmet cebine gelsin.

yy Muayene katılım payı borcum ne kadar?
MPAY yaz boşluk bırak, T.C. kimlik numaranı yaz boşluk bırak ve Aile Sıra 
No.nu yaz 5502’ye kısa mesaj at. Hizmet cebine gelsin.

yy Ne zaman optik cam alabilirim?
CAM yaz boşluk bırak, T.C. kimlik numaranı yaz boşluk bırak ve Aile Sıra 
No.nu yaz 5502’ye kısa mesaj at. Hizmet cebine gelsin.

yy Ne zaman optik çerçeve alabilirim?
ÇERÇEVE yaz boşluk bırak, T.C. kimlik numaranı yaz boşluk bırak ve Aile 
Sıra No.nu yaz 5502’ye kısa mesaj at. Hizmet cebine gelsin.



87

yy Fizik tedavi hizmetlerinden yararlanabilir miyim?
FTR yaz boşluk bırak, T.C. kimlik numaranı yaz boşluk bırak ve Aile Sıra 
No.nu yaz 5502’ye kısa mesaj at. Hizmet cebine gelsin.

yy Diş Protezi hakkım var mı?
DIS yaz boşluk bırak, T.C. kimlik numaranı yaz boşluk bırak ve Aile Sıra 
No.nu yaz 5502’ye kısa mesaj at. Hizmet cebine gelsin.

yy Normal şartlarda ne zaman emekli olabilirim?
N yaz boşluk bırak, T.C. kimlik numaranı yaz boşluk bırak, İşe Giriş 
Tarihini yaz (GG.AA.YYYY) boşluk bırak ve hangi kapsamda çalıştığını yaz 
(4A, 4B, 4C) 5502’ye kısa mesaj at. Hizmet cebine gelsin.

18. İL SAĞLIK MÜDÜRLÜKLERİ 
TARAFINDAN SUNULAN 
HİZMETLER VE ACİL SAĞLIK 
HİZMETLERİNİN SUNUMU
Trafik Kazalarında Acil Sağlık Hizmetinin Sunumu Ne 
Şekilde Olmaktadır?
Üniversitelere bağlı hastaneler ve diğer bütün resmî ve özel sağlık kurum 
ve kuruluşları, acil olarak kendilerine getirilen trafik kazası geçirmiş kişilere, 
Sağlık Bakanlığı tarifesine uygulamak suretiyle, vermiş oldukları hizmetlerin 
bedelinin tamamını yükümlü sigorta şirketlerinden tahsil ederler.

Hiçbir sağlık kuruluşu acil olarak gelen hastalara yeterli personeli 
veya donanımı olmadığı, ilgili birimi veya boş yatağı bulunmadığı, 
hastanın sağlık güvencesi olmadığı ve benzeri sebepler ile gerekli acil 
tıbbi müdahaleyi yapmaktan kaçınmayacaktır. Hastaneler tarafından 
verilen acil sağlık hizmetlerinin sunumu ne şekilde olmaktadır? Bilindiği 
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üzere acil hâllerde doğru ve zamanında yapılan tıbbi müdahale hayat 
kurtarmakta, en küçük bir gecikme, telafisi mümkün olmayan olumsuz 
sonuçlar doğurabilmektedir. Bu sebeple, acil müdahaleyi gerektiren 
durumlarda hastanın ilgili sağlık kuruluşuna gecikmeksizin ulaştırılması 
ve getirildiği sağlık kuruluşunca da gereken acil müdahalelerin öncelikle 
ve ön şartsız olarak yapılması gerekmektedir. Kamu ve özel ayrımı 
yapılmaksızın tüm sağlık kuruluşlarının acil hâllerde hastaya gereken 
tıbbi müdahaleleri yapmaları zorunlu bulunmaktadır.

Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliği’nde belirtildiği şekliyle 
acil hâl; ani gelişen hastalık, kaza, yaralanma ve benzeri durumlarda 
olayın meydana gelmesini takip eden ilk 24 saat içinde tıbbi müdahale 
gerektiren hâller, ivedilikle tıbbi müdahale gerektiren hâller ile ivedilikle 
tıbbi müdahale yapılmadığında veya başka bir sağlık kuruluşuna nakli 
hâlinde hayatın ve/veya sağlık bütünlüğünün kaybedilme riskinin 
doğacağı kabul edilen durumlardır. Bu nedenlerle sağlanan sağlık 
hizmetleri acil sağlık hizmeti olarak kabul edilmektedir. Acil sağlık 
hizmeti vermekle yükümlü kamu ve özel tüm sağlık kuruluşları, durumu 
bu tanıma uyan hastaların sağlık güvencesi olup olmadığına veya 
ödeme gücü bulanıp bulunmadığına veya tedavi masraflarının nasıl 
karşılanacağına bakmaksızın acil hastaları kabul edecek ve gerekli tıbbi 
tedaviyi yapacaktır.

Herhangi bir sağlık güvencesi ve ödeme gücü bulunmayan acil 
hastaların sağlık hizmet bedelinin ödenmesi talebi kendilerine ulaşan 
ilgili belediye veya sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakfı, öncelikle 
kişinin ödeme gücünün bulunup bulunmadığını araştıracak ve ödeme 
gücü bulunmadığı tespit edilenlerin acil sağlık hizmet bedellerini ilgili 
sağlık kuruluşuna ödeyecektir. Bu amaçla belediyelerce ve sosyal 
yardımlaşma ve dayanışma vakıflarınca gerekli tedbirler alınacaktır, 
ödeme gücü bulunduğu tespit edilenler için ise keyfiyet ilgili sağlık 
kuruluşuna bildirilecek ve hizmeti alan tarafından ödemenin yapılması 
sağlanacaktır.
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Bu çerçevede, kamu ve özel tüm sağlık kuruluşlarınca acil hastaların 
kabulü, gerektiğinde başka bir sağlık kuruluşuna nakli ve tedavi 
masraflarının karşılanmasına ilişkin hususlar 26/6/2008 tarihli ve 
26918 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 2008/13 sayılı Genelge ile 
düzenlenmiştir.

Yukarıdaki açıklamalar ışığında özel hastanelere başvuran hastaların 
durumu acil hastalar kapsamında ise ücretsizdir. Hastanın durumu 
normale döndükten sonra alacağı hizmetin ücrete tabi olabileceği 
bilinmelidir. Yoğun Bakım Hizmetleri, özel hastanelerde ücretsiz olarak 
verilmektedir.

112 Hangi Şartlarda Aranmalıdır?
yy Ciddi bir hastalık veya yaralanma varsa, 
yy Bayıldı ve/veya yere yığıldıysa,
yy Bilincini yitirdiyse,
yy Göğüs ağrısı varsa,
yy Zorlukla nefes alıyorsa,
yy Nöbet/kriz geçirdiyse,
yy Büyük bir kanaması varsa,
yy Ciddi bir yanık veya elektrik çarpması varsa,
yy Ciddi yaralanma veya yaralamalı trafik kazası geçirdiyse,
yy Boğulma veya boğulma tehlikesi geçirildiyse,
yy Zehirlenme geliştiyse 112’yi arayın.
yy Ortamda yaralı veya hasta için herhangi bir tehlike yoksa, 

yerinden kımıldatmayın 112’yi arayın.

112 Acil Ambulans Ücretli mi?
Sağlık Bakanlığına bağlı 112 Acil Ambulans Servisi yurt genelinde ücretsiz 
olarak verilen bir sağlık hizmetidir.
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19. FAYDALANILMAK İSTENEN 
HAKLARA GÖRE BAŞVURU 
YERLERİ

yy Engelli sağlık kurulu raporu alabilmek için; Sağlık Bakanlığına ait 
www.saglik.gov.tr adresinden size en yakın hastaneyi bularak 
başvuru yapabilirsiniz. Yine hakem hastanelerin listesi de aynı 
internet sitesinde yayınlanmaktadır.

yy Alınmış olan engelli sağlık kurulu raporuna yapılacak itirazlar bir 
süreye bağlı olmaksızın bulunduğunuz ildeki il sağlık müdürlüğüne 
yapılır.

yy Görme engelliler, imzalarının kabul edilmemesi durumunda; 
cumhuriyet savcılığına yapılacak şikâyetin yanı sıra muhatabın 
kim olduğuna bağlı olarak bankalar için Bankacılık Düzenleme ve 
Denetleme Kurumu’na, noterler için Noterler Birliğine, tapu ve diğer 
resmî işlemleri için valiliğe müracaatta bulunmalıdırlar.

yy Özel sektörde ve kamuda işçi olarak istihdam için size en yakın 
İş-Kura müracaat etmeniz gerekmektedir. Bu başvurular www.
iskur.gov.tr üzerinden de yapılabilmektedir.

yy Engelli devlet memuru olabilmek için ÖSYM tarafından duyurulan 
tarihlerde ASP il müdürlüklerine ve il müdürlüğünce belirlenen 
merkezlere başvurmak gerekmektedir.

yy Engelli devlet memurları ihtiyaç duydukları araç gerecin temini 
için çalıştıkları kuruma müracaatta bulunurlar.

yy Mesleki rehabilitasyondan faydalanmak için bulunulan ildeki il 
millî eğitim müdürlüğüne müracaatta bulunulmalıdır.

yy Malulen emeklilik ve erken emeklilik hakkından faydalanmak 
isteyen engelliler, bulundukları yere en yakın ilgili SGK birimine 
müracaatta bulunmalıdır.
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yy 2022 sayılı Kanun’a göre, ödenen engelli aylığını almak ve 
kestirmek için sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakfına 
müracaatta bulunulmalıdır.

yy Bakım aylığından faydalanmak isteyenler ve gerektiğinde 
bu aylığı kestirmesi gerekenler bulundukları ildeki ASP il 
müdürlüğüne müracaatta bulunmalıdır.

yy Büyükşehir belediyesi, il özel idaresi, belediye ve 
kaymakamlıklardan sosyal yardım alabilmek için bu kurumlara 
müracaatta bulunulmalıdır.

yy ÖTV muafiyetinden faydalanmak için %90 ve üzeri engelliler bu 
durumlarını gösteren raporlarını, H sınıfı sürücü belgesi bulunanlar 
H sınıfı sürücü belgelerini, özel tertibatlı veya otomatik vitesli 
araç kullanmaları gerektiğini gösteren raporlarını ve mühendis 
tarafından çizilmiş olan tertibat projesini araç almak istedikleri 
bayiye vererek bu haktan faydalanabilirler.

yy Yurt dışından araç almak isteyenler Ankara Naklihane ve Bedelsiz 
İthalat Gümrük Müdürlüğüne müracaat etmelidir.

yy Motorlu taşıtlar vergisinden muaf olmak için, bulunduğunuz 
yerdeki ilgili vergi dairesine engelli raporunuzla müracaat etmeniz 
gerekmektedir.

yy Emlak vergisi muafiyetinden faydalanmak için konutun 
olduğu belediyeye engelli raporunuzla müracaatta bulunmanız 
gerekmektedir.

yy Gelir vergisi indiriminden faydalanmak için bulundukları yerdeki 
vergi dairesine müracaatta bulunmalıdır.

yy Çocuğunun durumunda farklılık gözleyen aileler, millî eğitim 
müdürlüğü bünyesinde bulunan en yakın rehberlik ve araştırma 
merkezine müracaatta bulunmalıdır.

yy Evde eğitim hakkından faydalanmak isteyenler, ilçe millî eğitim 
müdürlüğüne müracaatta bulunmalıdır.
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yy Destek eğitimi (rehabilitasyon) hakkından faydalanmak isteyenler 
rehberlik ve araştırma merkezine müracaatta bulunmalıdır.

yy Ücretsiz taşıma ve yemek hakkından faydalanmak isteyenler ilçe 
millî eğitim müdürlüğü ne müracaatta bulunmalıdır.

yy Üniversite sınavında refakatçi isteyen engelliler ÖSYM’ye dilekçe 
ile bu taleplerini bildirmelidir.

yy Yükseköğretimde eğitim materyali ve burs talep eden engelliler, 
bu taleplerini öncelikle kendi okulları bünyesindeki engelli 
birimlerine iletirler. Buradan ihtiyaçlarını karşılayamamaları 
hâlinde YÖK bünyesindeki engelli biriminden talepte bulunabilirler.

yy Engelli kimlik kartı almak için; rapor aslı veya noter onaylı 
suretiyle asp il müdürlüğüne müracaatta bulunulmalıdır.

yy Terör mağduru sivil vatandaşların yakınları aylık hakkından 
faydalanmak için SGK birimlerine müracaatta bulunmalıdır.

yy Ücretsiz ulaşım, elektrik ve su hakkından faydalanmak isteyen 
gaziler, şehit yakınları ve terör malulleri bulundukları yerdeki 
elektrik ve su idarelerine ve belediyelere müracaatta bulunmalıdır.

yy 65 yaşını doldurmuş vatandaşlarımız yaşlılık aylığından 
faydalanmak için, sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıflarına 
müracaatta bulunmalıdır.

yy Huzur evi, yaşlı bakım merkezi ve yaşlı dayanışma merkezi 
hakkından faydalanmak isteyenler ASP il müdürlüğüne 
müracaatta bulunmalıdır.

yy Kreş hakkından faydalanmak isteyenler asp il müdürlüğüne 
müracaatta bulunmalıdır.
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