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Dilekçe Komisyonu Genel Kurulu (DKGK), İçtüzüğün 115 ila 120 nci maddeleri
çerçevesinde, özürlülerin banliyö trenleri ve Ankara Büyükşehir Belediyesinin toplu taşıma
araçlarından ücretsiz faydalanması talebini muhtevi dilekçeyi DKGK’nın / /2011 tarihli
toplantısında görüşerek karara bağlamıştır.
Komisyonumuz, özürlülerin yaşam şartlarının iyileştirilmesi ve sosyal hayata
katılımlarının kolaylaştırılması için kamu kurumları ve belediyelerin yürüttüğü toplu taşıma
hizmetlerinin önemini dikkate alarak söz konusu hizmetlerin imkânlar ölçüsünde özürlülerin
ücretsiz kullanımına açılmasının yerinde olacağı düşüncesiyle konuyu gündemine almayı
gerekli görmüştür.
1. Dilekçe Konusu Talep
Kısaca belirtmek gerekirse dilekçede;
Özürlülerin toplumsal yaşama aktif olarak katılımlarının önündeki engellerin
kaldırılması ve mevcut imkânların geliştirilmesinin önemli olduğu, bu amaçla kamu kurumları
ve belediyelerin yürüttüğü toplu taşıma hizmetlerinin özürlülerin kullanımına uygunluğu
yanında ağırlıklı olarak ekonomik imkânları kısıtlı olan özürlülerin bu hizmetlerden ücretsiz
veya indirimli olarak yararlandırılmasının sosyal devlet ilkesinin bir gereği olduğunu, bu
nedenle toplu taşıma hizmeti yürüten her kamu kurumunun bu hususa özen göstermesi
gerektiği,
Kendisinin %81 oranında özürlü olduğunu, Bursa İlinde tüm belediye vasıtalarından
ücretsiz faydalandığı belirtilerek,
Ankara’da da belediyenin toplu taşıma araçlarından ve ayrıca TCDD İşletmesi Genel
Müdürlüğü banliyö trenlerinden özürlülerin ücretsiz olarak yararlandırılması talep edilmiştir.
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2. Kamu Kurumlarının Açıklamaları ve İşlemleri
2.1. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığının Komisyonumuza gönderdiği
17/9/2010 tarihli ve 3765 sayılı yazıda;
5378 Sayılı Özürlüler ve Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik
Yapılması Hakkında Kanun ile diğer ilgili mevzuat uyarınca ağır özürlü olarak kabul edilen
ve refakatçi yardımına muhtaç olanların, bir kişi ile sınırlı olmak üzere refakatçisinin, kamu
kurum ve kuruluşları ile belediyeler ve bunların kurdukları birlik, müessese ve işletmelerce
yürütülen toplu taşıma hizmetlerinden yararlanmada 08/01/2002 tarihli ve 4736 sayılı
Kanunun 1 inci maddesinden muaf tutulacağına ilişkin Bakanlar Kurulu Kararına istinaden,
Belediye Meclisinin 19/03/2009 tarih ve 721 sayılı "%60 ve üzeri özürlü olan özürlülere
yanlarında refakatçileri ile birlikte kuruluşumuz otobüslerinden ücretsiz olarak yararlanmaları
için serbest dolaşım kartı verilmesi ve %40 özür oranına sahip özürlülerin toplu taşıma
araçlarından indirimli tarifeden yararlanmaları için özürlü indirimli kart verilmesine ilişkin"
karar alındığı ve Belediyenin engellilere yönelik verilen ücretsiz ve indirimli toplu taşıma hizmetleri
uygulamaları bu yönde devam ettiği bildirilmiştir.

2.2. Ulaştırma Bakanlığının Komisyonumuza gönderdiği 22/2/2011 tarihli ve 182
sayılı yazıda;
Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Ürettikleri Mal ve Hizmet Tarifeleri İle Bazı
Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında 08/01/2002 tarih ve 4736 Sayılı Kanun gereğince
TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü'nde uygulanmakta olan ücretsiz ve indirimli tarifeler
23/01/2002 tarihinden itibaren yürürlükten kaldırıldığı,
Ancak, 20/05/2010 tarih ve 27586 Sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 22/04/2010
tarih ve 2010/404 Sayılı Kararname eki karar gereğince, "5378 sayılı Özürlüler ve Bazı
Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun ile diğer
ilgili mevzuat uyarınca ağır özürlü olarak kabul edilen ve refakatçi yardımına muhtaç
olanların bir kişi ile sınırlı olmak üzere refakatçisi, kamu kurum ve kuruluşları ile belediyeler
ve bunların kurdukları birlik, müessese ve işletmelerce yürütülen toplu taşıma hizmetlerinden
yararlanmada 8/1/2002 tarihli ve 4736 sayılı Kanunun 1. Maddesinden muaftır." şeklinde
düzenlendiği,
Buna göre yukarıda belirtilen düzenleme çerçevesinde söz konusu özürlü
vatandaşların toplu taşım vasıtalarından ücretsiz veya indirimli seyahat etmeleri Kamu
Kurumlarının Yönetimine bırakıldığı,
Bu hüküm uyarınca, Başbakanlık Özürlüler İdaresi Başkanlığı ile yapılan görüşmeler
neticesinde, 09/11/2010 tarihinden itibaren özür oram % 90 ve üzerindeki ağır özürlüler ve
beraberindeki 1 refakatçisi Bakanlığın TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü anahat ve banliyö
trenlerinde ücretsiz seyahat etmeye başladığı,
Ancak, 16/12/2010 tarih ve 27787 Sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe
giren "Özürlü Ölçütü, Sınıflandırılması ve Özürlülere verilecek sağlık kurulu raporları
hakkında yönetmelikte ağır özürlü tanımı belirlenerek, özür oranı % 50 ve üzerinde olan ve
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günlük yaşam aktivitelerini başkalarının yardımı olmaksızın yerine getiremeyenlerin özürlü
sağlık raporu ile belgeleyenleri kapsar şeklinde tanımlandığı,
Bu Yönetmeliğe uygun olarak ağır özürlü ve beraberindeki 1 refakatçisinin Bakanlığın
TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü anahat ve banliyö trenlerinde ücretsiz seyahatlerinin
temini hususunda hâlihazırda uygulanmakta olan özür oranı %90 ve üzerindeki ifadesinin
yukarıda belirtilen Yönetmelik çerçevesinde Özürlü Sağlık Kurulu Raporunda ağır özürlü
olarak belirlenen "yaşam aktivitelerini başkalarının yardımına muhtaç olanların kendisi ve
beraberindeki bir refakatçisi" şeklinde değiştirilmesi yönünde çalışmaların devam ettiği
belirtilmiştir.
Gereği Düşünüldü:
Dilekçe ve ilgili kurumların talebe ilişkin yazılarının incelenmesi neticesinde;
Komisyon Başkanlığının konuya ilişkin inceleme talebi üzerine, Ulaştırma
Bakanlığınca Başbakanlık Özürlüler İdaresi Başkanlığı ile işbirliği içerisinde, özür oranı % 90
ve üzerindeki ağır özürlüler ve beraberindeki bir refakatçisine anahat ve banliyö trenlerinde
ücretsiz seyahat imkanı getirildiği, Ankara Büyükşehir Belediyesince de özürlülerin belediye
otobüslerinden Belediye Meclisince alınan karar doğrultusunda ücretsiz veya indirimli kart
uygulamasıyla seyahat etmelerinin sağlandığı anlaşılmış, Ulaştırma Bakanlığı ve Ankara
Büyükşehir Belediyesinin işlemlerini kendilerine tanınan takdir yetkisi sınırları içerisinde
yaptıkları ve söz konusu takdir yetkisinin kullanılmasında idari takdir yetkisinin sınırlarının
aşıldığını gösteren bir tespitte bulunulamadığı görüldüğünden, dilekçe konusu hakkında başka
bir karar vermeye mahal bulunmadığına, 3071 sayılı Kanun ve TBMM İçtüzüğünün ilgili
hükümleri gereğince itiraz yolu açık almak üzere karar verildi.
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