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İlgi : ……….. tarihli ve ………… sayılı yazı. 

 

İlgi yazıda; Cumhurbaşkanlığı'nın 29 Aralık 2021 tarihli ve 31704 sayılı kararı ve 

Belediye Meclisinizin aldığı ………. tarihli ve ………. sayılı Meclis Kararına istinaden kamu 

ve özel sektörde çalışan sağlık çalışanlarının ücretsiz olarak toplu taşıma araçlarından 

faydalandırıldığı, ancak yazınıza ekli hastane hattının 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu 

çerçevesinde özel şahsa kiralanmış olup kiracının ekte sunulan dilekçesine istinaden Belediye 

olarak hatta toplu taşıma yapan işletmeciye herhangi bir maddi desteğin sağlanıp 

sağlanamayacağı hakkında görüş talep edilmektedir. 

Bilindiği üzere; 5393 sayılı Belediye Kanununun “Belediyenin yetkileri ve imtiyazları” 

başlıklı 15 inci maddesinin on birinci fıkrasında; “Belediyeler, kendisinden izin veya ruhsat 

almak ya da hat kiralamak suretiyle çalışan ve toplu taşıma hizmeti yürüten gerçek ve tüzel 

kişilere; nüfus, hattın uzunluğu ve hattı kullanan sayısı kriterlerini esas alarak tespit edeceği 

hatlardaki toplu taşıma hizmetlerinden ücretsiz veya indirimli olarak yararlananlara ilişkin 

gelir desteği ödemesi yapabilir.” hükmü, 

4736 sayılı Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Ürettikleri Mal ve Hizmet Tarifeleri İle Bazı 

Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun 1 inci maddesinde; “Genel bütçeye dahil 

daireler ile katma bütçeli idareler, bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlar, kanunla kurulan 

fonlar, kefalet sandıkları, sosyal güvenlik kuruluşları, genel ve katma bütçelerin transfer 

tertiplerinden yardım alan kuruluşlar, kamu iktisadi teşebbüsleri ve bağlı ortaklıkları ile 

müesseseleri, il özel idareleri ve belediyeler ile bunların kurdukları birlik, müessese ve 

işletmeler, özel bütçeli kuruluşlar, özelleştirme işlemleri tamamlanıncaya kadar, 24.11.1994 

tarihli ve 4046 sayılı Kanuna tâbi kuruluşlar ve özel hukuk hükümlerine tâbi, kamunun 

çoğunluk hissesine sahip olduğu kuruluşlar, kamu banka ve kuruluşları ile bunlara bağlı iş 

yerleri ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarınca üretilen mal ve hizmet bedellerinde işletmecilik 

gereği yapılması gereken ticarî indirimler hariç herhangi bir kişi veya kuruma ücretsiz veya 

indirimli tarife uygulanmaz. 

(Ek fıkra: 12/7/2013-6495/88 md.) 24/2/1968 tarihli ve 1005 sayılı İstiklal Madalyası 

Verilmiş Bulunanlara Vatani Hizmet Tertibinden Şeref Aylığı Bağlanması Hakkında Kanun 

veya 28/5/1986 tarihli ve 3292 sayılı Vatani Hizmet Tertibi Aylıklarının Bağlanması Hakkında 

Kanun kapsamındaki hizmetleri sebebiyle vatani hizmet tertibinden aylık bağlananların; 

8/6/1949 tarihli ve 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununun 56 ncı maddesi 

ile mülga 45 inci ve 64 üncü maddelerine veya 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal 

Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 47 nci maddesine, 3/11/1980 tarihli ve 2330 

sayılı Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanuna veya 2330 sayılı Kanun 

hükümleri uygulanarak aylık bağlanmasını gerektiren kanunlara göre vazife malulü sayılarak 

aylık bağlananların kendileri, eşleri, evli olmayan ve yirmi beş yaşını doldurmamış olan 

çocukları, anne ve babaları; yukarıda sayılan kanunlara göre harp veya vazife malulü 



sayılanlardan sınıf veya görev değiştirerek çalışmaya devam edenler ile vazife malulü sayılarak 

aylık bağlananlardan, 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesi kapsamında çalışmaya 

başlamaları nedeniyle ödenmekte olan aylıkları kesilenlerin kendileri ile eşleri, evli olmayan 

ve yirmi beş yaşını doldurmamış çocukları, anne ve babaları; yukarıda sayılan kanunlara göre 

harp veya vazife malulü sayılacak şekilde hayatını kaybedenlerin ya da aynı kapsamda aylık 

almaktayken hayatını kaybedenlerin eşleri, evli olmayan ve yirmi beş yaşını doldurmamış olan 

çocukları, anne ve babaları; engelliler için sağlık kurulu raporuyla %40 ve üzerinde engelli 

olduğunu belgeleyen Türk vatandaşlarının kendileri, ağır engellilerin kendileri ile birlikte 

birden fazla olmamak üzere birlikte yolculuk ettikleri refakatçileri, demiryolları ve 

denizyollarının şehiriçi ve şehirlerarası hatlarından, belediyelere, belediyeler tarafından 

kurulan şirketlere, birlik, müessese ve işletmelere veya belediyeler tarafından yetki verilen özel 

şahıs ya da şirketlere ait şehiriçi toplu taşıma hizmetlerinden ücretsiz olarak yararlanırlar. 

(Ek fıkra: 12/7/2013-6495/88 md.) Türk vatandaşı olan altmış beş yaş ve üzeri kişiler, 

demiryolları ve denizyollarının şehiriçi hatları ile belediyelere, belediyeler tarafından kurulan 

şirketlere, birlik, müessese ve işletmelere veya belediyeler tarafından yetki verilen özel şahıs ya 

da şirketlere ait şehiriçi toplu taşıma hizmetlerinden ücretsiz olarak, demiryolları ve 

denizyollarının şehirlerarası hatlarından ise %50 indirimli olarak yararlanırlar. Bu fıkrada 

belirtilen kurum ve kuruluşlar, belediyeler, belediyeler tarafından kurulan şirketler, birlikler, 

müessese ve işletmeler altmış ila altmış beş yaş arasında bulunan kişilerin toplu taşıma 

hizmetlerinden ücretsiz veya indirimli olarak yararlanmasını sağlayabilirler. 

Belediyeler ile bunların kurdukları birlik, müessese ve işletmeler, toplu taşım 

hizmetlerinde (…) öğrenci ve basın kimlik kartı sahiplerine indirim uygulamaya yetkilidirler. 

24.2.1968 tarihli ve 1005 sayılı İstiklal Madalyası Verilmiş Bulunanlara Vatani Hizmet 

Tertibinden Şeref Aylığı Bağlanması Hakkında Kanun, 3.11.1980 tarihli ve 2330 sayılı Nakdi 

Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanun ve 12.4.1991 tarihli ve 3713 sayılı Terörle 

Mücadele Kanununun ücretsiz veya indirimli tarife uygulanması ile ilgili diğer hükümleri 

saklıdır. 

Cumhurbaşkanı birinci fıkra hükmünden muaf tutulacak kişi veya kurumları tespit 

etmeye yetkilidir. 

… 

İkinci ve üçüncü fıkra hükümleri kapsamında hizmet verecek toplu taşıma araçları, toplu 

taşıma hizmetlerinin kapsamı ile bu hizmetlerden ücretsiz ve indirimli yararlanmaya ilişkin usul 

ve esaslar, Maliye, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme, İçişleri, Çevre ve Şehircilik ile 

Çalışma ve Sosyal Güvenlik bakanlıklarının görüşleri alınmak suretiyle Aile ve Sosyal 

Politikalar Bakanlığı tarafından çıkarılan yönetmelikle düzenlenir. 

İkinci ve üçüncü fıkra hükümleri kapsamında, belediyeler tarafından yetki verilen özel 

şahıs ya da şirketlere ait şehiriçi toplu taşıma hizmeti veren her bir ulaşım aracı ile özel deniz 

ulaşımı aracı için bunların işletmecilerine, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı bütçesine bu 

amaçla konulan ödenekten ilgili belediyeler aracılığıyla her ay gelir desteği ödemesi yapılır. 

Yapılacak aylık gelir desteği ödemesini yıllık olarak belirlemeye, bu tutarı faaliyette bulunulan 

yere ve/veya belediyeler tarafından yetki verilen özel şahıs ya da şirketlere ait şehiriçi toplu 

taşıma hizmeti veren her bir ulaşım aracını taşıma kapasitesine göre farklılaştırmaya ve 

yapılacak ödemeye ilişkin diğer esas ve usuller Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ve Maliye 

Bakanlığı tarafından müştereken altı ay içinde belirlenir.” hükmü yer almaktadır. 

Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Ürettikleri Mal ve Hizmetlerden Ücretsiz veya 

İndirimli Olarak Faydalanacakların Tespitine İlişkin Bakanlar Kurulu Kararı ile kamu kurum 

ve kuruluşlarının ürettikleri mal ve hizmetlerden ücretsiz veya indirimli olarak 

faydalanacakların tespiti yapılmıştır. 

Söz konusu Bakanlar Kurulu Kararına eklenen 4642 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile 

eklenen geçici 86 ncı maddesinde; “Covid-19 salgın hastalığının yayılmasının önlenmesine 



yönelik tedbirler kapsamında, sağlık hizmeti veren kamu ve özel sektöre ait tüm sağlık kurum 

ve kuruluşlarında çalışan personel; 

a) İlgili belediye tarafından karar verilmesi şartıyla, belediyeler ve bağlı kuruluşları ile 

bunların kurdukları birlik, müessese, işletme ve şirketlerce yürütülen toplu taşıma 

hizmetlerinden yararlanmada, 

b) Başkentray, Marmaray ve İzban seferlerinden yararlanmada, 

30.6.2002 tarihine kadar (bu tarih dâhil), 8/1/2002 tarihli ve 4736 sayılı Kanunun 1 inci 

maddesinin birinci fıkrası hükmünden muaftır.” hükmü yer almaktadır. 

           Yukarıda yer alan hükümlerin değerlendirilmesinde; 4736 sayılı Kanun’un 1 inci 

maddesi ile toplu taşıma hizmetlerinden ücretsiz veya indirimli yararlanacakların belirlenmiş 

olduğu, bunun yanı sıra Kanun’un 1 inci maddesinin birinci ve altıncı fıkraları uyarınca kamu 

kurum ve kuruluşlarının ürettikleri mal ve hizmetlerden ücretsiz veya indirimli olarak 

faydalanacakların tespitine ilişkin çıkarılan Cumhurbaşkanı kararları (Bakanlar Kurulu 

kararları) ile de kamu kurum ve kuruluşlarının ürettikleri mal ve hizmetlerden ücretsiz veya 

indirimli olarak faydalanacakların tespitinin yapılabildiği,  

Öte yandan Cumhurbaşkanı Kararı ile Kanun’un 1 inci maddesinin birinci fıkrasından 

muaf tutulacakların belirlendiği ve bu kapsama belediyeler ile bunların bağlı kuruluşları, 

şirketleri ve birlikleri girdiği, bu bakımdan bunların dışında kalan ve belediyeden izin veya 

ruhsat almak ya da hat kiralamak suretiyle çalışan ve toplu taşıma hizmeti yürüten gerçek ve 

tüzel kişilere birinci fıkra kapsamında ücretsiz veya indirimli yolcu taşıması 

yaptırılamayacağı, dolayısıyla bu durumda olanlar için 5393 sayılı Kanun ve 4736 sayılı 

Kanun uyarınca gelir desteği ödemesi yapılmasının da söz konusu olmayacağı mütalaa 

edilmektedir. 

Bilgilerinizi rica ederim. 
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