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FEDERASYONA BAĞLI ODALARA
05 SAYILI GENELGE

İLGİ : 23.07.2013 tarih ve Huk. Müş. 2013/128 sayılı 33 nolu genelgemiz.
İlgide kayıtlı genelgemizde;
a) 07.07.2005 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 5378 sayılı Engelliler Hakkında Kanun’un
Geçici 3 üncü maddesinde yer alan “Büyükşehir belediyeleri ve belediyeler, şehir içinde kendilerince
sunulan ya da denetimlerinde olan toplu taşıma hizmetlerinin özürlülerin erişilebilirliğine uygun
olması için gereken tedbirleri alır. Mevcut özel ve kamu toplu taşıma araçları, bu Kanunun yürürlüğe
girdiği tarihten itibaren sekiz yıl içinde özürlüler için erişilebilir duruma getirilir.” Hükmünün
07.07.2013 tarihinde sona erdiği,
b)Yasanın Geçici 2 nci ve 3 üncü maddelerine dayanılarak hazırlanan “Erişilebilirlik İzleme ve
Denetleme Yönetmeliği” 20 Temmuz 2013 tarih ve 28713 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak
yürürlüğe girdiği, Yönetmeliğin ‘Ek Süre Verilmesi’ başlıklı 17 nci maddesinde; Erişilebilirliğin
izleme ve denetimini yapacak komisyonların, toplu taşıma araçlarının sahiplerine, eksikliklerini
tamamlamaları için 07.07.2015 tarihine kadar ek süre verebileceklerinin düzenlendiği,
bildirilmişti.
Ayrıca, söz konusu genelgede, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Özürlü ve Yaşlı Hizmetleri
Genel Müdürlüğü ile yapılan çeşitli toplantılarda, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, TSE ve OSD
uzmanları tarafından minibüs türü bu tip araçların tadilata uygun olmadıklarının dile getirildiği, 5378
sayılı Yasanın Geçici 3 üncü maddesi kapsamında bir değişiklik yapılması yönünde
Federasyonumuzun çalışmalarının devam ettiği bildirilmişti.
Çalışmalarımız olumlu karşılanmış ve TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda görüşülmekte olan
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname
ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun
Tasarısında kısmen yer almıştır.
Anılan Tasarının 86 ncı maddesinde;
“Sürücü koltuğu hariç dokuz ila on altı oturma yeri olan toplu taşıma araçlarının” 07.07.2018
tarihine kadar, “servis taşımacılığı yapan gerçek ve tüzel kişilerin”, engelli personel veya öğrenciye
talep halinde erişilebilir taşıma hizmetini sağlama zorunluluğunun 07.07.2018 tarihine kadar
aranmayacağı, yer almaktadır.
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Ayrıca aynı maddenin son fıkrasında, “ bu fıkranın yürürlüğe girdiği tarihi takip eden altı aylık
süreden sonra üretilen, sürücü koltuğu hariç dokuz veya daha fazla oturma yeri olan araçlardan
erişilebilir olmayanlara şehir içi ve şehirlerarası yolcu taşıma hizmeti için yetki belgesi, izin veya
ruhsat verilemez” hükmü yer almaktadır.
Tasarının kanunlaşma aşaması da Federasyonumuzca takip edilmekte olup, Odalarımıza ayrıca
bilgi verilecektir.
Bilgi ve gereğini rica ederiz.
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