
TÜRKĠYE CUMHURĠYETĠ EMEKLĠ SANDIĞSASASA AYLIK BAĞLANANLARA 

VERĠLECEK TANITIM KARTLARI VE ÜCRETSĠZ SEYAHAT KARTLARI 

YÖNETMELĠĞĠ (Değişik başlık:RG-22/07/2005-25883) 

    Ücretsiz Seyahat Kartı Verilecek Olanlar 

              Madde 5 —(Değişik :RG-22/07/2005-25883)  

Ücretsiz seyahat hakkından faydalanacak olanlar: 

a) Kendileri; 

1) Milli Mücadeleye iştiraklerinden dolayı kendilerine İstiklâl Madalyası verilmiş olanlar,  

2) 1950 yılında Türk Tugayının Kore'ye ayak bastığı tarihten başlayarak 1953 yılı Pan-

Munjon Ateşkes Anlaşmasına kadar Kore'de fiilen savaşa katılmış olanlar, 

3) 1974 yılında Temmuz 1 inci ve Ağustos 2 nci Barış harekatına Kıbrıs'ta fiilen görev alarak 

katılmış olanlar,  

4) Harp malûlleri, 

5) Terörle mücadelede yaralanan veya sakatlananlar, 

6) 2330 sayılı Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanuna göre asayiş ve 

güvenliğin sağlanmasında görevli iken yaralanan veya sakatlananlar, 

7) Vazife malûlleri, 

b) Eşleri;  

1) Bu Yönetmeliğin değişik  5 inci maddesinin  (a) bendinde sayılanların eşleri, 

2) Şehitlerin eşleri, 

3) Bu Yönetmeliğin değişik 5 inci maddesinin (a) bendinde sayılanlardan aylık almakta iken 

vefat edenlerin aylık bağlanan dul eşleri, 

c) Yetimleri; 

1) Şehit olan anne ve babalarından yetim aylığı aldıkları müddetçe, sosyal güvenlik 

kuruluşlarından yetim aylığı dışında aylık veya gelir almayan ve bu kuruluşlara tâbi olarak 

çalışmayan çocukları,  

2) Şehitlerin anne ve babaları,  

Yukarıda sayılanlar Devlet Demiryollarının yurt içi hatlarında, denizyolları şehir hatlarında, 

belediyelere, belediyeler tarafından kurulan şirketlere ya da belediyeler tarafından yetki 

verilen özel şahıs veya şirketlere ait şehir içi toplu taşıma araçlarında ücretsiz olarak seyahat 

eder. 

Bu hususlar ücretsiz seyahat kartlarının arka yüzünde belirtilir. 

Ücretsiz Seyahat Kartının Şekli ve  Çeşitleri 

                Madde 6 —(Değişik :RG-22/07/2005-25883)   

Dört çeşit ücretsiz seyahat kartı düzenlenir. Kartların ön yüzünün sağ üst köşesinde Türk 

Bayrağı, arka yüzünde ise; "Bu kart sahibi Devlet Demiryollarının yurt içi hatlarında, 

denizyolları şehir hatlarında, belediyelere, belediyeler tarafından kurulan şirketlere ya da 

belediyeler tarafından yetki verilen özel şahıs veya şirketlere ait şehir içi toplu taşıma 

araçlarında ücretsiz olarak seyahat eder." ibaresi bulunur.  

             a) 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununun 45 inci maddesi 

uyarınca vazife malûllüğü kapsamına giren malûller için düzenlenecek ücretsiz seyahat 

kartının ön yüzünde; ilgilinin fotoğrafı, adı, soyadı, doğum yeri, doğum tarihi, sicil numarası, 

T.C. kimlik numarası ve geçerlilik süresi ile sağ alt köşesinde kırmızı renkli serbest ibaresi, 

arka yüzünde ise; ilgili kanun numarası, aylık türü ve kart seri numarası bulunur. (Örnek: 5) 

             b) Bu Yönetmeliğin değişik 4 üncü maddesinin (d) bendine göre düzenlenen gazi 

kartı, ücretsiz seyahat kartı yerine geçer. 

             c) Bu Yönetmeliğe göre; 

             1) 1005 sayılı İstiklâl Madalyası Verilmiş Bulunanlara Vatani Hizmet Tertibinden 

Şeref Aylığı Bağlanması Hakkında Kanunun 1 inci maddesine göre aylık alanların eşleri ve 

aylık bağlanan dul eşleri ile 5434 sayılı Kanunun 64 üncü maddesi, 3713 sayılı Terörle 



Mücadele Kanunu ve 2330 sayılı Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanun 

kapsamına giren malûllerin eşleri için düzenlenecek gazi eşi ücretsiz seyahat kartının ön 

yüzünde; ilgilinin fotoğrafı, adı, soyadı, doğum yeri, doğum tarihi, sicil numarası, T.C. kimlik 

numarası ve geçerlilik süresi ile sağ alt köşesinde kırmızı renkli serbest ibaresi, arka yüzünde 

ise; ilgili kanun numarası, gazinin adı, soyadı ve kart seri numarası bulunur. (Örnek: 6) 

             2) 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununun 45 inci maddesi 

uyarınca vazife malûllüğü kapsamına giren malûllerin eşleri ve görevli bulundukları esnada 

ölenler ile bunlardan aylık almakta iken ölenlerin aylık bağlanan dul eşleri (er ve erbaşlar 

dahil) için düzenlenecek vazife malûlü eşi ücretsiz seyahat kartının ön yüzünde; ilgilinin 

fotoğrafı, adı, soyadı, doğum yeri, doğum tarihi, T.C. kimlik numarası ve geçerlilik süresi ile 

sağ alt köşesinde kırmızı renkli serbest  ibaresi, arka yüzünde ise; sicil numarası, ilgili kanun 

numarası, aylık türü ve kart seri numarası bulunur. (Örnek: 7) 

             d) 5434 sayılı Kanunun 64 üncü maddesi, 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu ve 

2330 sayılı Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanun kapsamına giren şehitlerin 

(er ve erbaşlar dahil)  dul eşleri, anne ve babaları ve şehit olan anne ve babalarından yetim 

aylığı aldıkları müddetçe, sosyal güvenlik kuruluşlarından yetim aylığı dışında aylık veya 

gelir almayan ve bu kuruluşlara tâbi olarak çalışmayan çocukları ile bunlardan aylık almakta 

iken ölenlerin aylık bağlanan dul eşi için düzenlenecek şehit ailesi ücretsiz seyahat kartının ön 

yüzünde; ilgilinin fotoğrafı, adı, soyadı, doğum yeri, doğum tarihi, yakınlığı, T.C. kimlik 

numarası ve geçerlilik süresi ile sağ alt köşesinde kırmızı renkli serbest ibaresi, arka yüzünde 

ise; sicil numarası, ilgili kanun numarası, aylık türü ve kart seri numarası bulunur.  

 


