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Amaç

Madde l - Bu Yönetmelik, İyidere Belediyesi srnrrlan ve mücavir alanr içerisinde gerçek ve
tüzel kişilerce toplu taşıma hizmeti veren, giizergAhları belirlenen ve toplu taşıma ruhsatı
verilen Özel Halk Otobüslerinin hangi koşullar altında ve ne şekilde çalışacaklannı, bunlann
işleticileri ve verilen hizmetten yararlanan kişi ve kuruluşlann çağdaş ve niteıikli taşıma
hizmetinden yaraılanabilmesi ve aralanndaki ilişkileri şehir içi trafik güvenliğinin ve
bütünlüğiinün sağlanması, uygulamayı 1,iirütecek ve denetleyecek olan kuruluş ve organlann
teknik idari koşullarını, yetki ve sorumluluk alanlarını belirlemek amacıyla hazırlanmıştır.

Kapsam

Madde 2 - Bu Yönetmelik İyidere Belediyesi sınırlan ve mücavir alan içerisinde,
Belediyenin yönetim, yürüttim ve denetimi altınd4 özel ve tiizel kişilerce ticari amaçla toplu
taşıma hizmeti vermek üzere çalıştınlacak Özel Halk Otobüslerinin çalıştırma ilke ve
usullerini kapsar.

Herhangi bir kişi yada kuruluşa bu Yönetmelik ile getirilen yükümlülükler, o kişi yada
kuruluşun ıabi olduğu herhangi bir mevzuatta düzenlenen yükümlüiiklerinden masuniyet
veya muafiyet sağlamaz.

Yasal Dayanak

Madde 3- Bu Ydnetmelİğin yasal dayanağını;

i) Anayasanın 124 üncü maddesi,

j) 5393 sayılı Belediye Kanununun 1a(a), (b) ve 15/(b),C),(),(p) maddeleri,

k) 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu,

l) 6l 83 sayılı Amme Alacakları Kanunu,

m) 2918 sayıh Karayolları Trafik Kanunu,

n) Karayolları Trafik Yönetmeliği,

o) l608 sayılı Kanun

p') Zabıta Yönetmeliği,

i) 3 l94 sayılı İmar Kanunu,

j) Araçların İmal, Tadil ve Montajı Hakkında Yönetmelik,

k) 4736 sayılı Kanun ve Kanunun uygulanmasına yönelik olarak çıkanlan Bakanlar Kurulu
kararlan (son şekli uygulanır),
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a) Belediye : lyidere Belediyesini,

b) Zabıta Komiserliği veya Zabıta Memurluğu: İyidere Belediye si Zabıta Komiserliği veya
Zabıta Memurluğunu,

c) Meslek Odası: Rize Şofiirler ve Otomobilciler Odasrnı,

d) Belediye denetimli özel halk otobüsü : Yönetmelikte teknik özellikleri şekil ve Sartları
belirlenen toplu taşıma hizmetini İyidere Belediyesi denetimi altında ve toplu taşıma nüsatı
karşıhğında sürdüren özel mülkiyetli otobüsü,

e) Tiizel kişilik: Özel Halk Otobüsü işleteni olmak amacındaki kişiler tarafindan bir aıaya
gelerek krırulan her ttirlü ticari şirketler ile kooperatifleri, Demekleri ve bunlann dayanışma
amacıyla oluşturduklan mesleki kuruluşlan

f) Araç sahibi işletici: Araç için adına yetkili idarece toplu taşıma ruhsatı verilmiş veya
sahiplik yada satış belgesi düzenlenmiş kişi veya kişileri,

g) Sürücü : Bu Yönetmelik gereğince, Belediyece istenilen şartları haiz, kendisine şoftir
çalışma izin belgesi verilen işletici tarafindan aracı kullanmakla görevlendirilen otobüs

şoftirünü,

h) Yolcu : Ücret karşılığı bir yerden başka bir yere gitınek isteyen kişiyi,

i) Zaman tarifesi (ZT): Belediye denetimli özel halk otobüslerinin gtinlük hareket
programında uyacakları zaman tarifelerini,

j) Giizergah: aracın yolcu taşımacılığı sırasrnda izleyeceği yolu,

k) Belirlenen güzergdhların bütiiniinü,

1) Durak: Kamu hizmeti yapan yolcu taşıtlarının, yolculannı indirmek ve yolcu almak için
durakladıkları işaıetlerle belirlenmiş yeri,

m) Ruhsat : işleticilerin İyidere Belediyesi Zabıta Komiserliği veya Zabıta Memurluğundan
alacakları Özel halk otobüsü işletme belgesini,

n) Otobüs: Yapısı itibariyle sürücü dahil en az 14 (ondört) oturma yeri olan yolcu taşımak için
imal edilmiş motorlu taşıtı,

o) Rotasyon: Özel halk otobüslerinin hatlarda değişimli olarak çalıştırılma hali,

p) İşletme Yılı: İşletmeye başlanılan yılın Ocak ayı başından aralık ayının sonrına kadaı geçen
süreyi,

r) Bilet ücret ve tarifesi : 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun "Belediyenin Yetkileri ve
İmtiyazlan" başlıklı 15/(p). Maddesine göre belirlenen bilet ücret ve tarifesini,

Yönetmeliğin bu maddesinde yer almayan diğer tanımlar için ilişkili yasa ve Yönetmeliklerde
kullanılan tanımlar geçerlİdir.

Yönetim, Yürütüm ve Denetim

Madde 5-

Belediye denetimli özel halk otobüsleri, işleticinin ve ona bağlı olarak çalışan personelinin
sorumluluğu altında, Belediyenin yönetim, yürütüm ve denetimine bağh olarak bu
Yönetmelik esaslarına göre ve Yönetmeliğe uygun olarak Belediye Enctimenince

çıkanlabilecek Yönerge ve talimatlaıa göre çalıştırıhrlar.
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Özel halk otobüsü işleticileri ve çalıştırdıkları personel Belediye Baskanı.Belediye Zabia
Komiseri veya Zabıta Memurları ve trafik birimi ile denetim yetkisi verilen Belediye
personeli ve ayrica denetime yetkili diğer kuruluşlar (Trafik Tescil Bürosu, Vergi Dairesi,

Şoftirler Odası vb.) tarafindan, koordineli olarak her zaman denetlenebilir.

Belediye Denetimti Özel Halk otobüsü Taşımacılığına Başvuru Biçimi ve Gerekli
Evraklar

Madde 6-

a) Özel halk otobüsü çalışma nüsatı talep eden işletici ve araçlannın karayollan Trafik
Yönetmeliğinde belirtilen şartları taşıması gereklidir. Çalışma ruhsatı talep eden işletici veya

işleticilerin başvuru dilekçesine, kendisine ve sahibi bulunduğu araca ait aşağıda belirtilen
bel geleri eklemek zorundadır.

a.l) Nüfus ciizdanı fotokopisi (T.C. kimlik No.[u) ve nüfuz cüzdanı ömeği,

a.2) ikametgah belgesi,

a.3) Oda kaydı,

a.4) Adli sicil kaydı sorgulaması (Türk ceza kanunu gereği kamu görevinin yürütülmesine

engel suçlar, topluma karşı suçlar ile yüz kızartcı suçlardan dolayı afla uğamış olsa bile
hüküm giymemiş asli kusurlu ve bilinçli olarak ölümlü trafik kazalarına karışmamış olduğunu

belgeler nitelikte).

a.5) Vergi kaydı veya yoklama tutanağı (Vergi mükellefi olduğuna dair),

a.6) iki adet fotoğaf (son 6 ay içerisinde alınmış),

a.7) Motorlu araç tescil belgesi araç ruhsatı),

a.8) Sürücü belgesi (en az E sırufi),

a.9) karayolları Trafik kanunu zorunlu mali sorumluluk poliçesi (siiresi geçmiş olmayacak)

a.l0) Belediyemizden borcu yoktur belgesi ve Belediye sicil No.,

a.ll) Ruhsat tanzim edilecek kişinin durumunun kesinleşmesi halinde yönetmelik

hükiirnlerine uyacağına dair noterden tasdikli taahhütname,

a.l2) Bir adet dosya,

b) Zabıta Komiserliği veya Zabta Memurluğu toplu taşlma ruhsatl talep eden işleticilerin
müracaat dilekçeleri ve ekleri üzerinde bu yönetmelik çerçevesinde yapmış olduğu inceleme

sonucunda çalışmasl uygun görülen ve Belediye Enciirnenince toplu taşıma (işletme) hakkl

verilen kişi veya kuruluşlara gerekli harç ve ücretleri yatırmış olmalan kaydı ile toplu taşıma

ruhsatı tanzim eder.

c) Ruhsatta işleticinin adı, soyadı, baba adl, T.C. kimlik No. doğum yeri ve tarihi, taşıtın
plakası, şasi No, Modeli, istiap haddi (ayakta ve oturarak),ehliyet cinsi ve tarihi v.s. yazılarak

tasdik edilir.

d) Ruhsat bir kişi adına tanzim edilebileceği gibi birden fazla kişi adına da tanzim edilebilir.
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Ruhsat ve Vize İşlemleri

Madde 7 -
a) Özel halk otobüsü toplu taşıma ruhsat belgesinin her yıl Ocak ayı İçerisİnde vİze İşleminin
yaptırılması mecburidir.

b) Geçmiş yılların rüsat ücretleri ödenmedikçe vize işlemi yapılmaz.

c) 15 yaş ve düa fazla yaşı olan araçların vize işlemi yapıImaz, faaliyetten men edilirler.

d) Ruhsat vize edilirken özel halk otobüsü işleticisinin ruhsat ücretinin birincİ taksit
makbuzlarını, adres değişikliği halinde ikametgah belgesini Zabıta Komiserliği veya Zabıta
Memuıluğuna vermeleri gerekmektedir.

e) Ocak ayı içerisinde vizesini yaptrmayan ruhsat sahibine Zabıta Komiserliği veya Zabıta
Memuıluğunun tutanağı ve Belediye Enctimeni kararıyla o yıl için uygulanan ruhsat ücretinin
1,5 kati oranınd a cezalı ruhsat ücretini yatırması koşuluyla Şubat ayı sonuna kadar stire
verilir. Şubat ayı içerisinde de ruhsat vizesini yaptırmayan ruhsat sahibine Zabıta Komiserliği
veya Zabıta Memurluğunun tutanağı ile Belediye Encümeni kararıyla bu defa o yıl için
uygulanan ruhsat ücretinin 2 kati oranında cezalı ruhsat ücretini yatırması koşuluyla Mart ayı
sonuna kadar süre verilir. Mart ayından sorua diğer ay|arda vize milracaatı kabul edilmez ve
Zabıta Komiserliği veya Zabıta Memurluğunun tutanağı üzerine Belediye Enciimeni karanyla
toplu taşıma ruhsaı iptal edilir.

f) Betediye Encümeni kararıyla ruhsatı iptal edilen işletici ve aracı toplu taşıma faaliyetinden
men edilİr. Bu durum itgili meslek odası ve resmi birimlere bildirilerek gerekli Önlemleri
almaları sağlanır ve işleticinin İyidere Belediyesi sınırları içerisinde bir düa özel halk
otobüsü işletmesine ve çalrştırmasına müsaade edilmez.

Ruhsat, Bilet ve Devir Temlik Ücretleri

Madde 8 -
Özel halk otobüsü ruhsat, devir temlik ücret bilet ücretleri her yıl Ekim ayında 1 mali yıl
geçerli olmak üzere Belediye Meclisince tespit edilir.

h) Ruhsat Ücretleri Ocak ve Temmuz aylannda, iki (2) eşit taksitle ödenir.

i) Rüsat Ücretlerinin birinci taksitini süresi içerisinde ödemeyenler hakkında Yönetmeliğin
7/a maddesi hükümleri, ikinci taksitini süresinde ödemeyenler hakkında ise 6183 sayılı Amme
Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümleri uygulanır.

j) Devir temlik ücretlerinin tamamı peşin ödenebileceği gibi biıbirini takip eden aylar
içerisinde birinci taksiti peşin olmak üzere üç (3) eşit taksitle de ödenebilir. Devir temlik
ücretinin peşin ödenmesi durumunda 0% 20 indirim uygulanır.

k) iyidere Belediye Meclisi, özel halk otobüslerinde uygulanacak bilet ücretlerini tam,

öğenci ve indirimli şeklinde belirler,

1) Özel halk otobüsİ.inde Belediye tarafindan pay alınacak olup alınacak Belediye payı şekil
ve şartlan Belediye Encümeni tarafindan belirlenir.

m) Yıl içerisinde akaıyakıt fiyatlan ve sair maliyetlerde artış olması halinde bilet ücretleri
işletmeci veya Belediye Encümeninin teklifi ile İyidere Belediye Meclisince yeniden

belirlenebilir.

n) Belediye Meclis Kararıyla belirlenen bilet ücretlerinin geçerli olacağı tarihten önce hiçbir

şekilde ücret ayarlaması yapılamaz.
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Özel Halk Otobüsterinin Model, Plaka ve Devir İle Ortak Alınması İşlemleri

Madde 9 -
a) Özel halk otobüsü çalışamaz hale gelerek seferden çekilmek zorunda kalındığı veya model
değişikliği yapıldığı takdirde yeni araç Yönetmelikte düzenlenen teknik ve sair (marka, tip,
renk, vs.) özelliklere sahip ve en çok 5 yaşında olacaktır. Bu halde işleticiden ücret olarak
sadece ruhsat düzenleme belge ücreti alınır.

b) Model değişikliğinden dolayı ruhsat verilecek aracın işleticisinin aracının motorlu araç

tescil belgesinin tescilinden itibaren otuz (30) gün içerisinde tescil belgesi ve dilekçe ile
Zabıta Komiserliğine veya Zabıta Memurluğuna miiracaat etmesi gerekir. Aksi halde, yeni
araç ile ilgili toplu taşıma ruhsatı alınıncaya kadar araç toplu taşıma faaliyetinden men edilir.

c) Belediye Enciirneninin onayı olmaksızın özel halk otobüsü, toplu taşlma ruhsatı ile birlikte
satılamaz, devredilemez. Denetim esnasında, Belediyeden alınan toplu taştma ruhsatı, motorlu
araç tescil belgesi, vergi kaydı ve ilgili oda kayıtlannrn birbirini tutmadığının tespiti halinde
Yönetmeliğin t6 nci maddesinde belirtilen idari para cezası ile birlikte tutarsızlığın
diizeltilmesi için işleticiye otuz (30) giin süre verilir. Bu siire içerisinde araç toplu taşıma
faaliyetinden geçici olarak men edilir ve işletici adına olan toplu taştma ruhsatı geçici olarak
askıya alınır. Bu süre sonunda tutarsızlık düzeltilmez ise toplu taşıma ruhsatı iptal edilİr ve
hat Belediye uhdesinde kalır.

d) Aracını toplu taşıma ruhsatı ile birlikte satacak veya devredecek yada sadece toplu taşıma
ruhsatın devredecek hak sahibi dilekçesinde devredeceği kişiyi de belirtmek sureti ile
Belediyeye miiracaat eder. Devir müracaatı en geç 15 gün içinde sonuçlandırılır. Belediye
Enciimeninin devre onay vermesi halinde kaıarın ilgililere tebliğ tarihinden itibaren 30 giiırı

içerisinde devir işlemlerinin tamamlanması şaıttır. Bu siire içerisinde devir işlemlerinin
tamamlanmaması halinde işletici devir işlemlerinden vazgeçmiş sayılır.

e) Encümen kararının tebliğinden itibaren 30 gün içerisinde, Belediye veznesine, Belediye
Meclisince her yıl için tespit edilen "Devir Temlik" ücretinin tamamınm, peşin veya taksitli
ödemede birinci ( l .) taksitin ve devir edenin ödeme süresi geçmiş ruhsat ücretlerinin
ödendiğine dair belge ile devir alan kişinin Yönetmeliğin 6/(a) maddesinde istenilen belgeleri
Zabıta Komiserliği veya Zabıta Memurluğuna ibrazı halinde toplu taşıma ruhsatı yeni sahibi
adına tanzim edilir.

t) Devir temlik ücretinin taksitli ödenmesi durumunda taksitler bitene kadaı devir alan kişi
veya kişilere geçici çalışma belgesi verilir. Taksitlerin süresinde ödenmemesi halinde ise 6183

sayılı Amme Alacaklannın Tüsil Usulü Hakkında Kanun hükümleri uygulanır ve son taksit
tarihinde geçici çalışma belgesi iptal edilir hat belediye uhdesinde kalır.

g) Ortak almak isteyen veya girmek isteyen kişiler Noterden diizenlenmiş ortaklık sözleşmesi
(hisse bazında) ile Belediyeye dilekçeyle müracaat eder. Belediye Encümeninin onay vermesi
halinde kararın ilgililere tebliğ tarihinden itibaren 30 gün içerisinde ruhsat ücreti ile hissesi
oranrnda devir temtik ücretinin ödendiğine dair belge ile ortak olan kişinin Yönetmeliğin 6/(a)

maddesinde istenilen belgeleri Zabıta Komiserliği veya Zabıta Memurluğuna ibrazı halinde
toplu taşıma rüsatı ortaklaı adına yeniden düzenlenir. Devir ücretlerinin ödenmesi
konusunda bu Yönetmeliğin 8/(c) ve 9/(t) maddesindeki hiikümler aynen geçerlidir. İlk
ortağın ortaklıktan çıkmak istemesi halinde diğer ortak, aynlmak isteyen ortağın hissesi
oranında devir temlik ücretini ödemek zorundadır.

h) İşleticilerin, toplu taşıma ruhsatını eş ve çocuklarına, bunların olmaması halinde kanuni
mirasçılarına devir etmesi halinde "Devir Temlik" ücreti alınmaz ve araç için model yaşı şartl
aranmaz, ancak yıllık vizelerde l5 yaş şartı aranır,
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i) İşleticinin ölümü halinde, veraset ilamında yazılı varislerin öltim tarihinden itibaren 90 gün

siire içerisinde Belediyeye müracaatı ve muvafakati iizerine varislerin biri veya tiimü adına
toplu taşlma ruhsatı tanzim edilir. Bu halde devir temlik ücreti almmaz, araçta model yaşı

şartı aranmaz, ancak yıllık vizelerde 15 yaş şartı aranır. Varisler isterlerse şoftir
çalıştırabilirler. Bu durumda kendilerinde sürücü belgesi şartı aranmaz. Varisler dilerlerse
haklarını 3 üncü kişilere devir edebilirler, ancak bu halde devir ve temlik ücretinin tamamı
alınır ve araçlarda model yaşı olarak 5 yaş şartı aranır. Ölüm tarihinden itibaren 90 gün
içerisinde varisler kendi adlarına ruhsat müracaatında bulunmaz ve 3 üncü kişilere devir
hususunda da anlaşma sağlayamazlarsa yukarıda belirtilen haklan kaybolur ve hat Belediye
uhdesinde kalır.

j) Araç veya hat üzerinde satılamaz ve haciz kaydı varsa bunun kaldırıldığına dair ilgili
kurumdan yazı getirilmesi mecburidir, aksi halde bir başkasına devir ve satışa müsaade
edilmez.

k) Belediyeye milracaat etmeden ve Encilmenden onay alınmadan yapılan devir ve o(ak
almalar geçersiz olup devir alan veya ortak olan kişi Belediyeden herhangi bir hak talebinde
bulunamaz.

Araç Sahiplerinin Şofiir Çalıştırması
Madde l0-
a) İşleticiler şoftir çalıştlrabilirler. Devamlı şofiir çalıştırmak isteyen ruhsat sahibi

çalıştıracağı şofiirtin Yönetmeliğin 6/(a) maddesinde yer alan şartlan taşıdığına dair belgeleri
dilekçesine eklemek suretiyle Belediyeye mtjüracaat eder. İşletici Belediye Meclis kararıyla
belirlenen şoftir çalıştırma izin belge ücretinin ödendiğine dair belgeyi Zabıta Komiserliği
veya Zabfa Memurluğuna ibraz eder ve Zabıta Komiserliği veya Zabıla Memuıluğunca şoftir
çahşma izin belgesi dilzenlenir.

b) Bu maddede belirtilen şoftir çahşma ve çalıştırma belgelerinin aracın göriintiı bir yerine
asılması mecburidir, Şoftir çalıştıran araç sahibi çalıştırdığı şoftirün her ti.irlü kanuni
sorumlulukları, vergi, resim, harç ve sigorta yiikümlülüklerinden sorumludur ve bu
yükiiırnlülüklerini yerine getirmek zorundadır.

c\ Zabıta Komiserliği veya ZabıIa Memurluğu aracın çalışması srrasında aksaklık, eksiklik,
kurallara uymama vb. nedenlerden dolayı uygun bulmadığı siirücülerin şoftir çalışma izin
belgelerin iptal edilmesi için Belediye Encümenine teklifte bulunabilir. Enciimen tarafindan
kişinin şoftir çalışma izni iptal edilebilir.

Araçlara Reklam Alrnması

Madde ll -
a) Özel halk otobüslerine reklam vermek isteyenler Belediyemize bir dilekçeyle müracaat
ederler, dilekçelerinde ilanın veya reklamın şekil, şart, kaç adet olduğu ve sürelerini de

belirtirler. İlan ve reklam alınması ile ilgili müracaatın şekil ve şartlarını Belediye Encümeni
belirler.

b) İlan Reklam ve Tanıtım Yönetmeliği gereğince, Belediyemizce ve ilgili yasal mevzuatına
göre taıifeleri belirlenmiş ilan, reklam vergisi ve diğer ücretleri ödenmeden özel halk
otobüslerinin içinde veya dışında reklam, ilan duluru afiş, resim, poster ve süsleme ile
benzeri hiçbir görsel yada sesli tanıtım ve siyasi propaganda yapılamaz.

c) Usutüne uygun olarak yapılmadığı tespit edilen ilan, reklam, tanıtım vb. durumlarda
reklamı veren kişilere yapılacak yasal uygulamalann dışında reklamı alan veya yayınlayan her

özel halk otobüsü işleticisine bu Yönetmeliğin ilgili cezai hükiimleri uygulanır.
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d) Kurtuluş giinleri, festival vs. özel giinlerde Belediyenin talimatıyla afis. Pankart ilan,
reklam, tanıtım, duyuru vb. asılması veya araçta bulunan dijital ortamda belirtilecek! si.iıeyle
ücretsiz teşhir edilmesi mecburidir, işleticiler bu duruma hiçbir şekilde itiraz edemezler.

İcra Marifetli Satışlar

Madde 12 -
a) Belediyeden işletme ruhsatı alan özel halk otobüslerinin veya hatlarının icra marifetiyle
satışı sonucunda yeni sahibinin özel halk otobüsü işletme izin belgesini (ruhsat) alabilmesi
için Yönetmelik şartlarını haiz olması ve Yönetmeliğin ilgili maddelerinde belirtilen evraklan
tamamlaması ve gerekli harçları ödemesi şarttır. Bu durum icra dairelerince yapılacak satış
ilanlarında belirtilir. Belediyeye devir ücret ve harçlarını ödemesi ve Yönetmelik hfüiirnlerine
göre durumunun uyması halinde yeni sahibine özel halk otobüsü işletme belgesi (ruhsat)
verilir. Çalışma rüsatı almak istemez veya alamaz ise bir başkasına devir temlik ücreti
ödenmek kaydıyla devrine müsaade edilir.

b) İcra marifetiyle sadece aracı satılan özel halk otobüsü işletne ruhsatı sahipleri araç
eksikliğini bir (1.) yıl süre içerisinde gideremez ise işletme ruhsatı iptal edilir ve bir başkasına
devir hakkı kaybolur. Bu durumda hat Belediye uhdesinde kalır.

Araçların Teknik Özetlikleri

Madde 13 -
l) Yolcu taşımacılığı yapacak olan özel halk otobüsleri öncelikle 29l8 sayılı Karayolları
Trafik Kanunu ve buna bağlı Karayolları Trafik Tüzüğü kapsamında şehiı içi yolcu
taşımacılığında kullanılan otobüsler için tespit edilmiş şartlara haiz olacaktır.

2) Halka daha kaliteli toplu taşıma hizmeti sunabilmek kent ve çevre sorunlarınm çözümiine
katkı sağlamak amacıyla özel halk otobüsleri Avrupa standartlannda çevre dostu motor ve
eksoz sistemine uygun EUR0-2 veya 3 (Avrupa birliği normlan yfüseltildiğinde o motor tipi
geçerli olacaktır) çağdaş araçlann hizmete sokulması Belediyenin temel amacıdır Bu nedenle
yeni olarak sefere başlayacak olan (0) sıfir Km. araçlaıda bu özellikler aranır

3) Tavan Yüksekliği orta genişliği, sıralar arası mesafe ve oturma yerleri ölçüleri Karayolları
Trafik Tüzüğiiniin ilgili hfüümlerine ve Belediye yolcu taşıma tipine uygun araçlar olacaktır.

4) Otobüs içinde en az2 ooktada düğmesi bulunan silrücüyü sesle velveya ışıkla uyaran bir
"inecek var" diizeni bulunacaktır.

5) Otobüslerin ön, arka ve her iki yan cephesine Belediyenin Belirleyeceği renkte ve harf
karakterinde İyidere Belediyesinin tespit ettiği Belediye Denetimli Özel Halk Otobüsü"
ibaresi yazılacaktır. İyidere Belediyesinin amblemi otobüslerin ön ve arkasına belirlenen
şekilde ve işleticilere bildirilcn Ölçülerde ve özelliğine uygun olarak resmedilecekiir.
Araçlarda kullanılacak renk şerit ve yazıların cins ve ebatları Belediye Enciimenince
belirlenir.

6) Araçların çalıştıklaıı hattın güzergAhlarının anlaşılabilmesi amacıyla, giizergahın adı,
başlangıç ve bitiş noktalarını da içeren en az iki noktayı (halk tarafindan bilinen semt, cadde
resmi bina v.s.) gösteren bir levha aracın sağ ön ve arka tarafına takılacaktır. Bu plaka
aydınlatılmış veya dij ital olacaktır.

7) Araçlaıda yangın söndürme cihazı (en az 6 Kg).ilk yardım çantası, işaretleme refleklörleri
ve yedek sinya| ampulleri ile kış şartlarında patinaj zinciri çekme halatı ve acil durum
çekiçleri v.b. gerekli malzemeler bulundurulacaktır.

8) Araçların ön giriş kapı yanlarına "binilir" arka kapı yanlarına "inilir" ifadeleri yazılmış
olacaktır.

7

4d-



9) Araç içinde kolay göriinür yerlere oturan yolcu sayısını ve ayakta yolcu sayısını belirten
plaketler ile ön iki koltuğun bebeklilere, hamilelere, yaşlılara, gazilere ve Oziirlülere öncelikli
olduğunu bildirir plaketler takılacaktır,

10) Otobüs içinde göriinür bir yere çalışma saatlerini belirten bir plaket takılacaktır.

l l) otobüslerin iç kısmına görüniir bir yere yolcu taşıma ücret tarifesinin asılmasl veya
yapıştınlması zorunludur.

12) Otobüsün uygun gerekli teçhizatla donatılması zorunludur,

13) otobüs içinde sigara içilmesi yasak olup aracın içerisinde camlarda "sigara içilmez"
ibareli amblemler bulundurulacaktır.

14) Aracın içinde yolculann şikayetleriyle ilgili olarak başvurabilecekleri telefon numaralarını
gösteren bir plaket takllacaktır. (zabıta, trafik, ilgili oda vs.).

15) otobüslerin egzoz|arından çıkan zehirli gaz|arın duraklarda bekleyen kimseleri
etkilememesi için otobüslerin mazot pompası ayar edilmiş olacak ve egzoz|u siyah duman

vermeyecek şekilde ayarlana caktır. Egzoz çıkışlanna "sola üfleme başlıklan" takılacaktır.
Hiçbir şekilde çevre ve gilrültü kirliliğine yol açan egzoz sistemi ile trafiğe çıkılamaz.

16) Yaz şartlan için yeteri kadar araç içi havalandırma sağlanacak ve her zaman çalışır
durumda bulundurulacaktır. Ayrıca araçlarda yaz ve kay koşullanna uygun klima
bulundurulması ve çalışır durumda olması zorunludur.

17) Otobüslerin ön ve arkasında çekmeye uygun çeki kancaları bulunacaktır.

18) Otobüslerde havalı ve ıslık sesi veren komalar kesinlikle olmayacak, şehir İçİ kullaruma
uygun standart komalar takılmış olacaktır. Elektrik tesisatının İç ve dış aydınlatma ile
sinyallerin ve farlann tüm ikaz sistemleri çalışır durumda olacaktır.

19) otobüslerin tavanında yolcular için tutunma borulan ve askıları olacaktır. Sürücü yerİ

koltuk arka kısmından bir pano veya camh bölme ile ayrılacaktır.

20) Motor bölmesi temiz ve bakımh olacak şanzımanda veya motorda halkı rahatsız edecek
giirültülü bir çalışmanın olmaması temin edilecektir,

21) (Değişik İyidere Belediye Meclisi 04l06n020,2020-34) Otobüstln dış boya görtintüsü

standart ölçü ve renklerde olacak aynca renklere yama yapılmayacaktrı. Kaporta üzerine
herhangi bir yazı, işaretleme vs. yapılmayacak renkli, siyah cam kullanılmayacaktır. Kaporta
saçlarında çürüme, ezilme olmamasma dikkat edilecektir.

22) otobüslerin kapılarında duıak dışında içeriden veya dışandan açllmayan Ve sİirücü

tarafindan idare edilen bir kilit düzeni bulunması zorunludur. Kapılar elektro panomatik

kumandalı olacaktır. Ayrıca eşikler yolcuların (yaşlılar, çocuklar öztirlüler, bayanlar) rahatÇa

inip binebileceği şekilde düzenlenmiş olacaktır.

23) Çalıştırılacak araçlar en az25.en çok 30 oturma kapasiteli ayakta yolcu sayısında da en az
10 en fazla 15 kişi kapasiteli olmak üzere ayakta ve oturan yolcu sayısı toplamda 40 (kırk)
kişiyi geçmeyen tipte olacaktır.

24) Çalıştırılacak araçların boyları en az 6500 mm. en faz|a 750 mm. enleri en fazla 2400 mm.

araç içi koridor yüksekliği ise en az l900 mm. olacaktır. Tolerans (+).C) % l'dir.

l.)05.06.2008 ıalh ve 45 soyiı Meclis Karulain t 3.Maddeİinin 2 t. nkfaiı oıob,iisün dış boya gödlntlıs sıandart öİçü v fenkle e olacak

ğrıca renklere yaına ppıinayacakıır. Kapofta saçlafuda ç7iiifie, ezilme olııaııasııa dikJ(aı ediİeceklir. lba.esi oıobiısürı dış bqa
gar,,ıaiJri sıandarı öltü ,e rcnİıede olacok ayrıca rentlere yana yaplna|ucahır. Kqofıa |izelbıe heüarrgi bfu wL işafeıİene v5.

japılnayacak renl<ti, siyah cam hüllanılnorqcaknf. Kaporıo İaçlafınla qjrüüe, eziıng olııaıaasııa dikkaı ediıeceldi. şeuinde
değişıirilnişıir.
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25) Aracın sağ tarafinda ön ve arkasında olmak üzere 2 (iki) adet kapı bulunacak, ön ve_ arka

kapının açıldıklarl zaInan genişlikleri 650 mm. den az olmayacaktır. Kapılar dışanya doğru

açılabilen çift veya tek kanatlı tipte olabilir.

26) Araçlann lastikleri standart aşınmanın altında olmayacakhr (3 mm,),

27) Araçlarda he r zarnar. koku gidericiler kullanılır durumda hazır bulundurulacaktır.

28) Araçlar hiçbir şekilde kirli olarak sefere çıkamazlar araçlann temizliğine özen

gosterilecektir. Aracın günlük ve periyodik bakımı sürekli olarak sağlanacaktlr. Motorun

6akımı dışında fren, rot-balans , amortisör şanzıman vb. bakımları dtlzenli olarak yapılacaktır.

29) otobüsiin dışı içi ve koltukları sürekli olarak temiz tutulacak koltuk döşemeleri kınk ve

yırtılmış durumda olmayacaktır.

30) otobüsün içinde firça, çöp sepeti ve diğer yıkama malzemeleri bulundurulmayacaktır.

31) Resmi dairelerce konulması istenilen vergi ve benzeri levhalar aracın uygun bir yerinde

bulundurulacaktır.

32) Özürlü vatandaşların kullanrmına uygun olarak dizayn edilmiş olan her hatta en az bir

adit otobtıs devamh olarak ve ihtiyaca binaen çalışır durumda bulundurulacaktr.

33) otobüslerin Ön arka ve yan camlarında kınk çatlak Ve herhangi bir deformasyon

olmayacaktır.

34) otobüslerin iç ve dış aynalaıı sağlam, cam silgileri çalışır durumda olacaktır.

35) Araçlarda yapılacak her türlü ilan ve tanıtım dijital panolarda yapılacaktır,

36) (Değişik iyidere Belediye Meclisi 0410612020-2020-34) Belirtilen teknik özelliklere

uyl", nİ"t"t ejilmesi durumunda yönetmeliğin diğer hiikümlerinde suç olarak belirtilmeYen

kısımları için yönetmeliğin 16' ıncı maddesinin (e) fikasında yazıh olan idari para cezalarl

tanımlandığı şekilde uygulanır.

Çahşılacak Güzergahların ve Hatların Tespiti

Madde 14 -
Zabıta Komiserliği veya Zabıta Memurluğunun teklifi ve Belediye Enciiırneninin kararıYla

özel halk otobüJlerinin güzergahları değiştirilebilir yeni hat açılabilir, durak yerleri

belirlenebilir araçların kalkrş zaman dilimleri ayarlanabilİr hatlarda çalışan araÇların saYılaıı

azaltılabilir yada çoğaltılabilir veya yeni açılan hatlarda, bu hatlara ait taşımacılık Şekil ve

şartları belirlenebilir.

Çalışma Biçini ve Uyulması Gereken Kurallır

Madde 15 -
1) Özel halk otobüslerinin iyidere Belediyesi sınırları ve mücavir sahası içerisinde

çalışabilmesi için Belediye zabıta komiserliği veya zabıta Memurluğundan toplu taşıma

ruhsatı alması zorunludur.

2) iyidere Belediyesi taraflndan otobüslerde akıllı bilet sistemine geçilmesinin

karariaştırılmas, halinde ozel halk otobüsü işleticileri gerekli işlemleri yapmak ve araçların bu

sisteme uygun duruma getirmek zorundadırlar. Bu halde, akıllı bilet sistemine uygun olarak

donatılmaıiış ve gerekli işlemleri yapılmamış araç ve işleticilere toplu taşıma ruhsatl

verilmeyecektir.

4 q
1.) 05.06.2008 ıarih ve 45 sayi, Meclis Karaflnin 13. Maddesine 36. Fftfa ekknmiştir,
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3) Akıllı bilet uygulamasına geçilmesi halinde akılh bilet satış dolum, tanıtım, teknik servis

hizmet sunumu vb. konularda gerekli tesislerin bulunması veya kurulması, yapımı ve giderleri

elektronik tesisi kuran firmaca veya işletici tarafından karşılanacaktır.

4) Akıllı bilet uygulamasına geçilmesi halinde Özel halk otobüsü içinde veya dışında
yolculardan kesinlikle nakit ücret alınmayacaktlr.

5) İşletici, iyidere Belediyesi sınırlan ve mücavir sahası içerisinde işleteceği araçlaıın
güzergah ve zaman çizelgelerini yapmak her ay bir listesini Zabıta Komiser|iği veya Zabıta
Memurluğunun onayına sunmak ve giizerg6hlardaki otobüs duraklanna araçların geçiş

saatlerini gösteren listeyi asmak zorundadır. İşletici bu konuda her zaman İyidere

Belediyesinin talimatlanna uymak zorundadır.

6) Çalışma saatleıi yazın her gün sabah saat 06:30'da başlayacak ve gece 22:00'ye kadaı,kışın
ise sabah 06:30'da başlayacak ve akşam 22:00'ye kadar aralıksız sürecektir.

7) Tüm resmi tatil, milli ve dini bayramlar ve ilçemizin özel günlerinde (festival, şölen, spor
müsabakaları vs.) çalışılması mecburi olup, işletici bu özel günlerde ek önlemler almak veya
İyidere Belediyesinin belirleyeceği çalışma programına uymak zorundadır.

8) Resmi bayram giirılerinde araçlara bayrak takılması mecburidir.

9)(Değişik: İyidere Belediye Meclisi 04n6n020,2020-34) 1 Ekim- 3l Mayıs tarihleri

arasında kışlık kryafet; 1 Haziran-3l Eylül tarihleri arasında yazhk kıyafet uygulaması

yapılacaktır.

Yazlık; kıyafet üst mavi veya beyaz polo yaka tişört veya gömlek, alt siyah veya lacivert

keten yada kumaş pantolondan kombine edilecektir.

Kışlık kıyafet; üst yeşil-beyaz iki renkli kravat, beyaz veya mavi gömlek, siyü veya lacivert

yelek, alt siyah veya lacivert kumaş pantolondan kombine edilecektir.

Araçta görevli personel bu kurallara uymak ve aynca yaz ve kış kıyafet üzerinde takılı

vaziyefie belediyenin logosu ve şofiirün tanıtıcı kimlik bilgilerinin yer aldığı resimli "Şofdr

kimlik kartı" takmak zorundadır.

Çalışanların yazlık ve kışlık olarak kılık kıyafetlerini, bunların giyilme tarihlerini ve şeklini
belirlemeye Belediye Encümeni yetkilidir.

10) İşleticiler, trafikte oluşacak zorunluluklar dışında belirlenen hat ve giizergalüan kesinlikle
değiştiremez, durak harici yolcu indiıemez ve yolcu alamaz duraklarda makul siireler dıŞında

bekleme yapar^az ve çığırtkanlık yaparak yolcu toplayamazlar.

ll) Bir aracın sefer sırasında, herhangi bir nedenle taşımayı tamamlayamaması halinde, aynl
güzergAhta çalışan müteakip araçlara yolcular derhal nakledilecek ve yolculardan ek ücret

talep edilmeyecektir.

12) Belirlenen hız limitlerini aşmak ve diğer araçlarla yarış yapmak yasak olup trafik kural,

kaide ve işaıetlerine uymak zorunludur.

1 ,)05.06.2008 ıarih ve 45 say ı Meclis Karurau t 5. Maddesinin 9. Fıkrasü Çahşanla n ya2lık ve kıŞhk olaıak kılık kıyofetle ni, bunlarür|

giyilne tarihterini ye şekıini beli eneye Betedire Encüneni ,cıkilidi,. Jbarcsi l Ekin- 31 nayıs ıaflhleri arusnıda kışhk hyaİ.ı; I
-iaziran"3l 

Eyltil ıarihiei ansında yazl* kırafeı ı.ıygulanası yapıtacakığ. Yazlık: l«yaİeı ttsı mayi vela bew polo )ıaka ıişöfı 
'gyo 

gönlek

olı sryoh yefa lacı,çgll keıen yada kunoŞ Wnıolondan kombine edileceldif. Kışl* kaaİeı: İisı ,eşil-bew iki rcnlli k ol'aı, beyat yeya navi
ganlek, siyah,eya laciverı yelek, ah süah ,,,er,ü, laciwrı kun aş Pantolondan konbı,P edilecektir. Araçıa güevli Personel bu hııallara
uy^ok u" 

'oyrrri 
1o, * hş hlaJeı iEerınde ıahlı wzir?ue beledirenin logosu ve şolajfiin lonıııcı hmlik bilgilerınin yer aaığı resimli "Şoför

ii.ıit ı"rıi" ıoır.o* ,oina"air, Çalışanlaru ,ozl* ye kışlık olarok kıl* tryoJeılerini, brnlann wiıme ıoihle ni ve şeklini belilleneye
BekdDe Ercüneni yeıkilidir. yuinde değişıi ln4tir.

10 J



13) Araç sürücüsü dışında işletmeci gerek gördüğü takdirde bir yardımcı görevlendirebilir.

Bunun drşında araç içinde görevli olarak kimse bulundurulamaz,

14) Araca izin verilen yolcu sayısından fazla yolcu allnmayacaktf. Bu hususta müşterinin

kabulü ve binmek için ısrarı mazeret teşkil etmez.

15) Araç içinde sigara içilmesi, meşrubat kuru yiyecek. tost vs. düil heı ttirlü yiyecek

maddelerinin tüketilmesi yasaktır.

16) Araçlara 25 Kg,ı geçmeyen çanta, bavul, paket hariç olarak yükle binilemez. Ancak iki
p-çuy, 

'g"ç-.y"n, aü.i yolcuları fahatslz etmeyecek araç içini kirletmeyecek ve koku

yuyhuyu.ui., rüathkli araç içine yerleştirilebilecek hacirnde olan yfülere, bu yükiiçı uygun

şekilde yerleştirilmesi ve oturma yerinin ücretinin ödenmesi şartıyla izin verilebiliı.

17) Yolcular araç içeıisinde yüksek sesle konuşmayacaklar, taşkınlık yapmayacaklar ve

üiaka aykırı soz sarfl ve harei<etlerde bulunmayacaklardır. Bu kurallara uymayan yolcular,

sürücü tarafından yaphklarl eylemin yönetmeliğe aykırı ve yasak olduğu belirtilerek"

uyarılabileceklerdir. uyannın yolcu tarafından dikkate alınmaması durumunda veya doğrudan

araç durdurularak ,.yu ,ygu, yollarla ve uygun şekilde ilgili kurumlara (zabıta, polis vs.)

haber verilecek ve araç uygıın bir yere çekilerek yetkililerin müdahalesi beklenecek, hiÇbir

şekilde yolcu ile müatap olunmayacak ve kişisel mii,rıakaşa veya fiziki güç kullanma yoluna

gidilmeyecektir.

18) Yolculara daima nazik davranılacak, emir verir şekilde hitap edilmeyecektir. Yolcunun

eleştirmesi halinde cevap verilmeyecek, ancak yolcunun aşırı alkollü, yada rü hastası olması

halİerinde sürücüye aracın kullİnımını tehlikeye düşürecek şekilde müdüale etmesi ve

saldırgan davran;ası halinde araç durdurularak, yetkili kişilere bildirilerek müdahalesi

bekleiecektir. işletici bu yönetmelik çerçevesinde herkesi, yeterli titizlik ve azami

centilmenlik kurallan içinde her zaman taşrmak zorundadır.

19) Araç içerisinde yiiksek sesli (radyo, teyp v.b. maıifetiyle) yayın yapılamaz,

20) Hatlarda çalışacak özel halk otobüslerinde, T.C, Kanunları, ilgili Yönetmelikleri ve

genelgeleriyle itıze.rüenen indirimli veya ücretsiz taşınacak kişiler verilecek kartla seyahat

Jttirilir, bu" durumda iyidere Belediyesi Meclisinin almış olduğu tam, indirimli ve öğrenci

bilet fiyatları geçerlidir,6 yaş ve daha küçiikler için bilet ücreti aranmaz,

2r) Elde taşınabilir önlemi alınmlş, kafeste taşınan hal"ıanlar hariç olaıak diğer hayvanlar

otobüse bindirilmeyecektir.

22) otobüs durmadan kapılar açılmayacak, yolcu binmeden, kapılar kapanmadaır hareket

edilmeyecektir.

23) otobüste kalan kayıp ve şüpheli eşyalar Şofiirler tarafindan Zabıta Komiseıliği veya

memurluğuna bir tutanakla teslim edilecektir.

24) Çalışmalarına ara vermek zorunda kalan özel halk otobüsü işleticileri kaza, tamir, yangın,

hastalık vb. hallerde mazeretlerini beş (5) işgünü içerisinde yazılı olarak zabıta müdiirlüğiine

bildirmek zorundadır. Hakh gerekçeler gösterilmesi halinde Zabıta müdürlüğiince 60 (altmıŞ)

güne kadar süre verilebilir, 60 günü aşan durumlarda Belediye Encümeni siire vermeye, cezai

işlem u1 gulamaya yetkilidir.

25) İşleticiler araçların çalışmadığı veya çalıştırllmadığl günler için bilet, ruhsat, vize vs.

ücretleri ödemekten kaçınamaz, geri ödenmesini talep edemez,

26) İşleticiler, bu Yönetmelik, Encümen kararları ve Zabıta Komiserliği veya 7,abia

Memurluğu talimatlan doğrultusunda toplu taşımacılık yapmakla yükiimlüdü,
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27) Savaş durumu seferberlik hali, deprem, sel baskını, yangınlar ve diğer doğal afetler gibi
durumlarda yürürlükte bulunan genel yasal mevzuat hiikiimlerine göre hareket edilir. Açık
hüküm butunmayan hallerde İyidere Belediyesinin talimatlarına ululur.

28) Özel halk otobüslerinin çahşması esnasında meydana gelen her tiirlü kaza ve fıilden 3

üncü kişilere verilen zarar ve ziyandan tamamen işletici ve si,irücü sorumludur. Tazminat ve
bu gibi davalardan hi.ikmedilen tazminat bedelleri hiçbir şekilde Belediyeye yöneltilemez,
aksi durumda Belediye rüsat sahibine rücu eder.

Cezıyı Gerektiren Suç Sayılacak Fiiller ve Karşılıklan
Madde 16 -
a) Özel halk otobüsü işleticilerinin Yönetmelikte belirtilen yfüi,imlülüklerine veya Belediye
Enciimenince belirlenecek kurallara aykın hareket etmeleri halinde kendilerine sözlü veya
yazılı uyarı yapılabileceği gibi, Belediye Enctimen karanyla miktarı ilzerinden paıa cezası,
geçici olarak faaliyetten men cezası, şoftir çalışma ve çahştırma izin belgesinin iptali ve toplu
taşıma ruhsatının iptali cezaları verilebilir. Belediye Enctimeni bu Yönetmelikte hiikiim
bulunmaması halinde özel halk otobüsü işletenlerine kurallara uymamalan ve hatalı
davranışları sonucu uygulanacak olan cezalan vermek, uygulama biçimini belirlemek,
yeniden düzenleme yapmak yada değiştirme yetkisine sahiptir.

b) Belediye Enciimenince verilen para cezalannın ödenmemesi halinde,6l83 sayılı Amme
Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümleri uygulaııır.

c) Sadece idari para cezasını gerektiren haller: Belediye Enciimen kararıyla bilet bedeli nazan
dikkate alınarak aşağıda sayılan fiillerin bir yıl içerisinde ilk defa işlenmesi halinde 250 bilet,
ikinci defa işlenmesi halinde 500 bilet, üçiincü defa işlenmesi halinde 750 bilet, dördtincü
defa işlenmesi halinde 1000 bilet tutannda para cezası verilir. Bilet başına alınacak para
cezalarında suçun işlendiği tarihteki Belediye Meclisi karanyla yürüİlfüte olan "tam" bilet
tutarlan geçerlidir.

c.1) Kirli araçla sefere çıkılması,
c.2) Çığırtkanlık yaparak yolcu toplamaya çalışılması, hatlarda kahya çalıştınlması,
c.3) Duraklarda gerektiğinden faz|a yada az bekleme yapılması yada çevre sakinleri, müşteri
resmi veya gayri resmi vb. kuruluşların huzur ve rahatlığını bozacak davranışlarda
bulunulması.

c.4) Akıllı bilet uygulamasına geçilmiş olması halinde paıa almarak yada biletsiz yolcu
taşınması veya Belediye Meclis karanyla uygulanması öngörülen tarihten önce bilet
fi yatlarında değişikIiğe gidilmesi,

c.5) Görevli denetim elemanlannın talimatlarına uyulmaması,

c.6) Seferlerin haklı bir gerekçeye bağlı olmaksızın erken veya geç olarak tamamlanması,

c.7) Kurallara talimatlara ve Yönetmeliklere uygunluğu olmayan personel çalıştınlması,
c.8) Belirlenen günlilk hareket programına ve hat güzergahlarına krsmen veya tamamen
uyulmaması,

c.9) Araçta görevli personelin Belediye Encümeni tarafindan belirlenecek kılık kıyafet
hükümlerine aykırı hareket etmesi.

c.10) Özel halk otobüsü sefer halindeyken sürücüniln cep telefonu kullanması, sigara içmesi
veya yolcuların sigara içmesine müsaade edilmesi,

c.l1) Otobüste yolcuları rahatsız edecek şekilde sesli veya görüntülü yayın yapılması,
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c.l2) Hatlarda sefer esnasında. duraklarda yolcu indirme ve duraklardan yolcu alma amacıyla

bekleme yapılması dışında, başka nedenle bekleme yapılması,

c.13) Kart gösterilmeksizin veya bilet alınmaksızın veya gösterilmek sizin seyahat ettirilmesi,

c.l4) Yolcular tarafindan unutulan eşyaların tutanakla Belediyeye teslim edilmemesi,

e. 15) Araçlarda patlayıcı, parlayıcl maddeler kesici ve delici aletler ile kötü koku yayan

maddelerin ve kafes içerisinde olmayan canlı hayvanların taşınması,

e.16) Belediye denetimli özel halk otobüstinde bulunması gereken bilgi levhalan ışıklı pano,

yazı vs. nın bulundurulmamı§ı veya starıdartlaıına ve şartlanna uygun olrnaması,

c.17) Karayollan Trafik Kanunu gereği bulunması zorunlu olan avadanlık ve teçhizatın

bulundurulmaması,

e.18) Belirli günlerde bayrak takılmaması veya Belediyenin otobüslere takma talebinde

bulunduğu ilan reklam pankart vs. takmamak veya takmak ya da asmak istememek,

e. 19) istiap haddinden fazla yolcu alınması (ayakta ve oturarak toplam yolcu sayısından fazla

olarak).

c.20) Şüsi eşyalardan ücret talep edilmesi,

c.2l) Araçlara usulüne uygun olmayan reklam alınmasl veya Belediyenin özel gi.iıııler için
belirlemiş olduğu ilaı, reklam, tanıtım ve benzerlerinin yapılmaması veya yapılmasınln

istenilmemesi,

c.22) İlgili mevzuat gereği, ücretsiz veya indirimli yolculuk hakkı olan yolcuların

taşınmariası veya taşmmak istenmemesi,6 yaş ve düa küçiiklerden ücret talep edilmesi,

c.23) Mal ve can güvenliğini tehlikeye düşürecek şekilde araç kullanılması, trafik kurallannın
ihlal edilmesi,

c.24) Taşımacılık ilkelerine ve yolcuya hizmette uyulmasl gereken kurallara uyulmaması,

d) idari para cezası ile birlikte geçici olarak faaliyetten men cezası verilecek haller: BelediYe

Enctimeni kararıyla aşağıda sayılan fiillerin işlenmesi halinde işleticiye 1000 bilet tutannda

para cezasıyla birlikte geçici olarak toplu taşıma faaliyetinden men cezası verilir. Bilet baŞına

alınacak pİra cezalarında suçun işlendiği tarihte Belediye Meclisi karanyla yürürlükte

bulunan "tam bilet" tutarları geçerlidir.

d.1) otobüsün model değişikliği yaplldlğı halde motorlu araç tescil belgesinin tescilinden

itibaren otuz (30) gün içJrisinde Betediyeye müracaat edilmemesi halinde yeni araÇla ilgili
toplu taşıma ruhsatı alrruncaya kadar,

d.2) Toplu taşıma ruhsalı, motorlu araç tescil belgesi vergi kaydı ve ilgili oda kayıtlarınrn

birbirini tutmadığının tespiti halinde 30 giin içerisinde tutarsızlık düzeltilene kadar,

d.3) Aracın Trafik Kanunu ve Yönetmeliğine aykln olarak faaliyette bulunduğunıın (aracın

fenni muayenesinin yapılmamlş olması, şofiirün ehliyetinin geçici olarak alınması, trafiğe

çıkmasına İngel olabilecek herhangi bir engel veya mahzıııunun bulunması vb. haller) tesPiti

halinde bu aykınlık giderilinceye kadar,

d.4) Bu Yönetmelik hükiirnlerine göre Belediyeye bildirilmesi gereken hususlann

bil;irilmediğinin ve teslim edilmesi gereken evrakların teslim edilmediğinin tespiti halinde bu

eksiklikler giderilinceye kadar,

d.5) Ehliyetsiz yada yeterli ehliyete haiz olmayan sürücü çahştırıldığının tespİtİ halİnde araÇ

faaiiyetten derhal men edilir, ehliyet uygun hale getirildiğinde düi 7 gtin siiıreyle geçici

olarak faaliyetten men edilir.
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d.6) sadece idari para cezası gerektiren fiitlerin bir takvim yıh içerisinde 5 defa işlenmesi

halinde toplu taşıma faaliyeti 30 giiı süreyle 6 defa işlenmesi halinde ise toplu taşıma faaliyeti

45 giin süreyle geçici olarak men edilir.

e) Toplu taşıma ruhsatının iptalini gerektiren haller:

Belediye Encümeni kararıyla aşağıda sayılan fiillerin islenmesi halinde işleticinin toPlu

taşıma ruhsatı iptal editir. İşleticinin şoftir çalıştırma izin belgesi var ise, otomatik olarak

ruhsat iptaliyle birlikte izin belgesi de iptal olur.

e.l) işletici tarafından toplu taşlma faaliyeti esnasrnda alkol, uyancı ve uyuşturucu maddeler

alarak araç kullanılması veya çalıştırüğı şoftirün bu maddeleri alarak araç kullanması,

e.2) Toplu taşıma faaliyeti esnasında şehir içi hız limitlerini aşmasından dolayı işletici veya

şoftiriiniin bir yl içerisinde 3 defa ehliyetinin alınması,

e.3) işletici tarafindan herhangi bir nedenle toplu taşıma faaliyetine ara verilmesİ, faalİYetin

aksatılması,

e.4) Görevti denetim elemanlan veya yolculara hakaret ve fiili saldırıda bulunulması,

e.5) işletici veya yanında çahştlrdığı kimselerce toplu taşıma ruhsatı veya Belediyece verilmiş
herhangi bir evrak üzerinde tahrifat yapılması,

e.6) Aracın toplu taşıma esnasında işletici veya şofiirün ağır kusuruyla kazaya sebep olması,

e.7) Karh yada kötü havalarda çahşmamak, afet vb. mücbir durumlarda Belediye veya diğer

resmi kurumlann talimatlan doğrultusuna çalışmaması,

e.8) Bu maddenin (d) bendinde belirtilen toplu taşıma faaliyetinin 45 gün süreyle geçici

olarak men edilmesi cezasının 2 takvim yılı içerisinde 2'nci kez uygulanması halinde.

f) Toplu taşıma ruhsatrnln iptal edilmesi halinde Belediye zabııa komiseıliği veya zabııa
Memurluğu aracın ve işleticinin toplu taşıma faaliyetinden men edilmesi için gerektiğinde

Emniyet Müdtirlüğüyle işbirliği yaparak gerekli işlemleri yiirütür.

g) İşletici tarafından herhangi bir nedenle toplu taşıma faaliyetine ara verilmesi, faaliYetin

aİ<sİtılması, geciktirilmesi yavaşlatılması halinde toplu taşıma ruhsatının iptaliyle birlikte
işleticiye 1000 bileı tutarında idari para cezası verilir. Bu halde Belediye toplu taşlma

faaliyetinin aksamaması için gerekli önlemleri alarak gerek kendi ve gerekse 3 iincü

kişilirden temin edeceği araçlan hatlarda sefere çıkarmaya yetkilidir. Bu nedenle gerek

Belediyenin gerekse 3 üncü kişilerin uğrayacağl zararlar işletici tarafından tazmin edilecektir.

h) Yönetmelik gereği toplu taşıma ruhsatı şoftir çalışma ve çalıştırma izni iptal edilen kisiler

hiçbir hak,zarar,ziyan ve benzeri bedel talebinde bulunamazlar.

Hüküm Bulunmaması

Madde 17 -
Bu Yönetmelikte hüküm bulunmamasr durumunda iyidere Belediye Meclisinin aldığı ve

alacağı kararlar uygulanır.

Yürütme

Madde l8-
Bu yönetmelik hii,t<iimlerini iyidere Betediye Encümeni ve İyidere Belediye Başkanı yürütür.
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Yürürlük
Madde l9.-

Bu Yönetmelik 5393 sayılı Betediye Kanunu'nun Meclisin Görev ve Yetkileri Başlıklı 18

inci maddesinin "Belediye tarafindan çıkarılacak yönetmelikleri kabul etmek" hükmiine göre

iyidere Belediye Meclisinin kaıarıyla kabul edilmesi, Meclis Kararlannın kesinleşmesi
başlıklı 23 üncü maddesinin "Kararlar kesinleştiği tarihten itibaren en geç yedi gün içinde
mahallin en büyük mütki idare amirine gönderilir. Mülki idare amirine gönderilmeyen
kararlar yürürlüğe girmez." hükmüne göre mahallin en büyük mülki idaıe amirine
gönderilmesi ve 3011 Kanun numaralı "Resmi Gazete 'de Yayımlanacak Olan Yönetmelikler
Hakkında Kanun" gereğince ilan olunmasıyla yürürlüğe girer.

Okunması suretiyle Meclise sunulan "İyidere Belediyesi Denetimli Özel Halk Otobüsü

Yönetmeliği" nin kabulü için yapı[an işaretle oylama neticesinde hazırlanan "İyidere
Belediyesi Denetimli Özel Halk otobüsü Yönetmeliği" nin.5393 sayılı Belediye Kanununun
Meclisin Görev ve Yetkileri Başlıkh 18 inci maddesinin (m) bendi "Belediye tarafindan

çıkarılacak Yönetmelikleri kabul etmek" hükmüne göre ve Meclis Kararlannın kesinleşmesi
başlıktı 23' üncü maddesinin "Kararlar kesinleştiği tarihten itibaıen en geç yedi gtin içinde
mahallin en büyi-ik mülki idare amirine gönderilir. Mülki idare Amirine gönderilmeyen
kararlar yürürlüğe girmez." hükmüne göre mahallin en büyük mülki idare amirine
gönderilerek ve 241511984 kabul tarihli,3O1 1 Kanun numaıalı, |1611984 tarih ve 18418 sayılı
Resmi Gazete 'de yayımlanarak yürürlüğe giren "Resmi Gazete 'de Yayımlanacak Olan
Yönetmelikler Hak]<ında Kanun" hükmüne göre ilan olunarak yürürlüğe konulmak üzere

kabul edilmesine oybirliği ile karar verilmiştir.

Saffet METE
Belediye Başkanı

AydemirTARAKÇI
Katip (Üye) Katip ye)

lis Başkanı

Hasan KOLCU
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MECLİSC

Belediyenıiz Meclisinin 05.06.2008 tarih ve 45 sayılı kaı,arı ile onayIanaıı Iyidere
Belediyesi Denetinıli Özel Halk otobüsü yönetnıeliği yiirürlükte olup degişen ve gelişen
koŞullar sebebiyle yönetnrelik hükümlerinde değişiktik yapılması gerekmektediı. Değişiklik
talebiıniz ekte sunulınuş oIup, konu mectisimizde görüşüleıek karar alıııııasını rica ederinı.

Saffet METE (Belediyc Başkanı)

öNıni

KAltı\li

Arac||ı l ultlül ozcll.ılerı

Maddc 16
c 9 Araçıa görevıi pğBonelltl [Jeledly. Lncilnrcni ıaİa'indan
hclIrlcDıjccı, lıllt' kltnliı hıiktılıllcflIlc ı!ılrl |ı.lltkcı cıllıcs,

50) (İobüsün dlş boya 8oruİlüsü sıandart o|çU vc ,enklerde otacak, a\l,ıca rcn1,1cfc
yaııa yapülmayacaktl, Kanorta ilzcraİC hcrha||€a bir vazı. asıfctIcllıc v§.
v9ıİlmıvİcrk ratrkli. sivıh cım kullıoIlnııvecİkılr Kaporıa saçlarl|lda çılrünlc
ezilüııc oımanıa§lna dikka| cdilecekıir

BelediYeıniz Meclisinin 05.06.2008 tarih ve 45 sayılı kararı iIe onayIaııaıı iyideı,c
Belediyesi Denetiınli Özel Halk Otobüsü Yönetıı,ıeliği yürürlilkte olup değişen ve gelişeıı
koŞullar sebebiYle yönetmelik hükümlerinde değişiklik yapılması yönündeki taİep nıeclisinıizde
görüşiilerek;

\ l \i
l

,\rıC|,ı l rl,,il (izcllillcri

Madde ı3

Maddc l6
c 9 

^+ifüotğ+e{ifğaell€liiıJcledir++İeiii.*rıiüfa9lldıü+c.lir{trr«.fli-{il1,1t. r{;.r,]tri kİlİlsüi||f-$ İtl +r lıllc.f,e. ernıf.li
l[:kı|lı. ]ll)iatl,j larıh1.1lİraslltdıltl!lılklta|aı, l llı/llalı il l\lltl ıiılılıh.rl
;!l 5ıl a\:l,/llı Iı\jtlil ı,)3ı.liıola\ı \a,lllı(ılıll l'ı/lıı kı\n1.1 1^ıllıı\lı(\,llt\.ı/
ı)0lo tn(a ıışon vcüa g1,1!ııtl. Jlü v)ıh !.\ı ln.l\.ll ltı(ıı \iıd tUııt.!) |İlt|(lItı n!l
ıoDıbllre üdilcccııll Kı§llt kıyillcı, ısı yc|ıl-bc}a,, lkl ,rıık1,1iİl1ll._lı")az ı.crı ııı.ııl
göntlğk, sıyajı veya lacivcn ),clek, alı sayalı vcva laclvctı kıılı]i|ş pdDl0lolıılan lıııhıııç
adilecckılr Araçta görevIl persoııcl b0 *urnllara oyırıak ve ayrlea )az \t tış [ı}]ll(l
iizeİindc takıll vaziyenc belediyeİtn ıogosu ve şorortn ıanıllcı kllD]ıl, bilg|tc,lıııl) \ cİ
a|dlğt rcsimli "şoför kimlik kaİtl" ıaknrak zorundadll

Karar No
J4

Kararın
Konusu

kararın Tarihi
04l06/202,0

Beledil,c Mcclisini
Ttşl(il Edcıl

ü eler

Madde l]
50) oobüsüo D,ş boya gö.uoıilsıı İalıdan ötçü ve renklerde
olacak. ayrıca relrİlc,e yallıa yapılnlayacakır. Kapona
saçlalılıda çürüme, ezil|İe oInlanıas|İa dıkkaı cdileceklir.

Maddc l]
65)

ır gtlall|..
ll(Iıaı \(l,ildün' i pıli (t/alılı ıılllllllt|

65) B(lırıi|co l(ktıit iizcı|ikItl,( lvtlİ h" ı iill(|ıııcliiInİck(l CdI llnc\i dııllıılıtı|ıd:|
diğtı.lıiik iiIlılcrilldc so( olırat b(lll'üil.ılC\.o l.,\l,ııl ,lı l ı(ilı \ iill(ılll(li
nındd.r\i,ıiıı { tl lIlirnsIlıdn razllı olrıt i

Maddc I]
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(0410612020 Karar ve 20201034 İyidere Belediye Meclis karaııııııı devanrıdıı)

S A \' |]z\. ]

( i]vc)

5.393 SayıIı Kaııııııuıı l8'iııci ıııaddesiııiıı (ııı) fikrası geıeğiııce ),ukaı,ıda açıklandığı şeliiltlc tıııaııınasıııa:
lyiderc iiçe belcdiye nıeclisinilı HAZil{AN Ayl olağallüsıil loplatltlsltll!t 04/H AZi|i A N/2020 l't,ı,şcınlıc
günü saat lJ:J0' de yapılan ıoplaııtııııı,ı 1l. Gündem ılıaddesi oy biıliği ile kararlaştııılııııştıı'

MI,] BAŞ tCAN ı
Sı ME,tE

l}ışka ırı

ı.o.t.iı, (Üyc)
Hasan KOLCU Ayıl
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Sayfa No.: l5
T.C.

, nİzn İı,i
iyi»Bnr BELEDiyESi MECLiS KARARLARI

KARAR

BelediyeMeclisimizin05106/2008tarihindePerşembe.günü.Saat13:30.dayapllan
toptantısıncla,toplantı gtindeminin 5 inci maddesi gereğince "İyidere Belediyesi Denetimli

Ö)el Halk oiobüsü yönetmeliği,nin görüşülerJk kabulü" koııusunu içeren gündem

maddesinin görüşülmesi neticesinde;

İyidere Belediyesi Denetimli Özel Halk otobüsü Yönetmeliğinin hazırlanmasını ve

göri§ülmesini,Taksi,Dolmuş,Halk otobüsü Toplu Taşıma Araçlarına ve durak ..yerlerine
fiişkin ola.ut Yoneimelik çıkartılmasını içeren konu Meclisimizin 01/05/2008 tarihli ve 36

No. tu kararıyıa Trafık Komisyonunrn du katılımıyla görüş oluşturulmasını_ sağlamak ve

Haziraı ayı meclis toplantısınia karara bağlanmak üzere "plan ve Bütçe Komisyonuna"

;;;;id,i.. iyiair. Belediyesi sınrrlai_ı ve mücavir alan içerisinde gerçek ve tüzel

kişilerce toplu taşıma hizmeti veİen,güzergüları belirlenen ve toplu taşıma Juhsa! verilen

tızel halk otouıısıerinin hangi koşullar-altınJa ve ne şekilde çalışacaklarını,buniarın işleticileri

ve verilen hizmetten yararlanan kişi ve kuruluşların çağdaş ve nitelikli taşıma hizmeünden

yararlanabilmesi ve aralarındaki ilişkileri,şehir içi trafik güvenliğinin ve biitiınlüğiintin

sağlanması,uygulamayı yürütecek ve denetieyecek o1an kuruluş ve organların teknik,idari

toİuııarınryetf i ,. ,o-*ıuıuk alanlarını beliilemek amacıyla "iyidere Belediye.si. Denetim]i

Özel Hak'btobüsü Yönetmeliği" tasarısı hazırlanmıştır. Hazırlanan Yönetmeliğin Plan ve

Bütçe Komisyonu başkanı Muimmer METE tarafından okunarak bilgi verilmesi suretiyle

Mecıise sunuiması ve aşağıda belirtildiği şekilde tespit edilmesi neticesinde:
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KARARIN KONUSU: Betediyesi Denetimli

Özel Halk Otobüsü Yönetmeliği'nin görüşülerek
iyidere

kabulü.
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KARAR No.
KARAR TARiHi

Yaşar TARAKÇI
Mustafa SEMIZ
Ömer Ali AYNACI
Nuri PLAK

Kerim DE RAhmetMETE
Muammer METE
Mahmut HANTAL
Mahmut AYNACI
Hasan BALCI
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