
T.c.
İSPARTA BELEDİYESİ MECLİSİ

Belediye Meçlisi Plan ve Bütçe Koınisyonunca hazırlanıp Meclisimize sunulan raporda;

ULAŞİM HİZMETLEnİ UÜOÜnLÜĞÜ
TAKsi DuRAKLARı vE (T) pLAKALI ricani TAKsi yöNprnıBı,iĞi

siniNci nöı.üıı
Amaç, Kapsam, Hukuki dayanak, Tanımlar

AMAÇ
Madde l:
Isparta Belediyesi Sınırları içinde Ticari taksi olarak hizınet veren araçların denetiın, park yeri
tahsisi. özellikle trafik yoğunluğunun yaşandığı saatlerde boş o|arak ınüşteri araınak için
dolaŞıınlarını azaltınak. yol üzerinde bekleıne yapınalarının önüne geçmek, ekonoınik kaybı
örıleınek. çevre üzerindeki bozucu etkilerini azaItınak. hizınet verdikleri alanda hizınet
kalitesini arttırmak, indirıne-bindirıne ve bekleıne yerlerini belirleınek, iptal etınek. trafik
güvenliğinin sağlanınasına yönelik aranacak usu| ile ticari taksi olarak kullanılacak araçlarda
aranacak şartlar, teknik özellikler. ticari taksi şoförlüğü yapacak kişilerde aranacak özellikler
ile eğitim ve standaftlarının beliı,lenınesiı-ıi. Taksileriı-ı haııgi koşullar altıncla ve ne şekilde
ÇalıŞacaklarını verilen hizınetten yararlananlar arasındaki ilişkileri. uygulaınayı yürütecek ve
deı-ıetleyecek olan kuruluş ve organların yetki ve soruınlulı.ık alanlarını belirlemek ve lsparta
Belediyesi sıı-ıırları içinde faaliyet gösteren taksi dıırakları ile yeni açılacak olan taksi
duraklarının; Çalışınalarının beIli bir dtizen içiı-ıde yapılı,ı]asının sağlanınası, taşıınacılık
hizınetine ınuhatap olan yolcuların rahatlığı ve güvenliği ile şehir içi trafik güvenliğinin
bütünlüğünün sağlanınası amacıyla hazırlanınıştır.
KAPSAM
Madde 2: Yönetınelik; Belediye sınırları içinde lspafta Belediyesi Ulaşıın Hizınetleri
Müdürlüğünün uygun gördüğü yerde ve sayıda olınak kaydıyla. yolcu taşıınacılığı yapınak
üzere faaIiyet gösteren İşletıııecileri. mevcut taksi durakluİ, ,e-yeı-ıi açılacak olan taksi
duraklarıırı kapsar.

). ı

l1 I

Başkan şükrü BAş_DEĞiRMEN
Uğur BUYUKÇULCU
Hakkı KAYA

Katip
Katip

karar Tarihi

06-12-2019

Celse No

1

Karar No

234

Eki

Ticari plaka yönetmel n esi

Dairesi : Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü Evrak Ta.ve No

1ll 7
a'

'ıi

^l



T.c.
İSPARTA BELEDİYESİ MECLİSi

Bu yönetmelikte herhangi bir kişi ya da kuruluşa getirilen yüküınlülük o kişi ya da kuruluşun
herhangi bir ınevzuatla tabi olduğu yükümlü|üklerinden masuniyet veya ııuafiyet sağlamaz.
YASAL DAYANAK
Madde 3: Bu Yönetme!ik Yasal Dayanağını;

l. 5393 Sayılı Belediye Kanunun l5/ (f) ve (p) ınaddeleri,

2. 2464 Sayılı Belediye gelir Kanunu,

3. 6l83 Sayılı Aınme Alacakları Kanunu.

4. l608 Sayıh Uınuru Belediyeye Müteallik Ahk6ını Cezaiye Hakkındaki Kanun,

5. 4925 Sayılı Karayolu Taşıma Kanunu

6. Karayolları Trafik yönetıneliği,

7. 5326 Sayılı Kabahatler Kanunu,

8. 3 l94 Sayılı İııar Kanunu,

9. Araçların iınal, tadil ve ınontajı hakkında yönetınelik.

l0. 5362 sayılı Esnafve Sanatkdrlar kanunu.

ll. l05_53 Sayılı ticari plakaların verilmesine ilişkin usrıl ve esaslar hakkırıdaki Bakanlar
Kurulu kararı (Son şekli uygulanır).

l2. 29l8 sayılı Karayolları Trafik Kanunu hüküınlerine dayanılarak hazırlanmıştır. Bu
yöııetınelikte herhaı-ıgi bir kişi ya da kuruluşa getirilen yüküınlülük, o kişi ya da
kuruluŞun herhangi bir ınevzuatla tabi olduğu yüküınlülüklerinden masuııiyet veya
ı,ı-ıuafiyet sağlaınaz.
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T.c.
İSPARTA BELEDİYESi MECLİSİ

TANlMLAR
Madde 4: Bu yönetınelikte adı geçen,
Belediye: Isparta Belediyesini.
Belediye Başkan ı : I spaıta Beled iye Başkanını.
Meclis: lsparta Belediye MecIisini,
Encümen: Ispaıla Belediye Encüınenini.
M üdü rlü k: l spaıta Belediyesi U Iaşıın H izınetleri M üdürl üğünü.
Meslek Odası: Şofiirler ve Otoınobilci|er Odasını.
Araç Sahibi (lşletmeci) : lsparta Belediye sınırları içerisinde Taksi sahibi olaıı veya ınülkiyeti
ınuhafaza kaydıyla satışta alıcı sıfatıyla sicilde kayıtlı görü|en veya ariyet veya rehin gibi
hallerde. ariyet veya rehin alan kişi veya kişileri.
(T) Plakalı Ticari Taksi: Yapısı itibariyle. sürücü dahil en az (5). enfazla (9) oturma yeri
olan ve taksiınetre veya tarife usulü ile insaı-ı taşıınak için iınal edilıniş bulunan ınotorlu taşıtı,
Ticari Taksi Sürücüsü: Ticari taksi sahibi tarafından görevlendirilen,en az B sınıfı sürücü
belgeli, ınesleğin gerektirdiği diğer teınel ve ınesleki özelliklere sahip olan ve ticari taksiyi
sevk ve idare eden şoflorü,
Tİcari Taksi Sürücüsü Tanıtım Belgesi: Ticari taksiyi kullanaı-ı siirücünün, aracı kulIanırken
yakasına takıırası l izerİnde bulundurınası gereken tanıtııx kartını.
Ticari Taksi Çalışma Ruhsatı: İşleticileriıı lspaıla Belediyesi Ulaşıın Hizınetleri
Müdürlüğünden harcını yatırarak alacakları ve her yıl yönetınelik hüküııılerine göre
yenilenecek olan (T) Plakalı Ticari Taksi (|alışına Ruhsatı belgesini.
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T.c.
lSPARTA BELEDİYESİ MECLİSİ

AraÇ Ul'gunluk Belgesi: Kapsaııı kısınında adı geçen araç işleticilerinin. araçları için bu
yönetınelik hüküıı-ılerine göre tespit edi|en Teknik Komisyondan alacakları Top|u Taşıına
aracı ı_ıygunluk belgesini.
Araç Uygunluk Belge Komisyonu (Teknik Komisyon): Ispa(a Belediyesi Ulaşıın
Hiznretleri Müdürü ve lspaıla Şoförler ve Otoınobilciler Esnaf Odası Başkanlığından bir
temsilci
Güze196h: Aracın yolcu taşıınacılığı sırasında izleyeceği yolu.
Yolcu: Aracı kullaııan sürücli dışında araçta buluııan ve ücreti karşılığı bir yerden başka bir
yere gitıııek isteyen kişiyi,
Taşıma sınırı (kapasite) : Bir aracın tescil belgesinde güvenle taşıyabileceği en çok yük
ağırlığı veya yolcu sayısını (koltuk başına kişi),
Taksi Durağı: İınar planlarında yol güzerg6hı içinde kalan ve belediyeye tahsis edilıniş olan
kamu malı alanlar üzeriı-ıde, yolun ulaşım ve trafiğini aksatınayacak şekilde araç yolu üzerinde
ya da yolun kenarında açılacak cep içinde taksi plakası belli en az 2 taksinin (yola paralel veya
aÇılı) park edebileceği, taksi park alanı ile en az 2 ın''lik kabin konularak işletilen sabit
telefonlu taksi duraklarını.
DePolama Yeri: Durağa bağlı taksilerin. lspaıla Belediyesi karar organlarınca belirlenıniş
park (bekleıne) yerlerini.
Durak Temsilcisi: Durakta faaliyet gösteren taksi sahiplerinin çoğunluk oyuyla seçilen veya
seÇilemeıne duruıı-ıunda Isparta Belediyesi Ulaşıııı Hizınetleri Müdürlüğü tarafından belirlenen
ve duraktaki düzen ve işleyişten lsparta Belediyesine karşı soruınlu kişiyi.
Kontenjan: Her durakta çalışacak oIan araç sayısını,
Denetim Görevlisi: Ispaıta Belediyesi Ulaşıııı Hizıııet|eri Müdürlüğüne bağlı personel. toplu
taŞıına araçları deııetleıne görevlileri ile Jandarına ve Emniyet Teşkilatı görevlilerini ifade
eder.
Taksimetre: Takıldığı taşıtııı özelliklerine ve ayarlandığı tarifeye göre, taksi müşterisi
tarafıııdan ödenecek para miktarını. açık olduğu süre boyunca. belirli bir süratin altırıda kat
edilen ınesafeye ve taşıtın işgal edildiği süreye bağlı olarak kendiliğinderı hesaplayan ve
sürekli göstereı-ı öIçü aletini.
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T.c.
ıspARTA BELEDlyesi rvıecı_isi

Özel Mülk Boş Parseller Üzerindeki Kabinli Taksi Durakları: Özel Mülkiyete ait taşınınaz
üzerinde enaz2 taksiııin park edebileceği 40 ın'park alanı ve 2 ıı-ı 2 , den az olmaınak şaıtı ile
kabin yeri. toplaın 45 ın2 ve üzerinde olan boş parseller üzeı,inde kuruIacak taksi duraklanııı.
Taksi İndirme, Bindirme Yerleri ve Umuma Açık Taksi Durakları: Belediyece
düzenlenıniş özel işaretlerle belirlenmiş bütün taksilerin faydalanabileceği indirnıe-bindirıne
bekleıne yerleriııi, Cep ya da işaretle ayrılınış yol bölüınlerini.
Belediyeye tahsisli alan üzerinde taksi «|urağı: İınar planlarında yol gtizergAhı içinde kalan
ve belediyeye tahsis edilnıiş olan kanıu nıaIı alaı-ıları iizerinde. yoluı-ı uIaşıın ve trafiğiı-ıi
aksatınayacak şekilde araç yolu üzerinde ya da yolun kenarında açılacak cep içinde taksi
plakası belli en az 2 taksiniı-ı (yola paralel veva açılı) park edebileceği taksi park alanı ile en az
2 ın"lik kabin konuIarak işletilen Telefonlu taksi duraklarını.
Taşıma Hizmetinden Men: Bu yönetınelikte belirlenen sebeplerle hakkında işleın yapılan
taksinin yeddi eınin park veya güvenli alana çekilerek taşıınacılık faaliyetinden belli bir süre
alıkonulınasını.
Cep: Cadde, sokak, meydan. çıkmaz sokak ve yaya yolunun uygurı bölümlerinde oluşturulaıı
yol girintilerini.
Bu yönetınelikte yer alan ve açıklanırıayaıı deyiınler için ilgili kaııuır ve yönetnıeliklerde
kullanılan tanıınlar geçerlidir.

Başkan
Katip
Katip

şükrü BAşDEĞiRMEN
Uğur BÜYÜKçULcu
Hakkı KAYA

karar Tarihı

06-12-2019

Celse No

1

Karar No

234

Eki

özü , Ticari plaka yönetme liğinin Görüşülmesi

Dairesi : Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü Evrak Ta,ve No

5ll07

r,

t)

''*"*.**-rr.-'

1!

nk

\
1"7r



T.c.
ıspARTA BELEDlyesi rvıecı_isi

NC M
Taksi Durakları
GENEL yErri

Madde 5

Ulaşıııı planlaınası gereği; duraklarda araç eksiltıı-ıe, arttırıı]a, durakları birleştirıııe.
durak yerlerini değiştinııe veya durakların kaldırılınası konularında 5393 sayılı Belediye
Kanunun l5. ınaddesinin (p) bendine istinaden lsparta Belediyesi Encümeııince karar
veri l ir.

2. İlgili lleslek Odası tarafından gerekçeleri ile birlikte Taksi Durağına ihtiyaç olduğunu
belirten bir yazı ile lspaıla Belediyesine ınüracaat eder. Taksi Durağı talebi Ulaşıın
Hiznetleri Müdürlüğünce incelendikten sonra Belediye Encüınenince değerlendirilir ve
talebi uygun görülenlerin depolama yeri ve araç sayıları belirlenerek Taksi durağı
yapıImasına karar verilir. Yeni yapılan Taksi Durağına Belediye Encüınenince
belirlenen yeni durağa geçmek için talepte bulunan T plakalı araçlar içinden i|gili
odanıııda görüşü alınarak yerleştinne yapılır. Yerleştinne sonucunda durakta çalışacak
ticari taksileı,daha önce çalıştıkları durak yerinden feragat etıniş sayılır.

3. Ispaıta Şoltirler ve Otoınobilciler Esnaf Odası, üyeliğini kaybeden araç sahibini 7 (yedi)
iş günü içerisirıde Belediye Ulaşıın Hizınetleri Müdürlüğüne bildirir. Bu duruın Ulaşıın
Hizmetleri Müdürlüğünün tutanağı ile Belediye Encüıııenine sunulur, Belediye
Encüııeni l (bir) ay içerisinde bu eksikliğini gidermesini isteyebilir. Bir ay süre
sonunda bu sorun giderilınez ise ayrıca bir karar alınınasına gerek duyulınaksızın
Belediye UIaşıın Hizınetleri Müdürlüğünün bildirimi ile Ticari taşıt kullanım belgesi ve
ticari plakası iptal edilir. İptal edilen bu plaka hakkında ilgili noterliklere bilgi verilerek.
yasal iş|emler başlatı lır.
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T.c.
İSPARTA BELEDİYESİ MECLİSİ

Taksi Durağı Yer Değişikliği;

4. Ticari Taksi Durağı İşletınecileri, taksi durak yeri değişikliklerine ilişkin taleplerini
İlgiIi Meslek Odasına ve Belediye UIaşıın Hizınetleri Müdürlüğüne bildirir. Kendi
durağındaki tüın hak ve menfaatlerinden noterden feragat ettiğini belgeIedikten sonra ve
taksi durak yeri değişikliği Belediye Encüıneninde değerlendirilerek. karar alınınasından
sonra uygulamaya geçer. Araç sayısı azalan taksi durağına yeni bir ticari taksi, Belediye
Encüınen kararı olmadan konulaınaz.

5. Belediyeye geçınişe dönük para cezası ve borcu olan ticari taksi sahibinin durak yer
değiŞikliği talebi Mali Hizmetler Müdürlüğünden "borcu yoktur belgesi" getinnediği
takdirde Ulaşıın Hizınetleri Müdürlüğü tarafından Encümene havale edi|ınez. Söz
konusu T plakası sahibinin müracaatı red edilir.
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T.c.
İSPARTA BELEDİYESİ MECLİSİ

D RNtE-B E I,ERLER VE tlI\,lt]MA AÇlK T DtlRAKl-ARI
Nladde 6: Taksi indirme-bindirme yeri ve Umuma açık taksi durağı talebi olursa, müracaat esas

ve usulleri aşağıdaki şekildedir.

l. Kurum, kuruluş ve ilgili Şoftirler ve Oton-ıobilciIer Esnaf Odası tarafından talep edilen yeni taksi
indirnıe-bindirme yeri ve umuma açık taksi durakları için talep edilen yer ve mahalli gösterir bir
kroki ile Isparta Beledil,esi Ulaşını Hiznıetleri Müdürlüğüne müracaat edilir.

2. Ulaşını Hiznıetleri Müdürlüğü söz konusu talebin toplu ulaşım sistemleri ile ilişkisi ve yolculuk
talepleri açısından değerlendirerek uygun görülen talepleri Belediye Encünıenine iletir.

3. Belediye Encümeni söz konusu talebi değerlendirir veya mahaIlinde inceleyerek trafik ve ulaşıın
açısından uygun bulursa, açılması yönünde karar verir.

4. Bu yerler, ticari taksilerin bekleyip. yolcu alabileceği, yolcu indirebileceği, ana arterler i.izerinde
yol kenarlarına cep içerisinde, diğer 1,ollarda uygun yol kenarlarına cep ya da yo| üzerine yatay
ve düşey trafik işaret veya işaretleır,ıeler lsparta Be|ediyesi tarafından yaptırılır.

5. Taksi indirn,ıe-bindirme ve umuma açık taksi durakları olduğunu belirten |evha|ar yerleştirilir.
Bu yerlerin mlimkün olduğunca yoğun yolcu alınabilecek yerlere açılınasına dikkat edilir.

6, Ana arterler üzerinde oluşturulacak olan taksi indirn,ıe-bindirme yerleri, en fazla 2 adet taksinin
bekleyebileceği şeki lde düzenlenir.

7. Taksi indirnıe-bindirme ve umun]a açık taksi durakları Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünün teklifi
iIe Belediye Encünıeni tarafından açılır.

8. Açılan taksi indirıııe-bindirıı,ıe ve unıuına açık taksi duraklarında çalışacak taksilerin sıralaıııası
Ulaşını Hiznıetleri Müdürlüğü tarafından belirlenir.

9 LJ 1,1 I]la aç ık taksi d urak larındaıı butu Il taks leı, Ul aşl H izıııetleri M u0 iirl üğünün be li edi ği
lra dehi linde St ifade ede b il B Il yerleri oze 1aksi durakları gibi k llanın ak, ıl1obo koym ak.

görev koy ıııak veya be ll esırafı teke line geçn] esl ne yunl ınak yasaktı
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T.c.
ıspARTA BELEDlyesi nıecı_isi

spLnniyByB urısis o»iı.nıiş ALANLARDI rnxsi DURAKLARı
Madde 7: İınar planlarında yol güzergdhı içinde kalan ve belediyeye tahsis edilmiş olan kamu
ıııalı alanlar üzeriııde, yolun ulaşıın ve trafiğini aksatınayacak şekilde araç yolunda ya da
yolun kenarında açılacak cep içinde taksi plakası belli en az 2 taksinin (yola paralel veya açılı)
park edebileceği taksi park alanı ile en az 2 m''Iik kabin koııulabilecek veya araç park yerine
en fazla 40 ınelre mesafedeki bir taşınınazın bodruıı-ı. zemin ya da l. katında açılacak büroya
bağlı olarak çalıştırılacak taksi dı"ıraklarıdır.

BELEDiYEYE TAHSİS EDİLMİŞ YERLERDE TAKSi DURAK YERİ TESPİTİ
Madde 8:

l. Belediyeye tahsis edilıniş yerlerde taksi durak yerleri Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü
tarafından re'sen (bağıınsız olarak ) tespit edilir. Taksi durak yerlerinin tespitini üçüncü
kişilerin (ilgili odalar ve Ticari Taksi Ruhsat Sahipleri ) talebi üzerine de yapabilir. Söz
konusu tespit veya talep topIu ulaşım sisteınleri ile ilişkisi ve yolculuk talepleri
açısından değerlendirilerek Ulaşım Hizmetleri Müdtirlüğünün tekIifi ile karar alınınak
lizere Belediye Encüınenine sunulıır.

2. lsparta Belediyesi Encümeni tarafından Ulaşıın Hizınetleri Müdürlüğünün teklifı ile
ihtiyaç haliı-ıde Taksi Durağı açılabilir.

TAKSİ DURAĞl TESİS EDiLMESi YASAK OLAN YERLER
Madde 9 :

l. 29l8 sayı|ı Karayol|arı Trafik Kanununun 60. ve 6l. ıııaddelerinde Curaklaına ve park
etıııenin yasak olduğu haller ve yerlerde Taksi Durağı tesis edileıııez.

2. Mevcut taksi duraklarına yeni kurulacak taksi durakları ayııı yönde karayolu ve yüriiıne
yolu ı-nesafesi ile 500 ın' derı yakın olan yerlere taksi durağı tesis edileınez.
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özü : Ticari plaka yönetme liğinin Görüşülmesi.
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T.c
ıspARTA BELEDlyesi rvıecı-isi

rnrsi DuRAK ygni sEı-iRLEME xRirpnı-pRi
N{adde l0:

l. Aşağıdaki kriterlere uyrııak koşulu ile taksi durağı tesis edilebilir

Taşıt yolu bitişiğinde açılınış veya açılacak olan taksi durak yerlerinin cep içerisinde
olınası zorunludur.
Yayaların geçişine engel olınayacak ve telılikeye düşürııeyecek şekilde ayrılınış. yatay
ve düşey işaretler ile belirlenıniş olınak kaydıyla geniş ve uygun durumdaki yaya
yollarına da taksi durak yeri izni verilebilir.
Cep aÇılamayacak duruında olan ancak traf'ik yoğunIuğu bakımından sakınca|ı
görülıneyen taşıt yolu kenarlarına da yatay ve düşey işaretler ile işaretlenerek
yapılınası kaydıyla taksi durak yeri izni veriIebilir.

2. Üzerinde taksi durak yeri uygulaıııası yapılacak yolun tipine göre duı,ak yeri belirleıne
kriterleri aşağıda belirtildiği gibidir.

İki şeritli tek yönlü yollarda Taksi Durak yeri;
Cep içinde ise yol genişliği en az 5ıı.
Cep yapılmıyor ise yol genişliği en az7n"ı. olnrası,
Tek yönlü yo|larda tek şerit için yol genişliğinin miniııum 3.50 n.ıetre oIması,
Çift yönlü yoIlarda ise minimum 3nı olması,
Tek yönlü yollarda gidiş yönünde. yolun sağ tarafında yola paralel olarak yapıIması,
Yola para|el yerleştiriImiş cep içerisinde taksi park 1,erlerinin genişliğinin minimum 2.20m oIması,
Yola açılı yerleştirilnıiş park yerlerinin genişIiğinin ıniniınum 5m olması,
Yolun her bir yanındaki yaya kaldırımının mobo yerleştirildikten sonra net genişIiğinin minimum
1.50nı bırakılması,
Taksi Durak Yeri uygulaması yapılan yerlerde bu uygulamaya ilişkin levha ve donanımların yaya
trafi ğini engel lemeyecek şekilde bulundurulması,
Akan trafiği
yapılabiIn-ıesi
gereklidir.

yoğunlaştırmamak kaydıyIa park çizgileri arasına giriş-çıkış
için TSE (TSE Şehiriçi Yollar Otopark düzenleme Kuralları)

ıııanevralarının rahat
ye göre düzenlenmesi

Başkan
Katip
Katip

şükrü BAşDEĞiRMEN
uğur BÜYÜKçULcu
Hakkı KAYA

karar Tarihi

06-1 2-20,19

Celse No

1

Karar No

234

Eki

Özü , Ticari Plaka Yönetmeliğinin Görüşülmesi

Dairesi : Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü Evrak Ta.ve No
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T.c.
ıspARTA BELEDlyesi ıvıecı-isi

uxsi DuRAK ynRi yonıoşirı,ı nı,ıNı KURALLARı
Madde l l :

l. Yola Terkinli Alanlarda Taksi Durağı Yerleşiın Planında;
a) 7. Madde'de bahsedilen şartlara uyulacak ve bu yerlere olan ınesafelergösterilecektir.
b) 9. Madde 'de belirtilen yerleşiın kriterlerine uyulacaktır.
c) AraÇ yerleşiın planında yolculuk üretim ınerkezleri (alışveriş ınerkezleri. kültür ınerkezleri.
top|u taşıııı durakIarı vb.) belirtilecektir.
Ç) Gerekli iŞaretleıı'ıelerin nasıl yapılacağı. talep edilen cadde. sokak nıeydaıı ve yol dışı
alan|arın üzerindeki ve yakın çevresindeki trafik haciınIeri ve 1,önleri" Taksi park alanına
YaPılacak olan giriŞ ve çıkışlar ile araçların ne şekilde park edecekleri ve ınobo yeri açıkça
gösterilir. Mobo planlaınası yapılırken yaya geçişi için en az 1.50 ın tretuaı.genişliği(Biııaıı
sııı'a kurŞı korıınıak aııı(ücıı,la biııa çevresinde -lnıt geııişliğiııde .ı,apılan 1,al,u kaldıruııı)
bırakı lması zorunIudur.
d) Taksi duraklarının başarı ile işleyip faydalı olınası için park yeriniıı yeri, çevresi ve çevre
koŞulları. giriŞ- ÇıkıŞ kolaylığı, kullanacak araç türüne göre biriı,ıı park alanları ve yerfeşiın
tiPlerinin TSE l055l'e ııygun olarak geoınetrik tasarıını. işletiın planı. topografyası. direnajı.
satıh kaPlaınası, aydınlatınası, eınniyet, yerel yönetınelik ve peyzaj şartları, ilgili kuruın ve
işIetıneci tarafından dikkate alınınalıdır.
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Katip

şükrü BAşDEĞiRMEN
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Başkan şükrü BAşDEĞiRMEN
Uğur BÜYÜKçULcU
Hakkı KAYA

Katip
Katip

karar Tarihi

06-12-2019

Celse No

1

Karar No

234

Eki

özü : Ticari plaka yönetmel iğinin Görüşülmesi.

Dairesi . Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü Evrak Ta.ve No

T.c.
lsPARTA BELEDıYesİ rvıecı_İsi

TAKSi DURAK YERi KİRALAMA, işvnni AÇMA VE ÇALıŞMA RUHSATI
VERiLMESi

Madde l2 :

l. Be|ediye Encümen kararı ile Taksi Durak alanı olarak uygun görülen yerler Encümen kararı ve
eki A3 paftaları ile birlikte lsparta Belediyesi Emlak servisine gönderilir. Bu yerlerin
işletilnıesine ilişkin işlemler Emlak servisi tarafından yapılır.

2. Taksi Durak|arı için daha önceden alınrırış olan Encümen kararı ruhsat mahiyetinde olnrayıp bu
yerlerin taksi durak yeri olabileceğine giriş ve çıkışlarının trafik açısından uygun olduğuna dair
tespit hükmündedir.

3. Kiralanıa ve işletim sistemi oluşturulmasını müteakip lsparta Belediyesi Ruhsat Denetim
Şubesinde söz konusu taksi durak yerlerini işletecek taksici esnafı ve tüzel kişilikler (Isparta
Be|ediyesi İştirakleri, İlgili Otomobilciler Esnaf Odaları veya üyelerinin tamamı taksici eİnafı
olan kooperatifler.) adına işyeri açma ve çaIışma ruhsatı düzenlenir.

4. Söz konusu taksi duraklarını İşletme hakkını alan Belediye iştirakleri hariç, Gerçek y6da tüzel
kiŞi y6da kiŞiler bu haklarını başka gerçek y6da tüzel kişi/kişilere devredemez, kiralayanraz veya
akit yoluyla 3. şahısların işletmesine müsaade edemez.

,5 Bu yönetme|ikte gösterilmiş Taksi durakları için daha önce alınmış olan il Trafik Komisyonu
kararları ve Encümen kararları ruhsat nıahiyetinde olmayıp, bu yerlerin taksi durak yeri
o|abileceğine giriş ve çıkışlarının trafik açısından uygun olduğuna dair tespittir. Belediyeye
tahsis edilmiş alanlardaki taksi duraklarına İşyeri açma ve çalışnıa ruhsatı verilmesi işlemi her
zaman için Isparta Belediye Başkanlığı Ruhsal Denetinı Şubesinde yapılır.

İŞ yeri aÇma ve çalışına ruhsatı( Taksi Durak Ruhsatı) sahipleri dışındaki şahıslara" T "plaka
taşııııa belgesi verilnıeyecektir.Taksi durağı hissesi ve Taksi plakası bir bütündür ayrı-ayrı alınıp
satılanıaz.

7. Taksi duraklarında ça|ışan taksicilerin, ilgili Şoflor|er ve Oton-ıobilciler Esnaf

6.

belgesi gelirnıesi zoruı,ıludur
odası iivelik
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Başkan
Katip
Katip

şükrü BAşDEĞiRMEN
Uğur BÜYÜKÇULcU
Hakkı KAYA

karar Tarihi

06-12-2019

Celse No

1

Karar No

234

Eki

özu Ticari Plaka Yönetmeliğinin Görüşülmesi.

Dairesi : Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü Evrak Ta.ve No

T.c.
İSPARTA BELEDİYESİ MECLİSİ

Madde l3: Belediyer.li#İ'*YffİJİİilİ:İ: TH}or'*'İ*ierlerinin tesis kurallarl
aşağıda beliıtilıniştir.

l. Belediye Encüıneni tarafından Taksi Durak yeri olarak uygun görülen ve izin verilen
karayolu kesiınleri, 7.9. lO.ınadde|erde belirtilen şaıtlara uyutarak cep içinde ve/veya
yatay düşey işaretler ile tesis edilir.

2, Söz konusıı taksi durak yerlerini sınırlaıııak veya belirlen-ıek aınacıyla. lspaıta
Belediyesi dışında hiçbir gerçek ya da tüzel kişilerce; taşıt yolu üzerine beton kütlesi.
taŞ. Seyyar veya sabit direk. kazık. zincir, levha. ışık ve benzeri standart yol malzeıneleri
konulaınaz.

3. Taksi durağına ait levhada; İşletme Ruhsatı No, Encüınen Kararı Tarih,4..]o, parka izin
verilen araç sayısı, Durak adı, çalışına saati, zeminde işaretleme ile de park şekli, park
Yeri başlangıcı ve bitimi vb. hususlar yatay ve düşey işaretlerle açık olarak gösterilir.

4. Taksi durağında ticari faaliyetini sürdüren taksici esnafının kullanacağı en az 2 ıı2'lik
kabin Be|ediye tarafından tesis edilecek veya Isparta Belediyesiııe bağışlanınak şartı ile
yapılınasını izin verilecektir.
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Başkan
Katip

şükrü B_Aş.DEĞiRMEN
Uğur BUYUKÇULCU
Hakkı KAYAKatip

karar Tarihı

06-12-2019

Celse No

1

Karar No

234

Eki

Özü : Ticari Plaka Yönetmeliğinin Görüşülmesi

Dairesi : Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü Evrak Ta.ve No

T.c.
ısPARTA BELEDiYES| MEcLiSı

TAKsi DuRAĞtNDA çALIşAN TAKsi işınrnıociı,Bni iı,p iı.ciı-i KuRALLAR
Madde 14:

İ şletıneci lerin uytnası gereken kural lar aşağıcla bel iıli ldiği gibidir.

l . Taksi durağı işletınecileri, Taksi park yerinin araç kapasitesinin üzerinde Taksi araç
parkına izin vereınez. Bu yerler otopark olarak kullaıı ılamaz.

2. Durak Teınsilcisi taksi park alaııında usulüne uygun park yaptırınakla yükümlüdür

3. 20 taksiden fazla park yeri olan taksi duraklarında engelli yolcuların araçlara inip-
binebilecekleri şekilde düzenleme yapılacaktır.

4. Bir durağa bağlı olarak çalışan taksiler Ticari taksi sürücüsü tanıtım belgesinde
belitilen durak isiınIeri, Belediyenin belirlediği logoları ve durak sabit telefonları yoksa
durak adına alınacak cep telefon numarasını araçlann kapılarına uygun şekilde
yazılacaktır.

özor MüLK Boş nARsELLER üznniNouxiuxsi DuRAKLARı
Madde l5 : Isparta Belediyesi Encüıneninin oluınlıı yönde alınış olduğu kararı ile özel
ınülkiyete ait taşınnıaz üzerinde enaz2 taksinin. park edebileceği 20 ın'park alanı ve 2 ııı2'
den az olınaınak şaıtı ile kabin yeri, toplaın 25 ın2 boş parseller üzerinde kurulacak taksi
duraklarıdır.
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T.c.
ıspARTA BELEDlyesi rvıecı-lsi

Et, Nİ LK BOŞ PARSELLER NDE T DılRAKı,ARı Nİ RAc.AAT t]StlL
YE ESASİ,ARI

]\{adde l6:

Isparta Belediyesi tarafındaıı ihtiyaç halinde İlgili Veslek Odasının Görüşüde a|ıı-ıaı,ak
Taksi Durağı açılabileceği gibi taksi duraklarında esas olan taksi esnafının bir araya
gelerek taksicilik yapmasıdır. Bir araya gelen 2 adet taksi esnafı adına durak açına
işlemlerinin, söz konusu durakta görev alacak Taksi otomobillerden birinin sahibi
yürütebilir. Taksi Durağı temsilciliği için o durakta taksi sahibi olına şaıtı aranır.
Müracaat için gerekli bilgi ve belgeler aşağıda beliıtilmiştir.

2. Dilekçe ekiııde;

a) Tapu Fotokopisi (kiracı ise ayrıca en az 3(üç) yıllık kira kontratı).
b) İınar Duruınu,

c) Röperli Kroki.
d) Röperli krokiye uygun yoldaıı yapılacak 6 ı-ıı. giriş-çıkışı ve yerleşiıni gösterir
vaziyet planı (3 ııüsha),
e) Ayrıca. oteller. alışveriş ınerkezleri ve koııut siteleri ve hastanelerin hizınet
otoparkları ihtiyaçtan fazla ise otopark alanlarında en az 20 ın2 yer ayrılıp ve kabin
korıulınası şartıyla yukarıdaki belgelerdeıı ticari taksi plaka sahibi olına şartı ve kira
kontralı getinne şartı aranınaksızın otel, alışveriş merkezi. site ve lıastane
yönetiınlerinin noterden tasdikli ınuvafakat yazısı alınası koşuluyla parsel içindeki açık
otoparkta da taksi durağı kurulabilir.
Yukarıda belifli|en bilgi ve belgeleri içeren ınüracaat dosyası. taksici esnafı veya ilgili

taksiciler esnaf odası aracılığıyla UIaşıın Hizınetleri Mtidürlüğüne ınüracaat edilir. tJlaşııı-ı
Hizınetleri Müdürlüğü söz konusu talebin toplu ulaşım sisteınleri ile ilişkisi ve yoIculuk
talepleri açısıı-ıdaıı değerlendirerek, araç park yeri ile kabin yeri arazide uygulanabilecek
Şekilde ölÇülendirilıniş fotoğraflanınış şekilde olan ınüracaat dosyasını ve öneri durak
yerlerinin l/500 ölçekli A3 paftalara çiziıni yapılıı-ıış olarak Belediye Encüıneniı-ıe suırar. Bu
tür duraklara iş yeri açıı]a ve çalışıııa rulrsatı, Encümen Kararı alındıktan sonra Ispaıla
Belediyesi Ruhsat Deneliırr Şubesi 1arallı-ıdaı-ı verilir

karar Tarihi

06_1 2_201 9

Celse No

1

Karar No

234
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Hakkı KAYA
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Ticari Plaka Yönetmeliğinin Görüşülmesi.özu

Dairesi : Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü Evrak Ta.ve No
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Başkan şükrü BAşDEĞiRMEN
Uğur BÜYÜKçULcU
Hakkı KAYA

Katip
Katip

karar Tarihi

06-12-2019

Celse No

1

Karar No

234

Eki

özü : Ticari plaka yönetme liğinin Görüşülmesi

Dairesi : Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü Evrak Ta.ve No

T.c.
İSPARTA BELEDİYESİ MECLİSİ

TAKSi DURAK KABİN Özoı,ı-İxıpni
Madde l7 :

Taksi duraklarına konulacak kabiııler aşağıdaki özelliklere sahip olacaktır

l. Taksi Durağında görevli taksici esnafının kullanacağı eııaz2 ın''lik kabin (mobo) veya
Belediye Ulaşıı-ı-ı Hizmetleri Müdürlüğünün uygun göreceği tip ve şekilde olacaktır.

2. İşyeri açnıa ve çalıştırına ruhsatı, acil servis. itfaiye ve kolluk kuvvetlerinin telefoıı
nuınaraları kolay görülebilir bir yerde asılı olınalıdır.

3. Taksi duraklannda uygun yer olınası ha|inde telefon veya telsiz sisteıni bulunacaktır.

4. Taksi duraklannda araç sahiplerinin ve sürücülerin isimleri. fotoğrafları görünür ve
p l aka n uın ar alar ı y azılın ış şek i l de as ı l ac aktı r.

5. Taksidurak kabininin fiziksel yapısı TSE l l592'ye uygun olınalıdır

6, Taksi durak alanın tabanı beton. asfalt gibi etrafırıda kirlenmesine neden olınayacak bir
ınadde ile kaplanacak ve birikinti sular toplaına rögarlarına verilecektir.

7. Taksi duraklarında bir ecza dolabı bulunacaktır.

8. Taksi Durak kabininin prefabrik kulübe olması duruınunda belediyece hazırlanan örnek
pıojeye uygun olacaktır.

9. T Plaka tahsisi yapılan tüın duraklar Belediye Meclisinçe belirlenen Esaslara dair
yönetmelik hüküınlerine tabi tutulurlar.
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Başkan
Katip
Katip

şükrü BAşDEĞiRMEN
uğur BÜYÜKçuLcU
Hakkı KAYA

karar Tarihi

06-12-2019

Celse No

1

Karar No

234

Eki

Özü : Ticari Plaka Yönetmeliğinin Görüşülmesi

Dairesi : Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü Evrak Ta.ve No

T.c.
İSPARTA BELEDİYESİ MECLİSi

TAKSi DU RAKLARINl N i praı eoi ı,rı,ıBsi :

Maddel8: Taksi Durakların iptal edilnıesi aşağıdaki gibidir:

Açılan durakların trafik güvenliği açısından sakınca doğurması yada Trafikte nıeydana gelen
değiŞiınler, alt yapı değişme zarureti, yeni şeritler veya kavşakların yapı|ması vb. hallerde
durum Ulaşım Hiznretleri Müdür|üğü tarafından yerinde gerekli incelemeler yapılarak ilgili
Mes|ek Odası ile tutanak ile birlikte karara bağ|annıak üzere BeIediye Encümenine gönderilir.

2. Genel asayiş, suç işIen-ıe, suç işleyenlere yataklık, suçluları barındırma, çevre kirliliği, gürültü
yapnıak gİbİ ııedenlerle rahatsızlığa sebebiyet verdikIeri yerinde incelenerek, raporla tespit
edilen duraklar yazılı olarak Şoforler ve Otonıobilciler Odasına bildirilerek, uyarılır. Yapılan
uyarılara rağmen rahatsızlığa son verilmediği Ulaşıın Hizmetleri personelleri tarafından tutanak
altına alınarak Encümen Kararı doğrultusunda söz konusu taksi duraklart iptal edilir.

Kendi durak sınırları dışında, bekleme yapt,ğ| tespit edilen taksiye yönetmelik hükümlerine göre
ceza iŞlemi uygulanır. Ayrıca yazılı olarak ilgili durak temsilciliğine uyarıda bu|unulur. Uyarı
hakkında ilgili Şoftrler ve Otoınobilciler Odasına bilgi verilir. Yapı|an 2'inci yazılı uyarıya
rağmen ihlale son verilnıediği takdirde. söz konusu taksinin durak hakkı yeri Encünıen Kararı
ile iptal edilir.

Taksi duraklarıııın. aciI olarak kapatılı-ııasııııır gerektiği duruınlarda. dainıi olarak Belediye
Encümeni tarafından kapatılabilir. Kapatı|an taksi durağında çaIışan ticari taksileri Encümen
alrl ayrl veya toplu bİr şekilde farklı duraklara ve aynı durağa verebilir. Kapatılan taksi
durağının tekrardan açıln-ıası Belediye Encün-ıeninin tasarrufu altındadır.

Acilen Kapatılması gereken duraklar Encüınen Kararı alınmadan Belediye Başkanının onayı ile
geÇici olarak kapatılır. Durağın kapatıldığı ikinci haftayı takip eden Encümen toplantısında
gündeme aIınarak sürekli kapatılması teklif edilir. Gündeme alınmaz veya gündeıne alındığı
halde Encümen kapatına kararı verı-ııezse durağın Encümen toplantısından sonraki hafta içinde
açılması için gerekli işlemler yapılır.
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1

Karar No

234

Eki

Özü : Ticari Plaka Yönetmeliğinin Görüşülmesi.

Dairesi : Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü Evrak Ta.ve No

6. Taksi Durağının kapatıhnası duruınunda alternatif yeni bir durak verırıek gibi bir
zorunluluk yoktur.

7. Tesis edilen duraklara baraka koyınak isteyenlere, alan ınüsait ve yönetnıelikte belirtilen
kriterlere uygun ise BeIediye Encümeı-ıi tarafından izin verilir. Taksi durağının
bulunduğu alanda zaman içerisinde barakanın yeri değiştirilebileceği gibi Encüııen
kararı ile tamamen de kaldırılabilir.

8. Durakta çalışan. diğertaksici esnafı ve/veya şofiirlerin, biri veya bir kaçı ile uyuınsuzluk
yaratan. durağııı huzurunu ve çalışına düzenini bozan. ilgili Mes|ek Odası. Ulaşım
Hiznıetleri Müdürlüğü ve resıni kurum görevlilerine karşı oluınsuz davranışlarda
bulunan, durak çalışma usul ve esaslarına uymayan taksici esnafı/şoflorü Ulaşıın
Hizınetleri personelleri tarafından tutanakla tespit edilir. Ulaşıın Hizmetleri Müdürlüğü
tarafından şahı s/şah ı sla r y azılı olarak uyarı l ır.

9. Bağlı bulunduğu kendi durak sınırları dışında, Belediyenin yazılıizni olınadan çağrı zili
tesis edilınesi hallerinde, taksiye yönetınelik hüküınlerine göre ceza işleıni uygulanır.
Aynca yazılı olarak ilgili durak teınsilciliğine uyarıda bulunulur. Uyarı hakkında ilgili
Şoftirler ve Otoınobilciler Odasına bilgi verilir. Yapılan 2'inci yaz|ıı uyarıya rağınen
ihlale son verilınediği takdirde, söz konusu taksinin durak hakkı yeri Encüınen Kararı
ile iptal edilir.
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T.c.
lSPARTA BELEDİYESİ MECLİSi

üçüNcü sölüN,ı
Çalışma Usul ve Esaslar

DURAKLARDA VE ARAÇLARDA UYULACAK KURALLAR
Madde l9: Taksi işletmecileri ile işletmecilikte uyulması gereken kurallar aşağıdaki
şekildedir:

l. Ticari Taksi Sürücüsü Tanıtıırı Belgesi olmayan şofür çalıştırılaııaz,

2. Taksi Çalışına Ruhsatnaınesi aslının araç içinde görünür yerde bulundurulıııası ve
denetiın elemanları istediğinde ibraz edilınesi zorunludur.

3. Çevreye zarar veren, aşırı derecede gürültü çıkaran, hasarlı araçlarla yolcu taşımacılığı
yapılamaz.

4. Taksilerde çalışan şoftirlerin kılık kıyafeti düzgün temiz ve bakımlı olınalıdır.

5. Arızalı ve hatalı taksiınetre ile kesinlikle çalışına yapılaııaz

6. İşletıneci tarafından araç içinde sürücü lıaricinde kimse bulundurulamaz.

7. Taşıma ücretleri yolculuğun başlangıç noktası ile bitiş noktası arasında taksimetrenin
yazdığı kadar ücret yolcudan alınır.

8. Durakta çalışan Taksi Durağı esnafı çevre sakinleri, müşteri. resmi ve gayri resıni vb.
kuruluşların huzur ve rahatlarını bozacak davraııışlarda bulunaınazlar.

9. Bütün Taksi durakları Belediyece hazırlanmış olan yönetmelik çerçevesinde tespit
edilen kurallara uyacakIardır.

l0. Araçta yolcu varken radyo ve teyp çalınınaz

ll Taksi duraklarında ve araç içinde. a|kollü içki ve uyuşlurucu ınadde kul|anmak gibi
davranışlarda bu l uıraınaz.

12. yolcunun beraberinde taşıdığı eşyasından 30 kiloya kadar olandan bagaj üc alıırınaz.

l3. YolcuIar araç içiııde yiiksek sesle konuşaıı-ıaz. taşkınlık ahla aykırı
söz ve hareketlerde bulunamaz. a-, -,
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T.c.
ıspARTA BELEDlyesi rvıecı_isi

. Yolcularla ınünakaşa etınek kesinlikle yasaktır. Yolculara daima nazik davranılır, Yolcunun
eleştirnıesi halinde cevap verilıneyecektir. Ancak, yolcunun fiili davranışları. hakaretvari
sözleri suç teşkil etınesi duruınunda araç durdurularak, l55 PoIis imdat ınüdahalesi
beklenecektir.

ı Yolcu ile fiziki şekilde kavga etııek, bedeni olarak ınüdahale etmek kesinlikle yasaktır.

ı Yolcu. araçta ıTleşrubat d6hil hiçbir yiyecek ınaddesi tüketeınez ve sigara kullaııamaz.

ı Duraklardaki telefon ve benzeri giderler, ruhsatta isıni yazılı olan üyelerin ofiak gideri oIup,
hisselerine düşecek payı ödeınek zorundadırlar.

ı Durakta çalışan taksilerin plakalarının yazılı bulunduğu levha, durak önüne asılır.

ı Hizınetlerin aksaınaması için her durak resmi tatil günleri ve geceleri çalışmak üzere
sayıları 2'den az olınaınak şartıyla, toplam ınevcudunun l/4'i oranında nöbet çizelgesi yapınak
suretiyle çalışmak zorundadır.

ı Her Taksi, bağ|ı olduğu duraklarda bekleıne yapar. Hareket ve bekleıne süreleri, çalışma
oıtaınına göre durak temsilcisi tarafından belirlenir.

ı Bu yönetınelik, sürekli olarak durakta bulundurulacaktır ve yöneııneliğin tüm hüküınleri
lspaıla Belediyesi Ulaşıın Hizmetleri Müdürlüğü taraflndan sağlanacak eğitiın prograını içinde
öğretilecektir.

ı Sürücülerin kılık ve kıyafetleıİ diizgün, ütülü. temiz ve devlet ıneınurları kılık ve kıyafet
yönetıneliğine uygun olacaktır.

. Sürücüler, araçta ıneşrubat d6hil hiçbir yiyecek ınaddesi tüketemez ve sigara kullanamaz.

ı Sürücülerin sosyal güvenlik kuruluşuna tabi olmaları zorunIudur.

. Sürücülerin lratalarındaıı ve neden oldukları maddi ve ınanevi zararlardan, zarar gören kişi
ve kuruıılara karşı işletmeciler de müteselsil 'en soruınludur.
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26.

27.

28.

29.

30.

T.c.
ısPARTA BELEDıYesi rvıecı_isİ

Su, çaınur ve benzerleriıri sıçratınaları. atırraları. dökıneleri.

Korkutınaları, şaşııtınaları,

Araçların içerisinden sigara kiilü ve izınaritleri vb. şeyler gelişi güzel atınaları,

Özel aııaçlarla keyfi veya kasıtlı olarak; yaya veya araç trafiğinin seyir eınniyetini ihlal
etınek veya tehlikeye düşürıııek, suretiyle tedbirsiz ve saygısız davranışlarda
bulunınaları ve araç kııllanmaları yasaktır.

Köprü geÇiŞ ücreti, ücretli otoyol ve otogar gibi yol kullanım ücretleri hariç taksiınetre
de yazılı ücretin dışında ücret talep edileınez.

Taksilerde. taksimetre cihazları yolcuların rahat görebileceği yere monte edilmelidir.

Taksi şofiirü, aractn iç ve dışıı-ıı teıniz tutacaktır.

Taksilerde yolcuları rahatsız edecek şekilde teyp ve radyo dinleınek yasaktır.

3l

32

34 Taksi Şoftrleri; bagaj hacınine uygun olan eşyadan ve tarife ile belirlenen ücretler
haricinde, müşteriden ilave ücret talep edeınez.

35. Araç içerisinde sigara içınek kesinlikle yasaktır

36. Taksi şoftirleri taksi indirme. bindirıne. bekleıne yerleri, taksi durak|arı ve bulundukları
ınahalleri kirletmemeye dikkal edecek ve çevreyi ralratsız edecek davranışlarda
bulunınayacaklardır.

37 Taksi Şoftirleri. ınesafe. trafik yoğunluğu ve ikliın şartları gözetııeksizin yolcu
çağrılarına cevap venxek ınecburiyetindedir.

38. Taksi şolorleri, müşterilerinin gösterdikleri adrese, bir başka yolu bilhassa
göstennedikleri ınüddetçe en kısa yoldaıı götürıneyi teklif eder.

39 Taksi şoltirleri araçlarını. gidiş
yolcularını sağ taraftan indirıı-ıek
inıırek ve binınek zorundadırlar.

yönlerine göre yolun en sağ kenarında durdurarak
ve biı-ıdinnek^ yolcu|ar da araçların sağ tarafından
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T.c.
İSPARTA BELEDİYESİ MECLİSİ

Araç durınadan kapıları açınak.
Kapıların kapaırınasını bekleıneden hareket etınek.
Durakladıktan sonra aracıt] sağınt kontroI etn-ıeden kapıları açınak ve kontrolsüz yolcu
indirip bindirıııek yasaktır.
Taksi Şoltirleri, fiziksel engelli kişileri araçlarına almaktan iıntina ede|nez, aracına aldığı
bu kişilere yerleriııe oturınaları da dAhil olınak üzere yardıından kaçınaınaz.
Taksi Şolorleri. hizmet esnasında yolculan söz ya da hareket ile rahatsız edeınez.
Daha öncedeıı bir ınüşteri tarafıırdan rezerv edilmiş olınası dışında, gar. havaalaı-ıı, otel.
tarihi ve turistik tesislerin çevresinde umuma açıklar dışında yasaI taksi durağı olan
yerlerde durak dışı taksilerin yolcu alına ınaksadı ile bekleıne yapınası yasaktır. ancak
seyir halinde ikeıı taksi duraklarına 300 ınetre den fazla mesafeden ıııüşteri alabilir.
Taksilerin içinde yaıııcı, parlayıcı ve patlayıcı eşya taşlnatTıaz.
Taksi Şoliirleri araçları ile karayolu üzerinde yetkili ınercilerden izin almadan toplu
gösteri yapaıllaz, taşımacılıktan kaçınaıııaz. taşımacılığı aksataınaz. Kaınu Kurum ve
Kuruluşlarınıı-ı önünde veya ınüştemilatında hiçbir şekilde gösteri yapanaz.
Taksi şoftirleri lıizınet esırasında denetiınde bulunan denetim görevlisiııin istediği
evrakları gösterınek zorundadır.
KöPrü geÇiŞ ücreti ve ücretli otoyol geçiş bedelleriı-ıin tanraını ınüşteriden alınır.

43

44
45

46.
4].

48

49
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T.c.
İSPARTA BELEDİYESİ MECLİSİ

TAKSİ ŞoFÖRÜN DE ARANl LACAK ŞARTLAR
Matlde 20:

l. Eğitim Seviyesi,

a) Mevcutlar: İlkokul diploınalı (5 yıllık),
b) Yeni ınüracaatlarda: En az ilköğretiıı diploınalı (8 yı|lık).

2. lspaıta Belediyesi. ilglllOOa. MilIi Eğitim Müdürlüğü ve Üniversite Koordinasyonunda
verilecek Şoftir Eğitim Sertifi kası.

a) Acil kuıtarma ve ilk yardıııı,
b) Şehir bilgisi (tarihi, turistik, coğrafi, sosyal ve kültürel olarak),
c) Harita ve şehir p|anı okuına bilgisi,
Ç)Davranış bilgisi, diksiyon (Sürücü davranışlarını geliştirme eğitiıni yönetnıeliğine uygun
R.G. Tarihi: 14.09.2004 R.G. Sayısı: 25583),
d) Yol ve Trafik bilgisi,
e) Yabancı dil (isteğe bağlı),

3. İl Saglıt Müdürlüğü tarafindaı-ı yetkilendirilııiş merkezlerden alınacak psikoteknik
raPoru ve her Yıl bulaŞıcı hastalıklar ve göz sağlığı yönünden (uzınan unvanına sahip
doktorlardan) alınacak sağlık raporu,

4, Sabıka kaydı son 6 (altı) ay içerisinde alınmış olınalı ve sabıka kaydı olan başvuru
sahiplerinin başvurulan Hukuk İşleri M üdürlüğü tarafından degerlendiİilir

5 SaVcI k Kağ ıd Sabı ka kaydı oll altı ay k ). l'iaş lnac lar (tüzel k şı o lır-ıas ı
hal ırde şi rket Ve kooperati flerd e yönetinı k uru l Il iiye leri d ğer ti7,e kiş lerde Se

[.l 1,1l oılak ları Ve bu tiize kişi ik Ieri tell] S Ve il 7,a ln yetk kişiIer 2 6/9/2 004 tari lı l Ve
5 /.J 7 Say Türk Ceza Kanun u1-1 un 5 n-ıaddesi nde bel ıtilen Sure ler geçıTl ış Ve a ffa
tlığraın ş veya hiik lll uı,l açı klaı-ıınas |1-1l ll geri bırak lınas a karar verl l ı,ıı i S o lsa bile
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T.c.
ıspARTA BELEDlyesi nnecı_isi

a) Devletin güvenliğine karşı suçlar,Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine kaişı
suçlar,ziıı-ıınet,iftikab.rüşvet.hırsızlık.dolandırıcı lık.sahtecilik.güveni kötüye kulIanına.h ileli
iflas,ihaleye fesat karıştırına,ediınin ifasına fesat karıştınna.suçtan kaynaklanan ınal varlığı
değerlerini aklama veya kaçakçılık sııçlarından ınahkuın olınaınak

b) Türk Ceza Kanununun 8l .l02.103,104,10_5. l09,17913,1 88.190,1 91.226 ve 227 .

maddelerindeki suçIardan hükiim giyıneıııiş oIınak veya devam etınekte olan bir kovuşturınası
bulunı-ııamak yada kovuşturınası uzlaşınayla neticelenıneıniş olmak

c) Terör örgütlerine veya ınilli g[ivenlik kurulunca devletiıı ı-ııilli güveııliğiııe kaışı
faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı. oluşuın veya gruplara üyeliği. ııensubiyeti. iltisakı
veya iıtibatı bulunmaınak.

6. Taşımacı üzerine kayıtlı Sosyal Güvenlik Kurumu belgesi,

7. Ticari Taksi Sürücüsü Tanıtıın Belgesi,

8. B/D sınıfı sürücü belgelerinden herhangi birisinin fotokopisi.

9. SRC belgesi fotokopisi.

l0. Başvuru tarihi itibariyle 2 ayı geçmeıniş Sürücü Belgesi İptal Bilgisi Sorgulaınası aslı,

l l. Başvuru tarihi itibariyle son 6 (altı) ay içinde çekilıniş vesikalık fotoğraf (tüm şoiorler
için),

12. İl Saglıl< Müdürlüğü tarafından yetkilendirilıniş merkezlerden uyuşturucu kullanınadığı
ile ilgili tahlil sonuçlarını gösterir rapor (Başvuru tarihi itibariyle l (Bir) ayı geçıneınişf

l3. İkaınetgAh belgesi,

İ
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ıspARTA BELEDlyesi rvıecı-isi

l4. Şofiir çalıştıran araç sahibi çalıştırdığı şoftirün her türlii kanuni soruınlulukları. vergi.
resiın, harç ve sigoıla yüküınlülüklerinden sorumludur ve yerine getiımek zorundadır.

l 5. lspafta Belediye sıııırları içerisinde Ticari Taksilerde 04.05.20l6 tarihli ve 29702 sayılı
resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren SRC belgelerinde ticari araç kullanııa yaşı
66 dan gün alınış şofiir çalıştırılınası yasaktır.

l6. Taksilerin çalışnrası esrıasında ıneydana gelen her ti.irlü kaza ve fiildeıı. bununla ilgili
olarak yargıya intikal eden her türlü yükümlülükten ve üçüncü şahıslara karşı doğacak
Ytiküınlülüklerden taınaınen işletici ve sürücü soruıııludur. Tazıninat ve bu gibi
davalardan hükınedilen tazminat bedelleri hiçbir şekilde Be|ediyeye yöneltileınez. aksi
durumda Belediye ruhsat sahibine rücu eder.

ricıni TAKSiLERDE ARANıLACAK şARTLAR
Madde 2l:

l. Ticari Taksilere fabrika çıkışı dışında aksesuar olabilecek malzeıne takılaıııaz ve aracın
iÇ görünüınünü veya p|akasının okunmasını eı-ıgelleyecek şekilde düzenleıne yapılamaz.

2. 29l8 Sayılı Karayolları Trafik Kanun ve Yönetmeliği l sayılı cetvel ınadde C
(Hususiyetlerine göre taksi bulundurulacak teçhizat) de beliıtildiği üzere "taksilerde
olınası gereken diğer teçhizatlar şunlardır:

3. İÇ lamba: Taksi otoınobilin içini aydınlatacak. şoftirün gözüne alınayacak. beyaz ışıklı
olacaktır.

Taksi otomobillerinin amblemleri ( Tepe Lambası ) : Taksi otoııobiller için ayırıcı
iŞaretler bölüınünde beliı,tildiği üzere, kenarları l05*320 ırıiIiınetre ebadında. ışık
geÇiren 3mın kalınlığında, kroın sarısı renginde, pleksiglastan imal edilmiş her iki
Yüzünde "Taksi" yazılı bulunan, çelik veya eloksallı alüıninyuından imal edilıniş
bağlantı ayağı ile aracın üzerine ınonte ediImiş olacaktır. Ayrıca "Taksi" keliınesindeı1
baŞka hiÇbir yazı buluııınayacak. geceleri boş ikeıı yakılacak. yolcu alındığında içeriden
söndürülebiIecek şekilde iınal edilmiş olacaktır.

5. Yangın Söndürme Cihazı: Araçları
gösterilen adet ve nitelikte olacaktır.

n imal tadil ve ınontajı hakkındaki yönetınelikte
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İSPARTA BELEDİYESİ MECLİSİ

6, Yedek ınalzeıne: Kriko. bijon anahtarı. dış ışık donanııııı için birer adet yedek aınpul.
pense, tornavida, seyyar laınba veya el feneri, karlı ve buzlu günler için bir çift patinaj
zinciri, çekıne halatı, battaniye. cam kırına çekici, takoz, takıın çantası, yedek lastik,
hava pompası, ınanivela. ecza çantası.

7 . Reflektör: Normal lrava şartların da en az l 50 ınetreden net olarak görülebilecek kırınızı
ışık yansıtan veya veren. numunesine uygun en az iki adet reflektör bulunacaktır.

8. Stepne; Daiıııa kullanılabiliı, duruırrda bulunacaktır. Teknik şartlara uygun durumda
olırrayan araçların trafiğe çıkarılıııası yasaktır.

9. Taksi tavanı ve her iki ön kapıya yazılacak plakalar aşağıdaki özellikleri taşıyacaklardır

l0. Sarı renk olacaktır,

l l. Taksi Plakası araç tavanının. taksi laınbası ve arka caın üst kenarı arasındaki alanıı-ı arka
cam üst kenarının yakın kısıı-ıına yazılacaktır.

12. Daha rahat okunabilmesi için. araç plakası taksi tavaırıı-ıa yazlırken il aidiyetini gösteren
(32) rakaıııının yazılınaınası daha uygun olacaktır. (Örneğin:T 000l-T0020)

l3. Taksi plakasının kolay okunınasıı-ıı sağlamak aınacıyla; harf ve rakam grupları arasında
5-6 cın boşluk bırakılacaktır.

l4. Taksi plakası toplam 7 karakterden oluşııyorsa (32 T 0032 gibi) her bir rakaının ve
harfin boyu l0 cın. harf kalınlığı 5 cın toplam l0X7+5:75 cın uzunluğunda bir alaııı
kaplayacaktır.

l5. Taksilerin yan ön kapılarına lsparta Belediyesi Ulaşın-ı Hizmetleri Müdürlüğü tarafından
belirlenen bağlı bulundukları durağın aınb|eıııinin koııulınası zorunludur. Bu aııb|eınin
ınıknatıslı/yapıştırına vb. söki.ilüp takılabilinir şekiIde olınası yasaktır. Uymayanlar
hakkında ceza işleıni uygulanır.

l6. 26497 sayılı resıni gazetede yayıı-ıılanarak yürürlüğe girıniş bulunan Karayo|u Trafik
yöııetıneliğiııde değişiklik yapılnıasıı-ıa dair yönetırıelik hükün-ılerine göre.

l1 . Özel Güvenlik Bölmesi: Taksilere. ıııüşterileriı-ı araç sürücüsü ile iletişiın ve teınaslarını
engelleyen ve özellikleri 24.10.2004 tarih ve 25
AraçIarın İınal. Tadil ve Montaj lıakkında

620 sayılı Resıni Gazete'de yayıı,ıılanan

konulabilir
irtilen zırhlı ara bölıııe
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T.c.
lSPARTA BELEDİYESİ MECLİSİ

. IŞlklı Acil durum uyarı sistemi: Taksilerde oluşabilecek acil durumlarda kullanılmak
üzere, taksi sürücüsü tarafından acil durum düğmesine basınak suretiyle dışarıya kırınızı ışık
veren. taksi tepe laınbasının altına monte edilen an az 300 ksl0 ınm boyutlarında. ön ve
arkadan görülebilecek şekilde ışıklı acil duruın uyarı sisteıni konulabilir. Uyarı laınbasının
belirli noktalarda sağlaıı-ıası gereken ışık şiddeti değerleri ECE 7 Regül6syonunda S3
kategorisi stop lambaları için verilen değerleri sağlaınalıdır.

ı Acil çağrı sistemi: Taksilerde oluşabilecek aciI duruınlarda kullaı-ıı|ınak üzere. taksi
sürüciisü tarafından acil çağrı düğmesine basınak sureti ile araç takip ırrerkezine acil duruın
uyarısı gönderen acil çağrı sisteıni konulabilir.

20. Panik Butonu; Şofor ve Yolcuların kendilerine ayrılmış bölümlerde bulunan seyir veya
can güvenliğini tehlikeye sokacak duruınlarda kullanılacak cihazlardır. Şoftire aynlmış
bölüınde bulunan panik butonuna basıldığı arıdan itibaren aktifleşecektir, yolculara
ayrılırrış bölüınde bulunan panik butonu ise basıldıktan sonra yolcu ekranında bulunan
uyarl yolcu tarafındaıı onaylandıktan sonra aktifleşecektir. Panik butonlarına
basıldığında sisteın kullanarak denetiın biriın|eriııe lokasyon ve vakaya dair ınüınkün
olan bilgileri iletir.

2l. Tüın taksiler. lsparta Belediyesi'nin belirleyeceği bir tarihte Be|ediyenin onaylayacağı
"Araç Takip Sisteıni"ne geçmek zorundadır.

Al

u

i1 ,I

Başkan
Katip
Katip

şükrü B_Aş_DEĞiRMEN
Uğur BUYUKÇULCU
Hakkı KAYA

karar Tarihi

06-12-2019

Celse No

1

Karar No

234

Eki

Özü Ticari Plaka Yönetııleliğinin Görüşülmesi

Dairesi : Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü Evrak Ta.ve No

27ll0,7

1 ıç .v

J".,
ı. '3 a4

l{üı

i l."

,ı ","



ı r

Başkan
Katip
Katip

ŞÜKrÜ BAŞDEĞİRMEN
Uğur BÜYÜKçULcU
Hakkı KAYA

karar Tarihı

06-12-2019

Celse No

1

Karar No

234

Eki

Özü , Ticari Plaka Yönetmeliğinin Görüşülmesi

Dairesi : Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü Evrak Ta.ve No

T.c.
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22. Ticari taksilerin belli süreler sonunda yenilenınesi esastır. T plakalı Ticaritaksiler l0(on
dahi|) yaşından küçük olınalıdır.l0(on dahil) yılını dolduran Ticari taksiler bu süreniı-ı
doluın tarihinden itibaren en geç 3 ay içerisinde araçlarını yenilemek zorundadırlar. l0
(on dahil) yaş sınırı, araçların fabrika iınal tarihinden sonra gelen ilk takviın yılı esas
alınarak hesaplanır. lO(on dahiI) yaştan bi.iyük ınevcut araç sahipleri bu yönetııeliğin
yürürlüğe giriş tarihinden itibaren I yıl içerisinde araçlarını yenilemek zorundadırlar.
Yönetmelik yürürlüğe girdikten sonra araç değişikliği ve devirlerde lO(on dahil) yaş
uygulamasına başlanır. Araç değişikliği için verilen süre içince aracıııı değiştirınediği
tespit edilen T plakası sahibinin. T plakası ve durak hakkı Encüınen kararı ile iptal
edilir.

23. Denetiınler süresinde aracın çok bakıınsız olduğu tespit edilenIer 3 ay zarfında bakımını
yaptırınak zorundadır. Verilen süre içerisinde aracın bakımını yaptırmayanların çalışına
ruhsatı 3 ay süreyle alınır. Bu süre içerisinde çalışması durdurulur.3 aylık süre
içerisinde aracının bakıınını yapanlara çalışma ruhsatı iade edilerek çalışmasına
ıııüsaade edilir. Aracıııın gerekli bakıın ve oı]arııTını yaptırınayanların çalışına ruhsatı
Encüınen kararı ile iplal edilir.

24. Çalışına rulrsatı iptal edilen ticari taksi sahibi eski plakasını getinneııesi halinde eşi.
çocukları, anne. baba ve ı-ıriras yo|uyla intikal edecek ve miras yoluyla intikal edecek
varislerine de ticari taksi p|akası verilınez.

25. Aracın periyodik ve günlük bakıını sürekli olarak sağlanacaktır. Motor bakıını dışında,
fren, hidrolik" rot. balans. amoıtisör. şanzıınan v.b. bakıını düzenli olarak yapı|acaktır.
Araçlarııı aşırı yıpranmış veya yaralı lastikle seyrüsefer yapınaları yasaktır.

26. Aracın egzoz sisteıni
yapılınayacaktır.

arzasız olacak. gürültü yapan egzoz ile seyrüsefer

27. Aracın, yolcuların oturınasına ve kullanıııasına ııahsus bölüınleri sağlaın durumda
olacak, aşıı,ı. eskiyen döşeıneleı, değiştirilecek. kırık veya tehlikeli şekilde çatlak
caınlarla seyrüsefer yapı lınayacak.

28 Aracın Trafik Kanunıına göre çalışır duruında olıııası zorunlu§an
bölüınleriııde hiçbir eksik veya anza olıırayacaktır __/J

ayna, sinyal far v.b
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T.c.
ıspARTA BELEDlyesi ıvıecı_isi

o AraÇlar Kanunca belirlenen renk ve şekilde boyalı olacaklardır. Kaza sonrası, hasarlı ve
boyasız araçlar iIe seyrüsefer yapılamayacaktır.

o LPG ile çalışan araçların bu sisteınleri fabrika çıkışlı ve/veya yetkili servis onaylı olacaktır.

. AraÇ içine ve dışına; aracın emniyetli kuIlaııımını oluınsuz etkileyebilecek hiçbir aksesuar
takılmaz. Araçlarda haval ı koma kullanılınaz.

. Yasalar çerçevesinde araç içinde bulundurulıı-ıası zoruıılu olan tüın belge ve gereçler,
araçlarda bul undurul ur.

. Aracın sağ aı,ka kapısı iç tarafında; görıne engelli yolcular için. kabaıtına (brilla) alfabesiyle
hazırlanan araç plakası ve ALO 223 l2 l3 yazısının bıılunduğu 12 x 6 cın ebadında levha
bulundurulınası zorunludur.

ı Aracın üzerinde reklaın|a ilgili herhangi bir yazı veya işaretin bulunınası durumunda.
lsparta Belediyesi Mali Hizınetler Müdürlüğüne ilan ve reklam vergisi yatırılınası ile Ticari
Araçlarda Reklaın Bulundurulınası Hakkında Yönetınelik hüküınleri geçerlidir.

. T plaka ticari taksilerin " C ve S " plakalı servis araçları gibi servis taşıınacılığı yapması
yasaktır.

ı Tasıma ücretleri, yolculuğun başlangıç noktası ile bitiş noktası arasında taksiınetrenin
yazdığı kadar alınır. Taksiınetre açılış ve kiloıııetre ücreti için İlgiüi Odanın tarifesine uyulur.
Bunun dışında ücret alınması yasaktır.

ı Taksinin çalışaınaz hale gelerek seferden çekilınesi zarureti kalındığı takdirde. Araç sahibi
tarafından en geÇ bir hafta içerisinde Belediyeye bildirilir. Araç ınuayene komisyonunca araç
lnuayene edilerek tutanak tutulur. Aynı plaka ile en çok l0(on) yaşında bir araca verilir. Ticari
Taksi sivil plakaya çevrildiğinde en geç 3 ay içerisiııde yeni araç tahsis edilınezse T plaka
Belediye Encüınenince Belediyeye irat kaydedilir.
Müşteri tercih etınediği Ticari T plakalı taksiye binıneye zorlanaııaz.
Y rıkarı daki be irtilen Standaıllar çerçevesind lgi eSna odas tarafı ndan herhaııgif l. bir ınarka
Ve ınodel ku Ian lnl konu sunda araç sah pleflll l1]en leri doğru lt ııda taVS il,edell faat uStl
bu nabilir Stand aı1 bel rleıne yetkis Spaıla ediyesinetl Bel
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T.c.
İSPARTA BELEDİYESİ MECLİSİ

NC i\t
Verilecek Belgelere İlişkin Esaslar
şoFÖR oĞiri nı sERTİFi KAsı

]\IADDE 22 -

Taksilerde çalışnıa izin belgesine sahip sürücüler, yılda en az bir kez, 2 saatten az olmamak
kaydıyla, lspaıta Belediyesi. iıgiıi oda. MiIli Eğitim Müdürlüğü ve Üniversite
koordinasyonunda araç sahibi ve şoförlerine uzman kişilerce ücretsiz eğitim semineri verilir.
Eğitim sonunda başarıIı olan işletmeci ve şofürlerine Şoftir Eğitim Sertifikası verilir.

a) Şoftir eğitimi alacak işletnıeci ve şofiirler için müracaat şartları aşağıdaki gibidir.
b) Dilekçe,
c) Ticari Taksiler için B sınıfı sürücü belgesi,
ç) Seminere katılanlara Katılım Belgesi verilecektir,
d) Bu eğitim; aracında çalışınayan mal sahipleri ile verasetten intikal araç sahibi olanlar için zorun|u
değildir.

ricıni TAKsi stlniıct'ısü TANıTıM BELGEsi
Madde 23:
Madde-2O' de Şoftir standardı olarak islenen şaıtları taşıyan ve Şoftir Eğitim Sertifikası alanlar ile
ÇalıŞıııa ruhsatlı Taksilerde şofor olarak çalışacak kişilere örneği Be|ediyece (Ulaşım Hizınetleri
Müdürlüğü) hazırlanarak bastırılan Ticari Taksi Sürücüsü Tanıtım Belgesi Ulaşım HizııetIeri
Müdürlüğü tarafından yeterli görülen şofiirlere tasdik edilerek verilir.

karar Tarihı

06-1 2-201 9
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T.c.
ıspARTA BELEDlyesi ruecı_isi

LK DEFA C T ÇALıŞI\lA N BELGEs ( ÇALIŞN,l A RtlHSAT| ) ALACAKrıxsi snH lPLERlNlN BAŞ\/t]Rtr şARTLARl vn isrn NEN BELGELER
Nladde 2'l: Ispa(a Beledi5'esinden ( T ) Plaka ı,e Ticari Taksi Çalışnıa İzin Belgesi aIına talebindc buIunan taksi
sahipieri aşağıdaki belgelerle Illaşın-ı Hiznretleri Müdürlüğüııe başr,uracaktır:

l. Matbu Dilekçe: Dilekçede başvuru sahibinin ikametgdh adresi. irtibat telefbnu. aracın plakası. modeIi
belirtilir.

2. Veki| ise. Vekiletnanıe (

ifadesi 1,azı|ı olacak).
Plakalı aracı almaya ve ilgili kurumdan gerekli iş|emleri 1,apnıal,a

3. Motorlu araç tescil ve trafik belgesinin aslı. araçlarda 0-10 yaş (l0 yaş sınırı. araçların iabrika imal
tarihinden sonra gelen ilk takvim yılı esas a|ınarak hesaplanır.) ve fenni ııuayenesinin yapılmış olması
şartl aranlr.

4. Nüfus cüzdan lolokopisi.

5. lsparta İli sınırları içinde ikameı ettiğine dair İkametgAh belgesi.

6. Adli sicil kaydı sorgulaması

7. Vergi Dairesinden alınacak vergi kaydı veya yoklama tutanağı. ( Emeklilerden Emekli Cüzdanı
Fotokopisi

8. Sosyal güvenlik kaydı.

9. En az "B" Sınıfı sürücü belgesi.

l0. Başvuru tarihi itibariyle 2 ayı geçmemiş sürücü Belgesi İptal Bilgisi sorgulaması aslı.

l l. SRC belgesi fotokopisi. psikoteknik belgesi.

12. Kara1,olu'faşımacılığı Zoruıılu Mali Sorunıluluk Sigorta Poliçesi.

l3. İlgiIi Meslek Odasına(Şofiirler Otomobilciler ve Nakliyeciler Odası ) kayıtlı olduğuna dair belge (Aynı
al,a ait)

l4. T-aksi sahibinin en fhzla 6 a5,önce çekiIn-ıiş. renkIi 4 adet ı,esikalık fotoğrail.

l5. MaIi }lizn-ıetler Müdürlüğünden geçnıiş döneınlere ait

l6. Beledil,e Encünıeıı kararıyIa oluşturulan konıis1,onca
araca. Araç Ll5,gunluk Belgesi alnıak.

(T,) lacak
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T.c.
İSPARTA BELEDİYESİ MECLİSİ

ı Isparta Belediyesi Meclis i tarafıııdan yıllık belirleı-ıeı-ı ticari taksi ça|ışıı-ıa ruhsatı harcı ve
( T ) plaka ücretini yatırılmış olduğuna dair makbuz,

ı (T) Plaka ve Çalışına Ruhsatı alacak ticari taksi sahipleri yönetıneliğin tüm hüküınlerince
taahhütname vennekle yükümlüdür.

o Fotokopi oIan evrakların asıllarının gösterilınesi zorunludur,

. İstenilen belgelerin aslının getirilnreınesi haIinde. beIge fotokopisi. aslıııa uygunluğu
kontrol edildikten sonra ilgili görevli tarafından isiın ve unvan yazılarak tasdik edilir.

o Eksik olarak tesliın edilen evraklar işlem görınez ve tesliın alınınaz. Gerçeğe aykırı belge
verdiği veya beyanda bulunduğu tespit edilen başvuru sahiplerinin işlemleri yapılmaz,
yapıImış ise iptal ediIir. Bu kişiler hakkında Türk Ceza Kanununun İlgili htikıiınleri uygulanır.

ÇALIŞMA RUHSAT! KRİTERLERi
Madde 25:

Bu yönetınelikte belirlenen esaslar çerçevesinde Ticari Taksilere, 5393 sayılı Belediye
Kanununda tanımlandığı gibi Isparta Belediyesi Ulaşıın Hizınetleri Müdürlüğünce
Ticari Taksi Çalışına Ruhsatı verilir.

2. Durak l-ıakkı (T) plaka ile sabittir. Bu belgeııin araç içinde buluııdurulınası zorunluclur,

(T) plakalı ticari taksi sahibi olup da bazı nedenlerden dolayı çalışınayan veya taksi
durağı bulunmayan araç sahiplerinin müracaatı haIinde konu Belediye Encüıneninde
değerlendirilerek ınünhal(boş) bulunan bir taksi durağında (T)Taksi Durağı Çalışına
Ruhsatı Encüınen Kararıyla tanziın edilerek çalıştırılabilir.
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T.c.
ıspARTA BELEDlyesi ıvıecı_isi

. (T) plakaIı ticari taksi çal ışına ruhsatı bir veya birden fazla kişi üzerine olabilir. Oılak olan
kişilerin duruınları yönetıneliğe uygun olınadığı takdirde ruhsaı izni verilınez.

ı Tesliıı alınan evrak|ara istinaden araç uygunluk belgesi raporu düzenlenınesi için
inceleınenin yapılacağı tarih. gün, yer ve saat dilekçe sahibine bildirilir.

. Taksi sahipleri adına düzenlenen Çalışnıa İzin Belgesi" hak sahibinin aynı plakalı ve
nıodelli araca sahip olduğu süre içerisinde geçerlidir.

ı Taksi sahibinin plakasını devretınesi ya da satınası duruınunda. sahip olduğu Çalışına İzin
Belgesi süresi dolınasa dahi iptal edilecek ve plakayı alan kişi adına yeni Çalışına izin Belgesi
düzenlenecektir.

ÇAL|ŞMA RUHSATI YENiLEME (YlLLIK viZE) işı-Eı,ıı-e ni
Madde 26:

l. Isparta Belediyesi sınırları içindeki tüm ticari taksi sahipleri her yıl "Ticari Taksi
ÇalıŞına Ruhsatı "belgesini almak zorundadır. Çalışına Ruhsatı. Seyrüsefer sırasında
araçta buluııdurulacaktır.

2. Her yıl Ocak ayı içerisinde şahıslar yönetınelikte 24. maddede istenilen belgeler ile
birlikte çalıştıkları ve koşullara uydukları takdirde belediye ıneclisince o yıl tespit edilen
ruhsat harcını peşin olarak yatırdıktan sonra ruhsatlarını l (bir) yıl süreyle geçerli olınak
üzere vize ettinnek zorundadırlar.

3. Ticari Taksi sahipleri Çalışına Ruhsatlarını lıer yıl Ocak ayı içerisinde vize ettirınek
zorundadır. Yapılan vize işleııi her yıl 3l Aralık itibariyle sona erer.

4. Süresi iÇerisinde vize işleınini yaptınnayan araçların ruhsatları ldefa yazılı tebligat
yapıldıktan sonra belediye encüıneni kararı ile iptal edilir. Bu şekilde ruhsatı iptal edilen
araÇ sahipleri, Ocak ayından sonra başvunnaları duruıırunda o yıl ki ruhsat harcı ve
ayrıca ruhsat harcının % 50'si ceza olarak alıııınadıkça veri|ınez.
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T.c.
İSPARTA BELEDİYESİ MECLİSi

. Encümen kararı tarihinden itibaren 30 gün içerisinde ruhsat verilir. Mücbir sebepler dışında
süre aşıınında çalışma ruhsatı verilınez.

. Yıl içinde niteliklerini ve uygunluk belgesi koşullarını kaybeden araçlar hakkında:
duruınları Yönetmelik hükümlerine uygun hale getirilinceye kadar Encüınen kararı ile ruhsat
geçici olarak iptal edilir.

ı Ruhsatlı ticari taksi sahiplerinin ölüınü halinde ruhsat 90 (doksan) gün süre ile geçerli olup
aynı koşullarda yasal varisler kendi adlarına rulrsat alınak şaılıyla ça|ıştırabilirler. Ölüınünden
dolayı satışı halinde yeni sahibi ticari taksi olarak çalıştıracak ise yönetınelik kuralları
gereğince yeniden ruhsat aIabilir.

ı Aracını yenilemek için satan işletmecileriıı. yeni aldığı araca ait trafik ve tescil belgesi
suretini UlaŞım Hizmetleri Müdürlüğüne vennesi haliııde yeni çalışına ruhsatı düzenlenir.

ı (T)Ticari Taksi Çalışına Ruhsatı belgesi her yıl yenilenecektir. Ruhsat sahipleri OCAK ayı
içerisinde bulunduğu yıIa ait çalışına ruhsatı harcına ilişkin borcu yoktur evrakı ile birlikte
Trafik Hizınetleri Birimine ınüracaat ederek yeni yılın "(T)Ticari Taksi Çalışma Ruhsatı"
almak zorundadır. Bir yıl süre ile ruhsat harcı yatırınayıp araç uygunluk belgesi ile çalışına
ruhsatını yenilemeyen ruhsat sahibinin müracaatı kabul edilınez ve Trafik Hizınetleri Biriıni
bildiriıni üzerine Belediye Encüıneniırce ruhsat iptal kararı verilir.

ı l0 yaşından büyük araçların çalışına rulrsatı yenileıne işleıni yapılınaz ve faaliyetten ınen
edilir.

. İş|etıneciler taksi durağında sürekli ticari taksisini bulundurınak zorundadır. Geçerli
ınazereti olsa dahi, 6 ay süreden fazla taksi durağıııda araç bulundurmayanların duraktaki
Çalışına hakkı ve (T ) Plakası Belediye Encüınen Kararı ile iptal edilir.

o Üst üste 2 yıl süre ile çalışına izin belgesini vize ettirıııeyenlerin (T) Plakası ve Ticari Taksi
Çalışına Ruhsatı Belediye Encüıneni tarafıııdan iptal edilir.

ı Be|ediye Encüınenince Ruhsatı iptal edilen ruhsat sahibi ve aract faaliyetten men
durum ilgili ıneslek odası ile İlgili Noterlere bildirilerek gerekli önleınlerini alınaları

edilir. Bu
sağlanır.
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T.c.
İSPARTA BELEDİYESİ MECLiSİ

(,t) PLAKALı TAKS TAŞlMA tlYGtlNL II
]\ladde 27:

(T) Plakalı Ticari Taksi olarak aracını çalışmak isteyenler, Belediye'ye başvuru yaptıktan sonra
Araç Uygunluk Belgesi alnıak için Teknik Komisyona Ulaşım Hizınetleri Müdürlüğü tarafından
AraÇ Uygunluk Belgesi düzenlenerek sevk ediIir. Belediye sınırları içinde yolcu taşımacılığı
yapacak herhangi bir ticari taksinin uygunluğu Belediye Başkanlığınca uygun görülen Teknik
Konıisyonca saptanır. Teknik Kon-ıisyon tarafından taşınıa yapmaya yeterli olduğu belir|enen
ticari taksiye biryıl geçerli olmak üzere "Ticari Taksi Araç Uygunluk Belgesi "veriIir.

2. Isparta Belediye Meclisince belirlenen araç uygunluk belgesi bedeli yatırıldıktan sonra Ispaıta
Belediyesi Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünce"Ticari Taksi Araç Uygunluk Belgesi "verilir.

3. Başvuru yapan işleticilere araç inceleme iş|eminin hangi tarihte ve saatte yapılacağı başvuru
belgelerinin Isparta Belediyesi Ulaşın,ı Hizmetleri Müdürlüğüne tesliminde bildirilir.

4. Ticari Taksi Araç Uygunluk Belgesi her araç için ayrı ayrı hazırlanır. l yıl geçerlilik süresi olup,
devir ve model değişiklikleri nedeniyle Ticari Taksi Çalışma Ruhsatı yenilemelerinde tekrar
yaptırılması zorunludur.
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T.c.
İSPARTA BELEDİYESİ MECLİSİ

T ARAÇ t]YGt]NLt]K BELGE N BAŞ\/tlRtl
]\tadde 28ı

l. AraÇlarını (T)Plakalı Ticari Taksi olarak çalıştırmak isteyenler Isparta Belediyesi UIaşını
Hiznıetleri Müdür|üğünden alacakları dilekçe ve aşağıda sayılan belgelerle Ulaşım Hizmetleri
Müdürlüğüne müracaat ederler.

2. Vize ve Çalışma Ruhsatı yenileıne başvuruları her yılın Ocak ayı içerisinde yapılır. Başvuru
yapan işleticilere araç inceleme iş|eminin hangi tarihte ve saatte yapılacağı başvuru belgelerinin
lsparta Belediyesi Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğüne tesliminde bildirilir.

3. Uygunluk belgesi alacak Ticari Taksilerin yönetme|iğin l9'uncu n-ıaddesinde aranan şartları
taştması zorunludur.

4. (T)Plakalı Ticari Taksinin İ|giIi Noterliğe tescilinden sonra alınan Motorlu Araç Tescil Belgesi
ile araç trafik belgesinin fotokopisi.

5. Taşınıada kullanılacak taşıta ail Zorunlu Mali sorumluluk Sigorta Poliçesi,

6. Araç|arında çıka(ına ve yasal olmayan 1,azı. Belediyece izin verileıı ( ilan reklaırı servisinden
harcını yatırması şartt ile ) dışında. İlan ve rekl6m bulunınayacaktır. Ticari araçlarınayukarıdaki
nitelikleri sağ|aınadan uygunluk Belgesi verilmez. Ticari Taksilerin yukarıdaki nitelikİeri hiznıet
verdikleri süre içinde sürekIi olarak sağlan,ıak zorundadırlar.

Ticari araÇta reklam olması durumunda 06108120ll tarih ve 28017 sayılı Resıni Gazetede
YaYınlanan Ticari Araçlarda RekIam Bulundurma Hakkında Yönetmelik hükümleri gereği
"Ticari AraÇ Reklam Bulundurma Yetki Be|gesi " olııayan araçların araç uygunluk belgeleİi
onaylanamaz.
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T.c.
İSPARTA BELEDİYESİ MECLİSİ

K Ko]\t SYONtlN YAPAC I ARAÇ ELEMES D!] ENECEK \I
]\tadde 29:

l. Ticari Taksilere Uygunluk Belgesi. Teknik Koınisyoıı tarafından yapılacak incelemeden sonra
veri l i r.

2. Ticari Taksi Araç Uygunluk Belgesi alabilmek için aranan şaıllar başvuru sahiplerine Isparta
Belediyesi Ulaşını Hizmetleri Müdürlüğü tarafından veriIen formda belirtilir. Başvuru sahibi
aracını belirtilen tarih ve saatte yine bildirileıı yerde Teknik Komisyonun yetkililerinin
inceIemesine hazır bulundurmak zorundadır.

3. İncelenıe sonunda; Araç Uygunluğu İncelenre Raporu 3 kopya olarak düzenlenir, bir kopyası
başvuru sahibine verilir. l kopyası lsparta Be|ediyesi Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğüne verilir. l
Kopy ası Konı i syon dosyas ında nruhafaza edi l ir.

4. İnceleııe sonunda başvuruya konu araç, Uygunluk Belgesi a|maya yeterli bulunmamışsa bu
durum inceleme raporunda belirtiIir. Yapılan incelemede araçlart uygun bulunmayanlar.
araçlarının inceleme raporunda belİrtilen eksik|iklerini l5 gün içinde tamamlayarak ikinci bir
inceleme isteminde bulunabilirler. Her iki inceleınede de Uygunluk Belgesi almaya yeterli
bulunınayan araçlara son defaya n-ıahsus olınak iizere l5 gün ek süre verilir. İkinci süre sonuııda
da Uygunluk Belgesi alıııaya yeterli bulunınayan araçlara bir sene süre ile Ticari Taksi olarak
çalışmasına izin verilnıez. Uygunluk belgesi içiıı yapılacak ikinci incelenıe, ilk inceleınedeki
eksik|ikler ile sınırlı deği|dir. Teknik Konıis1,onun yapacağı inceleme sonuç|arı açısından kesin
ve nihaidir.
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T.c.
İSPARTA BELEDİYESİ MECLİSİ

ARAç »nĞ işi xı.iĞ i 1rı,ıonoı, nEĞ işi xı.iĞ i;vını,ın r isınynıı ınni N
UYACAKLARl KURAl,LAR

N{adde 30:

2

(T) Plakalı ticari taksi sahibi, aracınr yeni bir araçla değiştirınek istediğinde yeni araca
ait Profonna fatura, trafik ruhsatı veya noter satışını dilekçesine ekleyerek. eski aracının
trafikten çekıne belgesi fotokopisi veya araç ruhsat fotokopisini dilekçesine ekleyerek
IsPaıta Belediyesi UIaşım Hizınetleri Müdürlüğüne başvurur. Ulaşıın Hizınetleri
Müdürlüğü aracı uygunluk Belgesi alınak üzere Teknik koınisyona sevk eder.
Uygunluk Belgesi de aldıktan sonra yeni araç için geçerli olacak şekilde Ticari Taksi
ÇalıŞına Ruhsatı düzenlenir. Çalışma Ruhsatı düzenlenen ticari araç değişikliği yazısı
Encüınen kararı olınadan lsparta Belediyesi Ulaşıın Hizmetleri Müdürlüğünce üst yazı
ile i lgili noterliklere bildirilir.

(T) plakalı ticari taksi araç sahipleri. araç değişikliklerini Eınniyet Müdürlüğü trafik
tesciI tarihinden itibaren l0 takviın günü içerisinde Belediyeye bildirimde bulunınak
zorundadır. Bu süre sonunda bildiriınde bulunınayan ticari araç sahipleri lspaıla
Belediyesi Ulaşıın Hizınetleri Müdürlüğünce tanziın edilecek zabıtla tespit ediIip konu
Encümene bildirilir. Encümen Kararı ile o yıl ki Çalışına Ruhsatı Harç Bedeliııin % 50
oraı]ında beliıtilen para cezasını Belediye veznesine ödeınesi ve diğer aı,arran koşullarını
taşıınası şaılıyla Çalışına Ruhsatı yenilenir.

Devir ile birlikte araç değişikliği yapılabilir. Ancak aracı alıııak isteyeıı kişi veya kişiler
bıı talePleriııi lspaıla Belediyesi Ulaşıın Hizınetleri Müdi.irlüğüne evraklarını sunınadan
öı-ıce baŞvuru dilekÇesinde; aracın sadece ticari plakasını alacağını ve yerine koyacağı
aracın ı'ı-ıarkaSlnl. yaşlnl, lnotor ve şasi numarasl vb. teknik bilgileri yazılı olarak
belirtınek zorundadır. lsparta Belediyesi Ulaşıın Hizınetleri Müdürlüğünce aracın ınodel
değiŞiklik talebi uygun görüldüğü takdirde; yeni araç Teknik Koınisyona sevk edilir.
Uygunluk Belgesi alan araç için işlemler taıı-ıaınlanır.
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T.c.
ısPARTA BELEDıYesi ıvıecı_isİ

4. Model değişikliği içiır ınevcutta yeni aracı olmayan kişiye. lspaıta Belediyesi Ulaşın-ı
Hizmetleri Müdürlüğü tarafıııdan yeni araç alınası için l ay süre verilir. Kendisine
verilen süre zarfında araç almadığı tespit edilen gerçek yada tüzel kişiye ınazeretini
yazılı bildirınesi halinde Encüınen kararı ile Ek süre verilebilir. Bu süre l ayı geçemez.
Bu süre zarfında da araç alınayaıı gerçek yada tüzel kişinin araç değişikliği talebi red
edilerek (T) plakası Ençüınen kararı ile iptal edilir.( Fonn 2 )

5. Araç değİşİkliğİnde 1,önetınelİktekİ yaş şaılı aranır,

6. Model değişiklikleri ınevcut araç modelinden daha eski bir mode|le ınücbir sebepler
(kaza, çalınına, yangın v.b hallerde) haricinde değiştirileınez.

1. Devir iŞlemlerinde Encüınen kararı aranır. Encümen kararı o|madan kesinlikle devir
işlemi yapılaınaz.

( T ) PLAKALI TİCARi TAKSiLERiN oEvİn VE ORTAK ALINMAS| iı,B iı-ciı,İ
BAŞVtlRU TALEPLERiNnE isrBNEN EVRAKLAR

Madde 3l:

l. Ticari Taksi Çalışına Ruhsatı. Trafik Tescil Belgesinde kayıtlı olan araç salıiplerine
verilir. Belediyeden Ticari Taksi Çalışıııa Ruhsatı alınış araç sahibi veya sahipleri.
Belediyeye başvuru yaparak Encüınen Kararı alındıktan sonra. aracın Noterden satışını
yapabilirler veya oılak alabilirler .

2. BelediYeye baŞvurılıadan ve Enciiınen Kararı alınınadan yapılan satışlarda saıın alan bu
satıŞtan, ortak alnıalarda ortak bu hisse devrinden dolayı hak sahibi olamaz. iş bu
Yönetırıelikteki şaıtların da yerine getirilınesi zorunludur.

J Bel ed iye Encüıneni kararı le iptal ed len ,(T)T'aks Durağı Çal şnla R uhsatı sah p eI,1

bu d rtl ında hiçb lr hak. Zal,al, Zl van ve benzeri ebi nde bu unamazlar,
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T.c.
ıspARTA BELEDlyesi rvıecı-isi

Devirde, satışta ve ortak almada Encümen Kararı alınması için takip edilecek işlemler
sırasıyla;

l-( T) Plakalı TicariTaksiyiÇalışma Ruhsatlı Olarak Almak İsteyenler (Devir-
Ortaklık):

l. Dilekçe (Devir ile birlikte model değişikliği yapılacaksa dilekçede beliıtilir.)

2. Ticari Plaka Talısis Belgesi

3. Nüfus Müdürlüğünden ikaınetg6h belgesi

4. Araçları kullanınaya yetecek Sürücü Belgesi.

5. Ticari Taşıt Kullanına Belgesi fotokopisi. Bu belge kursiyer kartı ve geçici taşıt
kullanına belgesi ise onı,ın fotokopisi alınır. Daha sonra asıl olaıı dosyasına konur.

6. Ortak alıı-ıalarda da aynı evraklar taıııaınlanır .(Tüın ortaklar içiı-ı.)

2- ( T) Plakalı Ticari Taksiyi Çalışma Ruhsatlı Olarak Satmak İsteyenler (Devir-
Ortaklık):

l. Dilekçe

2. Belediye ye söz konusu plaka adına. tüm borç ve cezaların ödendiğine dair Mali İşler
Müdürlüğünden alınına borcu yoktur belgesi.

3. AraÇ üzerinde satılaınaz kaydı varsa bunun ka|dırıldığına dair ilgili kuruından yazı
getirilmesi gerekir.

4. Motorlu AraÇ Tescil ve Trafik belgeleri tanıaınlanarak her iki taraf lsparta Belediyesi
tjlaŞıın Hizınetleri Müdürlüğüne başvurularını yaparlar. Gerekli iııceleıne Ulİşını
Hizıııetleri Müdürlüğünce yapıldıktan soı]ra evraklar karar alınınak üzere Belejive
Encüıırenine gönderilir.
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1
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Özü : Ticari Plaka Yönetmeliğinin Görüşülmesi.

Dairesi : Ulaşım Hizmet|eri Müdürlüğü Evrak Ta,ve No

T.c.
İSPARTA BELEDİYESİ MECLİSİ

3- Encümen Kararı olumlu ise aracı alan kişi:

l. Noter satışı.

2. Trafik Tescil Belgesi (Ruhsat)-Vize kağıdı

3. Mali Sorumluluk Sigorta Poliçesi.

4. Plaka yazılı vergi levhası.

5. Sosyal güvenlik kaydı ile ilgili yazı. kayıt fotokopisi veya ilgili kuruma bizzat ödeme
yapılan son ayın makbuzu veya banka dekontu.

6. Eski Ticari Taksi Çalışına Ruhsatı ve 2 adet fotograf.

7. Bu iŞlemlerin Encüınen Kararının tebliğ tarihinden itibaren 30 gün içinde taınaınlanması
şarttır.

8. Tüıır bu evraklar taınamlanıp Isparta Belediyesi Ulaşıın Hizmetleri Müdürlüğüne teslim
edilirken Yönetıneliğin devir ücreti ile hüküınleri gereği, devir temlik ücreti tahsil edilir.
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T.c.
ıspARTA BELEDlyesi rvıecı_isi

VERASET YOLU
Madde 32:

E YAPlLAN KALLERDE YAPILACAK LEMLER

(T) Plakalı Ticari Taksi Çalışına Ruhsatı bulunan araç sahibinin ölüınü halinde,
mahkeıneden alınacak veraset ilaınında yazılı varislerin başvurusu üzerine ilgiIi
Noterlikten düzenlenıniş Motorlu Araç Tescil Belgesinde belirtilen ınirasçılar adına
BelediYe UIaşıın Hizınetleri Müdürlüğü tarafından (T) Plakalı Ticari Taksi Çalışına
Rulısatı düzenlenir.

2. AraÇ mirasÇılardan birinin üzerine düzenIenebileceği ve yönetmelik hüküıılerini yerine
getirınek şaılı ile tüm ınirasçılar adına da düzenlenebilir.

3. MirasÇıların Yönetmeliğin başvuru şartlarında belirtilen evrakları tamamlamaları
gerekir.

4. Mirasçılar için gerekli belgeIer istenirkeır; Yönetınelikte beliıtilen ticari o|arak ek iş
YaPmama. Sürücii Belgesi. Ticari Taşıt Kullanına belgesi şartları araıı|naz. Bu durumda
ınirasÇılar araçlarını kullanacak kişinin Sürücü Belgesini ve Ticari Taşı1 Kullanıııa
Belgelerini Isparta Belediyesi Ulaşıın Hizmetleri Müdürlüğüne teslim etınek zorundadıı..

5. MirasÇılar her şofor değişikliğinde bu belgeleri dosyasına konulıırası için Ulaşım
Hizınetleri Müdürlüğüne bildiriın yapınak zorundadır.

6. Mirasçılar kendi adına Trafik TesciI Belgesi çıkardıktan sonra (T) Plakalı Ticari Taksi
ÇalıŞına Ruhsatının kendileri adına düzenlenınesini isteıneyip, aracı bir başka şöhısa
satınak istediklerinde. Yönetınelik koşulIarına uygun kalınak ve Belediyeden izin alınak
suretiyle satış işlenıini yaparlar.

7. MirasÇılar adına (T) Plakalı Ticari Taksi Çalışıı-ıa Ruhsatı düzenleneceği rakdirde; devir
ve teınlik ücreti alıı-ıırıaz. Bir başka ş6hısa aracı satınak istedikleri takdirde devir ve
teınlik ücreti alıı-ıır.

Varisler arasında anlaşınazlık halinde; Belediye Hukuk İşleri Müdürlüğünün görüşleri
doğrultusunda işleın yapılır.

Ana. Baba. Çocııklara ve eşine yapılan devirlerde devir ücreti alıııınaz. Diğer kaı1
lrısınrları arasındaki devirlerde, tam devir ücreti alınır.

8

9

karar Tarihi

06-12-2019

Celse No

1

Karar No

234

t

\

Başkan
Katip
Katip

Şükrü BAşDEĞiRMEN
uğur BÜYÜKçULcu
Hakkı KAYA

Eki

Özü : Ticari Plaka Yönetmeliğinin Görüşülmesi

Dairesi : Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü Evrak Ta.ve No

42/

14^

||
t{
r1
t,
ır1
§

.;.

tı,,tr,

.r,

s;:t



T.c.
ıspARTA BELEDlyesi rvıecı-isi

icnl yoı.u iı,B ynpıı.AN SATışLARDA UyGuLANACAK KURALLAR
Madde 33:

Belediyeden (T) plakalı ticari taksi çalışına ruhsat|ı aracın icra ınarifetiyle satışı
yapılacağında icra dairelerince yapılacak satış ilanlarında "T" plakası hariç araç satışına
izin verilir.

2. Belediyeden (T) plakalı ticari taksi çalışma rulısatlı aracın icra ınarifetiyle satışı
sonucunda; yeni sahibinin Çalışına Rulısatı alabilınesi için. yöııetınelik şartlarına uygun
olınası ve yönetıneliğin22. ınaddesinde belirti|en evrakları taınaınlaınaları gerekir.

3. Ispaıta Belediyesi ınücavir alan sınırları içerisinde faa|iyet gösteren "T" diğer açılacak
harf grubundan verilen tahditli plakaların; plaka. lıat ve durak yerlerine yapı|an rehin
tesisi veya haciz işlemlerinin yapılaırıayacağı, sadece ınotor ve şasi nuııraralı araca
uygulanınası zorunl udur.

BELEDiYEDEN iziN ALMADAN YAPİLAN DEViRLERDE VEYA ORTAK ALMALARDA
YAPlLACAK işı-Enıı-rR

]\!adde 34:

lsparta Belediyesi Ulaşım Hizmetleri Müdürliiği,lnün izni oln,ıadan (T) plakalı ticari taksiyi alan,
satan, rehneden, devir ve satışının yapıldığının tespili halinde satış yapan araç sahibine gerekli
tutanak düzenlenerek Encünren' e sunulur. Enciimen kararı ile o yıl ki Çalışma Ruhsatı Harç
Bedelinin 2'Şer ( ikiŞer ) katı para cezası verilir. Para cezası her yıI yeniden değerlendirıııe
oraı]ına göre aıtırılır.

2. Devir iÇin istenen belgelerin taıııamlanıııası için yeni araç sahibine 30 gün süre verilir. Bu süre
zarflnda evraklarını taınamlayan araç sahibine yeni (T) plakalı ticari taksi çalışma ruhsatı
düzenlenir. Aksi takdirde boşta olan "T" plakası lsparta Belediyesi uhdesinde kalır.
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T.c.
İSPARTA BELEDİYESİ MECLİSİ

BEŞiNCi nÖı[lnı
İjcretler, tlygulama İle. İlglll Genel Esa.sIar ve Yasaklar, Cezalar, Denetim

trCRETLER ve ODEMELER
N'ladde 35:

Araç Uygunluk Belgesi Hizmet Bedeli: İşletme yılında ça|ışınasını sürdürecek ticari taksi
sahipleri heryıl Belediye Meclisi tarafından belirlenen Araç Uygunluk Belgesi Hiznret Bedelini.
Ma|i Hizınetler Müdürlüğiine her yılın Ocak ayı sonuna kadar öderler. Taksinretre ilk açılış
rayici bedelinin 5 katı olarak belirlenir.

2. (ialışma Ruhsatı Harç Bedeli:

a) Belediye tarafından belirlenen (T) plakalı ticari taksi işletınecilerden alınan yıllık çalışnıa ruhsatı
harÇ bedelidir. Bu ücret Belediye Meclisince her yıl belirlenir. Belirlenen ücretler her yıl Ocak ayının
sonuna kadar ödenir. Bu tutar| ortaklar hisseleri oraııında öderIer. Bir sonraki yıl borcu olanlar gecikme
cezası ile birIikte ödenıek suretiyle borcu yoktur belgesini ibraz ederek yeni çalışıııa ruhsatı
müracaatıııda bul unabi leceklerdir.
b) Ticari Taksi işletnıecileri. kendi istekleri ya da kendi hatalaı,ından dolayı araçlarının çalışmadığı.
sürücüsü tarafından çalıştırılnıadığı günler için çalışma ruhsatı ücretini ödemekten kaçınamaz ya da
geri ödenmesini talep eden-ıez.
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T.c.
İSPARTA BELEDİYESİ MECLİSi

3. Ticari Taksilerin Taşıma Ücret Tarifesi Bedeli: (T) Plakalı Ticari Taksi Çalışına
Ruhsatı sahipleri İlgili Meslek Odasıııca verilen "Ticari Taksilerin Taşıına Ücretİni"
ödeınek zorundadır. Bu tutarı oıtaklar hisseleri oranında öderler.

4. Ruhsatname Bedeli Ücreti: Belediyeden (T) Plakalı Ticari Taksi Çalışıı-ıa Ruhsatı
sahiPleri her yıl Belediye Meclisince kabul Ruhsatnaıne ücretini Ocak ayı sonuna kadar
ödeınek zorundadır. Bu tutarı oıtaklar hisseleri oranında öderler.

5. Yer İşgaliye Ücreti: Mülkiyeti Belediyeye ait tüın taksi durakları otopark ücretlerini
Belediye Meclisince her yıl belirlenen yer işgaliye ücretlerini öderler.

DEVİR VE TEMLiK Ücnnrİ
Madde 36-

l. Ticari taksi çalışma ruhsatı belgeli aracın devir iş|eıni için devir alandan Belediye
Meclisince her yıl kabul edilen üçüncii şahıslara devir "Devir ve Temlik Ücreti" olarak
Belediyeye ödenir. Ortak araçlarda devir, ortaklık hissesi payları nispetinde ödenir.

2. (T) Plakalı ticari taksiye ortak olunınada ödenecek devir teıılik ücreti. tam ücretin
ortaklık hissesi paylar nispetinde ödenir.

3. Devir ve Teınlik ücretleripeşin olarak ödenir

4. Devir ve Tenılik ücretiı-ıin taınaını ödenıı-ıeden aracııı ve ruhsatın başka birine devrine
iziı-ı verilınez.

5. Baba/ana-Çocuklar ve eşler arasında yapılan devirlerden, devir teınlik ücreti ödenınez.
aı-ıcak diğer kan ve sıhri hısımları arasındaki devirlerde taın devir ücreti ödenir.

6. Varisler adına ticari taksi çalışına ruhsatı belgesi düzenleneceği takdirde devir ve teırılik
ücreti ödenınez. Varisler bir başka şahsa (3.ncü kişilere) devir yapınak istedikleri
takdirde devir ve teınlik ücreti ödenir.
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T.c.
İSPARTA BELEDİYESİ MECLİSİ

BELED
Madde 37-

ALACAKLARINlN TAH LE LG L EMLER

İşletıneci taksitlerini. borçlarını ve cezalarını zanıanında ödemenıesi halinde Mali
Hizmetler Müdürlüğü'nce ödeme emri düzenlenerek verilen süre içerisinde borçlarını
ödeıneleri istenir. Bu süre içerisinde ödeıne yapmayanlardan 6l83 Sayılı Aınııe
Alacaklarının Tahsili Hakkındaki Kanun hüküınlerine göre tahsil6t yapılır. Borçlarını
ödemeyenlere Encümeııce l5 gün süre verilir. Bu süre içerisinde de ödenmemesi
durumunda Encüıı-ıeıı kararıyla çalışına rulrsatı iptal edilir.

2. Belediye Encüıneni tarailndan aracın çaIışıı-ıa rulısatının iptali, bağlı bulunduğu taksi
durağından çıkarılarak çalışınasının durdurulınası sonucu işletmeci uğrayacağı zararıhiç
bir şekilde Belediyeden talep edemez.

TUTULACAK KAY|TLAR
Madde 38 -
Sicil Kayıtları: Faaliyet göstereı] ticari taksilere ve şofürlere ait kayıtlar Belediye Ulaşıın
Hiznetleri Müdürliiğünce tutulı.ır. Kiınlik ve ikaınetgAh bilgiIeri ile cezai işlem bilgileri
ayrıntılı olarak tutulacaktır.
Zabıt Yarakası: lspaıla Belediyesi Ulaşıııı Hizııretleri Müdürlüğü yetkilileri ve Zabıta
Yetkilileri tarafından bu yönetnıelik hüküınlerine ııyınadığı tespit edilen araç sürücülerine
yönetınelik hüküınlerine göre tanziın edilen ceza tutanağıdır.
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T.c.
ıspARTA BELEDlyesi rvıecı_isi

TAKS TAŞlI\{A T
]\ladde 39

| . Ticari taksilerin taşıma ücreti ilgili Meslek Odasınca belirlenir,

2. En son alınan fiyat tarifesi kararı bir yenisi aIınana kadar geçerlidir

3. Fiyat Tarife Kartları, Isparta Belediyesi Ulaşım Hizınetleri Müdürlüğü tarafından l,ıazırlanır ve
onaylanır.

4. Fiyat tarifesinin ticari taksi içerisinde yolcuların görebilecekleri şekilde asılı bulunduruIması
zorunludur. Aksi takdirde ceza işlemi uygulanır.

5. Ücret ve taşıma tarifesi İ|giIi Meslek Odası tarafından belirlenir. Lokal uygulamalar yapmak ve
uygulamalardaki tarifeyi belirlenir..

Taksimetrelerde kullanılacak hesaptamalar;
AÇılıŞ ücreti (TL), Mesafe. Tarifesi (TLlKın.), Zaınan Tarifesi (TLlSaat), Birinı Zaman Ölçiim Aralıgı
(Dakika), Birin'ı Zanıan Ücreti (TL), Birim Mesafe Ölçüm aralığı (nıetre). Birinı N4esafİ Ücreti ve
Dönüşi,im Hızı ( Knı./Saat) değer|eri;

Açılış Mesafe Zaırıaıı
ücreti Tarifesi Tarifesi

Birinı zanıan
ölçtim
Aralığı

Biriıı
Mesafe
ölçtim
Aralığı

l00 Metre

Birim
Mesafe
Ücreti

Dönüşüın
Hızı

Km / Saat

Birin,ı
Zanıan
Ücreti

TL/Km TLlSaat .sn/dk/saatrf.

Başkan şükrü BAş_DEĞiRMEN
Uğur BUYUKÇULCU
Hakkı KAYA
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T.c.
ıspARTA BELEDlyesi ıvıecı_isi

Dt]RAK TEN,IS l ,(,
N'ladde .10:

l. Durakta faaliyet gösteren taksi sahip|erinin çoğunluk oyuyla seçilen ve Belediye tarafından
uygun bulunan. seçilenıeme durumunda ise Isparta Belediyesi Ulaşım Hizınetleri Müdürlüğü
1arafından belirlenen ve duraktaki düzen ve işleyişten Isparta Belediyesine karşı sorumlu kişidir.

2. Her durak için bir temsilci seçilecek olup, seçilen temsilcinin ismi Meslek Odası ve Belediye
Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğüne bildirilecektir.

3. Temsilci, Belediyenin almış olduğu 1ünı karar ve uygulamaları durak üyelerine bildirmekle
yükümlüdür.

4. Durak temsilcisi Taksi Durağı adına bilgi ve tanıtınl içeren kartvizit bastırarak işletmeci veya
sürücülere vererek dağıttırır.

5. İşIetmeci veya sürücüler kendi şahsi bilgi ve telefonlarını durak adını kullanarak kartvizit
bastıramaz ve dağıtaınaz. Buna göz yumduğu anlaşılan durak temsilcisine / yapan Ticari Taksi
Sahibine cezai işlen,ı uygulanır.

6. Taksi Durak Temsilcisi devir alacak kişilerden durağın geriye dönük borcu ile ilgili herhangi bir
ücret talep edemez.

7. Belediye Encümen Kararı ile çalışınası uygun görülen ve durağa gönderilen ticari taksi
iŞletınecilerinden ayakbastI parası. hava parası, peştaınallık vb. adlarda para talep
edilınesi kesinlikle yasaktır.

8. Her Taksi, bağlı olduğu durakta bekleıne yapar. Hareket ve bekleme süreleri. çalışına
oıtarnına göre durak teınsilcisi tarafından belirlenir.

9 Durak teınsilcisi Ulaşıın Hizınetleri Müdürlüğüne aylık nöbet çizelgesi gönderınekle
yüküıılüdür.

l0. Durak teınsilci Sl Il lIl d Il ı,ak çal lşan Iarı ııdan herhangi biriı-ı l]e sebepIe ol LlrSa O [lll
duraktan uzakI aşt ı rlna. pa[a ceZaSl Ven]] e gi bi yetk
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. Her durak. durak kulübesi
belirlenıniş bekleme yerleri

T.c.
İSPARTA BELEDİYESİ MECLiSİ

içerisine; durağın Encüınen Kararı ile kuruluş tarih ve sayısının,
nin. durakta çalışan araç plakalarının listesinin, stirücülerin

fotoğraflannın bulunduğu durak panosu takınak zorundadır.

. Durak Panosu. ilgili Meslek Odası Başkanlığınca iınzalanınış olınalıdır. ilgili durak
iÇerisinde durak panosunun hazırlanınasından ve takibinden durak teınsilcisi soruıılu olup,
durak panosunun takılınadığının ve düzenli olarak takip edilınediğinin tespiti duruında durak
temsiIcisine cezai işleın uygulanır.

. Durak Teınsilcisi Durak Karar Defterini düzenli ve durakta tutınakla yüküınlüdür.

ı Durak Karar defteri Belediye Ulaşıın Hizınetleri Müdürlüğü tarafından onay|ı olacak ve
karar defterinde silıne. kazıma ve sayfa koparma kesinlikle yasaktır.

ı Durak ÇalıŞanları tarafından oy çokluğu ile alınan karar. eğer yönetınelik lıüküınlerine göre
uygun değilse alınan karar yok hükıııündedir.

. Durak tenısilcisiııin oy çokluğu ile alınış olduğu ve Ulaşıın Hizınetleri Müdürlüğünün
uygun bulduğu karara durak çalışanlarının hepsinin uyınası zorunludur.

ı Her durakta durak tenısilcisi tarafından yapılan yazışııraların ve evrakların saklaııdığı evrak
dolabı olacakıır.

Başkan
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T.c.
İSPARTA BELEDİYESİ MECLİSİ

TAKSi Dt]RAK KoNTE.IANt.ARI
Madde 4l:
l-Ulaşım planlaması gereği; duraklarda araç eksiltıııe, artt|rma, durakları birIeştirme. durak yerlerini
değiştirnıe veya durakların kaldırılnıası koırularında 5393 sayılı Belediye Kanunun l5. maddesinin (p)
bendine istinaden Isparta Belediyesi Encünrenince karar verilir.
2-Isparta Belediyesi denetimi altında bulunan mevcut taksi duraklarlnın araç kontenjanları aşağıdaki
gibidir.

l)t lt.\K _\I)l ARı(,
KoNl,E.lANl

l ADAt.ET TAKSi l0 ARAÇ

2 n I)LiYE TAKSi 3 ARAÇ
J AKSIJ TAKSi 3 ARAÇ
-l ALAY TAKSİ 7 ARAÇ
5 ANAt)()t-t ] l AKSi 2 ARAÇ
6 AS TAKSİ 2 ARAÇ
,7 AYAZN4ANA TAKSi 4 ARAÇ
tl I]iRLiK l 

^KSi
5 

^RAÇ
9 ÇAĞLAR TAKSi 4 ARAÇ
0 ÇAKlR TAKSi 2 ARAÇ
l DöRTYOL lAKSi 2 ARAÇ
2 EME,K TAKSi 4 AltAÇ

G(Jü-iS,üAN ln KSi 5 ARAÇ
] HAt.lKENT,IAKSi l ARAÇ

KOMANDO TAKSi 4 ARAÇ
6 KoNAK T,AKSi 6 ARAÇ
,7 KÖY GARAJl TAKSi l l ARAÇ
8 KÜLTÜR TAKSi 6 ARAÇ

9
MEYDAN

1,AKSi ARAÇ

t

\ I

Başka
Katip

n şükrü BAşDEĞiRMEN
uğur BÜYÜKÇuLcU
Hakkı KAYAKatip

karar Tarihi

06_1 2-201 9

Celse No

1

Karar No

234

Eki

Özu : Ticari Plaka Yönetmeliğinin Görüşülmesi.

Dairesi . Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü Evrak Ta.ve No
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T.c.
İSPARTA BELEDİYESi MECLİSİ

20 M GROS TAKSİ 4 ARAÇ
2l MiMAR S AN TAKS l0 ARA
22 MURAT TAKSİ 4A
/.-, oLiMPiYAT TAKSİ l0A
24 BAY TAKSİ 4A
5 SARAY TAKSi 5A

S LER TAKSİ l2 ARAÇ
7 iR ııasıeN rarsi l6A
8 reRııiNaı- rarsi 30A

TREN cnR rarsi 3 ARAÇ
TURAN rarsi l ARA

l vARAN rarsi 5A
2 Y rspı- rarsi 2A

Başkan
Katip
Katip

şükrü BAşDEĞiRMEN
uğur BÜYÜKçULcU
Hakkı KAYA

karar Tarihi

06-1 2-201 9

Celse No

1

Karar No

234

Eki

Özü : Ticari Plaka Yönetmeliğinin Görüşülmesi.

Dairesi : Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü Evrak Ta.ve No
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T.c.
İSPARTA BELEDİYESİ MECLİSİ

YETLER ND[ ERLEND LN,l ES
Madde 42- Türk Ticaret Kanunu, Borçlar Kanunu, Belediye Kanunu ve Karayolları Trafik
Kanunundaki işletenin ve durak sahibinin soruınluluğuna ilişkin hüküınler ile taşıınacı ve
taşınan arasında vuku bulabilecek anlaşııazlıkların giderilınesi aınacıyla açılacak davalara ait
hususlar saklı kalınak kaydıyla; bu ınadde hüküınleri ile bu Yönetııelikteki diğer hükümlere
uygun davranmadıkları anlaşılanlarla ilgili şikdyetler Ulaşıın Hizmetleri Müdürlüğünce
değerlendirilir.

CEZA VERMEYE YETKİLi ORGANLAR
Madde 43: (T) Plakalı ticari taksi sahip|eri ile şoftirleri bu yöıretme|ik hüküınlerine göre,
aşağıdaki kuruın görevl i lerince denetlenebilir.

l. EınniyetGörevli|eri"

2. Jandarına Komutanlığı Trafik ekipleri ve Özel kanunlarla Denetiın Yetkisi Bulunanlar,

3. Ulaştırına Bakanlığı Bölge Müdürlüğü görevlileri (Karayolları Taş. Kanununa giren
konularda)

4. UlaŞıın Hizınetleri Müdürlüğüne bağlı Belediye Personelleri ınevzuatları çerçevesinde
her türlü denetiıni yapar.

_5. Ayrıca lsparta Belediyesi Ulaşıın Hizınetleri Müdürlüğü adıı-ıa denetiın görevi verilen
eleınanlar (Bu görevliler. ) Ispaıta Belediyesi Ulaşım Hizınetleri Müdürlüğü tarafından
verilecek Denetçi Belgesi ile denetiın yaparlar)

6. Belediye Ulaşım Hizınetleri Müdiirlüğü Ekiplerince ve Diğer Deı-ıetiın Görevlilerinin
yaptığı, denetiııılerde tespit edilen eksikler rapor haliııe getirilir ve düzenlerıeıı tespit
raporunun bir sureti yönerge gereğince gerekli yaptırıı,ıı|arın uygulanınası için lspaı-ta
BeIediyesi Ulaşıın Hizınetleri Müdürlüğüne gönderilir.

7 dari para ceza|arl Kabahat ler KallIlll tl. Karayol arl Tratl k Kaı-ı l-| ll u Ve Yönetıneliğ |.

K arayol tl Taşıına Kallull tl ve Yönet lll ıgınIn ilgi h iik ırr lerl çerçevesı nd e uy,gu lan lr,

karar Tarihi

06-1 2-201 9

Celse No

1

Karar No

234
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Başkan
Katip
Katip

şükrü BAşDEĞiRMEN
Uğur BÜYÜKçULcu
Hakkı KAYA

Eki

nelmeliğinin Görüşülmesi.Özü : Ticari Plaka Yö

Dairesi UlaşımHizmetleriMüdürlüğü Evrak Ta,ve No
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T.c.
İSPARTA BELEDİYESİ MECLİSİ

ı Ticari Taksi sahip|eri ve süriicüIerinin yönetmelik hükümlerine aykırı olarak işlemiş
oldukları her kusurda, l608 Sayılı Kanun hükümleri uygulanır. lspaıta Belediyesi Ulaşım
Hizınetleri Müdürlüğü ye ZabıIa yetkiIilerince düzenlenen zabıt varakaları Belediye
Encüıneniııe gönderi l ir.

. Mali İŞler Müdürlüğünce Encüınen Kararının tebliğinden itibaren yasal süre zarfında
ödeınenin yapılınası zorunludur. Ödeıne yapılınadığı takdirde; Mali İşler Müdürlüğünce
ödenıe eınri düzenlenir. Bu süre içerisinde ödeme yapanlardan 6l 83 Sayılı Kanun
hüktiıı-ıleriııe göre tahsiI6t 1,apılır. Veri|en 7 takviın günü süre sonunda ödeıne yapılınayaı-ı
araçlar Ulaşıın Hiznetleri Müdürlüğünce otoparkta bağlanır. Cezalı tahsil6t yapı|ıncaya kadar
araç otoparkta kalır. Çekici ve otopark ücretleri araç sahibi tarafından ödenir.

. Ödeınenin zaınanında yapılınaıııasından dolayı otoparka bağlanan araçların Ticari Taksi
Çalışma Ruhsatı Encüınen Kararı ile iptal edilir.

. Ticari taksi işletınecilerine veya süriicülerine bu yönetınelik hüküın|erine göre lıer türlü ceza
Belediye Encüıneni tarafından verilir.

ı VatandaŞ denetimi; vatandaşların taksi aracıyla ilgili olan ve bu yönetınelik konusuna
hizınetlerle ilgili şikdyetleri. Belediyeye yazılı olarak yapılacak ve şikayet dilekçesinde;
Şik6yetin konusu, aracın plakası. yeri. tarih ve saati ile şikdyetçiı-ıin adı soyadı ve açık adresi
bulunacak; ayrıca şikdyete konu olan olaya ilişkin varsa iki tanığın adı soyadı ve açık adresleri
bildirilecektir. Bu usule uygun olınayan şikdyetler Belediyece dikkate alınmaz.

ı Meslek Odası Denetimi; Meslek Odası Yönetiıı Kurulunun görevlendirileceği Denetiııı
Görevlileri tarafından yapılacaktır.

ı Meslek Odasından ceza uygulanması aıTıacıyla gelen yazılı talepler. Belediye Encüınen
kararı ile uygulanır.

. Çekici ve otopark ücretleri araç sahibi tarafından ödenir.

\z

Başkan
Katip
Katip

şükrü BAşDEĞiRMEN
uğur BÜYÜKçuLcu
Hakkı KAYA

karar Tarihi

06-1 2-201 9

Celse No

1

Karar No

234

Eki

özü Ticari Plaka YQnetmeliğinin Görüşülmesi,

Dairesi UlaşımHizmetleriMüdürlüğü Evrak Ta.ve No
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T.c.
İSPARTA BELEDİYESİ MECLİSİ

T RAZ
Madde 44:Ticari Taksi işleticisi bu yönetmeIik hüküm|erine göre veriImiş yaptırımlar hakkında.
bildirim tarihinden itibaren l5 (onbeş) gün içinde İtiraz lsparta. Bölge idare Mahkemesine yapılır.

TEBLIGAT ADRESl
Madde 45: Ticari taksi işleticisi kendilerine yapılacak teb|igata esas olarak tebligat adresini, kendisi ile
istihdam ettikleri personelin ikametgdh adreslerini ve değişiklik olduğunda yazılı o|arak beyan etmek
zorundadır. Bildirim olan adrese tebligat yapılmış sayılır.

SORUMLULUK
Madde 46: (T)Taksi Durağı Çalışma Ruhsatı sahipleri ve sürücüsü her türlü faaliyetleri nedeni ile
doğacak mali, hukuki ve cezai sonuçlardan doğrudan soruınludurlar. Bu nedenle Belediye'ye herhangi
bir sorumluluk atfedilemez.

Madde 47: 
CEZALAR

ÇalıŞına ruhsatı verilen araç sahipleri bu yönetmelik hükümlerine aynen uyacaklarını kabul
ederler. Bu yönetmelik hükümlerine uymayan işleticilere ve araç sürücüsüne, parka çekme, para
cezasl Ve ruhsat iptali cezaları uygulanır. Cezalar Denetim görevlilerince düzenleneıı tutanakIara
dayanı larak Belediye Encüınenince karara bağ|anır.

2. İdari Yaptırıırı Karar Tutanağı, bu yönetnıelikte belirıilen ve aynı zamanda da aşağıda maddeler
ha|inde yazılan taliınatlara uymayan araçlara ve/veya araç sahipleriıre;

karar Tarihi

06-12-2019

Celse No

1

Karar No

234
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Başkan
Katip
Katip

şükrü BAşDEĞiRMEN
uğur BÜYÜKÇULcU
Hakkı KAYA

Eki

Özü : Ticari Plaka Yönetmeliğinin Görüşülmesi.

Dairesi . Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü Evrak Ta,ve No
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T.c.
İSPARTA BELEDİYESİ MECLİSİ

. Yöı,ıetmel iğe aykırı hareket edenler hakkıııda; 5393 sayılı Belediye Kanunu,29l8 sayılı Karayo|ları
Trafik Kanununu,4925 sayılı Karayolları Taşıma Kanunu. l608 (l5l) sayılı Umuru Belediyeye
Müteallik Ahk6mı Cezaiye Hakkındaki Kanun, 5326 sayılı Kabahatler Kanunu, KarayoIları Trafik
Yönetmeliği. hüküm|eri gereğince aşağıda nıaddeler halinde verilen yasal işlemler uygulanır:

a)I'inci Tip ceza, 5326 sayılı Kabahatler Kanunu'nun 32.maddesi uyguIanır.
b) 2'inci Tip ceza,taksimetre açılış rayicinin l50 katı para cezası ile birlikte Araca I5 gün trafikten
n-ren cezası uygulanır. Araç belediyenin otoparkına çekilir.
c)
2'inci Tip ceza, taksimetre açılış rayicinin 300 katı para cezası ile birlikte Araca 30 gün trafikten men
cezası uygulanır. Araç belediyenin otoparkına çekilir.
d) 4'üncü Tip ceza, Belediye Hukuk İşleri Müdürlüğünün görüşü doğrultusunda Çalışma Ruhsatı ve
(T) plakası iptali cezası uygulanır.

I
,it

\z

Başkan
Katip
Katip

şükrü BAŞDEĞiRMEN
uğur BÜYÜKÇuLcU
Hakkı KAYA

karar Tarihi

06-12-2019

Celse No

1

Karar No

234

Eki

Özü : Ticari Plaka Yönetmeliğinin

Dairesi : Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü Evrak Ta.ve No

,İ

55ll

].l

,t.ğ
"l*or, n,:s

,,.$



T.c.
ıspARTA BELEDlyesi ıvıecı-isl

ı Pı..\K.\ı.l (,. ,|,AK (,l.-Z.\ \ _\l,,I,1ltı\l ( ı._ l,\ l,.

6 Ilarekct progıalııına u).nlaııa ( ıııüc[ıir sebeple r hariç)

7 Yolcuya hakaret etme veya kötü davranma

l'eknik özell iklerini 1,itirnıiş aracın onarım ını yapnıadarı sefere
çıkııak.

Suç niteliği içeren e1,Ien-ıler ve uyguIanacak cezalar aşağıda belirlendiği gibidir.

S.No Suçun Niteıiği ilk Seferde

, Belcdil,e MecIis kararına göre belirlenen Taksimetre tarifbsini l'inci Tip' taksimetre cilıazına işlettirmeıııek. (Ayar yaptırmanıak ) Ceza

2 Kirli Araçla Sel'ere Başlamak |'inci TiP
Ceza

3 Sürücünün Sefer Sırasında Sigara içınesi l'inci TiP
Ceza

,l Yönetnrelikte belirtilen kılık-kıl,al'eıe uynıamak l'inci '|'iP

Ceza

, Durağı dışında gereksiz bekleme yapnıak. nizami yanaşınadan l'inci Tip- 
1,olcu almak. indinnek vb. Ceza

ikincl
'|'ekrar

3'üncü T'ip
Ceza
2'inci 1'ip
Ceza
2'inci 1'ip
C'eza
2'inci l ip
Ceza
2'inci 1'ip
Ceza

['ıçü ncü
Tckrar
;l'iincü 1'ip
Ceza
-3'üncü T'ip
Ceza

3'üncü T'ip
Ceza
3'üncü 1'ip
Ceza

l)ördü ncü
'fekrar

4'üncü Tip
Ceza

8

9

I'inci Tin
Ceı, ' 2'inci Tip

Ceza
l'inci Tip 3'üncü Tip
Ceza Ceza
Araç
Yapılıncaya 3'üncü Tip
kadar ceza
seferden Men
|'inci Tip 2'inci Tip
Ceza Ceza

l'inci Tip 2'inci l ip
Ceza Cez_a

4'üncü T ip
Ceza

4'üncü 1'ip
Ceza

4'üncü Tip
Ceza
sürücüniin
işten

Çıkarılınası

4'üncü Tip
Cez

l0

Yolcu vg araç gür,enliğini tehlike),c düşürecek biçinıde
uygunsuz ve yüksek hızla araç kullanmak

Denetinı Görevlilerine hakarel etmek veya kötü muaıırelede
bulunnıak

,.i

^l

karar Tarihi

06-12-2019

Celse No

1

Karar No

234

t

şükrü BAŞDEĞiRMEN
Uğur BÜYÜKçULcU
Hakkı KAYA

Başkan
Katip
Katip

Eki

Özü . Ticari Plaka Yönetmeliğinin Görüşülmesi

Dairesi : Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü Evrak Ta.ve No
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T.c.
lSPARTA BELEDİYESİ MECLİSİ

Başkan
Katip
Katip

şükrü BAşDEĞiRMEN
Uğur BÜYÜKçuLcU
Hakkı KAYA

karar Tarihi

06-12-2019

Celse No

1

Karar No

234

Eki

Özü : Ticari Plaka Yönetmeliğinin Görüşülmesi.

Dairesi : Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü Evrak Ta.ve No

l l Alkollü araç kullanılması

l2 Denetiın Görevlilerinin Taliınatlarına uyınaınak

l3 Taksi durağı çalışma programını erken tatil etnıesi

l4 Aracın parka çekilınesi için tebliğ yapılınasına
rağınen aracın otoparka gönderilııeınesi
lsparta Belediyesi ve bağlı şirketlerle ilgili her türlü
ilan. reklam ve duyuruyu araçlarda ınuhafaza
etmeıne. tahribi halinde yenisini astırınaına

Karayolları ve Trafik Yönetmeliklerine göre
l6 araçIarda aranacak özelliklerden herhangi birini

yerine getinnemek,

Araç
yanılıncava

l |ncı llP 
Kada,Leza 
seferden
Men

l'inci Tip 2'inci Tip 3'üncü Tip
ceza ceza ceza

2'inciTip 4'iiııcü Tip
Ceza Ceza

l'inci Tip 2'inci Tip 4'üncü Tip
c,eza ceza ceza
3'üncü Tip 4'üncü Tip
Ceza Ceza

2'inci Tip
Ceza

sürücünün
işıen
Çıkarılması
2'inciTip
Ceza
2'inciTip
Ceza

2'inci'fip
Ceza

4'üncü Tip
Ceza

3'üııcü Tip
C,eza

l'inci Tip
Ceza
l'inci Tip
Ceza
4'üncü Tip
Ceza

|'inci Tip
Ceza

l5

17

l8

l9

Teyp ve Radyo çalmak. Havalı Korııa kullanınak
( çalmak) vb.
Toplu olarak direniş yapmak, taşıınacılık
yapınamak, Taşıınacılığı aksatınak. gösteri yapıııak
vb. eylemlerde bulunınak.

Mazeretsiz olarak yolculuğu yarım bırakıııak.

Belediye Encümen kararı veya il trafik komisyon
kararı olmadan dı"ıraklarda çalışınak

20
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Başkan
Katip
Katip

şükrü B_AŞ_DEĞ|RMEN
Uğur BUYUKÇULCU
Hakkı KAYA

karar Tarihi

06-1 2-201 9

Celse No

1

Karar No

234

Eki

Özü Ticari Plaka Yönetmeliğinin Görüşülmesi.

Dairesi : Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü Evrak Ta.ve No

T.c.
lsPARTA BELEDıYesi ruıecı_İsİ

2|

22

23

24

25

Belirlenen Yolcu Taşın-ıa Ücret Tarifesine Uymamak

Denetim görevlilerine silahlı ( ateşli vey.a kesici) sa|dırıda
bulunmak.

Çalışma ruhsatı olmadan ticari o|arak çalışmak

Kendi durağı dışındaki duraklarda izinsiz olarak yolcu
taşınracılığı 1,apaıı Taksiler.

Ana caddelerde tepe lambası açık şekilde bekleme yapmak

l'inci'lip
Ceza
4'üncü'l'ip
Ceza
2'inci 'l'ip

Ceza
l'inci 1'ip
Ceza
l'inci 'I'ip

Ceza

2'inci Tip
Ceza

3'üncü Tip
Ceza

4'üncü'|'ip
Cez,a

4'üncü'I'ip
Ceza
2'inci 'l ip
Ceı,a
2'inci 'l ip
(|eza
'[aksin,ıe tre

açı l ış
ra1 icinin 300
kalı para
cczasl

3'üncü l-ip
('eza
3'üncü Tip
Ceza
Taksinıetre
açılış
ra1 icinin 600
katı para
ceZasl

4'üncü'|'ip
Ceza

26 5 günden fazla mazeretsiz olarak durağa gelmeme. l'inci 1'ip
Ceza

4'iincü 1'ip
('eza

27 l5 günden f'azla mazeretsiz olarak durağa gelmeme. 3'üncü'tip
Ceza

4'üncü'tip
Ceza

28

29

30

(T)plakası Dncün-ıen Kararı ile iptal edilmesine rağnıen ticari
plakayı teslim etıııenrek

Taksinıetre
açılış
ral,icin in
l ()00 katı
para cezi]sl

Ticari l'aksiyi depolanıa yerinin haricinde gelişi güzel park
etnıek l'inci

Ceza
Tip 2'inci Tip

Ceza
3'üncü T'ip
Ceza

Yönelmclik htikünılerine al,kırı sürücü çalıştırnıak
l'inci 'l ip
Ccza

2'inci 1'ip
Ceza

3'üncü'I'ip
Ceza

ıl'iincü Tip
Ceza

iı
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şükrü BAşDEĞiRMEN
Uğur BÜYÜKçULcu
Hakkı KAYA

karar Tarihi

06-1 2-201 9

Celse No

1

Karar No

234

Eki

Özü : Ticari Plaka inin Görüşülmesi.

Dairesi : Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü Evrak Ta.ve No

T.c.
ısPARTA BELEDıYesİ rvıecı_isi

3l Durak Teınsilcisinin belirlediği sıraya riayet etmeıne
l'inci Tip
Ceza

32 Durağın oıtak giderlerine katıln-ıaı-na
l'inci Tip
Ceza

JJ

Taksimetre
açılış

Belediyeden izin alınınadan etkinlik yapınak ı.ayicinin
l 00 katı

?ffixil:
Durak teınsilcisinin Ulaşıın Hizmetleri açılış
Müdürlüğüne aylık nöbet çizelgesini gönderınemesi rayicinin

l00 katı
para cezasl

Taksiınetrenin altında veya üstünde ücret alııau l'inci TiPl[ Ceza
İzinsiz afiş, kartvizit bastınnak dağıtınak. kamu açık l'inci Tip
alanlara yapıştırınak Ceza

Taksiınetre

Durağa Encüınen kararı ile gönderileıı Ticari Taksi uÇ'l'Ş. 
.

sahibinden hava parası vb. talep etınek !?J?|]İ
para cezasl

o/o50 vb. şekilde indiriın yapıııak,sosyal medyada l 'inci Tip
paylaşınak,reklam yapınak Ceza
Belediyenin belirlediği taksi logosunun hariciııde l'inci Tip
logo kullanınak Ceza

34

35

36

Jl

38

39

2'inciTip
Ceza

2'inciTip
Ceza

3'üı-ıcü Tip
Ceza

3'üncü Tip
Ceza

3'üncü Tip 4'üncü Tip
Ceza Ceza

2'inciTip
Ceza

3'üncü Tip
Ceza

2'inci Tip
Ceza
2'inci Tip
C,eza

3'üncü Tip
Ceza
3'üncü Tip
Ceza

Yönetmelikte yasaklanan, yapılınası men edilen ve
40 yııkandaki ceza maddeleri dışırıda kalan uyguIaına

ve davranışlar

l'iııci Tip
Ceza

3'üncü Tip 4'üncü Tip
Ceza Ceza

2'inciTip
Ceza
2'inci Tip
Ceza

2'inciTip
Ceza

3'üncü Tip 4'üncü Tip
Ceza Ceza
3'üncü Tip
Ceza
Taksiınetre
açı lış

4 uncu l lnravlclnln
ısbo ı<atı ceza

para
ğ

,J

t, ,,
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Başkan
Katip
Katip



T.c.
ıspARTA BELEDlyesi rvıecı_isi

Madde 48: Bir taksi durağında çalışan kişinin, aynı durakta çalışan kişilerle uyuınlu
ÇallŞınanıası, durağın genel kurallarına uymayarak her konuda sorun çıkartınası veya durak ve
durak dıŞlnda ınenfaat sağlaınak suretiyle bazı ruhsatsız kişi veya kişileri durakta veya durak
Yakınlarında çaIıştırınak suretiyle ınenfaat sağlamak aınacıyla idarenin eınir ve yasaklarıı-ıa
ınuhalefet eden ve bu hareketinde ısrarcı olan kişiler hakkında; 5326 Sayılı Kabahatler
Kanununun 32.ınaddesini ihlal ettiğinden durumun mahalli ve yetkili Belediye Trafik zabıta
marifetiyle tespit edilerek tanziın edilecek tutanağın gereği yapılınak üzere Mahalli
Cuınhuriyet Başsavc ıl ığına su.ç duyurusunda bulunulabi l ir.

HUKUM BULUNMAYAN HALLER
Madde 49.
T plakalı ticari taksi|erin sevk ve idaresi, çalışına şaılları ve çalışına düzeni, "(T)Taksi Durağı
Çalışına Ruhsatı" araç sahiplerinin iş ve işleınleri ile ilgili işbu yönetmelikte bulunınayan
konular lıakkında uygulanacak her türlü cezai ııüeyyide (Ticari taksinin Ticaret ve Sanattan
Men Edilınesi ve Ruhsat İptali ) d6hil Isparta Belediye Encüınenini tarafından belirlenir.yününı,üx
Madde 50:5393 Sayılı Belediye Kanununuı-ı l5lf ve l5lp Maddelerinde verilen yetkiye
daYanarak hazırlanan iş bu yöııetınelik Belediye Meclisince kabul edilip,30ll sayılı Resİni
Gazete de yayıınlanacak Olan Yönetmelikler Hakkında Kanunun 2. Maddesi gereğince
malıalli gazeteler veya diğer yayın organlarınca ilan edildiği tarihte yürürlüğe girer.
YURUTME
Madde 5l: Bu yöııetmeliği lspaıta Be|ediye Başkanlığı adına Ulaşım Hiznetleri Müdürlüğü
Yürütür' 

GEçiCi MADDELER
Madde 52:
GeÇici Madde l: Mevcut araçlar için yönetmelik yayıın tarihinden itibaren 6 ay (altı ay ) yaş
geçiş sürecinde taınaınlanacaktır.
a) 07.0l .20l3 tarihli ve 20l3ll sayıIı Belediye Meclisi
Belediyesi Şehir içi (T) Serisi Taksilerin uyınaları gereken
değişi kI ik ekleri ile beraber yürürl ükteı-ı kaldırı lınıştır.

Kararı ile kabul edilen lsparta
esaslara dair yönetınelik ve tüıı
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Başkan
Katip
Katip

Şükrü BAşDEĞiRMEN
Uğur BÜYÜKÇULcU
Hakkı KAYA

karar Tarihi

06-12-2019
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Eki
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Özü . Ticari Plaka Yönetmeliğinin Görüşülmesi.



T.c.
İSPARTA BELEDİYESİ MECLİSİ

T.C.
lSPARTA BELEDiYE BAŞKANLlĞl

SERViS ARAÇLARI (S-C) PLAKALAR / TAKSi DURAKLARI VE ( T ) PLAKAL|
ricıni rexsi yöN Ernıoı.iĞ i

niniNci nöı-tııı

spnvis ARAçLARı yöNBrı.r Eı.iĞ i
Amaç, Kapsam, Yasal Dal,anak, Tanımlar

AMAÇ:
Madde l- Bu Yönetıııelik Ispaıta Beledil,esi sınırları ve Mücavir alanlar içerisinde. belirlenen
güzerg6hlarda yolcu taşıı-ı-ıa izni verilen "C" ve '"S" serisinden servis araçları ve tüın servis
araÇlarının hangi koşullar altında ve ne şekilde çalışacak|annı. bunların işleticileri ile verilen
hizınetten yararlanan kişi ve kuruluşlar arasındaki ilişkileri, uygulamayı yürütecek ve
denetleyecek olan kuruluş ve organların yetki ve soruınluluk alanlarını beIirlemek aınacıyla
hazırlanmıştır.
KAPSAM:
Madde 2-Bu Yönetmelik;

l. Resmi ve Özel Kuruluşların kent içi yolcu taşıına isteınine ücreti karşılığında cevap
veren özel yada tüzel kişilere aiı (S ) plakalı araçları.

2. Okul öncesi,kreş,gündüz bakım evleri.çocuk ku|ııpleri. ilköğreniın ve orta öğrenim
öğrencilerini taşıınak üzere okul servis aracı olarak kullanılan (C plakalı araçIarı)

3. İl Villi Eğitiın Müdürlüğü tarafındaı-ı taşıınalı eğitiın ihalesine göre Belediye sınırları
dışına/d ışından yapı lan oku I servis lıizınetlerinde k u l |an ı laıı araçları,

4. Bu araçlardan faydalanan ı.esıni ve özel kuruluşları.
Mülkiyetlerindeki araçlarla kendi personelini ücretsiz taş özel kuruluşları kapsar,

I
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şükrü BAşDEĞiRMEN
uğur BÜYÜKçuLcU
Hakkı KAYA
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İSPARTA BELEDİYESİ MECLİSi
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Başkan
Katip
Katip

Şükrü BAŞDEĞinıvıeN
Uğur BÜYÜKçULcU
Hakkı KAYA

karar Tarihi

06-1 2-201 9

Celse No

1

Karar No

234

Eki

özü : Ticari plaka yönetmel iğinin Görüşülmesi

Dairesi . Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü Evrak Ta.ve No

YASAL DAYANAK
Madde 3-Bu yönetmelik yasal dayanağını.

l. 5393 Sayılı Belediye Kanunun l5lf. ve l5ip. Maddesi,

2. 29 l8 sayılı Karayolları Traflk Kanuııiı.

3. l608 ( l 5 l ) sayılı Uıı-ıuru Belediyeye Müteallik Ahkdını Cezaiye hakkındaki Kaıruır,

4. Kaınu Kuruın ve Kuruluşları Personel Servis Hizınet Yöneineliği ,(2510212004 tarih
ve 25384 Resrııi Gazete)

5. Bakanlar Kurulu'nuıı Ticari Plakaların Verilınesine İllştin Usul ve Esaslar
Hakkındaki Kararı,(Son şekli uygulanır.), 24.12.1994 tarih ve 22l5l sayılı resıni
gazete ile 04.06.1998 tarih 23362 sayılı resıni gazetedeki değişiklikler ile
25.10.2017 tarih ve 3022l sayı|ı Resıni Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren Okul
Servis AraÇları Hizınet Yönetıneliğindeki hüküınIerinde tanırı-ılaııan organIarla
eşgüdünı ve diizen içinde sürdiirtiliir. (Son şekIi uyguIanır)

6. Karayolu Taşıına Yönetı-ııeliği,

Bıı yönetınelikte Iıerl-ıangi bir kişi ya da kuruluşa getirilen yüküınliiltik. o kişi ya da
kuruluşun herhangi bir ınevzuatla tabi olduğu yüküınlülüklerinden ınasuniyet veya
ınuafiyet sağlaıııaz.

8. 5326 sayılı kabahatler kanunu,

9. Okul Servis Araçları Hizıııet Yönetıneliği,( Danıştay 8. Dairesinin 12,02.2010 tarihli
ve Esas 2009/10048 sayılı kararı )

7

l062

6<?-

T.



T.c.
İSPARTA BELEDİYESİ MECLİSİ

TANIMLAR:
Madde 4-
Bıı yönetınelikte geçen teriınlerderı.
BELEDIYE : lspa(a Belediyesini,
ULAŞIM HİZMETLEnİ rUÜOÜnLÜĞÜ: Tüın Servis Araçları i|e ilgiIi iş ve işleınleri
yürüten, Denetiınini yapan lspaıta Belediyesi [Jlaşıın Hizırıetleri Müdürlüğünü.
ARAç sÜnÜcÜsÜ:
Servis aracını sevk ve idare eden kişi

ARAÇ SÜnÜCÜSÜ TANITIM BELGESI: Servis aracını kullaııaıı kişinin aracı kuIlanırken
yakasına takırıası gereken belediyece onaylı tanıtım kaıtı.
ARAÇ UYGUNLUK BELGESI: Kapsaın kısınında adı geçen araç işleticilerinin, araçIarı
için bu yönetınelik hüküınlerine göre tespit edilen Teknik Koınisyondan alacakları Toplu
Taşıına aracı uygunluk belgesi.
ARAÇ UYGUNLUK BELGE KOMİSYONU (TEKNİK KoMİsyoN): lsparta Be|ediyesi
Ulaşıın Hizınetleri Müdürü ve Isparta Şoiorler ve Otoıııobilciler Esnaf Odası Başkanlığından
bir teınsilciden oluşan komisyonu
HlZMETLl: Servis araçlarıırda şofiir dışında çalışaıı yardııı,ıcı personel.
MESLEK ODASI: Şofiirler Otomobilciler ve Nakliyeciler Esnaf odası
MlNlBÜS: Yapısı itibariyle sürücü dahil on(l0) ile orıyedi (l7)oturına yeri olan ve insan
taşıınak için inıal edilmiş bulurıan ınotorlu taşıttır.
OTOBÜS: Yapısı itibariyle sürücü dahil l8 (onsekiz) ve üzeri başka otıırına yeri olan ve insan
taşıınak için iınal edilıniş bulunarı ınotorlu taşıttır.
OKUL: Genel olarak eğitiın ve öğretiın veren özel veya kaınu kuruluşları.
Öznt KURU LUŞ: Her türlü Özel Şirket, o(aklık. Banka, Kooperatİf vb. kuruluş,

t

ı

\

Başkan
Katip
Katip

şükrü BAşDEĞiRMEN
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T.c.
İSPARTA BELEDİYESİ MECLİSİ

SERVİS ARACl: Resıniya da özel kuruluşlara veya öğrencilere ücret tarifesi karşılığıııda
toplu taşıına hizıneti verıne aınacı ile kullaııılan l3l10l1983 tarihli 29 l8 sayılı Karayolları
Trafik Kanununun 3 lincü ıı,ıaddesinde seı,vis aracı. oku| servis araçları ile personel servis
araçlarıı-ıın birlikte değerlendirilmesi ve Belediyenin alınış olduğu plaka tahdit kararına göre
İlgili noterliklerden "C" ve " S " seri plakalarıııa kayıtlı tahditli araçları ile diğertanımlıİervis
araçlarını.
RESMI KURULUŞ: BaşbakanIığa ve Bakanlıklara bağlı resıni daireler, Mahkeıne|er.
Yüksek Öğretiın Kuruluşları. Askeri Kuı,uluşlar. Kaınu İktisadi teşekkülleri.Belediyeler ve
bu.nlara bağ^lı kuruluşlar, şirketleı, ve benzeri kuruluşlar .

GUZERGAH lZlN BELGESI: Servis Araçlarının çalışacakları güzergdhı belirten lsparta
Belediyesi Ulaşım Hizınetleri Müdürltiğü Ticari Plaka Rulısatlandınna ve denetim Biriınince
verilen belgeyi,
TOPLU TAŞlMA İZll',l snü.CESl (ÇALIŞMA RUHSAT!) : İşleticilerin ücretini (harcını)
yatırarak Belediye Ulaşıın Hizmetleri Miidürlüğünden alacakları l yıl ( Her Yılın Ara|ık
Sonuna kadar ) geçerliliği olan ve her yıl bu yönetınelik hüküınlerine uygun olarak
yeni leyecekleri belge.
TAŞlMA:"C" ve " S " Plakalı servis araçları ile öğrencilerin. personelin belirleııen saatte
ikametlerinden alınarak. okul veya iş yerine bırakılınası ve dönüşte de aynı yerden topluca
alınarak ikametlerine bırakı lınası suretiyle yapı |an taşıına etkinl iğini,
PERSONEL SERVİS ARACI: "C" ve " S " Plakalı araçlar ile taşıyıcıların öz ınalı ile kendi
çalışan sigortalı persoııllerini taşıyan araçIarı ile tüın servis araçlarını.
OKUL TAŞITI: Okul öncesi eğitiıı. ilköğretinı ve oılaöğretim taşıınalarında kullanılan.
servis taşıınacılığı yapan araçları.
SERVİS TAAHHÜTNAMESİ: İşleticinin servis harici herhangi bir iş yapınayacağına dair
belge.
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T.c.
İSPARTA BELEDİYESi MECLİSİ

C L N4

Topı,u TAşıMA iziN spı-cgı-i spnvis ARAçLARı
Servis Araçlarına İzin Verilmesl İle İlglll İşlemler:

Madde 5-

Belediye ııücavir alan sınırları içinde veya dışına -dışından servis aracı çalıştınna izni
Belediye adına, Belediye Ulaşıın Hizmetleri Müdürlüğü tarafından bu Yönetınelik
hüküınlerine göre verilir. Bu yetki, Belediye Meclisinin ve Belediye Encüıneninin
alacağı kararlarla eşgüdüınlü olarak yürütülür

1 Belediye sınırları içinde çalışacak servis araçlarının "Servis Aracı TopIu Taşıma izin
Belgesi" ayrıca "Güzergdh Kullanımr İzin Belgesi" almaları zorunIudur. Bu belgeler
olmadan servis aracı çahştınnak yasaktır.

3. Çalışacak servis araçlarında personel bildiriıni yapılınası zorunludur

4. "C" plaka sahibigerçek ve tüzel kişiler Maliye. İlgili Veslek Odasına ve S.S.25 Nolu
Seıtur Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifine gerekli kayıtları yaptınnadan çalışınaya
başlayaınazlar.

5. "S" plaka sahibigerçek ve tüzel kişiler Maliye. İlgili Meslek Odasına ve S.S. 52 Nolu
Gülkent Otobüsçüler ve ServisçiIer Motorlıı Taşıyıcılar Kooperatifine gerekli kayıt|arı
yaptırıııadan çal ışınaya başlayaınazlar.

6. 'tS "ve!! C" plakalı araçların devir işleıni esnasında ilgili ıneslek odasından yazı
alınadaıı noter satışı yapılamaz.

i,

karar Tarihi
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T.c.
İSPARTA BELEDİYESİ MECLİSİ

lk Defa Toplu Taşıma zin Belgesi ( Çalışma Ruhsatı ) Alacak Servis Aracı Sahiplerinin
Başvuru Şartları:
Madde 6- Belediye sınrrları içindeki İlgili Noterliklerden şirket veya şahıs adına tescil
edilerek "C" ve " S" plakası verilıniş ıninibüs ve otobüsler. Servis Aıacı Toplu Taşıına izin
Belgesi almak için lsparta Belediyesi

ulaşım H izmetleri M üdürlüğüne aşağıdaki belgeleri tamam layarak başvu rmak
zorundadır.

Dilekçe: Dilekçede ikaınetgAh adresi. iletişiıı bilgileri ve Araç ruhsat bilgileri beliııilir.
Vukuatlı nüfus kayıt örneği ve adrese dayalı ikaınetgdh belgesi,((ikametg6h belgesinde
Isparta İl hudutları içinde otunna zorunluluğu vardır) (şirketlerde lsparta Ticİret ve
sanayi odasından yazı istenir) belirtilen adres belediyece kontrol ediIecektir.

2, Motorlu araç Trafik Tescil Belgesi (Ruhsat)

3. Vize k6ğıdı

4. Taşıınacılık yaptığına dair vergi Dairesi Müdürlüğünden ınükellefiyet kaydı.

5. Aracııı Mali Soruınluluk Sigoıla Poliçesi ve. Ferdi Koltuk Sigorta Poliçesi.

6. 25 Şubat 20l5 tarihli 29277 sayılı resınigazetede Okul Servis Araçları Yönetmeliğinde
değişiklik yapılmasına dair yönetınelik gereği;

a. 28.8.2007 tarihli ve 26627 sayiı Resıni Gazete 'de yayımlanan Okul Servis Araçları
Hizınet YönetııeIiğinin 8 inci ınaddesiniı,ı birinci fıkrasının (b) bendinin başına
"Şoftirler iÇin 26 yaŞlndarı gün a|ınış olmak.66 yaşından gün aIınaınış olınak"' ibaresi
eklenıniş ve aynı fıkranın (ç) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

b. tl 5 llyı ıkok Servi larınıAraç K tl llaııacak ŞoftirIer; D lll fl S Llrtlc ll geSlS Bel için
Sı ll Surucu BeIgesi içi y [lru be lges lle sah ıp o ln-ı Ve her beş lda1l ll 1 k S uc ka y bir
şo 1or uK l]]eS leği bakııı dan bedeı-ı ve psikotekn aç|daıı Sağ lık ld tık ların gösterenll k o
bir ağı k raporu ll1.1 yetk Sağ |.|şlık urııl ları ı-ıd all a Iın lş oIk aranl r,

karar Tarihi
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Dairesi . Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü Evrak Ta.ve No

T.c.
İSPARTA BELEDİYESİ MECLİSİ

7. Sosyal güvenlik kaydı.

8. Araçları kııllaııınaya yetecek sınıflta Sürücü BeIgesi. SRC 1-2

9. Başvuru sahiplerinin ilk başvurularında;

a) Okul Servis Araçları Hizınet Yönetıııeliğinde belirlenen yaş şartı (l2 yaşından
küÇük olınalıdır,12 yaş d6hil) uygulanır. (Danıştay 8. Dairesinin 12.02,2010 tarihli ve
Esas No: 2009/l0048 Sayılı Kararı uyarınca l2 yaş şaftı uygulanmaktadır.)
Yönetınelikler gereği beliıtilen yaş şartlarına uyulur.
b) Ozel Kuruluşların Servis Araçları için fabrikasından imal edildiği tarihten sonra
gelen ilk takviın yılı esas alınmak kaydı ile (l9 yaş dAhil) yaşından küçük olması
zorunludur.
c) Devir ve yeni kayıl işleınlerinde bağlı bulunulan kooperatif ve ilgili meslek
odasından kayıt belgesi getirilir.

l0. "C" ve " S" plakalı araç şirket adına kayıtlı olabilir. Şahıs adına kayıtlı ise I kişi üzerine
olabileceği gibi hisse oran|arını belirten Noterden düzenlenıniş ortaklık sözleşnıesi ile
en Çok 2 oıtakll da olabilir. Bu tür başvurularda. kişinin veya oılakların taınaınının
Yönetınel kte bel ılileıı şaı1 ları taşıınaS gereki r, K iş Vey,a ortak lardan herlıaı-ıgi t]i rl I-,l ln
d Ilru1,1-1 tl Yönetıııel ğe tıygu Il ol ınad ığ| takdi rde; I] led !yece topl Il taşı ma 7.11l verl Iın eZ
Topl 1-1 taş l lll IZnl verI ldikten So1-1 ra. Yönetınel iğe aykı 1,1 duruınu tespit edi en k işi Veya
ortaklara. duruınların Yönetınel uygun hal e geti 1,1ll eS l 1-1 Bel edi ye E llculnen Kararı

e en çok 2 ay k S iire verl lr Topl tl taşıın l7,|1 geç| c o lara k askı ya a lın lı, Ve SerV S
afilc Il ll1 l-ıattında çal şInaS lna Zll1 verilmez. B Il S iire ç nde düzel tırle yapı lınadan
ça lşln a ),apt |ğı tespit ed ld iği ı,ıd e 608 Say Kanu n gereği para ceZaSt le teczivesi llln
1,aıııııda. araç J il e 5 gün al,asl ııda otoparka bağlan ırıak S ll retiy le faa.liyetten lnen ed il
S tl[e Son unda duzeltıne takdirde: Topl u TaŞı lTla izin Bel geS Encu1,11en
Kararı plal edi Ir B u k |ş Veya kiş leri ll baş ka l-ıi r hat Ve oılak lık ç lll başv ı.ırul arl
k a bu edi l]]ez Ve hak verilıııez.
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T.c.
İSPARTA BELEDiYESİ MECLİSİ

. Servis aracı için Toplu Taşıına Belgesi almak isteyen şahıs ve oıtakları veya şirketler
bu belgeleri lsparta Belediyesi Ulaşım Hizınetleri Mtidürlüğüne. belirtilen süre sonuna kadar
tesliın etınek zorundadır. Eksik olarak tesliın edilen evraklar işlem görınez ve duruın Ulaşıın
Hizınetleri M üdürlüğünce başvuru sahibine yazılı olarak bildiril ir.

ı BaŞvurusu kabul edilen araçlar Araç Uygunluk Belgesi ile Encümene gönderilir. Encümen

I Kararı alındıktan sonra, Belediye Meclisince kabul edilen gelir tarifesindeki ücretin tamamını

I yatırdığına dair ınakbuzu ibrazını ınüteakip lsparta Belediyesi Ulaşım Hizmetleri

I Müdürlüğünce Top|u Taşıına İzin Belgesi (Çalışına Ruhsatı) düzenlenir. Toplu Taşıma izin
I Belgelerinde servis aracı sahip veya sahiplerinin adı, soyadı, baba adı, doğuın yeri ve tarilıi,
I ikaınetgdhı. Sürücü Belgesi cinsi. Türkiye Cuınhuriyeti Kimlik numarası, ( Tüzel kişilerde

| ıirket isim ve ünvanı yazılır.) taşıtın plaka nuInarası. ınodeli. kaç kişilik olduğu yazılır

. "C" Serisi plaka grubundan ticari olarak çalışan öğrenci taşıyan servis araç kontenjanı
000l - l999'a kadar. Plaka tahsislerinde yetki Belediye Encüınenindedir.

ı "S" Serisi plaka grubundan ticari olarak çalışan persoııel taşıyan servis araç kontenjaııı
000 l - l 999' a kadar, Plaka tahsislerinde yetki Belediye Encün-ıenindedir.

Serisi ve "S "Serisi plaka kontenjan aıtırıı"ı,ıı için lsparta Belediye Meclisinin kararı
aral]tr.
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T.c.
İSPARTA BELEDİYESİ MECLİSİ

Servis Araçlarının Taşımaya Uygunluğu:

I Madde 7- Servis aracı olarak çalışınak isteyenler" Belediye'ye başvuru yaptıktan sonra Araç

I Uygun|uk Belgesi almak için Belirlenen Teknik Komisyonca Ulaşım Hizmetleri Miidürlüğü
I Yetkili|erince Araç Uygunluk Belgesi düzenlenerek sevk edilir. Belediye ınücavir alaı-ı

I sınırları içinde taşıına yapacak herhangi bir servis aracının uygunluğu Belediye Başkanlığınca

I uygun görülen Teknik Koınisyonca saptanır. Teknik Koınisyon tarafından taşıma yapmaya

I yeter|i olduğu belirlenen servis aracına bir yıl geçerli olmak üzere "Servis Aracı Uygunluk
I nelgesi "veriIir.

I lspaı'ta Belediye Meclisince belirlenen araç uygunluk belgesi bedeli yatırıldıktan sonra Isparta
Belediyesi Ulaşıın Hizmetleri Müdürlüğünce"Servis Aracı Uygunluk Belgesi "verilir.
Araç Uygunluk Belgesi her araç için ayrı ayrı hazırlanır. l takviın yılı geçerlilik süresi o|up,
devir . ınodel şofiir ve rehber değişiklikleri nedeniyle Servis Aracı Toplu Taşıma İzin Belgesi
1,enileıneleri nde tekrar yaptırı lınası zorunludur.

Servis Aracı Uygunluk Belgesi için Başvuru
Madde 8- Araçlarını Servis Aracı olaİak çalışt,nruk irt"y"nler Isparta Belediyesi Ulaşıın
Hizınetleri Müdürlüğündeı-ı alacakları dilekçe ve aşağıda sayılan belgelerle Ulaşıın Hizınetleri
Müdürlüğüne müracaat ederler.
Vize ve Çalışına Ruhsatı yenileıne başvuruları her yılın Ocak ayı içerisinde yapılır. Başvuru
Yapan işleticilere araç inceleıne işleminin hangi tarihte ve saatte yapılacağı başvuru
belgelerinin lsparta Belediyesi Ulaşıın Hizınetleri Müdürlüğüne tesliıninde bildirilir.
A - Meslek odasından alınaıı kayıt belgesi.
B - Servis aracının İlgili Noterliklerden tescilinden sonra alınan Motorlu Araç Tescil Belgesi
fotokopisi ve vize kağıdı fotokopisi,
C- Taşıılıada kulIanılacak taşıta ait Zorunlu Mali soruınluluk Sigorta Poliçe Öıneği ile
Karayo|ıı yolcu taşımacılığı zorunlu koltuk ferdi kaza sigortası poliçe fotokopisi.
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T.c.
İSPARTA BELED|YESi MECLİSİ

Sen,is Araçlarında;
Trafik Kanunuılun uygun gördüğü nitelikler; reflektörler. Yangın söndürücü" çekıne halatı.
takozu, ilkyardıın çantası bulunacaktır.
Araçların kornalan havalı korna olınayacaktır.
Egzozve Araç ınuayenesi yapılmış olacaktır.
AraÇlannda çıkaıtma ve yasal olınayan yazı İlan ve rekl6m bulunınayacaktır. Servis araçlarına
yukarıdaki belirlenen nitelikIeri sağlamadan uygunluk Belgesi verilınez. Servis araçları
yukarıdaki nitelikleri lıizınet verdikleri süre içiııde sürekli olarak sağlamak zoruırdadırlar.

Sen,is Araçlarının Sahip Olması Gerekli Nitelikler:
Madde 9- Servis aracı olarak çalışacak araçlarda ilk defa Uygunluk Belgesi istenınesi halinde;
BaŞvuru tarihi itibariyle azaıni yaş şa,,tı aranır. Okul servis araçlarında Okul Servis Aracı
Yönetmeliğinde belirlenen yaş şaftı uygulanır. Aracın yaşı Maliye Bakanlığının Motorlu
Araçlar Vergisi için kullandığı usul ile belirlenir.
l Tüm Servis araç sahipleri, Engelliler için ıneri olan ınevzuat hükümlerine ve belirtilen

şartları yerine getirmek zorundadır.
Servis araçları aşağıdaki niteliklere sahip olacaklar ve Uygunluk Belgeleri için başvuruları bu
nitelikler açısından değerlendirilecektir. Aynca okul servis araçlarında; bu hususlara ek olarak
okul servis Araçları Hizınet yönetıneliğirıde belirtilen şaıtlar aranacaktır.
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T.c.
|SPARTA BELEDİYESİ MECLİSİ

l. Kapoıtası düzgün olacaktır.

2. C Plakalı araçlar dış görüııüşü itibariyle beyaz boyalı ve beş(5) cııı ile on(l0)cn-ı
arasında pencerenin alt kısııııı-ıa sarı-siyalı kuşak çekilecektir, bakıııılı olacaktır.

3. Caınlarında kırık ya da çatlak buluııınayacaktır.

4. Dış yüzeylerirıde tehlike oluşturacak biçinıde aksesuar buIunınayacaktır.

5. Aracın içi temiz. koltukları düzenli ve yıılıksız olacak. pelüş buIunınayacak,her koltukta
keıııer bulunacaktır.

6. Mevcut lastikleri ile aynı ebatta yedek lastiği bulunacak ancak bu yedek lastik
yoIcuların oturmasını engelleıneyecektir.

7. İç gösteıgeleri düzenli çalışır duruında olacaktır.

8. İÇ ıŞıklandırına için yeterli sayıda laınba çalışır duruında olacak. ancak bu lamba renkli
olınayacaktır. İçinde ya da dışıııda hiçbir yerde yolculara zarar verebilecek bir ek ya da
iınalat yer aIınayacaktır.

9. Bütün kapıları düzenli açılır, kapanır durumda olacaktır.

l0. Egzozu ve Susturucusu zedelenıneıniş olacak, çalışırken gürültü yapııayacaktır.

ll. Park lamba|ail. stop laıııbaları ile farları (uzun ve kısa huzıneleri) düzenli çalışır ve
ayarlanınış duruında olacaktır.

l2. Farları şeffaf caınlı olacaktır.

l3. Yağ kaıteli, hidroIik deposu. şanzı|nan ve diferansiyelden kaçak niteliğinde yağ sızınası
olmayacaktır.

l4. Freııleri 1aıx. gıcıılısız ve deııgeli tutabilir
baIalaları tekerlek çıkaflılarak kontı.ol ediIir.)

duruında olacaktır. (Gerektiğinde freır
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T.c.
İSPARTA BELEDİYESİ MECLiSİ

l5. Motoru düzenli çalışır durumda olacak ve egzozdan siyah duman çıkmayacaktır.

16. Lastiklerde dışarıdan gözüken boınbe ya da çatlak bıılunmayacak ve lastik diş derinliği
o ebattaki lastik imalatı için izin verilen diş derinliğinin % ünden az olmayacaktır.

l7. Devir daim ve gergi (eksantrik) kayışları liflenmiş ya da çatlak olmayacaktır.

l8. Soğutma sisteminin hortuınları aşırı yumuşamış olınayacaktır.

l9. Rot ayarları yapılmış olacak rot ve rotillerde boşluk bulunmayacaktır.

20, Trafik Kanununun uygun gördüğü nitelikte reflektörleri, yangın söndürücüsü, çekıne
halatı, takozu, ilk yardım çantasI bulunacaktır.

21 . Araçların kornalan havalı korna olmayacaktır.

22. Vergi borcu olınayacaktır.

Ayrıca Belediyemizin çağdaş ve nitelikli toplu taşıma sisteıni çalışıııaları kapsaınında belli
bir standaıt getirilmesi ile ilgili servis araçlarınızda sağ ve sol ön kapısına, Aracın Sağ arka
bölüınüne ŞikAyetlerinizi A|o 223 l2 l3 Ulaşıın Hizııetleri yaztstnın, Belediyemiz
logosunun, servis aracı kod numarasının ve aracın her iki yanında ve ön bölüı-ııüne Kınnızı
reııkli, 72 punto büyüklükte ( l5 cın ) yazınası şartıyla" Isparta Belediyesi Denetiınli
servis Aracı " ibaresinin olınası zorunludur.
Teknik komisyonca zaınan zaınan kontroller yapıldığında yukarıda aranan şartlar eksiksiz
olacak, eksik görülen hususlar verilen süre içerisinde taınaııılanacaktır.( Verilen Süre 3O iş
gününü geçeınez.)
Servis araçlarına yukarıdaki nitelikIeri sağlaınadan uygunluk belgesi verilıııez. Uygunluk
belgesi olmayan araçlara çalışma ruhsatı verilınez.
Servis Araçları yukarıdaki nitelikleri hizınet verdi
zoruırdadır.

kleri S tlre Sure kl Iarak Sağ lanıakc o
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T.c.
ıspARTA BELEDlyesi rvıecı_isi

SE S ARAÇLAR|NIN ÇALlŞMA B Ç M
MADDE l0-

l. Resmi ve kamu kurum ve kuruluşlarının personel servis araçları i|e ilgili
hükümler;

a-) lsparta Şehir Merkezinde personel servis taşımacı|ığı yaptırmak tizere servis aracı kiralaına
hizıııet alıınları için yapacakları ihale ilaıılarında ve ihale söz|eşınelerinde bu yönetmelik
hüküınlerine göre "S" plakalı araç olınası zorunlu olup belediyedeıı servis aracı çalışırıa izin
belgesi (ruhsat) alınış araç olına şartını arayacaklardır.
b-) IsParta Şehir Merkezinde öğrenci servis taşıınacılığı yaptırmak üzere servis aracı kiralaına
hizınet alımları için yapacaklan ihale ilanlarında ve ihale sözleşmelerinde bu yönetmelik
hükümlerine göre "C" plakalı araç olınası zorunlu olup belediyeden servis aracı çalışma iziı-ı
belgesi (ruhsat) almış araç olına şartını arayacaklardır.
c-) Resmi kuruluŞlar tarafından alınacak taşıına hizınetleri, Kamu Kuruın ve Kuruluşları
Personel Servis Taşıınacılığı Hizınet Yönetıneliği hüküınlerince başvuru servis aracı sahibi
tarafından yapılır. Belediye U|aşıın Hizınetleri Müdürlüğü tarafından servis aracı sahibine
belgeleri verilir.
Ç-) Tüm resıni kuruın ve kuruluşlar personel servisleri için kendi resıni araçlarını
kullanınadlklarında. kiralama yoIu ile taşııTıa yaptıracakları araçlar için her yıl lspaıla
Belediyesi Ulaşıın Hizmetleri Müdürlüğüne müracaat ederek "Servis Aracı izin Belgesi"
almak zorundadırlar.
d-) Resıni kurumlar personel servisleri için kendi resmi araçlarını kullanınadıkları takdirde;
araÇlar iÇin her yıl Belediyeye müracaat ederek GüzergAh İzin Belgesi almak zorundadır.
Eınniyet araÇları ve Askeri Personel araçlarından güvenlik nedeniyle bu belge aranınaz. Resırri
kuruınların kendi araçları için ayrıca Güzergdh İzin Belgesi veriIınez.
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T.c.
ıspARTA BELEDlyesi rvıecı_isi

,, renci Servis Taşımacılığında Kullanılan Araçiarda Aranan Şartlar;

a. Araçlann ön camına lıizınet verilen eğitim kuruınunun ve hizıneti gören gerçek veya
tüzel kişiliğin adının yazılı olduğu Isparta Belediyesi Ulaşıın Hizınetleri
Müdürlüğünden alınan onaylı holograıı-ılı tabelanın asılınası zorunlı.ıdur.

b. Okııl servis araçlarının arkasında "OKUL TAŞlTl'yazıs|nı kapsayaı-ı nuınrınesine
uygtın renk. ebat ve şekilde yansıtıcı bir tabela buluııdurulınalıdır.

c. Oktıl servis aracının arkasıı-ıda. öğrencilerin iniş ve binişleri sırasıı,ıda yakılııak üzere en
az 30.cı-ı-ı çapında kırınızı ışık veren bir laınba bulunınalı ve bu laınbanın yakılınası
halinde üzerinde siyah renkte büyük harflerle "DUR" yazısı okunacak şekilde tesis
edilıniş olınalı. laınbanın yakılıp söndürülınesi teı,tibatı fren laınbaları ile ayrı olnıalıdır.

d. Okul servis aracı olarak kullanılacak taşıtlarda. öğrencilerin kolayca yetişebileceği
camlar ve pencereler sabitlenıniş olına|ı, iç düzenleınesinde deınir aksaııı açıkta
olınaınalı, varsa yaralanınaya sebebiyet verıneyecek yuınuşak bir madde ile
kaplanmalıdır.

e. Okul servis araçlarında KarayolIarı Trafik Yönetıneliğinde belirtilen standart. nitelik ve
sayıda araç. gereç ve ınalzeıneler her an kullanılabiIir duruıııda bulundurulınalıdır.

f. Okul servis araçlarının kapıları şoltir tarafından açılıp kapatılabilecek şekilde otoıııatik
(Hava|ı. Hidrolikli v.b.) olabileceği gibi; araç şoftirleri tarafından elle kumanda
edilebilecek şekilde (Mekanik) de olabilir. Otoınatik olduğu takdirde. kapılarııı açık
veya kapalı olduğu şofiire optik ve/veya akustik sinyaller|e intikal edecek şekilde
oIınalıdır.

c.Okııl servis aracı olarak kullanılacak taşıtlar teıniz, bakıır-ılı ve giiverıli duruında
bulundurulınalı ve a|tı ayda bir bakıııı ve onarıınları yaptırılınakla birlikte; taşıtların
cinsiııe göre Karayolları Trafik Yönehneliğinin öngörd
yaptırı lınış olınalıdır.
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T.c.
İSPARTA BELEDiYESİ MECLİSİ

a. Araçların Tadil ve Montajı Hakkındaki Yönetınelik hüküınlerine göre tayin edilen
ve o araca ait tescil belge|erinde gösterilen oturacak yer adedi, aracın içerisine görülebilecek
bir yere yazılarak sabit şekilde ınonte edilecektir.

a. Okul servis aracı; Araçların İınal. Tadil ve Montajı Hakkındaki Yönetınelik ile Okul Servis
Araçları Hizınet Yönetmeliği hüküınlerine uygun olmalıdır.

a. Bütün okul servis araçlarında her öğrenci için bir eınniyet keıneri bulundurulacaktır

a. Bu yönetınelik hükümleri ile birlikte belediye sınırları içinde yapılan öğrenci
taşımacılığında, "Okul Servis Araçları Hizınet Yönetmeliği" uygulanır.

a. Servis araçlarına yönetınelik gereği İç ve Dış kaınera ve GPS ID numaraları ile kaınera
kayıtlannın lspaıla Belediyesi Ulaşıın Hizınetleri Müdürlüğüne istenildiği zaman kaınera
kayıtlarının bildirilınesi, kaınera kayıtlarının en az 30 gün süre ile saklı kalınası ve l yıl süre
ile depolanınası zoruırludur.
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T.c.
ıSPARTA BELEDıYEsİ ıvıecı_isi

3. Personel Servis Taşımacılığında Kullanılan Araçlar:

AraÇların ön ve arka sağ caınına hizıneti gören gerçek veya tüzel kişinin adının yazılı
lspaı'ta Belediyesi Ulaşıın Hizmetleri Müdiirlüğünden alınan onay|ı holograınlı
tabelanın asılınası zorunludur.

b. Araçların ön caınına hangi kuruııuı-ı personel servisi olduğunu ve taşıınacılık yapacağı
güzergAhın başlangıç ve sonuç noktalarını gösterir yerlere beyaz zeı,ııin üzerine ınavi
renkte yazılı. 20x35 cın ebadında plastik tabela asılacaktır.

c. AraÇlann ön ve arka kısıın|arıırda Personel Servisi ibaresi yazılı tabela asılı olacaktır.

a

öRNEı<:
ŞıRKET ADı :

cüzERcAıı:
X Ltd. Şti.-Personel Servisi
İstanbul yolu - Emre-Gülcü

a. S plakalı servis araçları dış göriinüşü itibari ile beyaz boyalı ve 5cıır ile lOcın arasında
pencerenin alt kısınına kırınızı kuşak çekilecektir.

b. S-C plakalı servis araçları sahipleri boşa çıkardıkIarı plakalarını boşa çıkardıkları
tarihten itibaren doksan (90) takviın günti içerisinde yeı-ıi araca takmak
zorundadırlar.Doksan (90) takvinı günü içerisinde plakasını yeni araca takınayanların
plakaları Belediyemize irat kaydedilir.
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T.c
İSPARTA BELEDİYESİ MECLİSİ

4. Taşımalı eğitinı araçları;

a. Taşımalı eğitiın için "Okul Servis Araçları tlizmet Yönetmeliği" ve bu yönetınelik
hükümleri uygulanır.

b. İlçelerden ve Köylerden Merkeze geleıı Taşıınalı Ögrenci servisi araçlarında Sağ ve Sol
On kapılarda Belediye logosu ve sağ arka camda *ALO 223 12 13 "yazısının olması
gerekir.

c. lspaıta Belediyesi Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünden alacakları servis aracı uygunluk
belgesi ile Güzerg6h İzin Be|gesi alınak zoruııdadır.

MADDE l l_

a. Büyük ınarket ve benzeri alışveriş ıırerkezlerine, çarşılara ve bunun gibi yerleri işleten
kiŞi veya kuruluşların kendi müşterilerini taşıınak amacıyla yapılan ücretsiz yolcu
taŞıınacılığı araçlarının . Diyaliz ınerkezleri. fizik tedavi merkezleri. özel hastaneler.
sağIık kuruluŞ|arı ve bunun gibi yer|eri işleten kişi veya kuruluşlanıı kendi hastalarıı-ıı
taŞıınak aııacıyla yapılan ücretsiz yolcu taşıınacılığı servis araçlarının,Otogardan şelıir
ınerkezine .Şehir merkezinden otogara ücretsiz ınüşteri taşıyan araçların . tüın özel ve
tüzel öğrenci yurtlarından taşınacak yüksek öğrenim öğrencilerini taşıyan araçların "S"
Plakalı olı'ı]ası zorurılu o|up rııhsat başvuruları bu yöneineliğin 6-7-8 'inci maddeleri
kapsaınında değerlendiri lecektir..

b. Güzergdhları, durak yerleri ve za[ıan tarifeleri lsparta Belediyesi Ulaşıın Hizınetleri
Müdürlüğü tarafından belirlenir. Servis araçları Toplu Taşıına ve güzerg6h izin belgesi
olmadaıı çal ı şına y apaınazlar.

Başkan şükrü BAşDEĞiRMEN
uğur BÜYÜKçULcU
Hakkı KAYA
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T.c.
ıspARTA BELEDlyrsi ıvıecı_isi

Okul öncesi kreş ve gündüz bakımevi servis araçları ile ilgili hüküm|er:
MADDE l2-

l. KreŞ. gtindüz bakınrevi. çocuk yuvaları ve okul öncesi özel eğitiın kuruınları.servis
yapabilıneleri için C Plakalı Okul Servis Aracı ile yapılması zorunludur.

Teknik komisyonun yapacağı Araç incelemesinde İzlenecek yöntem:
Madde l3-
Servis araÇlarına Uygunluk Belgesi. Teknik Komisyon tarafından yapılacak inceleııedeı1
sonra verilir.Servis Aracı Uygunluk Belgesi alabilınek için aranan şartlar başvuru sahiplerine
lsPaıta Belediyesi Ulaşım Hizııretleri Müdürlüğü tarafından verilen forında belirtilir. Başvuru
sahibi aracını belirtilen tarih ve saatte yine bildirilen yerde Teknik Komisyonun yetkililerinin
inceleınesine hazır bul undurınak zorundadır.
İnceleıne sonunda; Araç Uygunluğu İnceleıne Raporu 3 kopya olarak düzenlenir. bir kopyası
başvuru sahibine verilir. l kopyası lsparta Belediyesi Ulaşıın Hiznetleri Müdürlüğüne veriIir.
l KoPYası Kornisyon dosyasında ınuhafaza ediIir.İnceleıne sonunda başvuruya konu araç.
UYgunluk Belgesi alınaya yeterli bulunınaınışsa bu duruın inceleıne raporunda belirtilir.
YaPılan inceleınede araçları uygun bulunınayanlar, araçlarının inceleıne raporunda belirilen
eksikliklerini l5 gün içinde tamaınlayarak ikiı-ıci bir inceleıne isteıniııde bulunabilirler. Her iki
inceleınede de Uygunluk Belgesi alınaya yeterli bulunmayan araçlara son defaya ınahsus
olmak üzere 7 gün ek süre verilir. İkinci süre sonunda da Uygunluk Belgesi alınaya yeterli
bulunınaYan araÇlara bir sene süre ile servis aracı olarak çalışınasına izin vİrilmez. Üyğunluk
belgesi için yapılacak ikinci inceleıne, ilk incelemedeki eksiklikler ile sınırlı değildir. İeknik
Koınisyonun yapacağı inceleıne sonuçları açısından kesin ve nihaidir.

ı
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T.c.
İSPARTA BELEDİYESİ MECLİSİ

Taşıma için Başr,uru ve Güzerg6h
Madde l4- İşleticiler Isparta Belediyesi Ulaşın,ı Hi

zin Belgesi
zınetleri Müdürlüğüne başvurarak

yapacakları toplu taşınıalar için lıat ve güzergdh kullanıını izin belgesi isteıninde bulunurlar.
lsparta Belediyesi Ulaşıın Hizmetleri Miidürli.iğü başvuruları değerlendirilerek hat ve
güzergAh Kullanıını İzin Belgesi verıneye yetkilidir.
Madde l5- Servis aracı çalıştırmak üzere işleticilerin lspaıla Belediyesi Ulaşım Hizınetleri
Müdürlüğünden alınacak hat ve GüzergAh Kullaıııını İzin belgesi için yapacakları başvuru
servis araÇları bilgi fonnu ile yapılır. Başvuru fornıu doldurulurken Toplu Taşıınanın hangi
ııoktadan hangi noktaya yapılmak istendiği belirtilir. Taşıına izııi bu formuı-ı onaylaı-ıması ile
olur. Servis Aracı Toplu Taşıma İzin Belgesi ( Çalışma Ruhsatı ) alınak için gerekli evrakları
tamamlayan iŞJeticiler için ücretler kısııııııda beliıtilen tutarı yatırdığı takdirde Servis Aracı
Top|u Taşıına İzin Belgesi( Çalışına Ruhsatı ) düzenlenir.
ToPlu Taşıına İzin Belgesi ( Çalışnıa Ruhsatı ) alan işleticiler. şehir içerisinde belirlenen
caddelere giriş yapabilınek için lsparta Belediyesi Ulaşıın Hizınetleri Müdürlüğünden
Güzergdh Kullanıını İzin Belgesi a|ınak zorundadır. Güzergdh Kullanıııı İzin Belgelerİnin bir
takviın yılı sonunda yenilenmesi zorunludur.
Ça!ışma Ruhsatı ve Yaptırım
Madde l6- lsParta Belediyesi Ulaşıın Hizmetleri Müdürlüğü Servis Aracı işleticiIerine
ÇalıŞacakları güzergihı da kapsayan Servis Aracı Çalıştırına Ruhsatı verir. Servis AraçIarı
ÇalıŞına, Ruhsatı olınadan çalışaınazIar. Servis Araçları Ruhsatsız taşıına yapııa|arı lıalinde o
yıl ki çahşına ruhsatı harç bedelinin ikikatı ile cezalandırıIır.
Bu Yönetınelikteki herhangi bir kişi ya da kurııluşa getirilen yüküınlülük o kişi ya da
kuruluŞun herhangi bir ınevzuata tabi olduğu yüküınlülüklerdeı-ı nıasumiyet veya İnuafiyet
sağlaınaz.
Servis AraÇlarının Çalışma Ruhsatı "servis aracı bilgi Fonnu"na göre düzenlenir ve şu bilgiler
yer aIır.

- Aracın Trafik Tescil Plaka Nuınarası
- Aracın İşleıicisi
- Hizııet ettiği kuru|uş

- Gideceği noktalar (bölgeler)
İzleyeceği güzerg6h

- Ça|ışına saatleri;
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lSPARTA BELEDİYESİ MECLİSİ

Her yıI Ocak ayı içerisinde şahıslar yönetııelikte belirtilen ilkeler doğruhusunda
çalıştıkları ve koşııllara uyduk|arı takdirde belediye ınec|isince o yıl tespit edilen ruhsat
harcını peşin olarak yatırdıktan sonra ruhsatlarını l (bir) takvim yılı süreyle geçerli
olınak üzere vize ettirınek zorı.ındadırlar.

2. Süresi içerisiı-ıde vize işleınini yaplınnayan araçlarıı-ı ruhsatları l defa yazılı tebligat
yapıldıktan sonra belediye encüıııeni karan ile ipta| edilir. Bu şekilde ruhsatı iptal edilen
araÇ sahiplerini Şubat ayı içerisinde başvurııaları duruınunda o yıl ki ruhsat lrarcı ayrıca
ruhsat harcının %o _50'si ceza olarak alınınadıkça ruhsat verilmez.

3. Encüınen kararı tarihiııden itibaren 30 gün içerisinde ruhsat verilir. Süre aşıınında
çalışma ruhsatı verilmez.

4. Yıl içinde niteliklerini kaybedeı-ı uygunluk belgesi koşullarını kaybeden araçlar
hakkında; duruınları Yöııetmelik hüküınleriııe uygun hale getirilinceye kadar encümen
kararı ile ruhsat geçici olarak iptal edilir.

5. Ruhsatlı servis araç sahiplerinin ölüınü halinde ruhsat 90 (doksan) gün süre ile geçerli
o. luP aynı koŞullarda yasal varisler kendi adlarına ruhsat alınak şartıyla çalıştımbilirler.
Ölüınünden dolayı satışı haIinde yeni sahibi servis aracı olarak çalışİıracak ise
yönetınelik kuralIarı gereğince yeniden ruhsat alabilir.

6. Alıın satıın ve devir ha|inde yeni sahibi aracını ilgili noterden kendi adına tescil ettirdiği
tarilıten itibaren en geç 30 (otuz) gün içerisinde durumu yazı|ı olarak lsparta Be|ediyesi
UlaŞıın Hizınetleri Miidiirlüğüne bildinnek ve kendi adına araç uygunluk belgesi ile
ÇallŞına ruhsatı alır-ıak zorundadır. Bu süreyi geçerı ilk l5 (on beş) gün içerisinde yapılan
müracaatlarda o yıla ait rııhsat harcının o/o l0'u ikinci l5 (on beş) gün içerisinde yapılan
ıı-ıüracaatlarda o yıla ait ruhsat harcının o/o20'si 30 (otuz) günii geçen hal|erde o yıİa ait
ruhsat harcının o/o 30' u yıl içerisinde ınüracaat etınediği takdirde her yıl için o yıl ki
ruhsat harcının % 50'si oranında ayrıca bedel tahsil olunur.
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T.c.
İSPARTA BELEDİYESi MECLİSİ

. Topl u taşıma araçları sahipleri ( S-C plakalar). stiriicüleriı-ıiır ve rehberlerinin yönetınelik
hükümlerine aykırı olarak işleıniş oldukları her kusurda ve 9 .l0.11.23.26. ve 36.ınadde
hükümlerine aykırı hareket edenlere düzenlenen zabıt varakalarının aynı takviın yılı içinde
l.zabıtta yıllık belge bedeli ıniktarınca para cezası. 2.zabıtta yıllık belge bedelinin iki katı para
cezası,3.zabıt varakasının tanzİın edilınesi halinde l608 sayılı Kanun HüküınIerine göre 3 ile
l5 gün arasında meslek ve ticaretten men cezası uygulanır, 4 Zabıtta Toplu Taşıma Belgesi
takvim yılı sonunu bekleıneksizin Ulaşıın Hizınetleri Müdürlüğü tarafından iptal edilerek
Servis taşıınacılığı faaliyetinden ınen edilir.Belediye Encüıneni tarafından verilen Ticaret ve
Saııattan ııren kararları Ulaşıın Hiznıetleri Müdürlüğünce taıbik edilir ve para cezasının tahsili
için Mali Hizıııetler Müdürlüğüne bildirilir..Encüınen Kararının tebliğinden itibaren 30 takvim
güı-ıü süre zarfında ödemenin yapılınası zorunludur.Ödeıne yapılınadığı takdirde Mali
Hizınetler Müdürlüğünce ödeme eınri düzenlenerek yazı ile bu ödeme eınirlerini 'loplu
Taşıma İzin Belgesi verilen araç sahip|erine tebliğ edilerek 7 takvim günü içerisinde borçlaİını
ödeıneleri için süre verir ,bu süre içerisinde ödeıne yapanlardan 6l83 sayılı aınme
alacaklarının tahsili hakkındaki Kanun Hükiiınlerine göre tahsilat yapılır.VeriIen 7 takviılı
günü süre sonunda ödeıne yapmayan araçlar Ulaşıın Hiznıetleri Müdürlüğünce otoparka
bağlanır,Cezalı tahsilat yapılıncaya kadar araç otoparkta kalır.çekici ve otopark ücretleri araç
sahibi tarafi ndan ödenir.
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T.c.
İSPARTA BELEDİYESİ MECLİSİ

Toplu Taşıma Belgeli Servis Araçlarının Devir ve Ortak Alınması
Taleplerinde İstenen Evraklar;

Ie lgili Başvuru

Madde l7-Top|u Taşıılıa İzin Belgesi. Trafik Tescil Belgesinde kayıtlı olan araç sahiplerine
verilir.
Belediyeden Toplu Taşıına İzin Belgesi alınış araç sahibi veya sahipleri, Belediyeye başvuru
yaparak Encüınen Kararı alındıktan sonra. aracıı-ı Noterden satışını devrini yapabilirler veya
ortak alabilirler. Belediyeye başvurınadan ve Encüınen Kararı alınmadan yapı|an satışlarda
satın alan bu satıştan. ortak alınalarda oılak bu hisse devrinden do|ayı hak sahibi olaınaz. iş
bu Yöııetıııelikteki şartIarın da yeriııe getirilnıesi zorunludur.
Devirde, satıŞta ve ortak almada Encümen Kararı alınması için takip edilecek işlemler
sırasıyla;
l-Aracı Toplu Taşıma izin Belgeli Olarak Almak isteyenler (Devir-Ortaklık):

l. Dilekçe (Devir ile birlikte ınodel değişikliği yapılacaksa dilekçede belirtilir.)

2. Ticari Plaka Tahsis Belgesi

3. Nüfus Miidi.irlüğünden ikaınetg6h belgesi
Odasından yazı istenir.)

(Şirketlerde Ispaıla Ticaret ve Sanayi

4. Araçları kullaı-ıınaya yetecek Sürücü Belgesi

_5 SRC1-2 Belgesi fotokopisi. Bu belge kursiyer kaıtı ve geçici taşıt kullanma belgesi ise
onun fotokopisi a|ınır. Daha sonra asıl olaıı dosyasına konur.

6. Ortak alıııalarda da aynı evraklar tamaınlanır. (Tiiın oıtaklar için.)

7. Borcu yoktur belgesi.
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T.c.
lSPARTA BELEDİYESİ MECLİSİ

2- Aracı Toplu Taşıma İzin Belgeli Olarak Satmak isteyenler (Devir-ortaklık):

l. Dilekçe.trafik tescil belgesi.ruhsat .ınali sigoıta sorumluluk. vize kağıdı

2. Belediyeden tüın borç ve cezaların ödendiğine dair Mali İşler Müdürlüğünden alınan
borcu yoktur belgesi.

3. Araç üzerinde satılaınaz kaydı varsa bunun kaldırıldığına dair ilgili kuruından yazı
getirilııesi gerekir.

4. Motorlu Araç Tescil ve Trafik belgeleri taınamlanarak her iki taraf lsparta Belediyesi
Ulaşım Hizınetleri Müdürlüğüne başvurularını yaparlar. Gerekli inceleıne Ulaşıın
Hizmetleri Müdürlüğünce yapıldıktan sonra evraklar karar alınınak üzere Belediye
Encüınenine gönderilir.

3- Encümen Kararı olumlu ise aracı alan kişi:

l. Noter satışı.

2. Trafik Tescil Belgesi (Ruhsat),

3. Mali Sorumluluk Sigorta Poliçesi.

4. Plaka yazılı vergi levhası.

5. Sosyal giivenlik kaydı ile ilgili yazı, kayıt fotokopisi veya ilgili kurunra bizzat ödeıne
yapılan son ayın ınakbuzu veya banka dekoııtu.

6. 2 adet fbtoğraf.

7. Bu iŞlemlerin Encümen Kararının tebliğ tarihinden itibaren 30 gün içinde taınaınlanması
şarftır.
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Başkan şükrü BAşDEĞiRMEN
Uğur BÜYÜKçULcU
Hakkı KAYA

Katip
Katip

karar Tarihi

06-,l2-2019

Celse No

1

Karar No

234

Eki

Özl-. Ticari Plaka Yönetmel iğinin Görüşülmesi

Dairesi : Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü Evrak Ta.ve No

T,C,
İSPARTA BELED|YESl MECLİSİ

Veraset Yolu İle Yapılan İntikallerde Yapılacak İşIenıler:
Madde l8-

l. Toplu Taşıma İzin Belgesi bulunan araç sahibinin ölüınü halinde. ıııahkeıneden alınacak
veraset ilaınıııda yazılı varisleriır başvurusu üzerine Noterden düzenlenmiş Motorlu
Araç Tescil Belgesinde beliıti|en |nirasçılar adına Belediye Toplu Taşıına izin Belgesi
düzenlenir. Araç mirasçılardan birinin üzerine düzenlenebileceği gibi tüın mirasçılar
adına da dtizenlenebilir. Mirasçılarııı Yönetnıeliğin başvuru şaıtlarında belirtileı-ı
evrakları taınaıı-ıIaınaları gerekir. Mirasçılar için gerekli belgeIer istenirken;
Yönetınelikte belirtilen ticari olarak ek iş yapınaına, Sürücü Belgesi, Ticari Taşıt
Kullanına belgesi şaılları aranınaz. Bu duruında ınirasçılar araçlarını kullanacak kişinin
Sürücü Belgesini ve SRC Belgelerini Isparta Belediyesi Ulaşıın Hizınetleri
Müdürlüğüne teslim etınek zorundadır. Mirasçılar her şofor değişikliğinde bu belgeleri

dosyasıı-ıa konulınası için Ulaşıın Hiznıetleri Müdürlüğüne bildiriın yapınak zorundadır.

2, Mirasçılar kendi adına Trafik Tescil Belgesi çıkardıktan sonra Top|u Taşıına izin
Belgesinin kendileri adına düzenlenınesini istemeyip, aracı bir başka şdhısa satnrak
istediklerinde. Yönetmelik koşullarına uygun kalınak ve Belediyeden izin alınak
suretiyle satış işleııini yaparlar.

3. MirasÇılar adına Toplu Taşıına İzin Belgesi düzenleneceği takdirde; devir ve teınlik
ücreti alını-ııaz. Bir başka ş6hısa aracı satmak istedikleri takdirde devir ve teınlik ücreti
alınır.

4. Varisler arasında anlaşınazlık halinde; Belediye Hukuk İşlerinin görüşleri doğrultusunda
işleın yapılır.

5. Ana, Baba, Çocuk|ara ve eşine yapılan devirlerde devir ücreti alınınaz. Diğer kan
hısımları arasındaki devirlerde. taın devir ücreti alınır.
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T.c.
İSPARTA BELEDİYESİ MECLİSİ

cra Yolu le Yapılan Satışlarda Uygulanacak Kurallar:
lVladdc l9-

l. Belediyedeıı Toplu Taşıına İzin Belgesi (Ruhsat) ve GüzergAh izin Belgeli aracın icra
ınarifetiyle satışı yapılacağında icra dairelerince yapı|acak satış ilanlarında ırc:r ve " S"
plakası hariç araç satışına izin verilir.

2. Belediyedeı-ı Toplu Taşıııa İzin Belgeli servis araçlarının icra ınarifetiyle satışı
sonucuııda; yeni sahibinin Çalışına Ruhsatı ve Güzergdh Kullanıını İzin Be|gesi
alabilınesi için, Yönetıııelik şartlanna uygun olı,ı-ıası ve Yönetıneliğin 6. ınaddesinde
belirti len evrakları tamaınlaınalan gerekir.

3. Isparta Belediyesi mücavir alan sınırları içerisinde faaliyet gösteren "C " ve " S tahditli
plakaların; plaka. hat ve durak yerlerine yapılan relıin tesisi veya haciz işleınlerinin
yapllamayacağı, sadece motor ve şasİ numaralı araca ı-ıygulanınası zorunludur.

Belediyeden İzin Almadan Yapılan Devirlerde veya Ortak Almalarda Yapılacak
lşlem!er;
Madde 20 -
lSparta Belediyesi Ulaşıın Hizınetleri Müdürlüğünün izni olınadan servis aracı alan, satan,
devir ve sattşıı-üın yapıldığının tespiti halinde satış yapan araç sahibine gerekli 1utanak
düzenleııerek Encüınerı' e sunulur. Encüınen kararı ile o yıl ki Çalışına Ruhsatı Harç Bede|inin
2'şer ( ikişer ) katı para cezası verilir.
Devir içiıı istenen belgelerin tamaınlanınası için yeni araç sahibine 30 gün süre verilir. Bu süre
zarfında evraklaı'ını taınaınlayan araç sahibine yeni Toplu Taşıırra İzin Belgesi ve Gtizergfih
İzin Belgesi düzeıılenir
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T.c.
İSPARTA BELEDİYESİ MECLiSİ

Taşımacılıktan Çekilme
MADDE 2l -Servis aracı çalıştırınaktarı çekilınek isteyen şahıslar bir dilekçe ile lspaıla
Belediyesi Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğüne ınüracaat ederler. "C" ve " S" plakasının üzerinde
Rehin, Haciz vb. işlemler varsa kaldırılınası gerekı,ııektedir. Aksi takdirde ruhsat Belediye
Encümeni Kararı ile iptal edilir. Ruhsatı iptal edilen araçların plakaları Ulaşım Hizmetleri
Müdürlüğünce, Noterliğe ve ilgili Odaya bildirilir.
Taşıınacı/taşımacılar, ınevcut araçlarını üzerindeki ticari plakayla birlikte veya sadece plakayı
devrederek taşıınacılıktan çekiIebilirler. Taşıınacıııın kendi isteği ile taşımacılıktan çekilınesi,
vefat etınesi, başkasına devretınesi veya duruıntınun değişınesi hallerinde uygulaına aşağıda
olduğu gibidir.
a)Taşımacı Gerçek Kişi ise;

l. En az bir ay (30 takviın günü ) önceden lsparta Belediyesi Ulaşıın Hizmetleri
M üdürlüğüne bi ldinnek sureti i le taşıınacı l ıktan çeki lebilir.

2. Taşıınacının vefat etınesi halinde taşıınacılık sona erer. Çalışma Ruhsatı iptal edilir.
Varisler, veraset ilaını ile 3 (üç) a1, içerisinde lspaıta Belediyesi Ulaşıın Hizınetleri
Müdürlüğiine duruıı-ıu yazılı bildiriınde bulunınak ve gerekli kanuni belgeleri ibraz
etmek kaydı ile taşınıacılığa devaın edebilirler. Bu takdirde tüın işlemlerin ölüın tarihi
itibari ile en geç 6 ay (l80 takviın günü) içinde ikınal edi|ınesi zorunIudur. Belirlenen
süreler d6hilinde ınüracaat etıneyen ve gereken işleııleri yerine getirmeyen varislerin
taşımacılığa devaın etme hakları ortadaıı kalkar.

b)Taşımacı birden fazla gerçek kişi ise;
Taşıınacılardan biri veya daha fazlası kendi isteği/istekleri ile hisselerini kalan ortak/
ortaklara devrederek taşıınacıIıktan çekilebilir. Bu takdirde, taşıınacı sıfatına haiz olup,
Çıkanlarııı hissesini devir alan diğeri/ diğerleri olayı. vukuu tarihinden itibaren en geç
bir ay (30 takviın giinü) içinde Ispaıta Belediyesi Ulaşıın Hizınetleri Müdürlüğüne
yazılı olarak bildinnek zorundadır. Aksi halde taşıınacılığa son verilir.
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Özü . Ticari Plaka Yönetmeliğinin Görüşülmesi.

Dairesi : Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü Evrak Ta,ve No

T.c.
ıSPARTA BELEDıYEsi rvıecı_İsi

c) Taşımacı Tüzel Kişilik ise;

l. Tüzel kişiliğin ııihayete em]esi halinde taşıırıacılığı da ayııı zaınanda sona erer.

2. Tüzel kişiliğin nitelik değiştirnıesi veya yeni ortak alması veya satış ya da devir yoluyla
el değiştirınesi halinde, bu hususların kesinleştiği tarihten itibaren 30 takviın günü
içinde lsparta Belediyesi Ulaşım Hizınetleri Müdürlüğüne yazılı bildirirııde bulunınak
ve en geç 90 takviın gi.inü içinde ilgili işlemleri taınaınlaınak şartıyla taşımacılığa devaın
edebilirler. Aksi halde taşıınacılıktan çekilıniş sayılırlar.

İşletmecilere ve İşletici Firmalara YapıIacak Bildirimler
Madde 22-

l . Servis aracı işleticilerine bildiriınler işleticilerin yaptıkları ilk başvurularında rul-ısat
yenileıne işleıni sırasında verecekleri ikaınetg6h ilnıühaberinde yer alan adrese yapılır.

2. İşleticilere bildiriınler iadeli taahhütlü posta yoluyla veya bizzat yapılır ve bu yolla
yapılan bildiriınler işleticiye bildirilıniş kabul edilir.

3. Adres değişikliği yapanların ( l5 ) on beş gtin içinde Isparta Belediyesi Ulaşıın
H izııretleri M üdürl üğüne yeni adreslerini bi ldirıneleri zorunludur.

Servis Araçlarında Çalışacak Personele İllşl<ln KoşuIIar:
Madde 23-Toplu Taşıına İzin belgeli servis aracı sahipleri kendileri haricinde araçlarında
şoltir çalıştırabilirler. Bunun için;
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Dairesi : Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü Evrak Ta.ve No

T.c.
İSPARTA BELEDİYESİ MECLİSİ

Servis Araçlarında çalışacak personelin kılık ı,e kıyafeti:

l. \'azlık kıyafet: Araç sürücüsünün yazııı pantolonu gri renkli ise gönılek kısa kollu y6da uzun
kollu gri veya beyaz renkli olacaktır. Pantoloııu lacivert renkli ise gömlek beyaz yada mavi
renkli olacaktır.

2. KıŞlık kıyafet:Araç sürücüsünün kışın giyeceği yaz kıyafetinin aynısı olup ilave olarak kaban
siyah renkli veya lacivert olmak şartıyla kravalı da örtıı-ıeyecek şekilde V yaka süveter giyebilir.

3. Bunların dışında araç sürücüsünün başka bir kıyafet giyınesi kesinlikle yasaktır

4. Elbiseler temiz, düzgün, ütülü ve sade; ayakkabı|ar kapalı, teıniz ve boyalı giyilir

5. Sandalet ,terlik veya atkılı ayakkabı giyilmez

6. l5 Ey|ül i|e l5 Haziran tarihleri arasıııda Kravat takılır, kravatı örtecek şekilde balıkçı yaka
veya benzeri süveterler giyilmez. Kravat |acivert, siyah ve gri olabilir.

7. İŞ|etici çalıştırdığı personelin her türlü kanuni soı,unrIulukları, sigorta yükümlülüklerinden
sorumludur ve yerine getirmek zorundadır.

8 Servis araçlarının ça|ışnıası esnasında meydana gelen her türlü kaza ve fiilden, bununla ilgi|i
olarak yargıya intikal eden her türlij ceza vb. yükümlülükten ve üçüncü şahıslara karşı doğacak
Yükümlülüklerden, tazminat ve bu gibi davalardan Isparta Belediye Başkan|ığı sorumlu
tutulamaz. Belediye ve Emniyet Müdürlüğünce yazılan trafik para cezaları konusu gereği şoftir
ve işleticiye aittir.

9 Servis aracının çalışması sırasıııda aksaklık, eksiklik, kurallara uymama vb. gibi nedenlerden
do|ayı Belediye Başkanlığı Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünün uygun bulmadığı sürücülerin
değiştirilmesini işleticiden talep ettiğinde en geç 7 gün içinde söz konusu personel
deği ştiri lecekti r.

l0 şl eti personel lll şe başlalll aSl ve işten a), l,I lm aS! Beledi y Başkanlığı U laşı 1-11 H ızı-ı,ıet leri
Nl üdürl üğüne bi Idi rn1ek zorundad ll, Aks Ine hareke1 eden ler hakkı ltd yasa şlem Ve o yl ki
Çal lşln Ruhsat H arcl Bed eI oranında cezal şleın yapI lır Toplu Taş l llla zln Bel gel araç|arda
şo 1öı o la rak ça şacak ki il er kend lsl çal ıştığı takdird e araç sah iplerl de dah spaıla Bel ediyesl
U laşını H zınetl erl Müdiir Iiiğü ll dell onay !, lg il odadan Şoftj Tanıt

lı bul und tırı-ı-ıak zoru ndadça şt !ğ| Surece yakası da 1ak ol arak lr
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1
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234
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Özü : Ticari Plaka Yönetmeliğinin Görüşülmesi

Dairesi : Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü Evrak Ta,ve No

T.c.
İSPARTA BELEDİYESİ MECLİSİ

Sürücülerin eğitim semineri
MADDE 2,1-

l . Servis aracı çalışına iziı-ı belgeli (ruhsath) araçlarda çalışan araç sahibi ve sürücüleri.
yılda en az bir kez iki saatten az olıTaınak kaydıyla belediye ve ilgili oda tarafından.
koırusunda uzmaı] kişiler nezaretinde düzenlenecek eğitim seıninerine katılmak
Zorundadır. Kursa katılacak ve toplu taşıma araçlarında sürücülük yapacak olanların.
0_5.0l.|96l tarihli 222 sayıh İ|kOgretinı ve Eğitim Kanuıru'na bağlı olarak Teınel Eğitiın
Diploınasıı-ıa sahip olınalaı,ı şarttır. Araç sürücülerinde, ilkokul diploınası ile çaIışanlar
ınüktesep hak sahibidirler.

2. Belediye denetiınli ve ilgili oda tarafından yapılacak seminer sonunda, seminere katılan
araç sahibi ve sürücülerine "Seminere Katılıın Belgesi" verilecektir.

Model Değişikliği Yapmak İsteyenlerin Uyacakları Kurallar:
Madde 25-

Servis aracı sahibi. aractnı yeni bir araçla değiştirınek istediğinde yeni araca ait
Proforma fatura, trafik ruhsatı veya noter satışını dilekçesine ekleyerek, eski aracınıı1
trafikten çekıne belgesi fotokopisi veya araç ruhsat fotokopisini dilekçesine ekleyerek
lsPaıta Belediyesi Ulaşıın Hizınetleri Müdürlüğüne başvurur. Ulaşıın Hizmetleri
M[idürlüğti aracı uygunluk Belgesi almak üzere Teknik koınisyona sevk eder.
Uygunluk Belgesi de aldıktan sonra yeni araç için geçerli olacak şekilde Toplu 1'aşıma
İziıı Belgesi ( Çalışına Ruhsatı ) düzen|enir. Çalışı-na Ruhsatı dtizen|enen Servis aracı
değiŞikliği yazısı Encüınen kararı oIınadan Ispaıta Belediyesi Ulaşıın Hizınetleri
Miidürlüğünce üst yazı ile ilgili noterliklere bildirilir.
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T.c.
İSPARTA BELEDİYESi MECLİSİ

. Toplu Taşııı-ıa Belgeli araç sahipleri, araç değişikliklerini noterliğe 30 takvim günü
içerisinde Belediyeye biIdirimde bulunmak zorundadır. Bu süre sonunda bildirimde
bulunmayan servis aracı sahipleri Isparta Belediyesi Ulaşıın Hizmetleri MüdürIüğünce tanzim
edilecek zabıtla tespit edilip konu Encümene bildirilir. Eııcüınen Kararı ile o yıl ki Çalışına
Ruhsatı Harç Bedeliniıı o/o 25 oranında beliıtilen para cezasını Belediye veznesine ödemesi ve
diğer toplu taşıına koşulIarını taşıınası şartıyla Toplu Taşıına İzin Belgeleri yenilenir.

ı Devir ile birlikte araç değişikliği yapılabiIir. Ancak aracı alıı-ıak isteyen kişi veya kişiler bu
talep|eriııi Ispaıla Belediyesi Ulaşıın llizınetleri Müdürlüğüne evraklarını sunınadan önce
başvuru di|ekçesinde, aracın sadece licari plakasını alacağını ve yerine koyacağı aracın
ınarkasını. yaştnt, lnotor ve şasi nuınarası vb. teknik bilgileri yazılı olarak belirtmek
zorundadır. Isparta Belediyesi Ulaşım Hizınetleri Müdürlüğünce aracın ınodel değişiklik
talebi uygun görüldüğü takdirde: yeni araç Teknik Komisyona sevk edilir. Uygunluk Belgesi
alaıı araç için işleınler taınaınlanır.

ı Devir işleınlerinde Encümen kararı aranır. Eırcüınen kararı olınadan kesinlikle devir işlemi
yapılaınaz.

ı Okul servis araçlarında Okul Servis Araçları Hizmet Yönetıneliğinde belirlenen yaş şartı l2
( on iki yaş d6hil ) uygulanır.

ı Model değişikliği için mevcutta yeni aracı olınayan kişiye, Isparta Belediyesi Ulaşım
Hizınetleri Müdürlüğü tarafından yeni araç a|ınası için 3 ay süre verilir. Sürenin aşılınası
halinde boşta olan plaka belediyeye irat kaydedilir.
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T.c.
lsPARTA BELEDıYrsi ıvıecı-isi

Güzergih İzin Belgesi ile ilgili Hususlar ve Güzerg6h Kullanımı İzin Be|gesi Genel
Şartları;

Madde 26-
Güzergih Kullanımı İzin Belgesi Genel Şartları

l. Servis aracı Güzergdh Kııllanım İzin Belgesi l (bir) takviın yıI süre ile geçerlidir

2. Sürenin dolmasını takip eden 2 (iki) ay içinde aynı hizmetin devaını için yeni belge
ınüracaatında bulunınayanl ara o/o 50 fazlası farkı ile belge verilir.

3. Bundan sonraki gecikilen her ay için yasal gecikııe faizi gecikıne ile birlikte tahsil
ediIir.

4. Araç sahibinin ölümü. aracın satış! ya da yenilenmesi halinde güzergdh kullanıın izin
belgesi yenilenir.

5. İşletmeciliği bırakan veya devredenlere dalıa önce ödedikleri güzergAh kullanıın izin
belgesi harcı geri ödenınez.

6. Okul Servis Araçları Hizınet Yönetıneliği'nin 8 inci maddesinin d ve f fıkralarında
belirtilen hüküın|ere uygun o|mayanlara, (Hakkında yizkızartıcı ve gayri ahlaki suçlar
ile kasıllı adam öldürıne veya ağır yaralaınalı suçlardan mahküıniyet kararı verilıniş
olanlara) güzergAh izin belgesi verilmez. şoitir ve rehber olarak da çalıştırılamaz.
verilıniş ise bu kiııseleriıı belgeleri iptal edilir.

7. Servis araçlarına ait Güzergah İziıı Belgesi işletıne hakları devredileınez. bir başkasına
kiralanaınaz. Güzerg6h Kullanıını İzin Belgesinin araçta bulundurulınası zorunludur.
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Başkan
Katip
Katip

şükrü B.AŞ_DEĞiRMEN
Uğur BUYUKÇULCU
Hakkı KAYA

karar Tarihi

06-12-2019

Celse No

1

Karar No

234

Eki

Özü , Ticari Plaka Yönetmeliğinin Görüşülmesi.

Dairesi UlaşımHizmetleriMüdürlüğü Evrak Ta.ve No

T.c.
İSPARTA BELEDİYESİ MECLİSİ

Oku! Servis Aracı Güzergih Kullanım İzin Belgesinin Anlamı ve İstenilen Belgeler;
Toplu Taşırı,ıa İzin Belgesi bulunan (Çalışına Ruhsatı) ve öğrenci servisi yapan (C) plakalı
servis araçları Ispaıla Belediyesince belirlenecek güzergdhlarda ve ana arterlere giriş için
verilecek izin belgesidir.

l. Başvuru Dilekçesi,

2. Okul servis aracı sahibi ile Okul Müdürlüğü arasında iınzalanınış mülıürlenıniş okul
servis aracı sözleşmesi,

3. Ruhsat Fotokopisi(Ash ile Birlikte)-Vize Kağıdı

4. Taahhütname

5. İkaınetgdh belgesi ve / veya şirketlerde lsparta Ticaret ve Sanayi Odası kaydı,

6. Aracın Zorunlu Mali Sigorta Poliçesi ve Ferdi kaza koltuk sigorta poliçesi

7. Servis Aracı Uygunluk Belgesi,

8. Şoftir Evrakları;

9. Savcılık K6ğıdı (Sabıka kaydı soıı altı aylık), Taşıınacılar (tüze| kişi olması
l-ıalinde ,anoniIT| şirket ve kooperatiflerde yönetiın kurulu üyeleri diğer tüzel kişilerde ise
tüın ortakları ve bu tüzel kişilikleri teınsil ve ilzaına yetkili kişiler) 261912004 tarihli ve
5237 sayılı türk ceza kanununun 53.ınaddesinde belirtilen süreler geçıniş ve affa
uğraınış veya lıi.ikınün açıklarıınasının geri bırakıln-ıasına karar verilıniş olsa bile
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T.c.
ıspARTA BELEDlyesi ıvıeclisi

a. Devletin güvenliğine karşı suçlar"Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı
suçlar.ziııııret.irtikab.riişvet,hırsızlık.dolandırıcı lık.sahtecilik.güveni kötüye
kullanına,hileli iflas.ihaleye fesat karıştırına,ediınin ifasına fesat karıştırına.suçtan
kaynaklanan ınal varlığı değerlerini aklaına veya kaçakçılık suçlarından ınahkuın
olınaııak

b. Türk Ceza Kaııunı,ınun 8l ,l02.103,104,105,109, |'7913,188,190,1 91,226 ve 227 .

Maddelerindeki suç|ardan hüküın giyınemiş olınak veya devaın etınekte olan bir
kovuŞtunnası buI unnıamak yada kovuştunnası uzlaşınayla neticelenıneıniş olmak,

c. Terör örgütlerine veya milli güvenlik kurulunca devletin milli güvenliğiııe karşı
faaliyette bulundıığuna karar verilen yapı,oluşum veya gruplara
üyeliği.mensubiyeti,iltisaki veya irtibatı bulunınaınak.

l0. Sabıka k6ğıdında sabıka kaydı bulunan kişilerin başvuruları Hukuk İşleri Müdürlüğünce
değerlendirilmesi

l l. Sürücü belgesi fotokopisi (B sınıfı 7- D sııııfı 5 yıl) Sürücü ceza puan döküınü (son iki
aylık),

l2. İkaınetg6h belgesi,

l3. 2 adet Vesikalık Fotoğraf ( 4cın x 6cın son altı aylık )

14. Eğitiın Seılifikası,

l5. Rehber Personelin başvuru forınunda beyanı, Kiıılik fotokopisi, İkametgdh ve Sabıka
kaydı, Sosyal Güvenlik Kaydı

16 (,
b il Oda Faa ıVet Be lges Ş irket ana sözleşınesi, nlZa Sirküs tl Ve Isparıa /_1,.,.ş /

Mali Hi:nıe,t ler Miidtiı,,liiğtııden .1 lıııacak Borcıı Yazıs

l\,,,

Başkan
Katip
Katip

şükrü B_Aş_DEĞiRMEN
Uğur BUYUKÇULCU
Hakkı KAYA

karar Tarihi

06-12-2019

Celse No

1

Karar No

234

Eki

özü : Ticari plaka yönetmel iğinin Görüşülmesi.

Dairesi : Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü Evrak Ta.ve No
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Başkan
Katip
Katip

şükrü BAşDEĞiRMEN
uğur BÜYÜKçULcU
Hakkı K.AYA

karar Tarihi

06-,l2-2019

Celse No

1

Karar No

234

Eki

Özü . Ticari Plaka Yönetmeliğinin Görüşülmesi.

Dairesi : Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü Evrak Ta.ve No

T.c.
ıSPARTA BELEDıYesi ıvıecı_isi

Personel Servis Aracı Güzerg6h Kullanım İzin Belgesinin Anlamı ve İstenilen Belgeler;
Toplu Taşıına İzin Belgesi bulunan ( Çalışma Ruhsatı ) ve sadece personel servisi yapan (S)
plakalı servis araçlarına, lsparta Belediyesi Ulaşım Hizınetleri tarafından belirlenecek
güzergdhlarda ve ana aıterlere giriş için verilecek izin belgesidir.

l. Şirket ana sözleşınesi

2. İınza sirküsü

3. Şirketin faaliyet konusunu gösterir resıni gazete fotokopisi

4. Araç ruhsatının fotokopisi -Vize k6ğıdı

5. Mali Soruınluluk Sigortası

6. Ferdi Koltuk Sigoıta Poliçesi

7. lspaıta Ticaret ve Sanayi Odasından Sicil Kaydı veya İlgi|i oda kaydı (yeni tarih)

8. lsparta Belediyesi Mali Hizınetler Müd. Borcu yoktur yazısı

9. Vergi Mükellefiyet Kaydı

l0. GüzergAh Listesi

l |. İkametgdh belgesi ve Sabıka Sicil Kaydı

12. Nüfus Cüzdan Fotokopisi
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Başkan
Katip
Katip

şükrü BAŞDEĞiRMEN
Uğur BÜYÜKÇULcu
Hakkı KAYA

karar Tarihi

06-12-2019

Celse No

1

Karar No

234

Eki

Özn . Ticari Plaka Yönetme|iğinin Görüşülmesi

Dairesi : Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü Evrak Ta,ve No

T.c.
ıSPARTA BELEDıYEsi ıvıeclisi

ÇALIŞACAK ŞOFÖR İÇiN İSTONİİ-SN OVRİKLAR

l. Sürücü Belgesi Fotokopisi

2. Nüfus cüzdanı fotokopisi

3. Mesleki yeterlilik belgesi foıokopisi

4. l adet vesikalık fotoğraf

5. Sabıka kaydı

6, Sosyal Güvenlik Kaydı

7. Psikoteknik raporu fotokopisi

8. Savcılık K6ğıdı (Sabıka kaydı son aItı aylık), Taşımacılar (tüzel kişi olınası halinde,
anoniın şirket ve kooperatiflerde yönetiın kurulu üyeleri diğer tüzel kişilerde ise tüm
ortakları ve bu tüzel kişilik|eri teııısil ve ilzama yetkili kişiler) 26,9.2004 taril-ıli ve 5237
sayılı Türk Ceza Kanununun 53.maddesinde belirtilen süreler geçmiş ve affa uğraınış
veya hükmün açıklanınasının geri bırakılınasına karar verilmiş olsa bile

a. Devletin güvenliğiııe karşı suçlar. Aııayasal düzene ve bu düzeı-ıin işleyişine karşı
suçlar, ziınınet. iı,tikab, riişvet. hırsızlık, dolandırıcılık. sahtecilik. güveni kötüye
kullanına, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırına. ediınin ifasına fesat karıştırına, suçtan
kaynaklaııan mal varlığı değerlerini aklaına veya kaçakçılık suçlarından ınahküın
olmaınak

b. Türk Ceza Kanununun 81,I02,103,l04,105,1 09,17913,188.190,191,226 ve 227 .

Maddelerindeki suçlardan hüküm giyınemiş olınak veya devam etınekte olan bir
kovuŞtunnası bulunırraııak ya da kovuştunnası uzlaşınayla neticelenıneıniş olınak,

c. Terör örgtitlerine veya nıilli gür,enlik kuru
faaliyette bulııııduğuııa karar verilen yapı. olıı
iltisaki veü,a ifiibatı buluı-ıınaıı-ıak

lunca devletin ınilli güvenliğine karşı
şum veya gruplara üyeliği. ınen eti.
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T.c.
lSPARTA BELEDİYESİ MECLİSİ

Taşımalı Güzerg6h Kullanım zin Belgesinin Anlamı r,e Belgeler;
Köylerdeıı, ilçelerden lsparta Merkezine lıangi maksatla olursa olsun giriş yapan D2 yetki
belgeli araçların tümünün alınası gereken lsparta Merkezine giriş için verilecek izin belgesi.

l. Başvurı.ı Dilekçesi,

2. Öğrenci servis aracı sahibi ile Okul / Kanu Kuruın Kuruluşları / Milli Eğitiın
Müdürlüğü ile arasında iınzalanınış servis aracı sözleşııesi.

3. Taahhütname

4. Ruhsat Fotokopisi (Aslı ile Birlikte)-Vize kağıdı

5. İkametgöh belgesi ve / veya şirketlerde Ticaret ve Sanayi Odası kaydı,

6. Aracın Zorunlu Mali Sigorta PoIiçesi ve Ferdi kaza sigoıta poliçesi

7. Servis Aracı Uygunluk Belgesi,

8. Şofiir Evrakları;

9. Sürücü belgesi ve Sürücü ceza puan dökümü (son iki ayhk),

|0. İkametgah belgesi.

l l. 2 adet Vesikalık Fotoğraf ( 4cın x 6cm son altı aylık )

l2. Savcılık Köğıdı (Sabıka kaydı son altı aylık), Taşıınacılar (tüzel kişi olması
haliııde .anoniın şirket ve kooperatiflerde yünetim kurulu üyeleri diğer tüzeI kişilerde ise
tüın oılakları ve bu tüzel kişilikleri teınsil ve ilzaına yetkili kişiler) 261912004 tarihli ve
5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53.maddesinde beliıtilen süreler geçıniş ve affa
uğraınış veya hlikınün açıklanmasının geri bırakılınasına karar verilıniş olsa bile

a. Devlelin güveııliğiı-ıe karşı suçlar,Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişiııe karşı
suçlar.ziınııet. iılikab.riişvet.l-ı ırsızlık.dolandırıcı lık,sahtecilik.güveni köliiye
kuIlanıııa.lıiIeli iflas.ihaleye fesat karıştırına,ediıniır ifasına fesat karıştırı-ıla.suçtaıı
kaynaklaııan ıııal varlığı değerlerini aklaına
olı-ııaıııak

suçlarındaıı ır-ıahkı"ıınveya kaçatdık

a,,''-T.f,fi;n

karar Tarihi

06-1 2-201 9

Celse No

1

Karar No

234

ı

oö

\ /

İ
Başkan
Katip
Katip

şükrü BAşDEĞiRMEN
uğur BÜYÜKçULcu
Hakkı KAYA

Eki

özü Ticari Plaka Yönetmeliğinin Görüşülmesi,

Dairesi : U|aşım Hizmetleri Müdürlüğü Evrak Ta.ve No
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Başkan
Katip
Katip

şükrü B_AŞ_DEĞiRMEN
Uğur BUYUKÇULCU
Hakkı KAYA

karar Tarihi

06-,1 2-2019

Celse No

1

Karar No

234

Eki

Özü : Ticari Plaka Yönetmeliğinin Görüşülmesi.

Dairesi : Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü Evrak Ta.ve No

T.c.
ıSPARTA BELEDıYesi rvıecı_isi

a. Türk Ceza Kanununun 81,102,103.104,105.|09,17913,188.190,191.226 ve 227.
Maddelerindeki suçlardaıı hüküın giymeıniş olmak veya devam etınekte o|an bir kovuşturması
bulunmamak ya da kovuştunl]ası uzIaşınayla neticelenıneıniş olınak.

a. Terör örgütlerine veya ınilli güvenIik kurulunca devletin miIli güvenliğine karşı faaliyette
bulunduğuna karar verilen yapı. oluşuın veya gruplara üyeliği, ınensubiyeti, iltisaki veya
irtibatı bulunınamak.

İlgiliOaa Faaliyet Belgesi(ilk defagüzergah izin belgesialacak servis araçlarının bir
defaya mahsus olmak üzere)

Mülkiyetindeki oraçlorlu kendi personetini Ücrelsiz Tuşıyan Özel kuruluşların
Güzergalı kullonım İzin Betgesinıle İslenilen Evraklar

l. Şirket ana sözleşmesi

2. İınza sirküsü

3. Şirketin faaliyet konusunu gösterir resıni gazete fotokopisi
D-3 Yetki Belgesi

4. Araç ruhsatının fotokopisi-Vize kağıdı

5. Mali Sorumluluk Sigoılası

6. Ferdi Koltuk Sigorta Poliçesi

7, Isparta Ticaret ve sanayi odasından sicil kaydı veya ilgiüi oda kaydı (yeni ıarih)

8. lsparta Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü Borcu yoktur yazısı

9, Vergi Mükellefiyet Kaydı

l0. Güzergdh Listesi

l l. İkaınetgAh belgesi ve Sabıka Sicil Kaydı

12. Niifus Cüzdan Fotokopisi
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Başkan şükrü BAşDEĞiRMEN
Uğur BÜYÜKçULcU
Hakkı KAYA

Katip
Katip

karar Tarihi

06-12-2019

Celse No

1

Karar No

234

Eki

Özn . Ticari Plaka Yönetmeliğinin Görüşülmesi.

Daıresi , Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü Evrak Ta.ve No

T.c.
İSPARTA BELEDİYESİ MECLİSİ

ÇaIışacak Şofiir İçin İstenilen Evraklar

l. Sürücü Belgesi Fotokopisi

2. Nüfus cüzdanı fotokopisi

3. Mesleki yeterlilik belgesi fotokopisi

4. l adet vesikalık fotoğraf

5. Sabıka kaydı

6. Sosyal Güvenlik Kaydı

7. Psikoteknik raporu fotokopisi

8. Savcılık Köğıdı (Sabıka kaydı son altı aylık), Taşımacılar (tüzel kişi olınası halinde,
anorıiın şirket ve kooperatiflerde yönetiın kurulu üyeleri diğer tüzel kişilerde ise tüm
ortakları ve bu tüzel kişilikleri temsil ve ilzama yetkiIi kişiler) 26.9.2001tarihli ve 5237
sayılı Türk ceza kanununun 53.ınaddesinde beliıtilen süreler geçmiş ve affa uğraınış
veya hükııüıı açıkIanınasınııı geri bırakılmasına karar verilmiş olsa bile

a. Devletin giivenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı
suçlar. ziınmet. irtikab, rüşvet. hırsızlık" dolandırıcılık. sahtecilik, güveni kötüye
kulIanına.hileli iflas,ihaleye fesat karıştınna,edimin ifasına fesat karıştırrna,suçtan
kaynaklanan ınal varlığı değerlerini aklaına veya kaçakçılık suçlarından ınahkum
olınaınak

b. Türk Ceza Kanununun 81,102,103,104,105,109,17913,188-190,191,226 ve 227.
Maddelerindeki suçlardan hüküın giyınemiş o|ınak veya devam etınekte olan bir
kovuştunnası bul unıııamak yada kovuştunnası uzlaşınay la neticelenıneın iş olınak.

Terör örgütlerine veya ınilli güvenlik kurulunca devletin milli güvenliğine karşı
faaliyette buluııduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği. ınensubiyeti,

L

iltisaki veya iıtibatı buluı-ıınaınak
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Başkan
Katip
Katip

şükrü BAşDEĞiRMEN
uğur BÜYÜKçULcU
Hakkı KAYA

karar Tarihi

06-12-2019

Celse No

1

Karar No

234

Eki

Özü _ Ticari Plaka Yönetmeliğinin Görüşülmesi

Evrak Ta.ve No

T.c.
İSPARTA BELEDİYESİ MECLİSİ

YoIcu kapasitesi
MADDE 27- Umuın servis araçlarında taşınacak yolcu sayısı. ınotorlu araç ıescil belgesinde
belirtileı-ı sayıdan fazla o|aınaz. İstiap haddinden fazla yolcu taşıına yapınaları halinde o yıl ki
çalışma ruhsatı harç bedeli oranında cezalaı-ıdırılır.
Toplanma Merkezi
Madde 28 -

l. İş|eticiler Belediyenin izniyle toplanına ınerkeziıri kendileri kurabilir,

2. Toplanına yerinde küçük çapla bakıı-ıı ikmal istasyonu işleticilerce kurulabilir. Bakım-
ikınal bölüı-ııünün (yağ değiştinne. yıkaına. temizleıne. lastik değiştirıne v.s.)
Belediyenin göstereceği yerde (toplanına ınerkezinde) kuruIması, işletilmesi,
personelinin teınini, güvenliğinin sağlanınası. araçların sabah sefere çıkabilmeleri için
geceden hazırlanınası toplu taşıına araç işleticilerine aittir. Sabah sefere başlayacak
sürücülerin toplanma ınerkezine ulaşıınının sağ|anınası işleticilerin soruıırluluğundadır.

üçüNcü söıüN4
Ücretler, [Jygulama İle İlglll Genel Esaslar ve Yasaklar,Cezala1 Denetim
Ucretler
Madde 29-
l- İll< Oera..Toptu Taşıma İzin Belgeli Servis Aracı Alacak Olan Kişi veya Kişilerin
Odeyeceği Ucretler:

İll< defa Toplu Taşıına İzin Bel_eeli servis aracı alacak hak sahiplerinden Belediye
Meclisince kabul edilen gelir tarifesindeki ıniktar bir defada alınır. Tutarın ödendiğine ilişkin
belgeyi ibrazı ve Toplu Taşıına İzin Belgesi alabilınesi için gerekli evrakları lsparla Belediyesi
Ulaşıın Hizınet|eri Müdürlüğüne tesliın ettiği takdirde izin verilir.
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Dairesi : Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü
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Başkan
Katip
Katip

şükrü BAşDEĞiRMEN
Uğur BÜYÜKÇULcU
Hakkı KAYA

karar Tarihi

06_t2-2019

Celse No

1

Karar No

234

Eki

Özü,. Ticari PlakaYönetmeliğininGörüşülmesi.

Dairesi . Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü Evrak Ta.ve No

T.c.
İSPARTA BELEDİYESİ MECLiSİ

2.

Çalışma Ruhsatı ve Güzerg6h Kullanımı İzin Belgeli Servis Aracı Sahiplerinin
Ödeyeceği Ücretler:

a. Belediyeden Toplu Taşıına İzin Belgeli servis aracı sahipleri her yıl Belediye
Meclisince kabul edilen yıllık Çalışııa Ruhsatı Harç Bedeli ücretini Ocak ayı sonuna
kadar ödeınek zorundadır. Bu tutarı ortaklar hisseleri oranında öderler.

b. Toplu Taşıına İzin Belgeli servis taşıınacılığı yapan işleticiler, kendi istekleri ya da
kendi hatalarından dolayı araçlarının çalışınadığı, çalıştırılmadığı günler için toplu
taşıma izin ücretiııi ödeınekten kaçınaııaz ya da geri ödenınesini talep edemez. Kendi
hatalarından kaynaklanınayan işgünü kaybı için genel hüküınler uygulanır.

c. Yıllık toplu taşıırıa izin sürelerinin bitiıninden sonra yenilenmeleri esnasında toplu
taşıma hizıneti yapan belge sahibi tiiın araçlar için Teknik Komisyondan uygunluk
belgesi alınınası zorunludur.

d. Trafiğe uygun oldıığu anlaşılan araçlara izin verilir. Trafiğe uygun olınadığı anlaşılan
araçların hattında çalışınasına izin verilınez.

e. Belediyeden Toplu Taşıına İzin Belgeli ( Çalışnıa Ruhsatı ) servis aracı sahipleri. her
yapılan oftak alırıa, devir ve satıştan dolayı Belediye Meclisince o yıl belirlenen devir ve
temlik ücretiııi peşin ödeılıek zorundadıı,. Devir ve temlik ücretinin taınaını ödeninceye
kadar aracın başka birine devrine izin verilınez.

f. Servis aracı sahipIeri. Giizergdh Kul|anıını İzin Belgesi ve Araç Uygunluk Belgesi
bedeli için lıer yıl Belediye Meclisince kabul edilen ücreti yılda bir kez olınak üzere
Ocak ayı sonuna kadar ödemek zorundadır.
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Özü: Ticari Plaka Yönetmeliğinin Görüşülmesi

Dairesi : Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü Evrak Ta.ve No

T.c.
ısPARTA BELEDıYesi ıuecı_İsi

Öğrenci Servis Taşımacılığı Ücret Tarifesi Uygulama Esasları;
MADDE J0 _

l. Belirlenen ücretlergidiş-dönüşleri kapsar.

2. Alınan ücret karşılığı fatura verilınesi zorunludur.

3. Yarıyıl tatili ücreti konusunda alınan Esnaf Odasının kararı uygulanır.

4. Esnaf Odalan Birliği tarafından hazırlanan ücret tarifeleri geçerlidir. Belirlenen ücret
tarifesi yeni ücret tarifesi beIirlenene kadar geçerlidir.

5. Belirlenen ücretler devlet okulları ile özel okulların tümünü kapsar.

Belediye Alacaklarının Tahsili İle İlglll Yapılacak İşlemler:
Madde 3|-
Taksitlerini vadesi geldiğinde ödeıneyen araç sahipleri lspaıla Belediyesi Mali İşler
Müdürlüğünce ödeıne eınri düzenleyeı,ek tahsil edilir. Bu süre içerisinde ödeıne
yapmayanlardan 6l83 Sayılı Kantırı lıiiküıılerine göre tahsildt yapılır. Ödeıne yapmayan
araçlar Ulaşıın Hizıı-ıetleri persoııellerince otoparkta bağlaı-ıır. Cezası tahsil6t yapılıncaya kadar
araç otoparkta kalır. Çekici ve otopark ticretleri araç sahibi tarafıııdaıı ödenir.
Isparta Belediyesi Denetimi altında bulunan Tüm Sen,is Araçların Dosyalarının
Düzenlenmesi;
Madde 32-
İş bu Yönetınelik gereği çalışınalarıııa iziıı verilecek toplu taşınıa araçları hakkında tahakkuk
ve tahsilat İşleınleriııin takibi için Mali İş|er Müdürlüğüııde ve Ulaşım Hizınetleri
Müdürlüği.inde ayrı ayrı dosya açılır. Bu Yönetınelik hüküınleriııe aykırı hareketlerin takip ve
tespiti ile teınbilınaıne hükünılerinin takibi ls
M üdürlüğtince yürüttil ür.

Beled lyeSl tJlaşı izınetleri!n
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T.c.
İSPARTA BELEDİYESi MECLİSİ

Ceza Vermeye Yetkili Organlar:
Madde 33-
Servis taşımacılığı yapan araçlar ile şoftirleri bu yönetmelik hükümlerine göre. aşağıdaki
kurum görevlilerince denetlenebilir.

l. Eınniyet Görevli|eri.

2. Jandarma Koıı-ıutan|ığı Trafik ekipleri ve Özel kanunlarla Denetim Yetkisi Buluı-ıanlar.

3. Ulaştırına Bakanlığı Bölge Müdürlüğü görevlileri (Karayo|lan Taş. Kanuı-ıuı-ıa gireıı
konularda)

4, lspaıta Belediyesi Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü tarafından belirlenen Müdürlük
denetim görevlileri.

5. Ayrıca lsparta Belediyesi Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü adına denetim görevi verilen
elemanlar (Bu görevliler lsparta Belediyesi Ulaşıın Hizınetleri Müdürlüğü tarafından
verilecek Denetçi Belgesi ile denetiın yaparlar)

6. Belediye Ulaşım Hizınetleri Müdürliiğü Ekiplerince ve Diğer Denetiın Görevlileriniı-ı
yaptığı, deııetiııılerde tespit edilen eksikler rapor haline getiri|ir ve düzenlenen tespit
raporunun bir sureti yöırerge gereğince gerekli yaptırıınların uygulanması için lspaı,ta
Belediyesi Ulaşıın Hizmetleri Müdürlüğüne gönderilir

7. İdari para cezaları Kabahatler Kanunu. Karayolları Trafik Kanunu ve Yönetıneliği,
Karayolu Taşııııa Kanunu ve Yönetıneliğinin ilgili hüküınleriçerçevesinde uygulanır.

8. Toplu taşııı-ıa aracı salıipleri ve sürücülerinin Yönetınelik hüküınlerine aykırı olarak
işleıniş oldukları her kusurda Ispaıta Belediyesi Ulaşıın Hizınetleri Müdürlüğü Denetçi
Yetkili ve Ulaşıın Hizınetleri Personeli Yetkililerince veya Meınurlarınca düzenlenen
zabıt varakaları Belediye Encüınenine gönderilir.

9. Mali İşler Müdür|üğünce Encüınen Kararının tebliğinden itibaren yasal süre zarfında
ödemenin yapılınası zorunludur.Ödeıne yapılınadığı takdirde;Mali İş|er Müdüı,lüğünce
ödeıne eınri düzen|eııir. Bu süre içerisinde ödeırre yapanlardan 6l83 Sayıh Kanun
hükümlerine göre tahsilAt yapılır. Verilen 7 takviın günü süre sonunda ödeıne
yapılınayaıı araçlar Ulaşıın Hizınetleri Müdürlüğü görevlilerince otoparkta bağlanır.
Cezası tahsil6t y,apılıııcaya kadar araç otoparkta kalır. Çekici ve otopark ü araç
salıibi tarafından ödenir
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T.c.
İSPARTA BELEDİYESİ MECLİSİ

enin zaınanında yapılmaııasından dolayı otoparka bağlanan araçların Toplu Taşıına
n Belgeleri Encüınen Kararı ile iptal edilir

ı Bu yönetmelikte karşılığı bulunan ceza|arı, yönetınelik hüküınlerine ve Belediye Eınir ve
yasaklarına uymayan tüın servis araç sahiplerine cezai işleın uygulaınaya Ispaıla Belediyesi
U laşı ın H izınetleri M üdürlüğünde görevlendiri lıniş kişiler yetki lidir.

itirazz
MADDE 34-Servis Aracı işleticisi bu yönetınelik hüküınlerine göre verilıniş yaptırıınlar
hakkında. bildiriın tarihinden itibaren l5 (on beş) gün içinde İtiraz lspaıla Mahkeınelerine ve
Burdur Bölge İdare Mahkemesine yapılır.
Tebligat Adresi:
MADDE 35-Servis Aracı işleticisi kendilerine yapılacak tebligata esas olarak tebligat
adresini, kendisi ile istihdaın ettikleri personelin ikaınetg6h adreslerini ve değişiklik
olduğunda yazılı olarak beyan etııek zorundadır. Bildiriın olan adrese tebligat yapı|mış sayıIır.

Yaptırımı Gerektiren Fiiller ( Yasaklar ) :

MADDE 36-
Aşağıdaki fiillerin vukuu halinde yaptırııx hüküınleri uygulanır.

l. Ispaıta Belediyesi Ulaşım Hizınetleri Müdürlüğünden Güzerg6h Ku|laıııın lzin Belgesi
alınadan çalışınak.

2. Araçların ön ve arkasında bilgi levhası bulundurınaınak.
3. İstiap haddinden fazla yolcu taşınınası ve ayakta yolcu almak.
4. Araçların arka caırıın sağ alt köşelerinde ALO 223 l 2 l 3 1-azısını buluı-ıdurınaınak.
5. Belediyece konulaır yön ve işaret levhalarına uyınaı-ırak.
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T.c.
İSPARTA BELEDİYESİ MECLİSİ

. Öngörüleıı yan ve levhalar, Belediye onayı ile izin verilen rekldın bilgileri dışında servis
araçlarının içinde ve dışında başka yazı ve aksesuar bulundunnak,
. Trafik akışını engelleyici şekilde toplu taşıına araçlarını sevk ve idare etmek, eınniyet şeridi
ve özel tahsisli yolları kullaııınak.
ı Taşıına hizneti sırasında taşıtlarda yüksek sesli ınüzik sistenıleri kullanmak,
. Servis aracı içinde Yüksek sesle yolcuların rahatsızlığına yol açacak radyo-teyp çalınınası.
şoftir döhil sigara içilınesi yasaktır ve 420'7 sayılı kanun gereği Araç içerisinde" Sigara İçi|ınez
"ibareli levha asılıırası zorunludur.
. Güzergdh Kullanııı-ı İzin Belgeli araç salıibi gerçek ve tüzel kişilerin Belediye Meclisi,
Belediye Encümeni ve İ| Trafik Koınisyonun aldığı kararlara uymamak,
ı Araçların iç teınizliğinin yapılınamış olınası, döşenrelerinin yırtık ve kirli olması,
ı Bu yönetmelikte geçen tüıı iş ve işleınlere uygun hareket etmemek.
ı Servis aracı şofürlerinin yolcularını kaza, arrza vs. mücbir sebepler haricinde yollarda
aktanna yapmaları yasaktır. Son duraklarına kadar yolcularını götüımek zorundadır.
ı Servis hizıneti veren araçların servis güzergdhı dışında taşıınacılık yapmast yasaktır.
ı Toplu taşıma izin ücreti ve Devir TeınIik ücretlerini zaınanında ödenmesi zorunludur.
. Toplu Taşıııa İzin Belgeli araçlarıı-ı sahibi gerçek ve tüzel kişiler Belediye Meclisi ve
Belediye Encüınenin aldığı kararlara uyınak zorundadır|ar.
. Karayolları Trafik Kanunu gereği araçlarda bulundurulıııası zorunlu olan avadanlık dışında
araç ve gereç bulundurulıı-ıası yasaktır.
ı Belediye Encüııren kararı olınadan Servis araçları satılamaz, devredileııez. oılak a|ınaınaz.
. Model değişikliği yapan Toplu Taşıııra belgeli araç sahipleri aracın Trafik Tescilinin
yapıldığı tarihten itibaren 30 gün içinde Belediyeye bildiriın yapınak zorundadır.
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T.c.
İSPARTA BELEDİYESİ MECLİSa

ı GörevIi denetiın eleınanlarının talimatlanna uyulınaınası. hakaret ve kötü muaınelede
bulunulınası.
ı Servis aracı sahipleri, araçlarını Belediyenin izni olmadan faaliyetten alıkoyaınazlar.
ı Ispaıta Belediyesi Ulaşım Hizınetleri Müdürlüğünden Güzergdh Kullanıın İzin Be|gesi ve
çalışına ruhsatı almadan çalışan araçlar hakkında, Görevli Belediye Zabıtası. araç sahibine ve
araç sürücüsüne yazılı ihbamaıneye rağmen 7 ( yedi ) iş günü içerisinde Güzerg6h İzin Belgesi
ve Çalışıııa Ruhsatı için lsparta Belediyesi Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğüne ıniiracaat etınediği
takdirde, Göı,evli Belediye Ulaşıın Hizınetleri yetkilisi l608 (l5l) sayılı Uınuru Belediyeye
ınüteallik AhkAnıı Cezaiye hakkındaki kanun hüküınleri uygulantr ve araç 30 güne kadar
trafikten men cezası verilerek araç belediyenin otoparkına çekilir.

Şik6yetlerin değerlendirilmesi;
Madde 37- Bu yönetınelikteki diğer hüküıılere uygun davraıımadıkları anlaşılanlarla ilgili
şikAyetler Isparta Belediye Ulaşıın Hizınetleri Müdürlüğünce değerlendiriIir.
Madde J8-Çalışına ruhsatı verilen araç sahipleri bu yönetmelik hüki.inılerine aynen
uyacaklarıııı kabul ederler. Trafik kurallarına ve bu yönetınelik hüküınleriı-ıe aykırılık l-ıalinde
doğacak her türlü sorııınluluğu kabul etıniş sayılırlar. Bu yönetıııelik hiikün-ılerine uyınayaıı
işIeticilere ve araç personeline, araç bağlaına, para cezası ve ruhsat iptali cezaları uygulanır.
Cezalar Denetiın görevlilerince düzenleneı,ı Zabıt Varakasına dayanılarak Belediye
Enci,iıneni nce karara bağlanı r.
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T.c.
ısPARTA BELEDıYesi rıııec ı_isi

Uygulanacak Yaptırım lar;
MADDE 39_

l . Bıı yönetınelik lıüküınlerine aykırı l-ıareket edeııler hakkında düzelılenecek zabıt tutaııak
ve raporlar doğrultusuı-ıda Belediye Eııcünıeniııiı-ı verdiği kararlar uygulanır.

2. Tahakkuk eden yaptırıınlar 30 gün içinde ödenmediği takdirde tahsil edilir. Önceki yıla
ait ödeılıelerini yapırıayan servis araçlaı,ına Güzergdlı kullaıııın izin belgesi verilnıez.

3. İzinsiz taşımacılıkta kullanıldığı tespit edilen araçlar taşııIa hizınetinden men edilir.
GüzergAh.Kullanıın İzin Belgesi alınınadığı sürece çalışmaları yasaktır.

4, Trafik Ekİpleri, Jandarma Trafik. Ulaştınna Bakanlığı Bölge Müdürlüğü görevlileri,
(Karayotları Taş. KanunÜna giren konularda) lspaıla Belediyesi Ulaşıın Hizınetleri
Müdürlüğü deııetiıı ekiplerince yapılaıı denetimlerde GüzergAh Kullanıın İzin belgesi
oln-ıadan çalıştıkları tespit edilen araçlar hakkında. gerekli cezai işlem uygulaııır.
Düzenlenecek iziı-ı belgesi için o yılııı güzergdh kullanııı,ı harcı alınır.

5. YaptırıınIar araç plaka sahipleri adına kesiliı.

6. Bu vönetınelikte belirtilen ve aynt zarırarıda da yukarıda ıı-ıaddeler halinde yazı|an
taliıı-ıatlara u),ınayan araçlara ve/vel,a araç salıiplerine; l608 Sayılı Uınuru Belediyeye
Müteallik Ahk6ını Cezaiye Hakkındaki Kaııuıı.Yetki belgesiz taşıma faaliyetinde
bulunanlar. Karayolu Taşıına Kanunuıı 26la ınaddesine göre cezalandırılır. Servis
taşıılıa faaliyetinde bulı"ınanlar, servis taşımacıhğı ile ilgili şartları yerine getiırnediği
tespit edilenlere 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanuntıı-ıuı-ı 75.Maddesi ve 5326 sayılı
kanunun ilgili ınaddeleri gereği idari para cezası uygı.ılaııır.

7. Ulaşııı-ı plaı-ılaınası kapsaırıında
köylerdeı-ı servis işi için gelen
belgesi alnıak zorundadırlar.

Belediye ve ınücavir alanlaı,ına çevre il, ilçe, belde ve
araçlar belediyeden güzergdh izin belgesi ve uygurıluk
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T.c.
İSPARTA BELEDİYESİ MECLİSİ

Madde 40-
Yürürlük

5393 Sayılı Belediye Kanununuır l5/f ve l5/p Maddelerinde verilen yetkiye dayanarak
hazırlanan iş bu yönetınelik Belediye Meclisince kabul edilip, 30ll sayılı Resıni Gazete de
yayııılanacak Olan Yönetıııelikler Hakkıııda Kanunun 2. Maddesi gereğince ınahalli gazeteler
veya diğer yay|n organlarınca ilan edildiği tarihte yüriirlüğe girer.

Madde 4l-
07.01.2013 tarihli ve 2013ll sayılı Belediye Meclisi Kararı ile kabul edilen lsparta

Belediyesi Servis Araçları Yönetıneliği ve tüın değişiklik ekleri ile beraber yürürlükten
kaldırılmıştır.
Geçici Maddeler
Madde 42- j
Geçici Madde l- Halen çalışmakta olan (S) plakalı personel servis araçları,( C ) plakalı
Ögrenci servis araçlan Yönetıneliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren O1.01.2020 tarihine
kadar araçlarını. Yönetıneliğe uyguıı lıale getirınek zorundadır. İlçelerden ve diğer İllerden
lsparta Şehir Merkezine gelerı servis araçları yönetınelik hüküınlerine uyınak ve güzergdh izin
belgesini 0l .0l .2020 tarihine kadar alınak zorundadır.
Geçici Madde 2- Halen çalışıııakta olaı-ı kendi personelini ücretiz taşıyaı,ı Fabrika vb.
işyerlerine ait servis araçları Yöııetıneliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 01.01.2020
tarihine kadar araçlarını. Yönetırıeliğe uygun hale getirınek zorundadır.
Geçici Madde3-Bu yönetınelikte geçeıı tüın ücretler 0l .0l .2020 tarihiden itibaren geçerlidir.
Madde 43-
Bu Yönetınelik Ispaıta Belediye Başkanlığı Ulaşıın Hizınetleri Müdiirlüğü tarafırıdarı
yurutulur.

Meclisiınizce yapılan ınüzakereler sonıında ınadde koınisyondan geldiği şekilde oy
birliğiyle kabul edi ldi.

Gereği içiı-ı Ulaşıın Hizı-ı,ıetleri M üdtirl üğüne gönderilınesine karar ldi
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