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Ytirtitme
MADDE 53 - (1) Bu Yonetmelik htiktimlerini Adana Btiytik~ehir Belediye
~ekliyle

evrakm

Ba~kam

ytirtittir.

idareden geldigi gibi kabultine, 5216 saydl yasaya istinaden gerekli karann ahnmasl ic;:in
Belediye Meclisine arzma oybirligi ile karar verildi. Denilmektedir.

Btiytik~ehir

Konunun yapdan gijrti~tilmesinde; Adana Btiytik~ehir Belediyesi il ic;:i Yerle~im Yerleri
Arasl Toplu Yolcu Ta~lma Yonetmeliginin;
T.C.
ADANA BUYUK~EHiR BELEDiYESi
iL iC;i YERLE~iM YERLERi ARASI TOPLU YOLCU TA~IMA YONETMELici
BiRiNCi BOLUM
Amac;, Kapsam, Dayanak, Tammlar ve BaglaYlclhk
Amac;
MADDE 1 - (1) Bu Yonetmeligin amaCl , Adana B(jytik~ehir Belediyesi slmrlan ic;:erisinde
karayolu ta~lmaclhk faaliyetlerini Glke ekonomisinin gerektirdigi ~ekilde dtizenlemek; ta~m1acdlk
faaliyetlerinde dtizeni ve gtivenligi saglamak; ta~lmacIlann ta~lmaclhk faaliyetleri ic;:in mesleki
yeterlilik, mesleki saygmhk ilkelerine uygun olarak ta~lmaclhk yapma ~artlan ile ta~lmacdarm,
yolculann, c;:ah~anlann haklm·lm, sorumluluklanm ytiktimltiltiklerini tespit etmek; ta~lmaclhk
faaliyetinde yararlamlan ta~lt , arac;: ve benzerlerinin niteliklerini belirlemek; ta~lmacdann Adana il
genelinde diger ta~lma sistemleriyle birlikte ve birbirlerini tamamlaYlcl olarak hizmet vermesini,
denetimini ve mevcut imkanlann daha yararh bir ~ekilde kullamlmasml saglamaktlr.
Kapsam
MADDE 2 - (1) Bu Yonetmelik;
a)Yerle~im ozellikleri baklmmdan il merkezi (kent merkezi) ile btittinltik arz etmeyen, 5747
saylll kanun ve 6360 saYlh kanun ile mahalleye donti~ttirtilerek Seyhan, <;::ukurova, Ytiregir ve
Sanc;:am ilc;:elerine baglanan ilk kademe belediyeleri, bel de belediyeleri, koy ve orman koylerinden
il merkezine karayolu motorlu ta~lt arac;:lanyla yapllan toplu yolcu ta~lmacllik faaliyetlerini ,
b)Seyhan, <;::ukurova, Ytiregir ve Sanc;:am ilc;:eleri dl~mdaki ilc;:eler ile 5747 saydl kanun ve
6360 saydl kanunla mahalleye donti~ttirGlerek bu ilc;:elere baglanan belde belediyeleri/koylerden;
ilc;:e yerle~im yeri ile diger ilc;:e yerle~im yerleri arasmda, ilc;:e yerle~im yeri ile belde belediyesi/koy
stattistinden donti~en mahalleler arasmda veya bu ilc;:e yerle~im yerleri ve/veya belde belediyesi/koy
stattistinden donti~en mahalleler ile il merkezi (kent merkezi) arasmda karayolu motorlu ta~ltlanyla
yapdan toplu yolcu ta~lmaclhk faaliyetlerini ,
kapsar.
(2) Adana B(jytik~ehir Belediyesi otobtislerini, Adana Btiytik~ehir Belediyesi Ozel Halk
Otobtisleri Yonetmeligi kapsammda il merkezinde (kent merkezinde) toplu ta~lma yapan "] plakah"

ara,ian; Ozei Doimuj Minibusieri Y6netme1igi kapsamm~erkeZftClhk yap:;':
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plakah" minibtisleri; Seyhan, C;::ukurova, Yliregir ve Sam;am
iyi toplu ta~lmaclhk yapan araylan kapsamaz .

dl~mdaki

ilyelerin, ilye

yerle~im

yeri

Hukuki dayanak
MADDE 3 - (1) Bu Yonetmelik 5216 SaYlh Btiytik~ehir Belediyesi Kanununun birinci
flkrasmm (f) ve (p) bentleri ile 5393 saYlh Belediye Kanununun 15 inci maddesinin birinci
flkrasmm (b) bendine dayamlarak a~aglda belirtilen mevzuat htiktimlerine gore hazlrlanml~tlr.
a)5216 SaYlh Btiylik~ehir Belediyesi Kanunu,
b)5393 Say til Beledi ye Kanunu.
c)2464 Sayill Belediye Gelirleri Kanunu,
y)4925 SayIll Karayolu Ta~llna Kanunu,
d)Karayolu Ta~lma Yonetmeligi,
e)2918 SayIlI Karayollan Trafik Kanunu,
d)Karayollan Trafik Yonetmeligi ,
e)Ticari Ta~lt Kullanma Belgesi Yonetmeligi ,
f)Bliylik~ehir Belediyeleri Koordinasyon Merkezleri Yonetmeligi,
g)5747 saYlh Btiytik~ehir Belediyesi Smulan iyerisinde ilye Kurulmasl ve Bazl Kanunlarda
Degi~iklik Yapllmasl Hakkmda Kanun
g)6360 saYlh On Dort ilde Bliytik~ehir Belediyesi ve Yirmi Yedi ilye Kurulmasl ve Bazl
Kanun ve Kanun Htikmtinde Kararnamelerde Degi~iklik YapIlmasma Dair Kanun
h)Adana Btiytik~ehir Belediye Meclisi , Adana Btiylik~ehir Belediye Enclimeni ve Ula~lm
Koordinasyon Merkezi (UKOME) ' nin ilgili kararlan ile Yonetmelikte bahse konu faaliyet ile ilgili
tUm kanun, kanun htikmtinde kararname, yonetmelik, genelge, yonerge ve benzeri mevzuat.
Tammlar
MADDE 4 - (1) Bu Yonetmelikte geyen;
Belediye: Adana Btiytik~ehir Belediyesini ,
Ula~lm Dairesi Ba~kanhgl : Adana Btiytik~ehir Belediyesi Ula~lm Dairesi Ba~kanhgml ,
Toplu Ta~lma Hizmetleri ~ube Mtidtirltigti: Ula~lm Dairesi Ba~kanhgma bagh Toplu
Ta~lma Hizmetleri ~ube Mtidtirltigtinti,
Zablta Dairesi Ba~kanhgl: Adana Btiytik~ehir Belediyesi Zablta Dairesi Ba~kanhgml,
UKOME: Adana Btiytik~ehir Belediye slmrlarl iyerisinde ilgili yasal mevzuatm ongordtigti
her tUrlti ula~lmla ilgili kararlan alan Ula~lm Koordinasyon Merkezini ,
Belediye Dtizenlemesi: Adana Btiytik~ehir Belediyesince ylkanlan yonetmelik ve yonerge
htiktimleri, Adana Btiytik~ehir Belediye Meclisi ve/veya Adana Btiytik~ehir Belediye Enctimeni
kararlanyla yap dan dtizenlemeler ile Ula~lm Dairesi Ba~kanhgmm ' uygulamaya yonelik
dtizenlemelerini ,
il iyi: Adana Btiytik~ehir Belediyesi smlrlan iyinde bulunan alam ,
it merkezi (kent merkezi): Adana iii Seyhan, C;::ukurova, Yliregir ve Sanyam ilyelerini

kapsayan ve yerlejim ozellikleri bakImmdan biltiinltik arz edr . mezi yerl: : ; : :i,

J11
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il<;e yerle~im yeri: Adana iline bagh Seyhan, <;::ukurova, Yuregir ve San<;am il<;eleri dl~mda
kalan il<;elerin yerle~im ozellikleri baklmmdan buttinltik arz eden merkezi yerle~im yerlerini,
Mahalle: a)Yerle~im ozellikleri bakimmdan il merkezi (kent merkezi) ile btitunltik arz
etmeyen, 5747 saydl kanun ve 6360 sayd l kanunla mahalleye donu~ttirtilerek Seyhan, <;::ukurova,
Yuregir ve San<;am il<;elerine baglanan ilk kademe belediyeleri, belde belediyeleri, koyleri ve
orman koylerini,
b) Y erle~im ozellikleri baklmmdan Seyhan, <;::ukurova, Y uregir ve San<;am il<;eleri dl~mda
kalan il<;elerin yerle~im merkezleri ile butunluk arz etmeyen, 5747 saYlh kanun ve 6360 saYlh
kanunla mahalleye donu~turtilerek bu il<;elere baglanan belde belediyelerini ve koyleri,
Atd kapasite : Bu Yonetmelik kapsammdaki y erle ~ im yerleri arasmdaki karayolu yolcu
ta~lmaclhgl piyasasmda, ta~lt veya i ~ letmeci saYlSl baklmmdan, talebe gore arzm fazla olmasml,
Karayolu: Trafik i<;in kamunun yararlanmasma a<;lk olan arazi ~eridi, yol, otoyol, koprtiler
ve benzeri yapl ve alanlan,
Mesleki saygmhk: Ticari alanda ve karayolu ta~lmaclhk faaliyetlerinin icrasl ile ilgili
kurallara uygun davranmaYl ve faaliyet gostermeyi,
Mesleki yeterlilik: Kara yolu ta~lmaclhk faaliyetlerinin icrasl ile ilgili egitim, bilgi, beceri ve
donallima sahip olmaYl ,
Otobus: Yapisl itibariyle insan ta~lmak i<;in imal edilmi~ ve ~ofOru dahil 9 ki~iden fazla
yolcu ta~lmaya uygun olan motorlu ta~ltl,
Ku<;uk otobus (minibus): ~oforu dahil 10 ile 17 adet arasmda oturma yeri olan otobusu,
Buyuk otobus: ~oforti dahil 17 adetten fazla oturma yeri olan otobusu,
Ozmal ta~lt: Ara<; tescil belgesinde ta~lmacmm adma kaYlth ta~ltl ,
Sozle~meli ta~lt: Ta~1l11aCll1ll1 kendi adma ve sorumlugu altmda <;ah~tlrmak uzere,
21111 /2012 tarihli ve 6361 saydl Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman ~irketleri Kanunu
kapsammda ta~lmacmm dogrudan kiraci olarak tarafl oldugu bir finansal kiralama sozle ~mesi
yoluyla temin ettigi ta~ltl,
Tarifeli yolcu ta~lma: Onceden bir ta~lma hatt! ve ta~lma guzergahl ile bir zaman ve ucret
tarifesi belirlenerek ve bunlara uyularak yapdan duzenli yolcu ta~lmalanlll ,
Ta~lma hattl: Bu yonetmelik kapsammda yapdan ta~lmaclhkta, ta~lmallln ba~ladlgl ve bittigi
van~ noktasmdaki yerle~im yerlerini ,
Ta~lma guzergahl: BuY onetmelik kapsammda yap d an ta~lmaclhkta, ta~lmanm ba~ladlgl
kalkl~ noktasmdan bittigi van~ noktasma kadar ara duraklar da dahil takip edilen ve UKOME Genel
Kurulu tarafmdan belirlenen yolu,
Ara durak: Bu Yonetmelik kapsammda yapdan ta~lmaclhkta, kalkI~ noktasl ile varl~ noktasl
arasmda bulunan, yo lcu indirilip ve/veya bindirilen yeri,
Ta~lmacl ( i~letmeci) : Bu Yonetmelik ve ilgili diger mevzuatm ta~lmacdlk slfatl ile faaliyet
gosterenlere getirdikleri yukumlLilLik ve sorumluluklar <;er<;evesinde ta~lmaclhk faaliyetinde
bulunmak uzere il i<;i Yolcu Ta~lmacdlgl izin Belgesi alml~ ger<;ek ve tlizel ki~ileri,
il i<;i Yolcu Ta~lmaclhgl izin Belgesi: Adana Buyuk~ehir Belediyesi sllllrian i<;indeki 2 nci

maddenin birinci flkrasmda belirtilen yerlejim yerleri arasmplJJjOME ~urUI karan ile
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belirlenen ta~lma hattl ve ta~lma gtizergahmda dtizenli yolcu ta~lmaclhgl yapmak isteyen geryek ve
ttizel ki~ilere Belediye tarafmdan verilecek, geyerlilik stiresi iki yd olan izin belgesini,
Geyici Stireli tl iyi Yolcu Ta~lmaclhgl izin Belgesi: Adana Btiytik~ehir Belediyesi slmrlan
iyindeki 2 nci maddenin birinci flkrasmda belirtilen yerle~im yerleri arasmda, UKOME Genel Kurul
karan ile belirlenen ta~lma hattl ve ta~lma gtizergahmda yll iyerisinde belirli donemlerde (en fazla
altl ay) yo1cu ta~lmaclhgl yapmak isteyen geryek ve ttizel ki~ilere Belediye tarafmdan verilecek
geyerlilik stiresi en fazla altl ay olan il iyi Yolcu Ta~lmaclhgl izin Belgesini,
D4 yetki belgesi: Karayolu Ta~lma Yonetmeligine gore Adana il iyi ticari yolcu ta~lmak
tizere ahnml~ belgeyi,
Fiyat Tarifesi: Bu Yonetmelik kapsammda ta~lma faali yetinde sunulan hizmetin kalitesi,
mesafesi ve zamanma gore yo1cu lann odeyecegi ve UKOME Genel Kuru I karan ile belirlenerek
ytirtirltige konulan ve ilgililerce uyulmasl zorunlu olan hizmet bedelleri tarifesini,
Merkez Otogan: Seyhan ilyesinde bulunan Adana Bti ytik~ehir Belediyesi ~ehirler araSI
otobtis terminalini,
Ytiregir Otogan: Ytiregir ilyesinde bulunan Adana Btiytik~ehir Belediyesi otoganm,
ilye otogan: Merkez Otogan ve Ytiregir otogannm bulundugu il merkezinin dl~mda Adana
Btiytik~ehir Belediyesi slmrlan iyeri sindeki ilyelerde bulunan otogarlan,
ilye garajl: Merkez Otogan ve Ytiregir Otogannm bulundugu il merkezinin dl~mda Adana
Btiytik~ehir Belediyesi smlflan iyerisindeki ilyelerde bulunan garajlan,
Aray uygunluk belgesi: Ta~lmacllann araylan iyin, bu Yonetmelik htiktimlerine gore tespit
edilen niteliklere uygunlugunu gosteren ve Toplu Ta~lma Hizmetleri Sube Mtidtirltigtinden
alacaklan uygunluk belgesini,
Sofor: Ticari olarak tescil e dilmi~ bir motorlu ta~ ltl karayolunda stiren ve ilgili mesleki
yeterli lik belgesine sahip olan sUrticUyU,
Muvafakatname: il iyi Y olcu Ta~lmaclhgl izin Belgesinde kaYlth ta~ltm devri iyin noterlik
makamma sunulmak tizere verilen yetki izin belgesini,
Teknik komisyon: Adana Btiytik~ehir Belediye Ba~kanhgmca bu Yonetmelik kapsammda il
iyi Yolcu Ta~lmaclhgl izin Belgesine kaydedilecek ta~ltlann uygunlugunu kontrol etmek Uzere
gorevlendirilen komisyonu,
ifade eder.
BaglaYlClhk
MADDE 5 - (1) Bu Yonetmelik kapsammda yapllan yolcu ta~lma faaliyetleri Ula~lm
Koordinasyon Merkezi (UKOME) Genel Kurulunun belirleyecegi prensipler yeryevesinde
ytirtitUltir. UKOME tarafmdan toplu ta~lma ile ilgili alman kararlar, belediyeler ve bUttin kamu
kurum ve kurulu~larl y la ilgililer iyin baglaYlcldlr.
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iKiNCi BOLUM
Temel Hiikiimler
Y erle~im yerleri arasl yolcu ta~lmaclhgl
MADDE 6 - (1) 5216 sayill Btiytik~ehir Beledi yesi Kanununun verdigi yetki ve imtiyazlar
dogrultusunda Adana Btiytik~ehir Beledi yesi sllllrlan iyerisinde 2 nci maddenin birinci flkrasmda
belirtilen yerle~im yerleri arasmda yapilacak karayolu yolcu ta~lmaclhgl;
a)Adana Btiyuk~ehir Belediyesinin araylan ve Adana BtiyUk~ehir Belediyesince verilen il
iyi Y olcu Ta~lmaclhgl izin Belgesinde kaYlth araylar tarafmdan yaplhr.
b)Adana Btiytik~ehir Belediyesi sllllrlan iyinde izlenecek gtizergah, ba~langly ve biti~
noktalan , bu gtizergahta kay aray yah~t!nlacagl ve ara duraklar UKOM E Genel Kurul karan ile
belirlenir.
hattI, ta~lma giizergahl ve ta~lt saydan
MADDE 7 - (1) Bu Yonetmeligin 2 nci maddesinin birinci flkrasmda belirtilen ilye
yerle~im yeri ile il merkezi arasmda, ilye yerle~im yeri ile diger ilye yerle~im yerleri arasmda, ilye
ye rle~im yerleri ile mahalleler arasmda, il merkezi ile mahalleler arasmda yolcu ta~lmaclhgmda
ta~lma hatt! , ta~lma gtizergahl ve yah~tlfllacak ta~lt sayIlan ; il iyerisindeki karayollannm fiziki
yaplsl, yogunlugu, ta~Jt ve yo lcu kapasitesi , yolculuk talep dtizeyleri ile ta~lma hattl, gtizergahl, ta~lt
saYlsl, sefer arahklan, zaman stiresi ve benzeri hususlar dikkate almarak UKOME Genel Kurul
karan ile belirlenir.

y olcu

ta~lmaclhgmda ta~lma

Ta~lmaclhk i~in

ahnmasl gereken belgeler He i~ ve i~lemlerin yiiriitiilmesi
MADDE 8 - (1) Bu Yonetmelik kapsamll1da yo lcu ta~lmaclhgl faaliyetinde bulunacak
geryek ve/veya ttizel ki~ilerin Adana BLiytik~ehir Belediyesinden il iyi Yolcu Ta~lmaclhgl izin
Belgesi almalan zorunludur.
(2) Bu Yonetmelik kapsammda yolcu ta~lmaclhgl faaliyetinde bulunacak geryek veya ttizel
ki~ilerin Adana Btiytik~ehir Belediyesinden alacaklan il iyi Yo1cu Ta~lmaclhgl izin Belgesi, Aray
Uygunluk Belgesi, noterlik makamma sunulmak tizere verilen muvafakatname ve benzeri belgeleri
dtizenleme i~ ve i~lemleri Ula~lm Dairesi Ba~kanhgl Toplu Ta~lma Hizmetleri $ube Mtidtirltigtince
yu rti ttiltir.
(3) Adana BLiytik~ehir Belediyesi Ba~kanhgmca bu Yonetmelik hUktimlerine gore
ytirtittilecek i~ ve i~lemlerin uygulanmasma yonelik yonerge Ylkanlabilir.
U plaka ve il i~i Yolcu Ta~lmaclhgl izin Belgesinin biitiinliigii
MADDE 9 - (1) Bu Yonetmelik htiktimlerine gore yah~acak araylara, 01 U 0001 den 01 U
9999 araSI plaka serisi tahsis edilir.
(2) U plaka ve il iyi Yo1cu Ta~1l11ac lh gl izin Belgesi bir btittin olarak degerlendirilir. Adana
Btiytik~ehir Belediyesince verilecek olan il iyi Yo1cu Ta~lmaclhgl izin Belgesine kaydedilecek
araylara U plaka verilir. il iyi Yolcu Ta~lmaclhgl izin Belgesi i
sinin dolmasl ve/veya iptali
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ve/veya devri halinde il i<;i Yolcu Ta~lmaelhgl izin Belgesine bagh U plaka Adana Buyuk~ehir
Belediyesi uhdesine geyer. II iyi YOlcu Ta~lmaelhgl izin Belgesi sahibi belgesini yenilemek isterse
U plaka, il i<;i Yolcu Ta~lmaelhgl hin Belgesi sahibinde kahr. U plakanm maddi degeri
bulunmamakta olup Adana Buyuk~ehir Belediyesi ve/veya il i<;i Yoleu Ta~lmaelhgl izin Belgesi
sahibi tarafmdan satI~l yapllamaz. U plaka taklh ara<;larm iera, haeiz ve benzeri yollarla satI~l
ve/veya el degi~tirmesi halinde U plaka Adana Buyuk~ehir Belediyesi uhdesine ge<;er, U plaka satI~l
hi<;bir surette yapIlamaz.
Ta~lmaClhk

faaliyetlerinde genel kural
MADDE 10 - (1) Ta~lmaelhk faaliyetleri; ekonomik, seri, elveri~li , guvenli, <;evreye kotu
etkisi en aza indirileeek, fert , toplum ve <;evre saghgl ile bunlann guvenligini olumsuz yonde
etkilemeyeeek ve kamu yaranm gozeteeek tarzda serbest rekabet ortammda ger<;ekle~tirilir.
Ta~lma

hizmetinin siirekliligi ve engellenemeyecegi
MADDE 11 - (1) il i<;i Yolcu Ta~lmaelhgl izin Belgesi alanlar, alml~ olduklan il i<;i Yoleu
Ta~lmaelhgl izin Belgesi kapsamma giren hizmetlerini, hizmetin ifasml imkanslz kIlan yasal
muebir sebepler dl~mda yapmaktan ka<;mamazlar. Bu hizmetlerden aynm yapmakslzm herkesin
yararlartmaSml ve hizmetin surekliligini saglamak zorundadlrlar.
(2) Bu hizmetlerin yerine getirilmesi , hizmeti ustlenenler ve u<;uneu ~ahlslar tarafmdan
engellenemez.
Smlrlamalar, kIsltlamalar ve diizenlemeler
MADDE 12 - (1) Bu Yonetmelik kapsammda karayolu uzerinden i~letilen yoleu ta~lma
ara<;lannm saYISl ve yoleu kapasiteleri, il i<;i Yoleu Ta~lmaelhgl izin Belgesinde kaYlth ara<;larm
niteligi, hakslz rekabetin onlenmesi , kamu yarannm gozetilmesi, atd kapasite olu~umu ve kaynak
israfmm onlenmesi , guvenlik veya benzeri nedenlerle ; UKOME ta~lt saydan ve/veya
kapasitelerinde, ta~lma hatlannda ve/veya guzergahlannda ve/veya ara duraklarda iptaller,
slmrlamalar, kl sltlamalar ve/veya duzenlemeler yapabilir.
(2) Bu Yonetmelik kapsammda yuriittileeek yolcu ta~lmalannda uygulanaeak ueret tarifesi
UKOME'ee belirlenir.
(3) Bu Yonetmelik kapsammda ger<;ek veya tuzel ki~ilik adma bir ta~lma hattI/guzergahl
i<;in duzenieneeek il i<;i Yolcu Ta~lmaelhgl izin Belgesine en fazla 3 adet ta~lt kaydedilebilir.
Mevzuata uygun ta~lmaclhk faaliyeti yapilmasl ve yasaklar
MADDE 13 - (1) Ta~lmaelhk faaliyetlerinin ilgili mevzuatlara, bu Yonetmelige, UKOME
kararlanna, Belediye duzenlemelerine, il i<;i Y oleu Ta~lmaelhgl izin Belgesi sahibi ile Adana
Buyuk~ehir Belediyesi arasmda yapllaeak ta~lma sozle~mesine uygun olarak ger<;ekle~tirilmesi
esastIr. Buna gore ;
a)il i<;i Yoleu Ta~lmacdlgl izin Belgesi almmadan, muhtevasl bu Yonetmelikte belirtilen
yoleu ta~m1a faali yetinde bulunulamaz.
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b)iJ ic;:i Yolcu Ta~lmaelhgl izin Belgesi sahipleri, alml~ olduklan il ic;:i Y oleu Ta~lmaelhgl
izin Belgesinin kapsaml dl~mda faaliyette bulunamazlar.
e)Yolcu ta~lmaelhgmda komisyoneuluk yapIlamaz.
c;: )il ic;:i Yoleu Ta~lmaelhgl izin Belgesi sahibinin ikamet adresinin Adana il slmrlan ic;:inde
olmasl ~arttlr.

U<;UNCU BOLUM
il i~i y olcu Ta~lmaclhgl izin Belgesine ili~kin Hiikiimler

y olcu ta~lmaclhgl i~in ba~vuru
MADDE 14 - (1) Adana Buyuk~ehir Belediyesi slmrlan ic;:inde bu Yonetmeligin 2 nei
maddesinin birinei flkrasmda belirtilen y erle~im yerleri arasmda tarifeli yoleu ta~lmaelhgl
faaliyetinde bulunmak isteyenler Belediyeye ba~vurur.
(2) Ba~vuruda bulunmasl gerekli bilgi ve belgeler;
a)il ic;:i yerle~im merkezleri araSI yoleu ta~lmaelhgl talep dilekc;:esi. Dilekc;:e ic;:eriginde ta~lma
hath ve izieneeek guzergahm belirtilmesi zorunludur.
b)Gerc;:ek ki~i ise T.c. kimlik numarah nufus euzdam sureti veya fotokopisi; tlizel ki~i ise
imza sirkUleri,
e )il ic;:i Yo leu Ta~llnaelhgl izin Belgesine kaydedilmek istenen ta~lt/ta~ltlar; ozmal ise arac;:
teseil belgesinin ash ve fotokopisi , sozle~meli ta~lt ise arac;: teseil belgesi ash ve fotokopisi ile
finansal kiralama sozle~mesi ve ilgili belgeler,
c;:)Bu Yonetmeligin 15 inei maddesinin birinei flkrasmm (c) bendinde belirtilen ~artlann
saglandlgml gosteren belgeler,
(3) Ash verilmeyen belgelerin noter onayh suretleri veya yetkili makamlarea onayh suretleri
veya Toplu Ta~lma Hizmetleri Sube Mudurunee "Ash GorUlmu~tUr" ibareli ve imzah fotokopileri
sunulaeaktlr.
(4) Toplu Ta~lma Hizmetleri Sube MUdUrlugunee; ta~lmaelhk yapIlmak istenilen ta~lma
hath ve ta~lma guzergahmda bulunan meveut il ic;:i Yoleu Ta~lmaelhgl izin Belgesi sahipleri ve
ta~ltlara ait bilgiler ba~vuru belgelerine eklenerek, Ula~lln Dairesi Ba~kamnm onaYlyla UKOME
gundemine ahmr.
(5) Bu Yonetmelik kapsammda UKOME ' ee belirleneeek ta~lt sayllan ic;:inde kalmak
kaydlyla, UKOME Genel Kurul karan ile talebi uygun gorUlenlere; Belediye Mec1isinee belirlenen
beige ueretinin yatmlmasl kaydlyla Toplu Ta~lma Hizmetleri Sube MudurlUgunee il ic;:i Yoleu
Ta~lmaelhgl izin Belgesi duzenlenir.

it i~i Y olcu Ta~lmaclhgl izin Belgesi almanm ve yenilemenin genel ~artiarI
MADDE 15 - (1) il ic;:i Yolcu Ta~lmaelhgl izin Belgesi almak veya yenilemek ic;:in;
a)Gen;:ek ki~ilerin Turkiye Cumhuriyeti tabiiyetinde olmalan,
b)Tuzel ki~ilerin TUrkiye Cumhuriyeti kanunlanna gore kurulmu~ ve Turk Tiearet Sieiline
teseil edilmi~ olmalan,

Jf ~
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c )i l iC;i Yolcu Ta~lmaclltgl izin Belgesi talep eden veya yenilemek isteyen ;
1)Gerc;ek ki~ilerin kendileri ,
2)Anonim ~irket stattisundeki ttizel ki~iliklerde , yonetim kurulu ba~kam ve uyeleri, genel
mOdOr ve temsil ve ilzama yetkili yoneticilerin,
3)Diger ~irket stattisundeki ttizel ki~ilerde , tum ortaklann ve bu ttizel ki~iligi temsil ve
ilzama yetkili yoneticilerin,
4)Kooperatiflerde, yonetim kurulu ba~kam ve Oyeleri ile kooperatifi temsil ve ilzama yetkili
yoneticilerin,
kac;:akC;:lhk, dolandmcdlk, dolanh iflas, sahtecilik, gUveni kottiye kullanma, uyu~turucu ve
silah kac;:akc;:dlgl, kac;:ak insan ta~lmaclhgl veya ticareti, hlrslzhk, ru~vet sUylan ile 12/0411991 tarihli
ve 3713 saYlh Terorle Mucadele Kanunu ile 2113 /2007 tarihli ve 5607 saYlh Kayakydlkla Mucadele
Kanunu kapsamma giren sUylardan dolaYl hurriyeti baglaYlcl ceza ile hukOmlU olmamalan,
C; )il iyi Yolcu Ta~lmacdlgl izin Belgesi almak veya yenilemek isteyenlerin;
1)Merkezi adreslerinin bulundugu yerd eki ticaret odasl veya ticaret ve sanayi odasl veya
esnaf ve sanatkarlar odasmdan birine kaYltlt olmalan,
2)Bu Y onetmeligin 16 nCl maddesinde belirtilen ozel ~artlan saglamalan,
3 )Belediye Mec1isince belirlenen iI ic;:i Y olcu Ta~lmaclhgl izin Belgesi Ocretini odemi~
olmalan ,
~arttlr.

il i~i Yoleu Ta~lmaclhgl izin Belgesi almanm veya yenilemenin ozel ~artlarl
MADDE 16 - (1) Bu Yonetmelik kapsammda ta~lmaclhk yapdmasl UKOME Genel Kurul
karan ile uygun gortilmu~ olmahdlf.
(2) UKOME karannda, duzenlenecek iI ic;:i Y olcu Ta~lmacdlgl izin Belgesi iyin kullanllacak
ta~lma hatt! ve ta~lma guzergahl ile il ic;:i Yolcu Ta~lmaclhgl hin Belgesine eklenecek ta~ltm saYlsl,
niteligi ve koltuk kapasitesi belirtilmelidir.
(3) il ic;:i Yolcu Ta~lmacdlgl izin Belgesi ic;:in ba~vuran ki~ilerin ta~ltlannm ozmal veya 4
OncO maddede tamml yapdan soz le~meli ta~lt olmasl ~arttlr.
(4) il iC;i Yolcu Ta~lmaclhgl izin Belgesine kaydedilmesi istenilen ta~ltlarm, bu Yonetmelik
hUkUmlerine uygun oldugunu gosteren, Teknik Komisyonca duzenlenmi~ Arac;: Uygunluk
Belgesinin olmasl ~arttlr.

il i~i Yoleu Ta~lmaclhgl izin Belgesi almak ve yenilemek i~in gerekli belgeler
MADDE 17 - (1) il ic;:i Yolcu Ta~lmaclhgl izin Belgesi almak isteyen gerc;:ek ve ttizel
ki~ilerin a~agldaki belgeleri Toplu Ta~lma Hizmetleri $ube MudOrlUgune vermeleri zorunludur:
a)il iyi Yolcu Ta~lmacdlgl izin Belgesi alma veya yenileme talep dilekc;:esi .
b)Bu Yonetmeligin 15 inci maddesinde belirtilen ki~ilerin T.c. kimlik numaralt nOfus
cuzdan suretleri, adli sicil kaydl belgeleri, temsil ve ilzama yetkili olanlann noterden onayh imza
sirktileri.
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c )Ticaret odalan veya ticaret ve sanayi oda1an veya esnaf ve sanatkarlar odalarmdan birine
kaYlth oldugunu gosteren beige.
c;: )Ticaret odalan veya ticaret ve sanayi odalanna kaYltli gerc;:ek ve ttizel ki~ilere ait gec;:erli
unvan, adres, ortaklar, temsil ve il zama yetkili olan ki~iler ve i~tigal konusunun yer aldlgl ticaret
sicili gazetesi/gazeteleri.
d)Esnaf ve sanatkarlar odasma kaYlth gerc;:ek ki~ilere ait gec;:erli unvan, adres, temsil ve
ilzama yetkili olan ki~iler ve i~tigal konusunun yer aldlgl ilgili odadan ahnml~ beige.
e)il ic;:i Yolcu Ta~lmaclhgl izin Belgesine eklenecek ta~ltlara ait Zorunlu Mali Sorumluluk
Sigortasl (Trafik Sigortasl) ile Karayo lu Yolcu Ta~lmaclllgi Zorunlu Koltuk Ferdi Kaza Sigortasl
polic;:eleri .
f)Bu Yonetmeligin 15 inci ve 16 nCl maddelerinde yer alan ve sahip olunmasl zorun1u/~art
olan hususlara ili~kin diger belgeler.
(2) il ic;:i Y olcu Ta~lmaclhgl izin Belgesi a1mak ic;:in mfuacaat eden kamu kurum ve
kurulu~lanndan sadece birinci flkranm (a), (e) ve (f) bentlerinde be1irtilen belgeler istenir.
(3) Birinci flkrada belirtilen belgeler, elektronik ortamda olu~turulma, sunum ve eri~im
imkanma bagll olarak , Belediye tarafmdan fiziki olarak istenmeyebilir.
(4) il ic;:i Yolcu Ta~lmaclhgl izin Belgelerini yenilemek isteyenlerden istenecek belgeler,
birinci flkraya aykm olmamak ko~uluyla Belediyece belirlenir.
(5) il ic;:i Yo1cu Ta~lmaclhgl izin Belgesi almak veya yenilemek isteyenlerin; gtincel olmak
kaydly1a belgelerin ashm veya ash ile birlikte fotokopilerini veya noterden veya yetkili makamlarca
onayh suretlerini sUflffialan ~arttlr.

il i.;i Yoleu Ta~lmaelhgl hin Belgesinin verilmesi
MADDE 18 - (1) il ic;:i Yolcu Ta~lmaclhgl izin Belgesi almak veya yenilemek isteyenler bu
Yonetmeligin 17 nci maddesinde belirtilen belgelerle birlikte Toplu Ta~lma Hizmetleri Sube
Mtidtirltigtine mtiracaat ederler.
(2) Belediye, yapIlan ba~vuruya ili~kin inceleme sonucunda;
a)Ba~vuru belgelerinin mevzuata uygun ve noksanslz olmasl,
b)Talep edilen tl ic;:i Yolcu Ta~lmac lh gl izi n Belgesi ic;:in bu Yonetmeligin 15 inci ve 16 nCl
maddelerinde belirtilen ~a11lann saglanm l~ olmasl ,
c)Arac;: Uygunluk Belgesi alml~ olan ta~ltlara U serisi plaka takIlmasmdan sonra dtizenlemi~
arac;: tescil belgesinin olmasl,
c;: )Belediye Meclisince belirlenen il ic;:i Yolcu Ta~lmaclhgl izin Belgesi licretinin odenmi~
olmasl,
halinde talep edilen il ic;:i Yolcu Ta~lmaclhgl izin Belgesi dlizenlenerek verilir.
(3) il ic;:i Yolcu Ta~lmacdlgl tzin Belgesi dlizenlenirken, il ic;:i Yolcu Ta~lmaclhgl izin
Belgesine; izin belgesinin verili~ tarihi, gec;:erlilik sliresinin biti~ tarihi ile izin belgesi sahibinin adl
soyadl/ticari unvanl, adresi, ticaret sicil numaraSl, faaliyette bulunacagl ta~lma hattl, ta~lma
gtizergahl ve ara durak bilgileri, ta~lt bilgileri, ~ofor bilgileri, il ic;:i Y olcu Ta~lmaclhgl izin
Belgesinin kapsamma ili~kin aC;:lklama ve benzeri bilgiler yazlhr.
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(4) il i<;:i Yolcu Ta~lmaclhgl izin Belgesi verildikten soma Belediye, izin belgesi verilen
ki~iler ile bunlar tarafmdan veri len il i<;:i Y olcu Ta~lmacdlgl izin Belgesi alma, yeni1eme, degi~ik1ik
ve benzeri her turlu muracaat ve i~lem slrasmda beyan edilen veya sunulan belgeler hakkmda,
gerektiginde ilgili kurum ve kurulu~lar nezdinde inceleme ve ara~tlITna yapabilir.
(5) Adana Buyuk$ehir Belediyesi slmrlan i<;:indeki 2 nci maddenin birinci flkrasmda
belirtilen yerle~im yerleri arasmda (yazhk ve benzeri olarak kullamlan yerle$im yerleri gibi) yd
i<;:erisinde belirli donemlerde (en fazla altl ay) yo lcu ta$lmaclhgl yapmak isteyen ger<;:ek veya tUzel
ki$ilere UKOME Genel Kurul karan yla uygun gorUlmesi $artlyla, Ge<;:ici Sureli il i<;:i Yo1cu
Ta~m1aclhgl izin Belgesi verilir. Ge<;:ici Sureli il i<;:i Y olcu Ta$lmaclhgl hin Belgesine kaydedilecek
ta$ltlarm U plakah olmasl gerekmez.
(6) Kooperatifler ozmal veya 4 lincu maddede tamml yap II an sozle$meli ara<;:larl i<;:in il i<;:i
Y olcu Ta$lmacdlgl izin Belgesi talebinde bulunabilir.
(7) Adi ortakllklara il i<;:i Yo1cu Ta$lmacillgl izin Belgesi verilemez.

il iC;i Y oleu Ta~lmaelhgl izin Belgesinin siiresi
MADDE 19 - (1) Bu Yonetmelik kapsammda ilk defa duzenlenen il i<;:i Yolcu Ta~lmaclhgl
izin Belgesi, verildigi tarihten itibaren iki yil ge<;:erlidir. Bu sure sonunda ilgilinin yenileme talebi
uzerine 21 inci maddeye gore iki~er ydhk slirelerle il i<;:i Yolcu Ta$lmaclhgl izin Belgeleri
yenilenir.
(2) Bu Yonetmelik kapsamll1da UKOME karanyla yilm belirli tarihleri arasmda yo1cu
ta$lmaclhgl yapmasl uygun gorulenler i<;:in duzenlenen Ge<;:ici Slireli il i<;:i Yo1cu Ta$lmacillgl izin
Belgesinin ge<;:erlilik suresi en fazla altl aydlr. ilgilinin yenileme talebi uzerine her yll i<;:in aym
tarihleri kapsayacak $ekilde en fazla altt ayhk ge<;:erlilik sliresi ile yenilenir. Ge<;:ici Sureli il i<;:i
Yolcu Ta$lmacillgl izin Belgesinin ge<;:erlilik suresinin bitim tarihini takip eden yil i<;:in 21 inci
maddesinin (c) bendinde belirtilen slire i<;:inde yenileme talebinde bulunulmadlgl takdirde
ta$lmaCllik izni iptal edilir.
(3) il i<;:i Y o1cu Ta$lmacdlgl izin Belgesinin zayii veya kullamlamaz hale gelmesi veya ta~lt
degi~ikligi veya unvan degi$ikligi veya adres degi$ikli veya $of6r degi$ikligi ve/veya $ofOr saYlsmm
artmasl/azalmasl ve benzeri nedenle il i<;:i Y olcu Ta$lmaclligl izin Belgesinin ge<;:erlilik stiresi
i<;:inde degi~tirilmesi , il i<;:i Yolcu Ta$lmaclligl izin Belgesinin ge<;:erlilik sliresinin bitim tarihini
degi$tirmez.
il iC;i Yoleu Ta~lmaelhgl izin Belgesi alanlann faaliyete ba~lama ve ara vermeleri
MADDE 20 - (1) il i<;:i Yolcu Ta$lmacdlgl izin Belgesi sahiplerinin, il i<;:i Yolcu
Ta$lmacdlgl izin Belgesinin veri lmesinden itibaren otuz gun i<;:erisinde ta$lma faaliyetine
ba$lamalan $arttu.
(2) il i<;:i Yo1cu Ta$lmacdlgl izin Belgesi sahipleri , il i<;:i Yolcu Ta$lmacillgl izin Belgesinin
remezler.
ge<;:erlilik sliresi boyunca faaliyetine mlicbir sebepler dl~md a
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il ifYi Y oleu Ta~lmaclhgl izin Belgesinin yenileme sliresi
MADDE 21 - (1) a)il iyi Yolcu Ta~lmaclhgl izin Belgesinin geyerlilik suresinin bitim
tarihinin otuz gun oncesinden itibaren il iyi Yolcu Ta~lmaclhgl izin Belgesi sahibinin Toplu Ta~lma
Hizmetleri $ube Mudurltigtine yazdi olarak yenileme talebinde bulunmasl halinde; bu Yonetmelikte
belirtilen ~artlan saglamasl ve Belediye Mec1isince belirlenen il iyi Yolcu Ta~llnaclhgl izin Belgesi
licretini odemek ~artlyla, il iyi Yolcu Ta~lmaclhgl izin Belgesi yenilenir.
b)il iyi Yolcu Ta~lmaclhgl izin Belgesinin geyerlilik sliresinin bitim tarihinden itibaren en
gey otuzuncu gunli mesai bitimine kadar il iyi Yolcu Ta~lmaclhgl izin Belgesi sahibinin Toplu
Ta~lma Hizmetleri $ube Mlidurltigune yazdi olarak yenileme talebinde bulunmasl halinde; bu
Yonetmelikte belirtilen ~artlan saglamasl ve Belediye Mec1isince belirlenen il iyi Yolcu
Ta~lmaclhgl izin Belgesi ucretini odemek ~artlyla, it iyi Yolcu Ta~lmaclhgl izin Belgesi yenilenir.
c)Geyici Sureli il iyi Yolcu Ta~lmaclhgl izin Belgesi iyin her yd, UKOME kararmda uygun
goriilen yah~ma suresi iyinde it iyi Yolcu Ta~mlaclhgl izin Belgesi sahibinin Toplu Ta~lma
Hizmetleri $ube Mudtirltigune yazdi olarak ba~vurmasl halinde Geyici Sureli il iyi Yolcu
Ta~lmaclhgl izin Belgesi yenilenir.
(2) Ancak;
a)Ta~lmacmm birinci flkrada belirtilen sure iyinde Toplu Ta~lma Hizmetleri $ube
Mudurltigune yazdi olarak muracaat etmemesi durumunda,
b)Ta~ lmacl birinci flkrada belirtilen sure iyinde yazdi olarak mliracaat ettigi halde bu
Yonetmelikte belirtilen ~alil an kaybetmesi ve/veya saglamamasl halinde,
c)Ta~lmaclnm ta~lmactllk yapmak istedigi bol gede mevcut arzltalep dengesi ve yah~ma
duzeni baklmmdan bir sakmca olduguna dair UKOME karan olmasl halinde,
il iyi Yolcu Ta~lmaclhgl izin Belgesi yenilenmez.
(3) Birinci flkrada belirtilen sure iyinde il iyi Yolcu Ta~lmaclhgl izin Belgesini yenilemek
19m yazdi ba~vuru yapml~ ancak bu Yonetmelikte belirtilen ~artlan saglamamalan halinde
Belediye, yeni leme talebinde bullman ki~iden ~artlan saglamasl iyin yenileme ba~vurusu yaptlgl
tarihten itibaren en fazla otuz gun ek sUre verebilir.
(4) it iyi Yolcu Ta~lmaclhgl izin Belgesini yenilemek iyin birinci flkrada belirtilen slire
iyinde yazill olarak ba~vuruda bulunulmu~ olmasl, ki~ilere il iyi Yolcu Ta~lmaclhgl izin Belgesi
geyerlilik suresinin bitim tarihinden sonra, faaliyette bulunma hakkl vermez.
GerfYek ki~inin ijllimli halinde il ifYi Yoleu Ta~lmaclhgl izin Belgesinin veraset yoluyla
intikali
MADDE 22 - (l) Olen il iyi Yo1cu Ta~lmacdlgl izin Belgesi sahibi geryek ki~inin kanuni
mirasyilan veya onlar adlna yetkili olanlar, bu durumu oltim tarihinden itibaren doksan gun iyinde
Belediyeye bildirmek zorundadular.
(2) Doksan gun iyinde bildirimde bulunan kanuni mirasyilar aylll sure iyerisinde; 24 tincli
maddenin dorduncu flkrasma gore uyuncu bir ki~iye veya diger mirasyilar veya kanuni
temsilcilerince noterden dlizenlenmi ~ feragatname ile mirasydardan biri adma it iyi Yolcu

Ta,lmacoilgl izin Belgesinin devrini isteyebilirler. iI i<;i
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mirasydardan biri adma duzenlenmesi iyin devrin UKOME karan ile uygun bulunmasl ve bu
Yonetmelikte belirtilen diger ~artlann saglanmasl gereklidir. Mirasyllardan biri adma yapllan
devirlerde devir ucreti almmaz.

DORDUNCU BOLUM
Belgeler Uzerinde Tahrifat YapIimasl,
il i~i Y olcu Ta~lmaclhgl izin Belgesinin Devredilmesi ve Birle~meler
Belgeler iizerinde tahrifat yapllmasl
MAD DE 23 - (1) Belediye tarafmdan verilen it ie;:i Yolcu Ta~lmaclllgi izin Belgesi, Arae;:
Uygunluk Belgesi ve diger belgeler uzerinde tahrifat yapilamaz.
(2) Belediye tarafmdan verilen belgeler uzerinde tahrifat yapan il ie;:i Yolcu Ta~lmaclllgi izin
Belgesi sahipleri ve bunlara yardlmcl olanlar hakkmda gerekli i~lemler yapdmak uzere Belediyece
ilgili Cumhuriyet Savclllgma sue;: duyurusunda bulunulur.
(3) Bu Yonetmelik hukumlerine gore veri len il ie;:i Yolcu Ta~lmacIllgl izin Belgesi, Aray
Uygunluk Belgesi ve diger belgelerin sahtesini yaparak/yaptlrarak veya herhangi bir ~ekilde
sahtesini temin ederek kullananlar veya kullanmaya te~ebbus edenler hakkmda gerekli i~lemler
yapIlmak uzere Belediyece ilgili Cumhuriyet Savclllgma sue;: duyurusunda bulunulur.
il i~i Y olcu Ta~lmaclhgl izin Belgesinin devredilmesi ve birle~meler
MADDE 24 - (1) il ie;:i Yolcu Ta~lmaclligl izin Belgesi sahipleri it ie;:i Yolcu Ta~lmaclllgi
izin Belgesini Belediyenin bilgisi dl ~ Inda bir ba~ka ki~iye devredemezler.
(2) il iyi Yolcu Ta~llnacillgi izin Belgesine sahip tiizel ki~iliklerdeki pay sahipligi; satl~,
bagl~lama veya muadili bir i~lemle el degi~tirebilir. Bu degi~imin yapdabilmesi ie;:in yeni sahip veya
ortaklann bu Yonetmelikte ongortilen ~artlan saglamasl zorunludur. Bu tiir i~lemler devir olarak
kabul edilmez.
(3) Gere;:ek ki~ilerde, it ie;:i Yolcu Ta~lmaciligi izin Belgesi sahibinin talebi ve UKOME
karan ile it ie;:i Yolcu Ta~lmaclligl izin Belgesi, babasl veya annesi veya e~i veya yocuklan veya
karde~leri arasmda bulunan bir gere;:ek ki~iye devredilebilir. il ie;:i Yolcu Ta~lmaclllgi izin
Belgesinin yeni sahibi adma duzenlenebilmesi ie;:in bu Yonetmelikte ongortilen ~artlann saglanmasl
gerekir. Bu flkrada belirtilen ki~ilere yapilan devirlerde devir ticreti ahnmaz.
(4) it iyi Yolcu Ta~lmaclhgl izin Belgesi sahibinin veya temsil yetkisine sahip ki~ilerin
Belediyeye yazdi ba~vuruda bulunmasl uzerine il ie;:i Yolcu Ta~lmaciligi lzin Belgesi, ue;:uncu
flkrada belirtilen gere;:ek ki~ilerin haricinde bir gere;:ek ki~i y e veya bir tuzel ki~i ye UKOME karan ile
devredilebilir. Bu ~ekilde devir i~lemlerinde ;
a)il ie;:i Yolcu Ta~lmacllIgl izin Belgesi sahibinin veya temsil yetkisine sahip ki~ilerin yazlll
talebi,
b)Devir alacak ki~ilerin bu Y onetmeligin 15 inci maddesi
elirtilen ~artlara haiz olmasl,
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c )Devir alacak ki~i ic;:in bu Y onetmeligin 16 nCl maddesinde beliliilen ozel ~artlann
saglanmasl,
c;:)Devir alacak ki~inin bu Yonetmeligin 17 nci maddesinde belirtilen belgeleri Toplu Ta~lma
Hizmetleri Sube Mtidtirltigtine sunmalan,
d)Devir alacak ve devir verecek ki~ilerin Adana Btiytik~ehir Belediyesi Mali Hizmetler
Dairesi Ba~kanhgl ve/veya Otogar ve Otopark $ube MUdtirltigtinden alacagl "borcu yoktur"
yazlsllli sunmalan ,
e)Devir alacak ve devir verecek olan ki~ilerin adilla Belediyece cezai i~lem yapilml~ ancak
tahakkuk sfuecine girmemi~ borc;:lan varsa odemeleri,
f)Devrin uygun olduguna dair UKOME karan,
g)Devir alacak ki~inin devir Ucretini yatlrdlgilla dair makbuzu sunmalan,
zorunludur. Aksi takdirde devil' i~lemi gerc;:ekle~tirilemez.
(5) Toplu Ta~lma Hizmetleri $ube MUdUrltigtince devir ic;:in yapllan ba~vuruya ili~kin
incelemenin tamamiamasilla mUteakip il ic;:i Yolcu Ta~lmaclhgl izin Belgesinin devrinde herhangi
bir sakillca olmadlgl tespit edilmesi halinde devir i~lemleri sonuc;:landmhr. Ancak; devre konu il ic;:i
Yolcu Ta~lmaclhgl izin Belgesine bagh U plaka ic;:in bu Yonetmeligin 9 uncu maddesi gec;:erlidir. il
ic;:i Y olcu Ta~lmaclhgl izin Belgesini devralan ki~inin ta~ltlanna aylll U plaka veya ba~ka bir U
plaka verilebilir.
(6) Ttizel ki~ilerin birle~meleri halinde a~agldaki htiktimler uygulallir.
a)il ic;:i Yolcu Ta~1ll1aclhgl izin Belgesi sahibi bir tUzel ki~iligin 13/1 /2011 tarih ve 6102
saylll Tfuk Ticaret Kanununa uygun olarak aktif ve pasifiyle bir ba~ka tUzel ki~iyle birle~mesi
halinde; bu Yonetmelikte ongortilen ~artlann gerc;:ekle~mesi kaydlyla il ic;:i Yolcu Ta~lmaclhgl izin
Belgesi, birle~ilen tUzel ki~ilik adma unvan degi~ikligi gibi i~lem yapllmak suretiyle dtizenlenir.
b)il tc;:i Yolcu Ta~lmaclhgl izin Belgesiz bir tUzel ki~iligin 13/1 /2011 tarih ve 6102 saylll
Ttirk Ticaret Kanununa uygun olarak aktif ve pasifiyle bir ba~ka il ic;:i Y olcu Ta~lmaclhgl izin
Belgeli tUzel ki~i y le birle~mesi halinde; il ic;:i Yolcu Ta~lmaclhgl izin Belgesinin bu birle~meye
gore dtizenlenebilmesi ic;:in yeni sahip ve/veya ortaklann bu Yonetmelikte ongortilen ~artlan
saglamasl zorunludur.

BESiNCi BOLUM
Ta~ltlar ve Ta~lma i~lerinde istihdam Edilenler
Ta~ltlarm ya~l,

cinsi ve diger ~artlar
MADDE 25 - (1) Bu Yonetmelik kapsamilldaki ta~lmalarda kullallilacak ta~ltlann a~agldaki
~artlara uygun olmasl gerekir. Buna gore;
a)Ta~ltlann ilk ba~vuru ve faaliyet sUresince 19 ya~ll1dan bUytik olmamasl ~arttlr.
b)Ta~ltm ya~l , arac;: tescil belgesi kaYltlanndaki model yililldan soma gelen ilk takvim yill
esas alll1arak hesaplamr.
c)il iyi Yolcu Ta~lmaclhgl izin Belgesine en fazla 3 ta~lt k
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y)il iyi Yolcu Ta~lmaclhgl izin Belgesine kaydedilecek ta~ltm geyerli aray muayenesinin
bulunmasl ~arttlr.
d)il iyi Yolcu Ta~lmaclhgl izin Belgesine U harf grubundan verilen plaka kaydedilir (Geyici
SUreli il iyi Y olcu Ta~lmaclhgl izin kaydedilecek ta~ltlar hariy).
e)iJ iyi Y olcu Ta~lmaclhgl izin Belgesi sahipleri UKOME karan ile ebatlan, rengi, yerleri
ve benzeri nitelikleri UKOME'ce belirlenecek ibareleri aray Uzerine yazdlrmak zorundadlrlar.
f)il iyi Yolcu Ta~lmaclhgl izin Belgesi sahipleri , Belediyenin ebatlanm, rengini, saYlsml ve
yerini uygun gorecegi yer veya yerlere il iyi Yolcu Ta~Jll1aClhgl izin Belgesinin kapsamma uygun
hat/gUzergah ismini yazacaktlr.
g)UKOME karan ile belirlenen veya Belediyece uygun goriilen yazl ve levhalar haricinde
ta~ltlarm iyinde ve/veya dl~mda yazl, aksesuar, resim ve benzeri bulundurulmaz.
g)UKOME belirli ta~lma hatlannda il iyi Yolcu Ta~lmaclhgl izin Belgeli ta~lma araylannda
elektronik iicret toplama sisteminin kurulmasma karar verdigi takdirde sistem kurulumu ile ilgili
tUm i~ ve i~lemler il iyi Yolcu Ta~lmaclhgl izin Belgesi sahibi tarafmdan, verilen sUre iyinde
geryekl e~tiri I i r.
h)UKOME belirli ta~lma hatlannda il iyi Yolcu Ta~lmaclhgl izin Belgeli ta~lma araylarmda
kamera sistemi kurulmasma karar verdigi takdirde tUm i~ ve i~lemler il iyi Y olcu Ta~lmaclhgl izin
Belgesi sahibi tarafmdan, verilen sUre iyinde geryekle~tirilir.
l)UKOME belirli ta~lma hatlannda il iyi Yolcu Ta~lmaclhgl izin Belgeli ta~lma araylanna
aray takip sistemi kurulmasll1a karar verdigi takdirde tUm i~ ve i~lemler il iyi Yolcu Ta~lmaclhgl
izin Belgesi sahibi tarafll1dan, verilen sUre iyinde geryekle~tirilir.
i)il iyi Yolcu Ta~lmaclhgl izin Belgeli ta~lma araylannda reklam uygulamasl Belediyenin
onaYll1a tabidir. Belediyenin onaYI ahnmadan ta~ltta reklanl uygulamasl yapdamaz.
Ta~ltlann

ozmal veya sozle~meli oimasl
MADDE 26 - (1) il iyi Yolcu Ta~lmaclhgl izin Belgesine kaydedilecek ta~ltm ozmal olmasl

~arttlr. Bu Yonetmeligin 4 iincii maddesinde tammlanan sozle~meli ta~ltlar da il iyi Yolcu

Ta~lmaclhgl

izin Belgesine kaydedilebilir. Ancak bunlann haricinde kiralama ve benzeri
yontemlerle edinilen ta~ltlar il iyi Yolcu Ta~lmaclhgl izin Belgesi/Geyici SUreli il iyi Yolcu
Ta~lmaclhgl izin Belgesine kaydedilemez.
Ta~ltlarda

tadilat yapIlmasl
MADDE 27 - (1) il iyi Yolcu Ta~lmaclhgl izin Belgesinde kaYlth ta~ltta Beige sahibi

tarafmdan yapdacak tadilatlarda, tadilatm nev'i hususunda Belediyeye yazdi olarak bilgi verilmesi
zorunludur.
(2) iJ iyi Yolcu Ta~lmaclhgl izin Belgesinde kaYlth ta~ltta yapdacak tadilatlann 28111 /2008
tarihli ve 27068 saydl Resmi Gazete'de yaYlmlanan Araylann imal , Tadil ve Montajl Hakkmda
Yonetmelige uygun ve aray tescil belgesine i~lenmi~ olmasl zorunludur.
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(3) iI i<;:i Yolcu Ta~lmaeliIgl izin Belgesi sahibi ikinei flkrada belirtildi gi tizere tadilattan
sonra dtizenlenen ara<;: teseil belgesini otuz gtin i<;:inde Toplu Ta~lma Hizmetleri $ube Mtidtirltigtine
bildirmek ve gerekirse il i<;:i Yoleu Ta~lmaeliIgl izin Belgesini degi~tirmek zorundadlr.
(4) Tadilat yapllmak suretiyle koltuk kapasitesi artlfllml~ ta~ltm il i<;:i Y oleu Ta~lmaelhgl
izin Belgesi degi~tirilmezlyenilenrnez. Aneak, UKOME karan ile uygun gortilmesi halinde il i<;:i
Y oleu Ta~lmaelhgl izin Belgesi degi~tirilebilir/yenilenebilir.
Ta~ltIn ~art larmm

kaybedilmesi,

ta~lt degi~ikligi

ve buna

ili~kin

hiikiimler

MADDE 28 - (l) il i<;: i Yoleu Ta~ 1l11aellIgl izin 8elgesi sahipleri; belgede kaYltiI ta~ltm
kazaya ugramasl, yanmasl , hurdaya aynlmasl veya benzer bir muebir sebepten dolaYI i~ goremez
duruma gelmesi halinde, durumu otuz gUn i<;:inde Toplu Ta~lma Hizmetleri $ube MtidtirlUgUne
yazIiI olarak bildirmek zorundadlrlar.
(2) Birinei flkrada belirtilen nedenlerle veya ta~ltm ya~mm dolmasl nedeniyle veya bu
Yonetmelik htiktimlerine aykIrliIktan dolaYI <;:aiI~amayaeak olan ta~ltll1 yerine il i<;:i Yolcu
Ta~lmaeliIgl izi n Belgesi sahibi a ltml ~ gtin i<;: inde bu Yonetmelikte belirlenen ~artlara uygun ba~ka
bir arael temin ederek il i<;:i Yoleu Ta~lmaeliIgl izin Belgesini degi~tirmek zorundadlr.
(3) il i<;:i Y oleu Ta~lmaelhgl izin Belgesi sahibi birinei ve ikinei flkrada belirtilen nedenlerle
veya ba~ka bir nedenle ta~lt degi~ikligi sebebiyle il i<;:i Y oleu Ta~lmaelhgl izin Belgesini
degi~tirmek istemesi halinde;
a)Toplu Ta~lma Hizmetleri $ube Mtidtirltigtine yazIiI olarak ba~vuru yapar.
b)Yeni ta~ltll1 bu Yonetmelikte belirtilen ~a rtlan saglamasl zorunludur.
e)Koltuk kapasitesinin artmasl halinde UKOME karan ile uygun gortilmesi ~arttlr. Aym
veya daha dti~tik koltuk kapasiteli ara<;: degi~imi i<;:in UKOME karan istenrnez.
<;:)Belediye Meclisinee belirlenen il i<;:i Yo leu Ta~lmaelhgl izin Belgesi degi~tirme tieretini
odemek zorundadlr.
Ta~lma i~lerinde

istihdam edilenlerin haklan ve sorumluluklan
MADDE 29 - ( 1) Ta~lma i~lerinde istihdam ed ilenler a~agldaki hak ve sorumluluklara

sahiptirler.
a)Ta~lma i~lerinde

istihdam edilenler hizmet akdine tabidir. Hizmet akdi yapllmadan

personel istihdam edilemez.
b )il i<;:i Yoleu Ta~lmaelhgl izin Belgesi sahipleri, <;:ah~anlannm tieretlerini, sosyal gtivenlik
ve ozltik haklanm zamamnda ve tam olarak vermek zorundadlrlar.
e)Ta~lma i~lerind e istihdam edilenler tistlendikleri hi zmetle ilgili gorev ve sorumluluklanm
yerine getirmek zorundadlrlar. i ~yeri ve i ~ gUvenligini tehlikeye dti~tireeek fiil ve eylemlerde
bulunamazlar.
(2) YapIian denetimlerde il i<;:i Yoleu Ta~lmaelhgl izin Belgesi sahiplerinin hizmet akdi
yapmakslzm personel istihdam ettiklerinin tespiti halinde durum ilgili kurumlara bildirilir.
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~of6rlerde

aranacak nitelik ve ~artlar
MADDE 30 - (1) Bu Yonetmelik kapsammdaki faaliyetlerde c;ah~anlc;ah~tmlan ~ofOrlerin;
a)Ta~ltln niteligine uygun stirticti belgelerine sahip olmalan,
b)ilgili mevzuatm ongordtigti mesleki yeterlilik belgesine sahip olmalan,
c)Karayolu Ta~lma Yonetmeliginde belirtilen ya~ ~ruiml saglamalan,
C; )Soforltik meslegi bakImmdan bedeni ve psikoteknik aC;ldan saghkh olduklanm gosteren
bir saghk raporunu yetkili saghk kurulu~lanndan her be~ yllda bir almalan,
d)Uyu~turucu, silah, insan ve gtirnrtik kac;akC;lhgl ile teror suc;lanndan dolaYI htirriyeti
baglaYlcl ceza almanll~ olmalan,
e)5237 saYll! TUrk Ceza Kanununun 103 ncu maddesi (cinsel istismar) , 142 nci maddesi
(nitelikli hlrslziIk), 149 uncu maddesi (nitelikli yagma), 227 nci maddesi (fuhu~) suc;lru·ll1dan affa
ugran11~ olsalar bile hukum gi y memi~ olmalan,
f)Tam te~ekkullu hastaneden uyu~turucu kullamnadlgma dair onayh rapor almalan,
g)UKOME karan ile belirlenen diger kriterlere sahip olmalan,
~arttlr.

(2) il iyi Yolcu Ta~lmaclhgl izin Belgesine ~ofor/~oforlerin bilgilerinin yaztImasl
zorunludur.
(3) il iyi Y olcu Ta~lmaclltgl izin Belgesi sahipleri, faaliyetleri stiresince hizmetlerini
ytirtitebilecek niteliklere sahip ve yeterli saYlda personel bulundurmakla ytikumltidtir.
(4) il iyi Yolcu Ta~lmaclhgl izin Belgesi sahipleri, nitelikli ve yeterli saYlda personel
istihdan1 etmemeleri durumunda dogacak her ttirlti zarardan sorumludurlar.
(5) 3/9/2004 tarihli ve 25572 say til Resmi Gazete ' de yaYlmlanan Karayolu Ta~lmacIllk
Faaliyetleri Mesleki Yeterlilik Egitimi Yonetmeligi hUkUmleri sakltdlr.
~of6rlerin ~ah~ma

ve dinlenme siireleri
MADDE 31 - (1) Soforler ve bunlan yah~tIran il iyi Yolcu Ta~lmaclhgl izin Belgesi
sahipleri, yah~ma ve dinlemne sureleri baklmmdan 1311 011983 tarih ve 2918 saYlh Karayollan
Trafik Kanunu ile 181711997 tarih ve 23053 mukerrer sayIll Resmi Gazete'de yaYlmlanan
Karayollan Trafik Yonetmeligi hukUmleri ve diger ilgili mevzuata uymak zorundadlrlar.

AL TINCI BOLUM
Ta~lma Diizeni
Ta~lma Sijzle~mesi

MADDE 32 - (1) il iyi Yolcu Ta~lmaclhgl izin Belgesi sahibi ile Belediye arasll1da hukuki
i~lerin taraflann iradelerine uygun ol arak kurulmasl ve yUruttilmesi , il iyi Yolcu Ta~lmaclhgl izin

Belgesi sahibi ile Belediye aras1l1da o lu~abil ec e k durumlann tespit edilerek aylga ylkanlmasl
amaclyla her bir il iyi Yolcu Ta~lmaclhgl izin Belgesi sahibi ile Belediye arasll1da iki nusha belirli
ym sureli) ta~lma sozle~mesi
sureli (il iyi Yolcu Ta~lmaclhgl izin Belgesi geyerlilik su s·
imzalamnasl zorunludur.
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(2) Bu Yonetmelik kapsammdaki yerle~im yerleri arasmda toplu ta~lma hizmeti vermek
amaclyla Belediye otoblisli s;al!~t1nlarv's;al!~t1nlacak glizergahlarda, Belediye otoblisti s;al!~t1nlmaSl
yerine Adana Bliytik~ehir Belediyesi Ba~kanhgmca belirlenecek glizergahlarda ve ~artlarda ve
Belediyenin sahip oldugu toplu ta~lma imtiyaz hakkmm ozel otobtislerce i~letilmesi kar~lhgl olarak,
toplanan bini~ ticretinin %5'i oramnda Belediyeye imtiyaz hakkl odemek kaydlyla ta~lmaclhk
yapmak tizere il ieri Y olcu Ta~lmaclhgl izin Belgesi sahipleri ile Belediye arasmda belirli stireli
btiytik otoblisle ozel toplu ta~lma sozle~mesi imzalanabilir.
(3) il ieri Yolcu Ta~llnaclhgl izin Belgesi sahipleri bu Yonetmelik htiklimleri ile birlikte
sozlqme hliktimlerine de uymak zorundadlrlar.
(4) il ieri Yolcu Ta~lmaclhgl izin Belgesinin herhangi bir nedenle iptal edilmesi halinde bu
maddede belirtilen ta~lma sozle~mesi de kendiliginden fesih edilmi~ olur.

y oleu bileti
MADDE 33 - (1) il is;i Yolcu

Ta~lmaclhgl izin Belgesi sahipleri bu Yonetmelik

kapsammdaki ta~lma faaliyetlerinde yolcu bileti , yolcu kart 1 ve benzeri dtizenlenmesi konusundaki
yasal mevzuata uymak zorundadlrlar.

Ueret Tarife Belgesi
MADDE 34 - (1) Bu Yonetmelik kapsammda faaliyet gosteren il ieri Yolcu Ta~lmaclhgl
izin Belgesi sahiplerinin uygulayacaklan tic ret tarifesi UKOME tarafmdan belirlenir.
(2) il ieri Yolcu Ta~lmaclhgl izin Belgesi sahipleri UKOME tarafmdan belirlenen ticret
tarifesini iereren Ucret Tarife Belgesini ta~lt1armm ierine yolculann gorecegi ~ekilde asmak
zorundadlrlar.
(3) il ieri Yolcu Ta~lmaclhgl izin Belgesi sahipleri yolcu ta~lma licretleri ve/veya indirimli
licret ve/veya ucretsiz ta~lmaclhkla ilgili kanun, yonetmelik, teb li g, genelge ve benzeri mevzuat
htiklimlerine uymak zorundadlrlar.

y oleu ta~lmalarmda bagaj
MAD DE 35 -(1) Ta~ltm bagaj

ta~lnmasma

mahsus bolOmleri

(2) Sahipsiz bagaj ta~mamaz.
(3) Ta~ltIn izin verilen azami yi.iklli agll·!tgml

a~acak

dl~mda e~ya ta~mamaz.

~ekilde

bagaj ytiklenemez ve

ta~mamaz.

(4) Y olcu beraberinde olmayan ticari e~ya ve kargo ta~mamaz.
(5) Ozel kafesinde kedi, kopek, ku~ gibi evcil hayvanlar bagaj ta~lmaya mahsus bolOmlerde
ta~mabilir. Ta~ltm ierinde yolcularla birlikte canh hayvan ta~mamaz.
(6) Yolcu ta$lmalannda, tehlike olu~turabilecek yal11Cl , yakicl , parlaYlcl, patlaYlcl, zehirli ,
bula~lcl , radyoaktif ve benzeri nitelikteki yolcu e~yasl ta~ltm bagaj bolOmli de dahil olmak tizere
ta~mamaz.
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Otogar ve il~e garajlanOl kullanma zorunlulugu ve ara duraklar
MADDE 36 - (1) Bu Yonetmelik kapsammdaki yolcu ta~lma faaliyetlerinde kalkl~ ve
van~lann bir otogardan ve/veya ilye garajmdan yapIlmasl esastlr. Otogar, ilye garajl ve ara duraklar
haricinde yo lcu indirilip bindirilemez.
(2) Seyhan nehrinin batlsmdaki gtizergahlardan Adana kent merkezi istikametine yapIlan
ta~lmalarda van~/kalkl~ noktasl Seyhan ilyesinde bulunan Merkez Otogandlr.
(3) Seyhan nehrinin dogusundaki gtizergahlardan Adana kent merkezi istikametine yapIlan
ta~lmalarda van~/kalkl~ noktasl Yuregir ilyesinde bulunan YUregir Otogandlr.
(4) Adana kent merkezi dl~mdaki ilyelerde van~/kalkl~ noktasl ilye otogan veya ilye
garajldlr.
(5) Otogar veya ilye garajl olmayan yerle~im yerlerinde, kalkl~/varl~ ana duraklarl Toplu
Ta~lma Hizmetleri ~ube Mtidtirltigti tarafmdan uygun yerlerde belirlenir.
(6) Ara duraklar ta~lmacIllk faaliyetinde ilk kalkl~ ve son van~ yeri olarak kullal11lamaz.
(7) Otogara giri~ ylkl~ yapan ta~lmacIlar , Karayolu Ta~lma Yonetmeliginin 64 UncU maddesi
yeryevesinde Adana Btiytik~ehir Beledi yes i Meclisince belirlenen Otogar ticretini odemekle
ytikumlUdtirler.
il i~i Yolcu Ta~lmaclhgl izin Belgesi sahiplerinin sorumluluklan
MADDE 37 - (1) il iyi Yolcu Ta~lmaclhgl izin Belgesi sahipleri; yolcu ta~lmalannda ilgili
kanunlara, kararnamelere, yonetmeliklere ve diger mevzuata, UKOME kararlanna, Belediye
dtizenlemelerine, bu Yonetmelik htikUmleri ile ta~lma sozle~mesine uygun olarak ytirtittilmesinden
sorumludurlar.
(2) il iyi Y olcu Ta~llnaclhgl izin Belgesi sahipleri, yolcu ve e~yasmm gtivenlik i9inde
ta~mmasmdan sorumludurlar.
(3) il iyi Yolcu Ta~lmaclhgl izin Belgesi sahipleri, duraklamalar dahil olmak tizere ta~ltm
kalkl~ noktasmdan van~ noktasll1da kadar olan seyahati sUresince meydana gelebilecek bir kaza
nedeniyle yolcular ile stirtictiler ve bunlann yardlmcIlannm olUmU, yaralanmasl ya da e~yasll1m
zarara ugramasmdan dolaYl sorumludurlar.
(4) il i9i Yolcu Ta~lmaclhgl izin Belgesi sahipleri, 24/411930 tarihli ve 1593 saYlh Umurni
Hlfzlsslhha Kanununda ongortilen tedbirler, kaideler ve yasaklamalara uygun olarak faaliyette
bulunmaktan sorumludurlar.
(5) il iyi Yolcu Ta~lmaclhgl izin Belgesi sahipleri, gevreyi ve insan saghgml koruma, gevre
kirliligini onleme amaclyla ytirtirltige konulan mevzuat htikUmlerini bilmek ve faaliyetlerini bunlara
uygun olarak ytirtitmekten sorumludurlar.
il i~i Y olcu Ta~lmaclhgl izin Belgesi sahiplerinin yiikiimliiliikleri
MADDE 38 - (1) il iyi Yolcu Ta~lmaclhgl izin Belgesi sahipleri, yolcularm saghkh, rahat
ve gUvenli bir yolculuk yapmasml saglayacak tedbirleri almak, yolcu ve e~yasml gUvenli bir ~ekilde
taahhUt ettigi yere kadar gotlirmekle yUkUmlUdUrler.
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(2) il i9i Yolcu Ta~lmacdlgl izin Belgesi sahipleri, UKOME karan ile belirlenen gUzergaha,
ara duraklara ve Ucret tarifelerine uymakla ytikUmltidtirler.
(3) il i9i Y olcu Ta~lmaclhgl izin Belgesi sahipleri, ilgili mevzuat htikUmlerine uygun bir
ta~ltl, nitelikli ~ofOr ile sefere gondermek, ~ofOrlerin sUrticU ve mesleki yeterlilik belgelerinin
yanlannda bulunup bulunmadlgml kontrol etmek, gegerli ara9 muayenesi olmayan ve teknik ~artlara
uymayan ta~ltlann trafige 91kmasma engel olmak, gUzergah mesafesini dikkate alarak yeteri kadar
~ofdr bulundurmakla ytikUmltidUrler.
(4) il i9i Yolcu Ta~lmaclhgl hin Belgesi sahipleri, bu Yonetmelikte ve ilgili mevzuatta
belirtilen zorunlu sigortalan bulunmayan ta~ltlan, trafige 91karmamakla ytiktimltidtirler.
(5) il i9i Yolcu Ta~lmaclhgl izin Belgesi sahipleri ve acenteleri, otogar, i1ge garajl veya
bunlann gevresinde yolculan yonlendirmek i9in personel istihdam edemez, 9ah~tlramaz ve
bunlardan yararlanamazlar.
(6) Karayollan alt yapl sl, i~letilmesi, dogal afetler, meteorolojik ~aI"tlar ile anza ve kaza hali
dahil, seyahat esnasmda meydana gelen ve beklenmeyen durumlarla ilgili olarak ortaya 91kan ve
ta~lmamn devamma engel olan sebeplerin, belirsiz bir stire beklemeyi mecbur kIlmasl veya van~
noktasma kadar gerekli zamantn bir katmdan daha fazla beklemeyi gerektirmesi halinde, il i9i
Y olcu Ta~lmaclhgl izin Belgesi sahibi, imkan oldugu takdirde bir ba~ka gtizergah izleyerek
ta~lmayl tamamlamak , aksi hal de yolcuyu gUzergah Uzerinde yolcunun diledigi bir yere kadar
gotUrmek veya yolcuyu hareket noktasma geri getirmekle yUkUmltidtir. Bu gibi hallerde, il i9i
Yolcu Ta~lmacdlgl izin Belgesi sahipleri yolcudan herhangi bir ek odeme ve benzeri talepte
bul unamazlar.
(7) il i9i Y olcu Ta~lmactllgl izin Belgesi sahipleri altl~ar ayhk stire ile ytlda iki kez
~ofdrlerinin ceza puam durumunu Emniyet Mtidtirltigtinden ogrenmek ve ceza puant 50 ve tizerinde
olan ~oforlerin kendi i9 denetimleri yonUnden gerekli tedbirleri almakla ytiktimltidtirler.
(8) il i9i Yolcu Ta~lmacIllgl izin Belgesi sahiplerinin faaliyetleri esnasmda bu Yonetmeligin
IS inci maddesinin birinci fIkra smm (c) bendinde belil"tilen ki~iler hakkmda dolandmclhk, dolanh
iflas, sahtecilik, ka9ak9dlk, gUveni kotUye kullanma, hlrslzhk, rti~vet sU91anndan yargl organlarl
tarafmdan verilmi~ ve kesinle~mi~ mahkumiyet karan olu~masl halinde, bu ki~iler mesleki saygmhk
niteligini kaybetmi~ olurlar. il i9i Yolcu Ta~lmaclhgl izin Belgesi sahipleri, bu ki~ilerle ilgili gerekli
i~ ve i~lemleri altml~ gUn i9inde yaparak, durumlanm bu Yonetmeligin lS nci maddesinin birinci
flkrasmm (c) bendine uygun hale getirmekle yUkUmltidUrler.
(9) il i9i Yolcu Ta~lmaclhgl izin Belgesi sahipleri bu Yonetmeligin 30 uncu maddesinde
belirtilen nitelikleri haiz ~ofOrleri 9ah~tlrmakla ytiktimltidtirler.
(10) il i9i Yolcu Ta~lmaclhgl izin Belgesi sahipleri;
a)<;ah~anlarm ticret ve 9ah~ma ~artlanna,
b )Soforlerin 9ah~ma ve dinlenme stirelerine,
c)Ara9lann aglrhk ve boyutlanna,
9) Y01 ve ara9 gtivenligine,
d)<;evrenin korunmasma,
ili~kin kurallara uygun faali yette bulunmakla yUkUmlti
44 / 50

T.e.
ADANA BUYUKSEHiR BELEDiYESi
MECLis
14.10.2016

SaYI: 67597785-050.01.04-340
Ozti: Yonetmelik

KARAR
(11) il iC;i Yolcu Ta~lmacllIgl izin Belgesi sahipleri olagantistti hal ve sava~ halleri ic;in

Valilik Makammca hazlrlanan ta~1l11a hizmetlerine ili~kin planlann kendileriyle ilgili gereklerini
yerine getirmekle ytiktimlUdilrier.
(12) iI iC;i Yolcu Ta~lmaclligl izin Belgesi sahipleri, faaliyetleri ile ilgili olarak yapllan
Belediye dtizenlemeleri ve alman UKOME kararlanna uymakla ytiktimlUdtirler.
(13 )il iC;i Y olcu Ta~lmaclhgl izin Belgesi sahipleri, gerc;ek veya ttizel ki~iliklerin son
bulmasl veya herhangi bir sebeple faaliyetlerini blrakmalan halinde bu hallerin gerc;ekle~tigi
tarihten itibaren otuz giln ic;inde Toplu Ta~m1a Hizmetleri Sube MtidtirlUgtine yazdi bilgi vennek ve
it iC;i Yolcu Ta~lmaclhgl izin Belgelerinin aslilanm Belediyeye iade etmekle ytiktimlUdtirier.
(14) iI iC;i Yolcu Ta~lmaclhgl izin Belgesi sahibi gerc;ek ve ttizel ki~iler, unvan, adres,
ortakhk, hisse devri, yonetici ve ta~ltlara ili~kin degi~iklikleri , degi~ikligin meydana geldigi tarihten
itibaren otuz gtin ic;inde Belediyeye yazdI olarak bildinnekle ytiktimlUdfuler.
(15) il iC;i Y olcu Ta~lmaclhgl izin Belgesi sahibi gerc;ek ve ttizel ki~iler; temsil ve/veya
ilzama yetkili ~ahlslara ili~kin deg i~iklikleri , degi~ikligin meydana geldigi tarihte Toplu Ta~lma
Hizmetleri Sube MildilrlUgilne yazdi olarak bildirmekle yilkilmlUdtirier. Aksi halde, bildirilinceye
kadar, degi~iklik oncesi Beledi yeye bildirilmi~ temsil ve/veya ilzama yetkili ~ahlslann taleplerine
gore i~ ve i~lemler gerc;ekle~tirilir.
(16) il iC;i Yolcu Ta~lmaclhgl izin Belgesi sahipleri, verdikleri hizmetlerden engellilerin
kolayhkla ve yeterli derecede yararlanmasl ic;in gerekli tedbirleri almakla ytiktimlUdfuler.
(17) il iC;i Yo1cu Ta~lmaclhgl izin Belgesi sahipleri, ta~ltlannda yolculanm bilgilendirme
amac;h duyurular dl~mda , ortama ses li ve/veya gorilnttilti yaym veremezler. Bu ta~ltlarda sesli
ve/veya gortinttilU yaym yapIlmak istenilmesi halinde; bu yaymlann bireysel (kapah devre)
yapIlmasml saglamakla ytiktimlUdfuler.
(18) il iC;i Yolcu Ta~lmaclhgl izin Belgesi sahipleri, ta~ltlannda her 14 koltuk ic;in en az 1
adet boyun korsesi bulundurmakla ytiktimlUdtirler.
(19) il iC;i Yo1cu Ta~lmaclhgl izin Belgesi sahiplerinin ytiktimlUlUkleri ile ilgili olarak,
Belediye ile yapiian ta~lma soz le~mesinde yer alan htiktimler sakhdlr.

Hizmetten yararlananlann haklan
MADDE 39 - (1) il iC;i Yolcu Ta~lmaclhgl izin Belgesi sahiplerinin bu Yonetmelik
kapsammda verdikleri hizmetlerden yararlananlar, 7111 /2013 tarihli ve 6502 sayIll Ttiketicinin
Korunmasl Hakkmda Kanun ile saglanan ttiketicinin korunmasl haklanna sahiptirler.
(2) il iC;i Yolcu Ta~llnaclhgl izin Belgesi sahipleri hizmetten yararlananlara kusursuz hizmet
vermek zorundadlrlar. Kusursuz hizmet, hizmetten yararlananlarm hakkldlr.

45/50

T.e.
ADANA BUYUK~EHiR BELEDiYESi
MECLis
SaYl: 67597785-050.0 i .04-340
Ozti: Yonetmelik

14.10.2016

KARAR
YEDiNCi BOLUM
Sigorta
YaptlnlmaSI zorunlu sigortalar
MADDE 40 - (1) Bu Yonetmelik kapsammdaki yo lcu ta~lmalannda, 2918 saYlh Kanunda
tammlanan Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortasl (Trafik Sigortasl) ile 3/6/2007 tarihli ve 5684 saylll
Sigortaclhk Kanununa dayamlarak ylkanlan Karayolu Yolcu Ta~lmaclhgl Zorunlu Koltuk Ferdi
Kaza Sigortasl yaptmlmasl zorunlu olan sigortalardlr.
SigortaslZ yolcu ta~lma yapllamayacagl
MADDE 41 - (1) il iyi Yolcu Ta~lmaclhgl izin Belgesinde kaYlth ozmal ve sozle~meli
ta~lt1ar iyin Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortasl (Trafik Sigortasl) ve Karayolu Yolcu Ta~lmaclhgl
Zorunlu Koltuk Ferdi Kaza Sigortasl yaptlrmayan il iyi Yolcu Ta~lmaclhgl izin Belgesi sahipleri
yolcu ta~lmaclhgl yapamaz.
(2) Birinci flkrada belirtilen sigortalan olmayan ta~ltlann otogarlardan ylkl~ma ve trafige
katllmalanna yetkili gorevliler tarafmdan izin verilmez.
Sigorta poli~esinin verilmesi zorunlulugu
MADDE 42 - (1) il iyi Yolcu Ta~lmaclhgl izin Belgesi sahipleri, il iyi Yolcu Ta~lmaclhgl
izin Belgesinde kaYlth ta~ltlanna ait Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortasl (Trafik Sigortasl) ile
Karayolu Yolcu Ta~lmaclhgl Zorunlu Koltuk Ferdi Kaza Sigorta poliyelerini, geyerlilik stiresi sona
ermeden once yaptlrarak, yeni dUzenlenen poliyeleri, sUresi sona eren poliyelerin bitim tarihinden
itibaren otuz gUn iyinde Toplu Ta~lma Hizmetleri $ube MUdUrlUgUne ibraz etmek zorundadlrlar.
SEKiziNCi BOLUM
Denetim ve Tutanaklar, idari Para Cezalan ve Diger idari Yaptlnmlar
Denetime gorevli ve yetkili kilmaniar ve bunlarla ilgili hususlar
MADDE 43 - (1) Bu Yonetmelik kapsammda ytirtiWlen ta~lma faaliyetlerinin denetimi;
a)Trafik polisi ve zabltas l,
b)Trafik polisinin gorev alan! dl$mda kalan yerlerde rtitbeli jandarma personeli,
c)Otogar ve ilye garajlannda gorevli belediye zabltasl ,
y)Belediyenin gorevlendirdigi denetim personelleri,
d)Adana Btiytik~ehir Belediyesi ve ilye belediye zabltalan ,
e)Belediyenin toplu ta~lma aray takip merkezi ve/veya trafik kontrol merkezinde elektronik
ortamda denetim yapmakla gorevlend irdi gi kontrol personeli ve/veya zabltasl,
tarafmdan geryekle~tirilir.
(2) Denetimle gorevli ve/veya yetkili kllmanlar, bu Yonetmelik esaslanna, Adana
Btiytik~ehir Belediye Mec1isi ve Enctimeni kararlanna, UKOME
rarlarma ve ilgili mevzuat

t
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htiktimlerine gore gorevlerini yerine getirmek, denetimler siraslllda tespit ettikleri kusurlar ve
ihlaller i<;:in tutanak dtizenlemekle ytiktimltidtirler.
(3) Denetim yapmakla gorevli/yetkili olanlar tarafllldan istenilen belgelerin verilmesi
zorunludur.
(4) Denetimle ilgili diger mevzuat htiktimleri sakhdlr.

Tutanaklarm diizenlenmesi
MADDE 44 - (1) Bu Yonetmelikte belirtilen htiktimlere kar~l kusur ve/veya ihlalleri
i~leyenler hakklllda, bu Yonetmeligin 43 tincti maddesinde belirtilen; trafik polisi ve zabltasl ile
rtitbeli jandarma personeli tarafllldan idari para cezaSl karar tutanagl, Belediye zabltasl idari
yaptmm karar tutanagl, diger gorevliler kusurlihlal tespitine dair tutanak dtizenler.
(2) Birden fazla kusurun bir arada i~lenmesi halinde her kusur i<;:in ayn tutanak dtizenlenir.
(3) Birden fazla ihlalin bir arada i~lenmesi halinde her ihlal i<;:in ayn tutanak dtizenlenir.
(4) idari para cezalanna ili~kin diger hususlarda ilgili mevzuatlar esas ahlllr.

Belediye adma tutanaklan diizenleyenlerin yiikiimliiliigii ve tutanaklarm muhafazasl
MADDE 45 - (1) Tutanakla, dtizenleyenlerin tutanaklarla ilgili ytiktimltiltikleri ~unlardlr.
a)Tutanaklara, mensubu oldugu kurumun veya birimin adl yazdi olacaktlr.
b)Tutanaklara, dtizenle ye n personelin adl soyadl ve gorev unvalll yazIi I olacaktlr.
c)Tutanaklara, teblig yerine ge<;:mek tizere, hakklllda i~lem yapdana veya temsilcisine imza
ettimlek ve bir ntishasllli vermek.
<;: )Tutanaklan imza etmekten ka<;:lllaniar i<;:in "imzadan imtina etti" kaydl koymak.
d)Ara<;: takip merkezi ve/veya trafik kontrol merkezinde elektronik ortamda kontrol ve
denetim yapan personelin tuttugu tutanaklar veya zorunlu hallerde sorumlular i<;:in tutulan tutanaklar
ilgilinin glyablllda dtizenlenir.
e )Zablta Dairesi Ba~kanhgl ekipleri dl~lllda ilgililerce dtizenlenen tutanaklan Zablta Dairesi
Ba~kanhgllla gondermek.
(2) Zablta Dairesi Ba~kanhglllca, tutanaklar incelenir ve degerlendirilerek geregi i<;:in
Belediye Enctimenine veya ilgili birimlkururnlara gonderilir.
(3) Zablta Dairesi Ba~kanhglllca i~lemi sonu<;:lanan tutaklara ait evraklann birer sureti Toplu
Ta~lma Hizmetleri $ube Mtidtirlligline gonderilir.
(4) Toplu Ta~lma Hizmetleri $ube Mlidlirlliglince, evraklar ilgililerin dosyalannda muhafaza
edilir.
idari yaptInm
MADDE 46 - (1) Bu Yonetmelik htiktimlerine aykmhklarda, 1608 saYlh Umuru
Belediyeye Mliteallik Ahkaml Cezaiye Hakklllda Kanun ve 5326 saYlh Kabahatler Kanunu
htiktimleri Adana Bliytik ~e hir Belediyesi Enctimenince uygulalllr.
(2) idari para cezalan ile ilgili diger mevzuat hliktimleri sa
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iptal
MADDE 47 - (1) il iyi Yolcu Ta~lmaclhgl izin Belgesi sahiplerinin, faaliyetleri esnasmda
bu Yonetmeligin 15 inci maddesinin (c) bendinde belirtilen ki~iler hakkmda uyu~turucu ve silah
kayakC;lhgl, kayak insan ta~lmaclhgl veya ticareti sUylan ile 12/411991 tarihli ve 3713 saylll Terorle
Mucadele Kanunu 2113 /2007 tarihli ve 5607 saYlh Kayakyillkla Mucadele Kanunu kapsamma giren
sUylar nedeniyle yargl organlan tarafll1dan verilmi~ mahkumiyet karan bulunmasl halinde, il iC;i
Yolcu Ta~lmaclhgl izin Belgeleri iptal edilir.
(2) Bu Yonetmeligin 18 inci maddesinin dorduncu flkrasma gore yapilan inceleme ve
ara~tmna sonucunda, beyan edilen bilgiler ve verilen belgelerden herhangi birinin tahrif edilmi~
oldugunun veya sahte olarak veri lmek suretiyle hakslz il iyi Yolcu Ta~lmaclhgl izin Belgesi
ahndlgmm veya yenilendiginin veya degi~tirildiginin tespit edilmesi halinde, il iyi Y olcu
Ta~lmacIlJgl izin Belgesi iptal edilir. Bu iptal i~lemi , bilgi iyin gerekyesiyle birlikte ilgili il iC;i
Yo1cu Ta~lmaclhgl izin Belgesi sahibine, sunulan belgeler arasmda tahrif edilmi~ veya sahte beige
verildiginin tespit edilmesi halinde ise ilgililer hakkmda gerekli i~lem yapilmasl iyin ilgili
Cumhuriyet Savclhgma bildirilir.
(3) Bu Yonetmeligin 21 inci maddesinin birinci ve uyuncu flkrasl ile 22 nci maddesinin
birinci ve ikinci flkrasl hukumlerine aykm hareket edenlerin il iyi Y o1cu Ta~lmaclhgl izin Belgesi
iptal edilir.
(4) Bu Yonetmeligin 28 inci maddesinin ikinci flkrasmda belirtilen surenin a~dmasl halinde
ilgili il iC;i Yolcu Ta~llnaclhgl izin Belgesi iptal edilir.
(5) Bu Yonetmeligin 38 inci maddesinin on uyuncu flkrasmdaki yukumlOlOgun yerine
getirilmemesi halinde Belediyenin bilgisi oldugu tarihten itibaren il iyi Yolcu Ta~lmaclhgl izin
Belgesi iptal edilir.
(6) il iyi Yolcu Ta~llnaclhgl izin Belgesi sahibinin faaliyeti esnasmda, il iyi Yo1cu
Ta~lmaclhgl izin Belgesi alma ~alt lanndan herhangi birini kaybetmesi ve bu konuda, bu
Yonetmelikte bir sure ongbrUlmemi~ olmasl halinde, kaybedilen ~artm veya ~artlann giderilmesi
veya tamamlanmasl iyin Belediyece otuz gun beklenir. Bu otuz gun sure iyinde eksikligin
giderilmemesi halinde il iyi Yolcu Ta~lmaclhgl izin Belgesi iptal edilir. Bu sure iyinde il iC;i Yolcu
Ta~lmaclhgl izin Belgesi sahipleri ticari faaliyette bulunamazlar.
(7) il iyi Yolcu Ta~lmaclhgl izin Belgesi sahipleri kendi istekleri ile il iyi Yo1cu
Ta~lmaclhgl izin Belgelerini iptal ettirebilirler.
(8) il iyi Yolcu Ta~lmaclhgl izin Belgesi sahibinin kendi istegiyle yapllan iptal i~lemi, iptal
i~leminin yapIldlgl tarihte; diger iptal i~lemleri ise iptal i~leminin il iyi Yolcu Ta~lmaclhgl izin
Belgesi sahibine bildirim tarihini takip eden otuzuncu gunde yururlOge girer.

48/50

T.C.

ADANA BUYUK~EHiR BELEDiYESi
MECLis
14.10.2016

SaYl: 67597785-050.01.04-340
Ozti: Yonetmelik

KARAR
DOKUZUNCU BOLUM
Ucretler
Ucretler
MADDE 48 - (1) Bu Yonetmelik kapsammda Belediyece verilecek her ttirlti beIge, hizmet,
tahsis ve devir ticretleri Belediye Meclisince belirlenir.

ONUNCU BOLUM
C;e~itli ve Son Hilkilmler
Hilkilm bulunmayan hailer
MADDE 49 - (1) Bu Yonetmelikte htiktim bulunmayan hallerde Adana Btiytik~ehir
Belediye Meclisi ve Enctimeni ile UKOME kararlan yla dtizenleme yapdabilir.
Silrelerin ba~langlcl ve biti~i
MADDE 50 - (1) Bu Yonetmelikte yer alan stireler, aksi belirtilmemi~ ise, i~lem tarihini
izleyen gtinden itibaren i~lemeye ba~lar. Tatil gtinleri stirelere dahildir. Stirenin son gtintintin tatil
gtintine rastlamasl halinde, stire tatil gtintinti izleyen ilk i~ gtinti mesai bitimine kadar uzar.
Bildirim
MADDE 51 - (1) Bu Yonetmelige gore idari para cezaSI ve iptallere
11 /211959 tarihli ve 7201 sayill Tebligat Kanununa gore yapillr.

ili~kin

bildirimler

GEC;ici MADDE 1 - (1) Bu Yonetmelik htiktimlerine gore il iyi Yolcu Ta~lmacllIgl izin
Belgesi alan ta~lmacllardan Beledi ye Meclisince belirl enen Alt Yapl ve Durak Kulal1lm Bedeli
alInmaz.
GEc;iCi MADDE 2 - (1) 30/3/2014 tarihinden once Adana il iyi yerle~im yerleri araSI
yo lcu ta~lmaclilgl iyin alInml~ D4 yetki belgelerinde yazdi geyerlilik stiresi dolmaml~ olan D4 yetki
belgesi sahipleri, bu Yonetmeligin ytirtirltige girdigi tarihten itibaren D4 yetki belgesinin geyerlilik
sfuesi bitim tarihine kadar Belediyeye ba~vurmak suretiyle il iyi Yolcu Ta~lmacllIgl izin Belgesi
talebinde bulunabilirler. Bu stireden sonra yapllacak ba~v urularda UKOME karan gereklidir.
(2) D4 yetki belgesi sahipleri, D4 yetki belgesinin geyerlilik stiresi bitimine kadar
Belediyeye ba~vurarak alacaklan il iyi Yolcu Ta~lmacllIgl izin Belgelerine bu Yonetmelik
htiktimlerine uygun olmasl ~aIilyla, D4 yetki belgesi eki ta~lt belgesinde kaYltlI ta~lt saYlsl kadar
ta~ltl kaydettirebilirler.
GEC;iC;i MADDE 3 - (1) 30/3/2014 tarihinden soma ve Bu Yonetmeligin ytirtirltik
tarihinden once stiresi biten D4 yetki belgesi sahipleri bu Yonet 1eJ' . ytirtirltik tarihinden itibaren
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altl ay ic;:inde Belediyeye ba~vurmak suretiyle il ic;:i Yolcu Ta~lmaclhgl izin Belgesi talebinde
bulunabilirler. Bu sureden soma yapilacak ba~vurularda UKOME karan gereklidir.
(2) Birinci flkrada belirtilen sure ic;:inde Belediyeye ba~vurarak almacak il ic;:i Yolcu
Ta~lmaclhgl izin Belgelerine, bu Yonetmelik hUkumlerine uygun olmasl ~artlyla il Trafik
Komisyonu/UKOME kararlannda belirtilen ta~lt saYlsl kadar ta~ltl kaydettirebilirler.
GE~ici MAD DE 4 - (1) D4 yetki belgesi olmaYlp 30/3/2014 tarihinden soma UKOME

kararlan dogrultusunda yerle~im yerleri arasmda yolcu ta~lmaclhgl yapanlar bu Yonetmeligin
yururluk tarihinden itibaren altl ay ic;:inde Belediyeye ba~vurmak suretiyle il ic;:i Yolcu Ta~lmaclhgl
izin Belgesi talebinde bulunabilirler. Bu sureden soma yapilacak ba~vurularda UKOME karan
gereklidir.
(2) Birinci fIkrada belirtilen sure ic;:inde Belediyeye ba~vurarak almacak il ic;:i Yolcu
Ta~lmaclhgl izin Belgelerine, bu Yonetmelik huklimlerine uygun olmasl ~artlyla UKOME
karannda belirtilen ta~lt saYlsl kadar ta~ltI kaydettirebilirler.
GE~i~i MADDE 5 - (1) Bu Yonetmeligin yururlLik tarihinden once yerle~im yerleri
arasmda yo lcu ta~lmaclhgl yap mak uzere izni bulunan ve U plaka serisinde ta~ltlan ile ta~lma
yapanlar, bu Yonetmeligin yurU rtUk tarihinden itibaren bir yil ic;:inde bu Yonetmelik hukUmlerine
gore il ic;:i Yolcu Ta~lmacllIgl izin Belgelerini almak zor undadlrlar. Bu Yonetmeligin yUrurluk
tarihinden itibaren bir yil ic;:inde herhangi bir nedenle belgelerin degi~tirilmesi/yenilenmesi
gerektiginde bu Yonetmelik hukumlerine gore il ic;:i Yolcu Ta~lmaclhgl izin Belgeleri duzenlenir.

Yiiriirliik
MADDE 52 - (1) Bu Yonetmelik Adana
edilmesinden soma yaYlmland lgl tarihte yUrlirlUge girer.

Buyuk~ehir

Belediye Meclisince kabul

Yiiriitme
MADDE 53 - (1) Bu Yonetmelik hukumlerini Adana

Bliylik~ehir

Belediye

Ba~kal1l

ylirutlir.

~ekliyle idareden geldigi gibi kabulLine ait komisyon raporunun kabulLine, 5216 sayill yasaya
istinaden onanmasma, gerekli i~lemlerin yurutlimu ic;:in evrakm Bu yuk~ehir Belediye Ba~kanhgma
verilmesi ne oybirl igi ile karar ve rildi.

Meclis Katibi

N.O
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