T.C.
ARMUTLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI
DENETİMLİ ŞEHİR İÇİ TOPLU TAŞIMA ARAÇLARI ÇALIŞMA
YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
AMAÇ, KAPSAM, , TANIMLAR, YASAL DAYANAK,
MADDE – 1: AMAÇ
Bu Yönetmelik Armutlu Belediyesi sınırları ve mücavir alanlar içinde hatlı olarak çalıştırılan Merkez
Hatlı Belediye Ruhsatlı Denetimli Şehir İçi Toplu Taşıma Araçlarına ilişkin kuralları belirtmektedir.
MADDE-2 :KAPSAM
Bu Yönetmelik; Armutlu Belediye sınırları ve mücavir alanları içerisinde toplu taşıma hizmetlerinde
kullanılan taşıtlar ile bu taşıtların sahiplerini, sürücülerini ve diğer çalışanları, bu taşıtlardan
faydalananlar ile ilgili kurum ve kuruluşları kapsar.
MADDE – 3: TANIMLAR
Belediye: Armutlu Belediyesi.
Belediye Meclisi: Armutlu Belediye Meclisini
Belediye Encümeni: Armutlu Belediye Encümenini.
Trafik Zabıtası Birimi: Bu Yönetmeliğin yürürlüğü sırasında denetim ve yasal işlemlerin
uygulanması konusunda Armutlu Belediye Başkanlığı onayı ile Armutlu Belediye Zabıtası bünyesinde
kurulan Trafik Zabıtası birimini.
Şehir içi Toplu Taşıma Araçları: Belediyeden Hat Ruhsatı almış Şehir İçi Toplu Taşıma Araçları
olarak tanımlanan araçları.
Araç: Bu yönetmelik uyarınca İhaleli Şehir İçi M Plaka olarak taşımacının çalıştırdığı toplu taşıma
aracını.
Araç Sürücüsü: Şehir İçi Toplu Taşıma Araçlarını sevk ve idare eden şoförü.
Meslek Odaları: Armutlu Esnaf ve Sanatkârlar Odası ile Şoförler Odasını.
Hat: Aracın çalıştığı hattı.
İşletme Yılı: İşletmeye başlanılan yılın Ocak ayı başından aynı yılın Aralık sonuna kadar geçen
süreyi.
Güzergâh: Şehir İçi Toplu Taşıma Aracının izleyeceği yolu.
Şehir İçi Toplu Taşıma Araçları Güzergâh İzin Belgesi: Armutlu Belediye Meclisi’nce belirlenen,
Toplu Taşıma Araçların çalışacakları güzergâhı belirten ve Belediyece verilen belgeyi,

Şehir İçi Toplu Taşıma Araçları Çalışma Ruhsatı: Belediye Meclisinin kabul ettiği tarife ile Özel
Halk Otobüsler taşımacılarına verilen ve 1 yıl geçerliliği olan ve her yıl bu Yönetmelik hükümlerine
uygun olarak yenileyecekleri/vize yaptıracakları belgeyi,
Araç Uygunluk Belgesi: Şehir İçi Özel Halk Otobüsler sahiplerinin, araçları için bu Yönetmelik
hükümlerine göre tespit edilen ve belediyeden alacakları araç uygunluk belgesini,
Araç Denetleme Komisyonu: 1 Başkan, İlçe Emniyet Amirliği ve İlçe Jandarma Komutanlığından
birer Trafik Sorumlusu, 2 Zabıta memurundan oluşan 5 kişilik komisyon.
Yasaklı Bölge: Armutlu Belediyesi sınırları içinde Şehir İçi Toplu Taşıma Araçlarının geçebileceği ve
belediyece belirlenen güzergâhlar dışında kalan alanları.
Yükümlüler: Araç Sahibi ve Araç Sürücüsünü İfade eder.
MADDE – 4:YASAL DAYANAK
Bu Yönetmelik;
1 - 5393 sayılı Belediye Kanunu,
2 - 1608 sayılı Umuru Belediye Müteallik Ahkâmı Cezaiye Hakkındaki Kanun,
3 - 5326 sayılı Kabahatler Kanunu, 2 4 - 86/10553 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı,
5 - 4925 sayılı Karayolu Taşıma Kanunu ve bu kanuna dayanılarak çıkarılan Karayolu Taşıma
Yönetmeliği,
6- 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu ve bu kanuna dayanılarak çıkarılan Karayolları trafik
Yönetmeliği,
Hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.
Bu yönetmelikle herhangi bir kişi ya da kuruluşa getirilen yükümlülük, o kişi ya da kuruluşun
herhangi bir mevzuatla tabi olduğu yükümlülüklerinden masuniyet veya muafiyet sağlamaz.

İKİNCİ BÖLÜM
TEMEL HÜKÜMLER
Ruhsat Alma Zorunluluğu
Armutlu Belediyesi sınırları içerisinde çalışacak Toplu Taşıma Araçları bu yönetmelik hükümleri
çerçevesinde, “Denetimli Şehir İçi Toplu Taşıma Aracı Uygunluk Belgesi ve Toplu Taşıma Aracı
Çalıştırma Ruhsatı” almaları zorunludur. Yıllık Vize yaptırmadan ve bu belgeler olmadan Toplu
Taşıma Aracı çalıştırmak yasaktır.
MADDE -5:Armutlu Belediye Başkanlığından M Plaka Alma Hakkı Kazanan şahısların, Belediye
adına Denetimli Şehir İçi Toplu Taşıma Araçları Çalışma Ruhsatları süresiz olmak üzere Zabıta
Amirliği tarafından verilir.

Çalışma Ruhsatı Almadan Plaka Tahsisi yapılmış olsa dahi Taşımacılık Hizmetinde bulunamaz.
Bulunanlar hakkında bu yönetmeliğin ilgili Maddeleri hükmünce belediye encümeni tarafından cezai
işlem uygulanır.
Denetimli Şehir içi Toplu Taşıma Araçları Güzergâh, Ücret ve Tarife Saatleri Armutlu Belediye
Meclisi Tarafından belirlenir.
Toplu Taşımada Genel Kurallar
MADDE -6:
a) Taşımacılık faaliyetleri; ekonomik, seri, elverişli, güvenli, çevreye kötü etkisi en aza indirilmiş
şekilde, fert, toplum ve çevre sağlığı ile bunların güvenliğini olumsuz yönde etkilemeyecek ve kamu
yararını gözetecek tarzda, bu Yönetmelikte belirlenmiş kurallara uygun şekilde gerçekleştirilir.
b) Araç Sahibinin, iş barışının bozulması yönünde eylem ve taleplerde bulunması, farklı esnaf grupları
arasında anlaşmazlık yaratılmasına yönelik faaliyetlerde bulunması, toplu taşıma işleyiş tarzına ilişkin
olumsuz müdahalelerde bulunması ve kendi meslek grubu dışındaki toplu taşıma aktörlerinin verdiği
hizmeti aksatmaya yönelik müdahalelerde bulunması yasaktır.
c) Araç sahipleri, her hangi bir nedenle, bir kamu hizmeti olan toplu taşımacılık faaliyetini toplu olarak
yavaşlatma veya durdurma eylemi yapamazlar. Hak arama eyleminin mevcut mevzuat dâhilinde,
hiyerarşik yapı içinde ve kamu hizmetini aksatmadan ve bu hizmetten faydalananları mağdur etmeden
yapılması esastır.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
TAŞITLARDA ARANACAK ŞARTLAR, TAŞIMACININ YÜKÜMLÜLÜĞÜ, TAŞIMA
İŞLERİNDE ÇALIŞANLAR, ÇALIŞMAYLA İLĞİLİ KURALLAR, ÇALIŞMA ŞEKLİ,
YOLCULAR İLE İLİŞKİLER
Taşıtlarda Aranacak Şartlar
MADDE–7: Armutlu Belediyesi denetimli Şehir İçi toplu Taşıma Araçlarında Aranacak şartlar;
1) Çalıştırılacak Şehir İçi Toplu Taşıma Araçları 12 yaşından büyük olamazlar.
2) Şehir İçi Toplu Taşıma Araçlarının ortasında bulunan kapının sadece şoför tarafından idare edilecek
özellikte (havalı veya elektrikli) olması zorunludur.
3) Şehir İçi Toplu Taşıma, iç aydınlatma donanımlarının, beyaz renkte ve çalışır durumda olması ve
araç camlarını şeffaf olması zorunludur.
4) Şehir İçi Toplu Taşıma Araçları üstüne çalıştığı hattı belirtilen beyaz renk pano konulması
zorunludur.
5) Şehir İçi Toplu Taşıma Araçlarının temiz tutulması zorunludur. İç ve dış temizliği mal sahibinin
sorumluluğundadır. İç döşemeler yolcuyu rahatsız edecek şekilde yırtık ve kirli olamaz.
6) Şehir İçi Toplu Taşıma Araçları içinde video, televizyon, vcd vb. cihazların bulundurulması ve
teyp, radyo vb. aletlerin yüksek sesle dinlenmesi yasaktır.

7) Şehir İçi Toplu Taşıma Araçları içinde şoför dâhil sigara içmek ve seyir halinde iken şoförün cep
telefonu ile konuşması yasaktır.
8) Şehir İçi Toplu Taşıma Araçları içinde görünür yerde onaylı ücret tarifesi ile çalışma süresini ve
şikâyet telefonlarını belirtir pano asılması zorunludur.
9) Şehir İçi Toplu Taşıma Araçların içine ve dışına ilan, reklam, afiş veya resimlerin Armutlu
Belediyesinden izin alınmadan asılması yasaktır.
10) Araç şoförlerinin kıyafetleri Meslek Odası tarafınca belirlenecektir. Saç ve sakalları görgü
kurallarına göre uygun ve düzenli olacaktır. Vatandaşlara davranışlarında ölçülü ve saygılı olmak
zorundadırlar.
11) Araçlarda gereksiz klakson çalınması yasaktır.
12) Egzoz gürültüsünün en aza indirilmesi için orijinal susturucu takılması zorunludur.
13) Araçta bulunması gereken belgelerin, kontrollerde Denetim elemanlarına sorun çıkarmadan ibraz
edilmesi zorunludur.
14) Her Araç içinde, 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanunu kapsamında, 6 kg ‘lık yangın tüpü ile ilk
yardım çantası bulundurulması zorunludur.
15)Araçlarda havalı korna bulunması yasaktır.
16)Görevli memurun ikazlarına uymak zorunludur.
17) Başlangıç ve son durak düzenlemeleri ilgili belediyeden izin alınarak ilgili odasınca düzenlenir.
Bu konularda sorumluluk ilgili odaya aittir.
18) Hatta çalışacak araçların koltuk sayısı asgari ve azami olarak Belediye Encümeni tarafından
belirlenir.
19)Şehir İçi Toplu Taşıma Araçları klimalı olacaktır.
20)Araçların camlarında kırık, çatlak ve herhangi bir deformasyon olmayacaktır.
21)Araçların iç ve dikiz aynaları sağlam ve cam silgileri çalışır durumda olacaktır.
22) Şehir İçi Toplu Taşıma Araçlarında belediyenin belirlediği yazılar olacaktır. Bu yazılar hiçbir
şekilde kapatılmayacaktır.
23)Araçlar yaptırdıkları Trafik Sigortası ve Ferdi Kaza sigortalarını süresi bitiminde yenilemek
zorundadır. Yenilettikleri poliçeleri Belediyeye getirerek dosyalarına koydurmak zorundadırlar.
24)Araçların rengi Belediye Encümeni tarafından belirlenecektir.
25) Şehir İçi Toplu Taşıma Araçlarının çalışma saatleri ve hangi aracın çalıştığını belirten listenin
kayıtlı oldukları oda veya kooperatif tarafından belediyeye liste halinde bildirilmesi zorunludur..
26)Araçların her türlü muayenelerini süresinde yaptırmaları gerekmektedir.

27) Araç içinde yolcuların şikâyetleri ile ilgili olarak başvurabilecekleri telefon numaralarını gösteren
bir Plaket takılacaktır (Zabıta, Trafik, ilgili Oda, vs.)
28) Araçlara en az 3 (üç) adet kamera sistemi takılacaktır.
29) Araçlara araç takip cihazı takılması zorunludur.
Taşımacının Yükümlülüğü
MADDE – 8:
Şehir İçi Toplu Taşıma Araçları İşleticisi, sürücü ve personeli sistem içindeki her türlü faaliyetleri
nedeni ile doğacak mali, hukuki ve ceza-i sonuçlardan doğrudan sorumludurlar. Bu nedenle,
Belediye`ye herhangi bir sorumluluk atfedilemez. İşleticilerle 3. kişiler arasındaki ilişkilerde Belediye
hiçbir şekilde taraf olarak görülemez, hiçbir şekil ve şartta taahhüt altına giremez ve her ne suretle
olursa olsun sorumlu tutulamaz.
Taşıma İşlerinde Çalışanlar
MADDE- 9:
Denetimli Toplu Taşıma Araçlarında Çalışacak Şoför veya Şoförler (en az 1 en fazla 5 kişi) Zabıta
amirliğine Gerekli evraklarla beraber bildirilmelidir. Bildirilmeyen kişiler araçları kulanmaz.
Taşıma işlerinde çalışan şoförlerin;
a) “Yurtiçi Yolcu Taşımacılığı Sürücü Mesleki Yeterlilik Belgesi" ne sahip olmaları,
b) Piskoteknik değerlendirmeye sahip olmak.
c) En az ilkokul mezunu olmaları,
d) Kılık - kıyafetlerinin temiz ve düzgün olması (terlik, şort, askılı atlet vb. giyilmesi yasaktır.), saç ve
sakal tıraşlarını düzgün yaptırmış olmaları,
e) Belediye tarafından verilen Toplu Taşıma Aracı Kullanım Belgesi’ne sahip olmaları,
f) Sürücünün 66 yaşından gün almamış olması zorunludur.
Toplu Taşıma Aracı Kullanım Belgesi olmayan ve taşıt kullanımı sırasında alkol, uyuşturucu
vb. keyif verici madde kullananlar ve Türk ceza Kanununun 81, 102, 103, 104, 105, 109, 179/3, 188,
190, 191, 226 ve 227 ve 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 35 inci maddelerindeki suçlardan affa
uğramış olsa bile hüküm giymiş olanlar toplu taşıma araçlarında çalıştırılamaz.
Çalışmayla İlgili kurallar
MADDE – 10:
Armutlu Belediyesi Şehir İçi Toplu Taşıma hatlarında kayıtlı araçlar aşağıdaki şartlara uygun olarak
çalışırlar;
a) İşleticiler, yönetmelikte belirtilen hükümlere uymak zorundadır.

b) İşleticiler, belirlenen fiyat tarifesine uymak zorundadır.
c) İşleticiler ücretleri karşılığında herkesin, her zaman taşıma hizmetlerinden yararlanmasını sağlamak
zorundadır.
d) Taşımacılık sırasında duraklarda yolcu almak ve indirmek için durulan makul süreler dışında
bekleme yapılmaz. Duraklarda gereksiz beklemek, çığırtkanlı yaparak yolcu toplamak yasaktır.
e) Armutlu Belediyesinin belirleyeceği; çalışma saatleri içerisinde araçlar güzergâh dışına kesinlikle
çıkamaz. Güzergâh üzerindeki inşaat, yol yapım, bakım ve benzeri nedenlerle yolların kapanması
halinde; araçların güzergâh, son durak ve ara durak yerlerini değiştirebilir. Bunların dışında güzergâh
dışına çıkılması durumunda belediyeye bizzat bildirmek zorundadırlar.
f) Bir aracın sefer sırasında, herhangi bir nedenle taşımayı tamamlayamaması halinde aynı güzergâhta
çalışan müteakip araçlara yolcularını nakledecektir. Bu durumda yolculardan ek ücret talep edemez.
Nakledilen yolcu bedelleri taşımayı tamamlayan araç sürücüsü tarafından yolcuların nakledildiği
araçlara ödenir. Yolcular mağdur edilmeyecektir.
g) Taşıyıcılar, yolcuların beraberinde taşıdıkları ve oturma yeri işgal etmeyen çanta, valiz ve benzeri
eşyalardan ayrıca ücret talep edemez. Yolcuyu rahatsız edecek (Çuval, kasa, yanıcı madde) vb. eşya
alamaz.
h) Araçlar hız limitine uymak zorundadır. Aşırı sürat yapmak ve diğer araçlarla yarış yapması yasaktır.
ı) İşleticiler bayram ve tatil günlerinde yolcu taşımacılığını aksatamaz, gerektiğinde ek seferde
koymak zorundadır. Ek Sefer Konulması Gerektiği Durumlarda Zabıta Amirliğine Bir gün Önceden
Bilgi verilmesi gerekmektedir. Ek sefer Konulması Konusunda Yetki Belediye Encümenindedir.
j) Savaş durumu, seferberlik hali, olağanüstü hal uygulaması, deprem, sel felaketi, doğal afetler gibi
durumlar Belediye lehine mücbir sebep kabul edilir. Bu gibi durumlarda Belediyenin işleticiye
yapacağı yazılı bir tebligat üzerine bütün istisnai durumlar ve haklar ortadan kalkar ve işleticiler
araçlarını hat ve güzergâh sınırlamaları da kalkmış olarak Belediye emrine tahsis etmek zorundadır.
Çalışma Şekli
MADDE – 11:
a) Şehir içi Toplu Taşıma Araçları hatlarının ilk ve son durakları ile güzergâhları, Armutlu Belediyesi
Meclisi tarafından belirlenir ve yürürlüğü girer.
b) Armutlu Belediyesi; Trafik durumuna göre ara durakları kaldırabilir veya durak sayısını arttırabilir.
c) Şehir İçi Toplu Taşıma Araçları ara duraklarda, yolcu indirme ve bindirme dışında hiçbir şekilde
bekleme yapamazlar.
d) Şehir İçi Toplu Taşıma Araçlarında Armutlu Belediyesine bildirememiş şoför çalıştırılamaz.
e) Yolcular ücretlerini binerken ve araç hareket etmeden vereceklerdir. Araç hareket halindeyken
hiçbir şekilde para alış verişi yapılmayacaktır.
f) Şehir İçi Toplu Taşıma Araçları, düğün ve cenazelere, Meslek Odasından izin belgesi alınmak
suretiyle katılabilir.

g) Şehir İçi Toplu Taşıma Araçları yer olduğu sürece duraklardaki yolcuları almak zorunludur. H)
Şehir İçi Toplu Taşıma Araçları bir başkasına kiraya verilemez.
I) Sürücülerin hatalarından ve neden oldukları maddi ve manevi zarardan, ilgili kişi ve kurumlara karşı
işletmeciler müteselsilin sorumludur.
j) Otobüslerde kalan kayıp ve şüpheli eşyalar araç sürücüsü tarafından Zabıta Birimine bir tutanakla
teslim edilecektir.
k)Yükümlüler, ücretleri karşılığında herkesin, her zaman taşıma hizmetlerinde yararlanmasını
sağlamak zorundadır.
l) Şehir İçi Toplu Taşıma Araçları yer olduğu sürece duraklardaki yolcuları almak zorundadır.
Yolcular İle İlişkiler
MADDE – 12:
Sürücü ve yardımcılar yolcular ile ilişkilerinde aşağıdaki hususlara uyacaklardır:
a) Yolculara daima nazik davranılacaktır. Yolculara emir verir şekilde hitap edilemez. Yolcunun
eleştirmesi halinde cevap verilmeyecektir. Ancak, yolcunun aşırı alkolü ya da ruh hastası olması
hallerinde, sürücüye aracın kullanımını tehlikeye düşürecek şekilde müdahale etmesi veya sürücüye
hakaret etmesi ve saldırgan davranması halinde; araç durdurulup Zabıta Amirliğine haber verilerek
Zabıta Amirliği’nin müdahalesi beklenilecektir.
b) Yolcularla münakaşa etmek kesinlikle yasaktır. Yolcuya her nedenle olursa olsun hakaret ettiği
tespit edilen sürücü ve yardımcı, her seferinde Belediye Encümeni tarafından verilecek ceza ikiye
katlanır. Ayrıca, araç her sefer için 3 gün çalışmaktan men edilir.
c) Yolcu ile fiziki şekilde kavga etmek, bedeni olarak müdahale etmek kesinlikle yasaktır. Kavga
eden sürücü veya yardımcı, her seferinde ceza ikiye katlanarak uygulanmak üzere, ilk sefer için 3 gün
men edilir. Yolcu ile meydana gelen ihtilaflarda, sürücü ya da yardımcının yolcuya karşı TCK
hükümlerine göre suç işlediği mahkeme kararı ile hükme bağlandığı taktirde bir daha toplu taşıma
sisteminde görev almama cezası uygulanılır. Bu durumda, araç için 15 gün seferden men cezası verilir.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
RUHSATLANDIRMA, DEVİR, VERASETTEN İNTİKAL, ARAÇ DEĞİŞİKLİĞİ VE
ONARIM İZNİ
Ruhsatlandırma
MADDE-13:
a)Denetimli Şehir İçi Toplu Taşıma Araçları Çalışma Ruhsatı süresiz verilir.
b) Denetimli şehir içi toplu taşıma araçları her sene vize yapılır. Vize işlemlerini yaptırmayan araçlara
belediye encümeni yetkisiyle cezai işlem uygulanır. Vize işlemi her sene Ocak ayının ilk günü ve son
günü yapılır.

c)Araç devri veya araç değişikliğinde araç çalışma ruhsat yenilemesi zorunludur.
d)Armutlu Belediyesi Trafik Zabıta Birimi görevlileri tarafından yapılacak kontrollerde, Şehir İçi
Toplu Taşıma Araçları taşıt ruhsatı, Çalışma ruhsatında ki şartların uyumluluğu bulunmadığı takdirde
işlemleri yapılıncaya kadar bu Toplu Taşıma Araçlarına Belediye Encümeni tarafından para ceza
kesilerek çalışmaktan men edilir
Ruhsat Başvuru İstenecek Belgeler;
1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Araç Ruhsatı Fotokopisi
İkametgâh Belgesi,
Nüfus Cüzdanı Fotokopisi.
Adli sicil kaydı sorgulaması, (Türk Ceza Kanunu gereği kamu görevinin yürütülmesine engel
suçlar, topluma karşı suçlar ile yüz kızartıcı suçlardan dolayı affa uğramış olsa bile hüküm
giymemiş, asli kusurlu ve bilinçli olarak ölümlü trafik kazalarına karışmamış olduğunu
belgeler nitelikte)
Vergi Levhası
Oda Kaydı
Hattını İhale yolu ile aldığına dair Armutlu Belediyesinden alacağı belge.
Zorunlu Trafik Sigortası poliçesi ve Ferdi Kaza Sigortası poliçesi
2 Adet vesikalık fotoğraf
Araç Sürücüsüne ait Ehliyet Fotokopisi
Ticari Taşıt Kullanma Belgesi (SRC)
13)Araç Uygunluk Belgesi
14) Belediye’den borcu bulunmadığına ilişkin yazı,

Sürücü İçin;
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Nüfus Cüzdan fotokopisi.
Sürücü belgesi fotokopisi.
Emniyet Müdürlüğünden alınmış Ehliyet Sorgulama Belgesi.
Adli sicil kaydı.
Yurtiçi Yolcu Taşımacılığı Sürücü Mesleki Yeterlilik Belgesi. (SRC)
Yerleşim yeri belgesi ve nüfus kayıt örneği. (Nüfus müdürlüklerinden alınacaktır)
2 adet fotoğraf.
Psikoteknik Değerlendirme Raporu.

Çalışma Ruhsatı yenileme işlemleri sırasında başvuru dilekçesi ekinde sunulması gerekli
belgeler;
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

İki adet fotoğraf,
Motorlu araç tescil ve trafik belgesinin fotokopisi,
Eski Çalışma Ruhsatının aslı,
Oda Faaliyet Belgesi,
Taşıta ait Mali Sorumluluk sigortasının fotokopisi,
Araç Ruhsatı Fotokopisi
İkametgâh Belgesi,
Nüfus Cüzdanı Fotokopisi.
Adli sicil kaydı sorgulaması, (Türk Ceza Kanunu gereği kamu görevinin yürütülmesine engel
suçlar, topluma karşı suçlar ile yüz kızartıcı suçlardan dolayı affa uğramış olsa bile hüküm

giymemiş, asli kusurlu ve bilinçli olarak ölümlü trafik kazalarına karışmamış olduğunu
belgeler nitelikte)
10. Ticari Taşıt Kullanma Belgesi (SRC)
11. Araç Uygunluk Belgesi
12. Belediye’den borcu bulunmadığına ilişkin yazı,
Toplu Taşıma Aracı Uygunluk Belgesi Armutlu Belediyesi Trafik Komisyonu Tarafından En az Üç
üyenin kontrol ve imzasıyla verilir.
Müracaat esnasında, Çalışma Ruhsatı Yenileme Ücretinin ve geçmiş dönemlere ait tüm borçların
yatırılması zorunludur.
Çalışma Ruhsatının zayi edilmesi hallerinde yenileme ücreti alınmaz. Ruhsatın kaybedilmiş olması
halinde yazılı dilekçe ile başvuru yapılması gereklidir.
Müracaat sonrası 15 (On beş) iş günü içerisinde yenilenen Çalışma Ruhsatı ilgilisine teslim edilir.
Yıllık vize, Çalışma Ruhsatı yenileme, devir vb. ücretler sunulan teklifler çerçevesinde Belediye
Meclisince belirlenerek karara bağlanır.
Devir İşlemleri
MADDE- 14:
Şehir İçi Toplu Taşıma Araçları işletmecileri hat haklarını Armutlu Belediyesi Encümenin kararı ile
devredebilir.
Devir işlemleri sırasında başvuru dilekçesi ekinde sunulması gerekli belgeler;
Devir Edenin;
a) Motorlu araç tescil ve trafik belgesinin fotokopisi.
b) Çalışma Ruhsatının aslı.
Devir Alanın;
a) 2 adet fotoğraf.
b) Adli Sicil Kaydı.
c) Devir sürecinde geçerli olmak üzere alınmış, geçici Oda Kayıt Belgesi. (Devir işlemini
müteakip asıl oda kaydı yaptırılarak Oda Kayıt Belgesi getirilecektir.)
d) Sürücü belgesi fotokopisi.
e) Yerleşim Yeri Belgesi
f) Nüfus cüzdanı fotokopisi.
g) Beyanname (Aynı yıla ait), (Devir alanın şoförlük mesleğini geçim kaynağı olarak seçmiş
olduğunu beyan ettiği ifadesi yazılı olacak.)
h) Vekil ise, Vekâletname (………. Plakalı aracı almaya, satmaya ve ilgili kurumdan gerekli
işlemleri yapmaya ifadesi yazılı olacak.)
i) Adına ticari tahditli plaka olmadığına dair Trafik Tescil Şube Müdürlüğünden alınan yazı.
Araç devirlerinde Armutlu Belediyesinden Şehir İçi Toplu Taşıma Araçları Çalışma Ruhsatı’nı
almadan Belediye Encümeninden devir işlemi yapılamaz.

Belediyeden izinsiz olarak hat haklarını özel anlaşma ile devredenlerin tespit edilmesi halinde, devir
eden ve devir alan kişilere belediye nezdinde onaylatmak için 30 günlük süreli uyarı yapılır. Bu süre
içinde yapılacak devir işlerinde hat devir ücreti 50 kat artırılarak ödenecektir. Bu süre içinde devir
işleminin yapılmaması halinde araç, yasal devir işlemi tamamlanıncaya kadar seferden men edilir. Bu
takdirde devir ücreti 100 kat artırılarak ödenecek ve 6 ay içinde devir işlemi yapılmadığı takdirde hat
ruhsat hakları iptal edilecektir.
Devir için yapılan müracaat sırasında Meclis tarafından o yıl için belirlenen devir ücretinin yatırılması
ve devir edenin, devri yapılan taşıt ile ilgili Belediye’ye tüm borçlarını ödemesi zorunludur.
Devir müracaatının uygun görülmesi durumunda, devir alan adına Çalışma Ruhsatı düzenlenir. Alıcı
notere giderek devir işlemlerini yapar ve kendi adına düzenlenen Trafik Tescil Belgesinin fotokopisini
Zabıta Amirliği’ne teslim eder. Bu işlemlerin tamamlanması ile taşıtın yeni sahibi adına 7 (yedi) iş
günü içerisinde Çalışma Ruhsatı düzenlenerek teslim edilir.
Aracın, ruhsat devir işleminin Noterlikçe yapılan satış tarihinden itibaren 30 gün içinde Armutlu
Belediyesinden Belediye Şehir İçi Toplu Taşıma Araçları Çalışma Ruhsatı alınması zorunludur. Şehir
İçi Toplu Taşıma Araçları Çalışma Ruhsatı alınmaması halinde araç çalışmaktan men edilir. Ayrıca bu
tarihten itibaren 1 aylık süre bittikten sonra belgelerini almayanlara Belediye Encümeni tarafından
gerekli cezalar uygulanır.
Verasetten İntikal
MADDE- 15:
Taşımacının ölümü halinde varisler adına devir işlemleri yapılması zorunludur. Çalışma ruhsatının
devri tüm varisler adına yapılabileceği gibi tek bir varis adına da yapılabilir. Varislerden birinin
üzerine devir yapılabilmesi için diğer varislerin feragatname vermeleri gerekmektedir. Bu şekilde
yapılan devirlerde ücret alınmaz.
Bu durumda yapılacak devirlerde varislerin bu Yönetmeliğin 13 üncü Maddesinde belirtilen belgeleri
dilekçeleri ekinde sunmaları zorunludur. İşlemlerin tamamlanmasına müteakip 7 (yedi) iş günü
içerisinde Çalışma Ruhsatı hazırlanarak teslim edilir.
Araç Değişikliği ve Onarım izni
MADDE-16:
Taşımacılar, toplu taşımacılıkta bulunan mevcut taşıtını, bu Yönetmelikte belirtilen şartlara uygun
olması kaydıyla ve Belediye encümeni oluru alındıktan sonra başka bir taşıt ile değiştirebilir.
a) Taşımacılıktan çekilen aracın yerine konulacak yeni aracın modeli 7 yaşından büyük olamaz.
b) Araç yenileme başvurusunda bulunurken dosyaya, yeni araca ait Motorlu Araç Tescil ve Trafik
Belgesi, eski aracının trafikten çekme belgesi fotokopisi veya noter satış belgesi eklenerek Dilekçe ile
Zabıta Amirliğine başvuru yapacaktır.
c) Araç değiştirmek isteyen taşımacılar, Motorlu Araç Tescil ve Trafik Belgesinin alındığı tarihten
itibaren 15(On beş) takvim günü içerisinde Zabıta Amirliği’ ne başvurarak bu yönetmelikte belirtilen
işlemleri yaptırmak zorundadırlar.
d) Gerekli işlemleri tamamlayan taşımacının yeni aracı için Zabıta Amirliği tarafından Çalışma
Ruhsatı düzenlenir.

Çalışma Ruhsatı sahiplerinin, kaza, arıza, yangın vb. hallerde çalışmalarını durdurmak zorunda
kalmaları halinde, 3 (gün) içerisinde yazılı olarak Zabıta Amirliği’ ne mazeretlerini bildirmek ve
Onarım İzni almak zorundadırlar. Mecburi sebeplerle çalışmasını durdurduğunu bildiren taşımacılara
Zabıta Amirliği tarafından 2 (iki) ayı geçmemek üzere onarım süresi tanınır. Bu süre, geçerli bir sebep
gösterilmesi durumunda 2 (iki) ay daha uzatılabilir. Bu süre sonunda aracını sefere koymak isteyen
taşımacı, Zabıta Amirliği’ne bilgi vererek kendisine belirtilen tarihte yeniden çalışmaya başlayabilir.
İcra yolu ile trafikten men edilmek suretiyle çalışamayan araçların Çalışma Ruhsatı konu
çözümleninceye kadar askıya alınır. Çalışma Ruhsatı Vize Bedelleri %50 indirimli olarak ödenmek
zorundadır.
BEŞİNCİ BÖLÜM
DENETİM VE YAPTIRIM, ÜCRETLER, YASAKLAR, DİĞER HUSUSLAR YÜRÜRLÜK VE
YÜRÜTME
Denetim ve Yaptırımlar
MADDE-17: Taşıtlar, taşıt sahipleri ve şoförleri bu Yönetmelik hükümlerine göre Zabıta Amirliği
tarafından belirlenen Zabıta Amirliği denetim görevlileri tarafından denetlenir.
Denetlemelerde, bu Yönetmelikte yer alan emir ve yasaklara aykırı davranışta bulunduğu
tespit edilenlere, 1608 Sayılı Umuru Belediye Müteallik Ahkâmı Cezaiye Hakkındaki Kanunun 1 inci
Maddesine dayanılarak, Belediye Encümeni tarafından 5326 Sayılı Kabahatler Kanununun 32 İnci
maddesi hükmüne göre idarî para cezası ve yasaklanan faaliyetin menine karar verilir,
İdari para cezasını uygulamaya Belediye Zabıtası veya Zabıta denetim görevlilerinin tutacağı
Tespit Tutanağı ile Belediyesi Encümeni, yine faaliyetten men ile çalışma ruhsatının iptali
yaptırımlarını uygulamaya Armutlu Belediyesi Encümen yetkilidir.
Kabahatlerin Tekrarlanması Halinde Ticari Plaka Tahsisi anlaşmasının iptaline Armutlu
Belediyesi Meclisi Yetkilidir.
a)Belediye Denetimi: Belediye Trafik Birimi tarafından istenen usul ve çerçevede yapılacaktır. Bu
yönetmelik hükümlerine ayıkırı hareket eden işletmeci ve sürücüler hakkında Toplu Taşıma Aracı
Ulaşım ve Seyrüsefer kurallarına uymadıkları gerekçesi ile düzenlenen zabıtlar; Belediye
Encümenince değerlendirilerek her ihlal için aracın bir gün seferden men edilmesi ve ayrıca aylık
hizmet ücreti bedelinin 25`i kadar para cezası uygulanır. Bu ceza bir yıl içinde tekrar eden her ihlal
için her seferinde iki katı arttırılarak uygulanır. Yönetmelik hükümlerinin bir yılda otuzdan fazla
sayıda ihlal edilmesi halinde işletme ruhsatı iptal edilir. İhlale ilişkin uygulamalar her yıl sonu
itibariyle sıfırlanarak, yıl bazında yapılır. Belediye Trafik Birimlerinin tanzim edeceği zabıtlar; sadece
toplu ulaşıma ilişkin olarak bu yönetmelikle belirtilen kuralların ihlaline dahil olacaktır. Belediye
Trafik Birimi Karayolları Trafik Kanunu ve Yönetmeliği kapsamına giren hiçbir konuda; trafik suç ve
ceza tutanağı düzenleyemez. ) Denetim görevlileri, denetimler Esnasında taşıtlarda ücretsiz seyahat
ederler.
b) Meslek Odası Denetimi; Meslek Odası Yönetim Kurulunun görevlendirileceği 3 kişilik Şehir İçi
Toplu Taşıma Aracı Denetim Görevlileri tarafından yapılacaktır. Sistemde ruhsat alan her işletmeci
için bir sicil dosyası da açılacaktır. Bu dosyada, araca ilişkin belgeler dışında işletmeci ve sürücü ve
yardımcılara ait belgeler bulun durulacaktır. Ayrıca, aracın muhatap olduğu cezalar siciline işlenerek
takip edilecektir. Meslek Odasından ceza uygulanması amacıyla gelen yazılı talepler, Belediye
Encümen kararı ile uygulanır.

c)Vatandaş Denetimi; vatandaşların sistemle ilgili olan ve bu yönetmelik konusuna hizmetlerle ilgili
şikâyetleri, Belediye`ye yazılı olarak yapılacak ve şikayet dilekçesinde; şikayetin konusu, yeri, tarih ve
saati ile şikayetçinin adı soyadı ve açık adresi bulunacak; ayrıca şikayete konu olan olaya ilişkin en az
2 kişinin adı soyadı ve açık adresleri bildirilecektir. Bu usule uygun olmayan şikâyetler Belediyece
dikkate alınmaz.
d) Sistemin Öz Denetimi; sistemde yer alan işletmeciler kendi aralarında seçecekleri 5 kişilik 8 1
denetleme kurulu oluşturacaklardır. İşletmeci sürücü veya yardımcı olarak görevli olan kişiler sisteme
ilişkin şikâyetlerini denetim kuruluna yazılı olarak yapacaklar; dilekçelerinde şikâyetin konusu, yeri,
gün ve saati yazılacaktır. Bu şikâyetler öncelikle Denetim Kurulu tarafından değerlendirilerek karara
bağlanacaktır. Denetim Kurulu şikâyet konusunu çözümlenmek üzere Meslek Odasına aktarabilir.
Meslek odasının çözümleyemediği hususlarda Meslek Odası tarafından Belediye`ye yazılı olarak
bildirilebilir.
Ücretler
MADDE -18:
Armutlu Belediyesi Şehir İçi Toplu Taşıma Ücretleri Armutlu Belediye Meclisi Tarafından Belirlenir.
İşletmecilerin Yazılı istek ve Talepleri doğrultusunda fiyat artışına Armutlu belediye meclisi Karar
verir.
Belirlenen Ücret Tarifeleri Denetimli Şehir içi Toplu Taşıma açlarında gözle görülecek şekilde
asılacaktır.
Ücretsiz Toplu Taşım Seyahat Hakkından Yararlanacaklar;
 Gazi ve gazi yakını kişiler,(Kendisi Annesi Babası Eşi ve Evli olmayan 25 yaşını
doldurmamış çocukları)
 Şehit yakını kişiler,( Annesi Babası Eşi ve Evli olmayan 25 yaşını doldurmamış çocukları )
 Vazife malulleri,
 % 40 ve üstü engeli olan engelli kişiler,
 Ağır engeli olan kişilerin birden fazla olmamak kaydıyla refakatçileri,
 65 yaş ve üzerindeki yaşlılar,
 Belediye Zabıtası
Ücretsiz Taşıma Hakkından Yararlanacakların İlgili Belge veya Kimlik Kartlarını İbraz Etmek
zorundadır.
İndirimli Toplu Taşım Seyahat Yararlanacaklar;
Öğrenciler, Belediye mücavir alan sınırları içerisinde (birinci adres) olarak ikamet eden (ilköğretim ve
orta dereceli okullar ile çıraklık eğitim ve özel okullarda eğitim gören) öğrenciler,
Belediye Mücavir alanı sınırları İçerisinde Üniversitede örgün eğitim gören öğrenciler,
YASAKLAR
MADDE – 19:
1 ) Taşımacılık, şoför kusuru, kaza ve arıza nedeniyle kesintiye uğrarsa, yolcular 15 (On beş)
dakikadan fazla bekletilemez. Bekletilmesi halinde taşıma ücreti geri ödenir.

2) Taşıyıcılar, yolcuların beraberinde taşıdıkları ve oturma yeri işgal etmeyen çanta, valiz ve benzeri
eşyalardan ayrıca ücret talep edemez. Araca yolcuyu rahatsız edecek (çuval, kasa, yanıcı madde) vb.
eşya alamaz.
3) Taşıma hizmeti, aracın arızalı olması durumu dışında araçta bulunan yolcular indirilerek hiçbir
şekilde aksatılmaz. Yolcular hemen başka araca naklettirilir ve yolculardan ek ücret talep edilmez.
4) Şehir İçi Toplu Taşıma Araçlarının duraklarda yolcu beklemeleri yasaktır. Hatta çalışmayan
araçların duraklara park edilmesi kati suretle yasaktır.
5) Şehir İçi Toplu Taşıma Araçları belirlenmiş güzergâhların dışına çıkamazlar ve çalışma saatlerini
ihlal edemezler. Belirlenmiş güzergâhlarından kısa dönüş yapamazlar.
6) Şehir İçi Toplu Taşıma Araçları hiçbir şekilde çığırtkan bulundurulamaz.
7) Yolcu sayısının yazıldığı belgede belirtilen sayıdan fazla yolcu taşınamaz. Fazla yolcu taşınmasının
tespit edilmesi halinde Belediye Encümeni tarafından idari yaptırım uygulanır.
8 ) Şehir İçi Toplu Taşıma Araçları ara duraklarda, yolcu indirme ve bindirme dışında hiçbir şekilde
bekleme yapamazlar.
9) Şehir İçi Toplu Taşıma Araçlarında Armutlu Belediyesi’nce onaylanacak “ Şoför Tanıtım
Belgesini” almamış şoför çalıştırılamaz. Çalıştırılması halinde araç sahibi ve şoföre ayrı ayrı cezai
işlem uygulanır.
10) Yolcular ücretlerini binerken ve araç hareket etmeden vereceklerdir. Araç hareket halindeyken
hiçbir şekilde para alış verişi yapılmayacaktır.
11) Toplu Taşıma Araçları, servis istasyonları dışında yıkanamazlar. Temizlenirken çıkan çöp ve kirli
suların çevreye atılması yasaktır.
12) Seyir halindeki araçların, vatandaşların üzerine su ve çamur sıçratması yasaktır.
13) Şehir İçi Toplu Taşıma Araçları duraklar dışında, yolcu almaları yasaktır.
14) Yolcuların mal ve can güvenliğini tehlikeye düşürecek şekilde araç kullanmak, hız ve manevra
yapmak yasaktır.
15) Şehir İçi Toplu Taşıma Araçlarını bir başkasına kiraya veremez.
16) Araçlar temiz tutulmak zorundadır. İç ve dış temizliği mal sahibinin sorumluluğundadır. İç
döşemeler yolcuyu rahatsız edecek şekilde yırtık ve kirli olamaz.
17) Araçların içinde video, televizyon, vcd vb. cihazlar bulundurulmaması ve teyp, radyo vb. aletlerin
yüksek sesle dinlenmesi yasaktır.
19) Araçların içinde şoför dâhil sigara içmek ve hareket halindeyken şoförün cep telefonu ile
konuşması yasaktır.
20) Araçların içine ve dışına ilan, reklam, afiş veya resimlerin Armutlu Belediyesinden izin alınmadan
asılması yasaktır.
21) Egzoz gürültüsünün en aza indirilmesi için orijinal susturucu takılması zorunludur.

22) Şehir İçi Toplu Taşıma Araçların de bulunması gereken belgelerin, kontrollerde Denetim
elemanlarına sorun çıkarmadan ibraz edilmesi zorunludur.
23) Şehir İçi Toplu Taşıma Araçlarında klima olması gereklidir.
24) Görevli memurun ikazlarına uymak zorunludur.
25) Araçların iç aydınlatma donanımlarının beyaz renkte ve çalışır durumda olması zorunludur.
26) Araçların içinde görünür yerde Armutlu Belediyesince onaylı ücret tarifesi ile çalışma süresini ve
şikâyet telefonlarını belirtir pano asılması zorunludur.
27) Şehir İçi Toplu Taşıma Araçları şoförlerinin kıyafetleri Yönetmelik koşullarında Meslek odası
tarafınca belirlenecektir. Saç ve sakalları görgü kurallarına uygun ve düzenli olacaktır. Vatandaşlara
davranışlarında ölçülü ve saygılı olmak zorundadırlar.
28) Başlangıç ve son duraklar ilgili Belediye Başkanlığı tarafından belirlenir.
29)Şehir İçi Toplu Taşıma Araçlarında gereksiz klakson çalınması yasaktır.
30) Şehir İçi Toplu Taşıma Araçlarında havalı korna bulunması yasaktır.
31) Şehir İçi Toplu Taşıma Araçları ayakta yolcu taşıyamaz. Yolcu sayısının yazıldığı belgede,
belirtilen sayıda fazla yolcu bulundurulamaz.
32) Şehir İçi Toplu Taşıma Araçları; servis istasyonları dışında yıkanamazlar. Temizlenirken çıkan
çöp ve kirli suların çevreye atılması yasaktır.
Diğer Hususlar
MADDE – 20:
Armutlu Belediyesi bu yönetmeliğe gerek gördüğü takdirde ilave, ekleme ve değişiklik yapılabilir.
Yürürlük
MADDE-21: Bu yönetmelik Armutlu Belediye Meclisinin onayı ve www.armutlu.bel.tr adresinde
yayınlanması ile yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE – 22: Bu yönetmelik Armutlu Belediye Başkanlığınca yürütülür.

(05 Şubat 2021 tarih ve 17 sayılı Meclis Kararı ile kabul edilmiş olup, 12 Şubat 2021
tarihinde yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.)

