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Meclis Hukuk ve Mevzuat Komisyonunun 05/10/2016 tarihli ve 15 sayılı raporu okundu.
Sivas Belediye Başkanlığı Özel Halk Otobüsleri Çalışma ve Seyrüsefer Yönetmeliği  ile

ilgili Meclis Hukuk ve Mevzuat Komisyonu raporunun görüşülmesinin istenildiği anlaşıldı. 
YAPILAN GÖRÜŞME SONUNDA:
Belediye Meclisi’nin Ağustos ayı toplantısı 04/08/2016 tarihli birleşiminde Meclis Hukuk

ve  Mevzuat  Komisyonuna  havale  olunan  Sivas  Belediye  Başkanlığı  Özel  Halk  Otobüsleri
Çalışma ve Seyrüsefer Yönetmeliği ile ilgili Meclis Hukuk ve Mevzuat Komisyonunca gerekli
incelemeler yapılarak 05/10/2016 tarihli raporu Meclisimize sunulmuş olup;

Meclisimizin incelemesi sonunda; 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 18. maddesinin (m)
bendine  istinaden; Sivas  Belediye  Başkanlığı  Özel  Halk  Otobüsleri  Çalışma  ve  Seyrüsefer
Yönetmeliği ile ilgili Meclis Hukuk ve Mevzuat Komisyonu raporunun geldiği şekliyle kabulüne
yapılan işaretle oylamada oy çokluğu ile karar alındı.06/10/2016

T.C.
SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI

ÖZEL HALK OTOBÜSLERİ ÇALIŞMA VE SEYRÜSEFER YÖNETMELİĞİ

Amaç ve Kapsam 
MADDE  1  - (1) Bu  yönetmeliğin  amacı,  toplu  taşıma  hizmetlerini  bir  yönetim  ve

denetim  organizasyonu  altında  bütünleştirmektir.  Yönetmelik;  Sivas  Belediyesi  sınırları  ve
mücavir alanı içinde özel ve tüzel kişilerce ticari amaçlı toplu taşıma hizmeti vermek amacına
yönelik olarak uygulanacak yöntem ve çalışma ilkelerini düzenler.

Yasal dayanak 
MADDE  2  - (1) Bu yönetmelik  5393 sayılı  Belediyeler  Kanunu'nun 14-15 ve  67’inci

maddelerindeki hak ve yetkilere dayalı olarak düzenlenmiştir.
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Tanımlar 
MADDE 3 – (1)Bu Yönetmelikte;
a) Belediye  : Sivas Belediye Başkanlığını,
b) Kent : Sivas Belediyesi sınırları ve mücavir alanı içinde kalan sahayı,
c) İşletmeci : Kent içinde toplu taşıma amacıyla otobüs çalıştıran kişi veya  kuruluşu,
ç) Araç : Bu yönetmelik uyarınca özel halk otobüsü olan işletmeci tarafından kullanılan

aracı,
d) Sürücü: Bu yönetmelik uyarınca işletmeci tarafından aracı sürmekle görevlendirilen,

Belediyeden onay almış kişiyi,
e) Meslek Odası : Ticaret odası ve ilgili diğer odaları,
f) Kooperatif : S.S 39 nolu özel halk otobüsleri kooperatifi,
g) Güzergâh : Aracın yolcu taşımacılığı sırasında izleyeceği yolu,
ğ) Hat : Belirlenen her güzergâh üzerinde çalışacak araç topluluğu,
h) Kontenjan : Her hatta çalışan araç sayısını,
ı)Rotasyon :Belli zaman aralıklarında hatların araçlarca dönüşümlü olarak kullanılmasını,
i) Teknik Komisyon : Sivas Belediyesi Makine İkmal Birim sorumlusu, makine ikmal

şefi, makine ikmal formeni, bir  zabıta, otobüs baş kontrolörü  ve halk otobüsleri kooperatifinden
bir idareciden oluşan, toplantı yeter sayısı 5 kişi ve karar kabul sayısı en az 4 kişi olan özel halk
otobüslerini  teknik olarak kontrol eden topluluğu,

j) Şoför Seçme Komisyonu: 2 Belediye  Encümen  üyesi, Ulaşım Hizmetleri müdürü,
otobüs  birim  sorumlusu,  otobüs  baş  kontrolörü,  2  zabıta  ve  halk  otobüsleri  kooperatif
idarecilerinden 2 kişiden oluşan, toplantı yeter sayısı 7 kişi ve karar kabul sayısı en az 5 kişi
olan, özel halk otobüsü şoförlerini seçen topluluğu,

ifade eder. 
Bu yönetmelikte yer alan ve açıklanmayan deyimler için ilgili kanun ve yönetmeliklerde

kullanılan tanımlar geçerlidir
Komisyonların çalışmalarına kooperatif yetkilileri katılmazlar ise diğer üyeler komisyonu

toplar  ve karar  alabilir. Kararlar oy çokluğu ile alınır.

Sistemin yönetim ve denetimi 
MADDE  4  – (1) Özel  halk  otobüsleri,  İşletmeci  ve  sürücülerin  sevk-  idare  ve

sorumluluğu  altında,  belediyenin  yönetim,  denetim  ve  yürütümüne  bağlı  olarak,  Belediye
tarafından çıkartılacak yönetmelik ve yönergelere göre çalıştırılırlar.

Sorumluluk 
MADDE  5  - (1) Özel  Halk  Otobüsleri  Kooperatif  Başkanlığı,  özel  halk  otobüsleri

işleticisi ve  sürücüsü  sistem içindeki her türlü faaliyetleri  nedeni ile doğacak mali, hukuki ve
cezaî  sonuçlardan doğrudan sorumludurlar.  Bu nedenle,  Belediyeye herhangi bir sorumluluk
atfedilemez. 5.  madde  kapsamında,  3.  kişiler  tarafından  Belediye  Başkanlığı  aleyhine  dava
açılması  ve tazminata  hükmedilmesi  halinde,  Belediye  tarafından ödenmek zorunda kalacak,
tazminat  bedeli  ve yargılama giderlerinin Özel  Halk Otobüsleri  Kooperatifi  Başkanlığı,  Özel
Halk Otobüsleri Kooperatifi işletmecisi ve sürücüsü tarafından Belediye Başkanlığı’na kayıtsız,
şartsız ve gayri kabili rücu olarak ödemek zorundadır.
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 Çalışma saatleri, izin ve tatiller 
MADDE 6 - (1) Özel Halk Otobüsü hatlarında kayıtlı araçlar aşağıdaki şartlara uygun

olarak çalışırlar;
a) Çalışma saatleri her gün, sabah 06.00'dan saat 24.00'e kadardır. Özel mazeret, yıllık

izin,  arıza  veya  kaza  vb.  nedenlerle  çalışamayacak  olan  araçlar;  geçerli  mazeretlerini  yazılı
olarak Belediye Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğüne bildirip, dilekçeleri üzerinde yazılı onay alırlar.
Çalışma saatleri dışında izinsiz çalışılamaz.

b) Her gün saat 21.00'den 24.00'e kadar her güzergâhta çalışan araçlardan en az yarısı
nöbetçi olarak çalışırlar. Nöbetçi araçların listesi haftalık olarak Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü
tarafından tanzim edilir. Mazeret belirterek   Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünün onayı ile nöbetçi
çalışmayacak araçların yerine yedek araçlar görevlendirilir. Mazeretsiz olarak nöbete gelmeyen
veya nöbeti terk eden araçlar için bu yönetmeliğin cezalara ilişkin hükümleri uygulanır.

c) Tüm Resmi tatil günlerinde çalışılması zorunludur. İşletmecilerin her yıl araçlarını 15
gün tatil  amacıyla  seferden çekerek izin yapma hakkı vardır.  İzin talepleri   her  yıl  ocak ayı
içersinde  Ulaşım  Hizmetleri  Müdürlüğüne  bildirilir.  Ulaşım  Hizmetleri  Müdürlüğü  yapacağı
inceleme sonucunda  hizmetin aksamaması şartıyla bu izinleri talep edilen şekilde veya tadilen
onaylar.

ç) Kent için çok özel günlerde; Belediye Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü tarafından gece
24.00  ila  sabah  06.00  saatleri  arasında,  çalışma  veya  nöbet  zorunluluğu  getirilebilir.  Ayrıca,
önemli etkinlikler nedeni ile Belediyece günübirlik olarak özel güzergâhlar ve bu güzergâhlarda
çalışacak  araçların  sayısı  ve  plakaları  belirlenebilir.  Belediyece  alınacak  bu  kararlar  Ulaşım
Hizmetleri Müdürlüğü ve ilgili meslek kuruluşunca belirlenir.

d) İşletmeci, bu yönetmelik çerçevesinde, tanımlanan biçimde ve çalışma saatleri içinde
herkesi taşımak zorundadır.

e) Savaş durumu, seferberlik hali, deprem, sel baskını ve diğer doğal afetlerde özel halk
otobüsleri, Belediyenin karar ve talebi ile Belediye emrine tahsis edilir.

f) Hat veya güzergâh değişikliklerine ilişkin talepler yazılı olarak Belediyeye bildirilir.
Talepler uygun görülürse Belediye Encümeni tarafından  karara bağlandıktan sonra uygulanır.

Seyrüsefer ile ilgili kurallar 
MADDE 7 - (1) Araçlar,  Belediyece  belirlenen  güzergâhlarda,  Belediyece  belirlenen

sürelerde,  her  hatta  tanınan  kontenjan  sayısına  göre  rotasyonlu  olarak  çalışacaklardır.
Güzergâhlar, rotasyon süresi ve hatlara ait kontenjanlarda çalışacak araç plakaları Belediyece
belirlenerek meslek odası’na ve işletmecilere bildirilir. Güzergahlarda veya duraklarda tadilat
yapılması amacı ile meslek odası veya işletmecilerin en az %25'nin Belediyeye yazılı  olarak
müracaat etmeleri üzerine; talepler Belediye Encümenince değerlendirilerek  karara bağlanır.

(2) Seyrüsefer sırasında aşağıdaki hususlara uyulacaktır:
a) Araçlar bağlı oldukları hattın, sadece tanımlanmış güzergâhlarında yolcu taşımacılığı

yapabilir.  Çalışma  saatleri  içinde,  araçlar   güzergâh  dışına  kesin  olarak  çıkamazlar.  Zorunlu
hallerde Belediye Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü’ne telefonla veya bizzat haber verilecektir.

b) Belediyece düzenlenen otobüs durakları dışında yolcu almak ve indirmek kesinlikle
yasaktır.

c) Yolcu ve araç güvenliğini tehlikeye sokacak şekilde araç kullanılması halinde; iş bu
yönetmeliğin  cezalar bölümündeki  hükümler uygulanır.
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c) Seyrüsefer sırasında, duraklarda yolcu almak ve indirmek için durulan makul süreler
dışında bekleme yapılamaz. 

ç) Bir aracın sefer sırasında, herhangi bir nedenle taşımayı tamamlayamaması halinde,
aynı güzergâhta çalışan müteakip araçlar yolcuları nakledecektir.  Bu durumda yolculardan ek
ücret talep edilmez.

d)  Hatlarda  çalışırken veya  herhangi  bir  sebeple  arızalanan araçların  yerine  çalışmak
üzere yeterli sayıda yedek araç bulundurulması zaruridir.

e)  Can  ve  mal  emniyeti  ve  trafik  güvenliği  bakımından  genel  ve  özel  tüm  trafik
kurallarına uymak ve yükümlülüklerini yerine getirmek zorunlu olup,  güvenli  ve huzurlu bir
seyahat için tüm tedbirleri almak zorundadır. Belediye Başkanlığı, Emniyet Müdürlüğü ve ilgili
meslek  odaları  gibi  kurum ve  kuruluşlar  birlikte  hareket  ederek,  şehrimizdeki  kent  içi  toplu
taşıma hizmetlerini beklenen ve özlenen seviyeye çıkartmak amacı ile işbirliği yapılacaktır.

f) (Ek: MK-07/06/2018- 227/1 md.) Teknik özelliklerine bakılmaksızın (akülü ve tekerlekli
sandalye) aynı anda araç içerisine bir engelli aracı alınması zorunludur.

Araç içinde uyulacak kurallar  (işletmeci, sürücü ve tüm yolcular) 
MADDE 8 – (1)  Araç  sürücüsü dışında,  İşletmeci  tarafından araç  içinde başkaca  bir

görevli bulundurulamaz.
(2)  Taşıma ücretleri;  aracın  uygun noktasına  konulacak kentkart  okuyucu validatörler

yardımı ile elektronik akıllı kartların okutulması şeklinde ödenir. Belediye Ulaşım Hizmetleri
Müdürlüğü’ne  bağlı  olarak  faaliyet  gösteren  özel  halk  otobüsleri  kooperatif  Başkanlığı
tarafından ücretsiz ulaşım kartı alan kişiler, ulaşım kartlarını ibraz edeceklerdir. Ücretsiz seyahat
hakkı  verilen  kişiler  hariç,  herkes  ücreti  karşılığında  seyahat  etmek  zorundadır.  Belediye
sistemde başka ücretlendirme şekillerini dilediği an uygulayabilir.

(3) Araca, izin verilen sayısından fazla yolcu alınmayacaktır. Bu hususta yolcunun kabulü
veya binmek için ısrarı mazeret teşkil etmez.

d)Araçta müzik çalar dinlemek kesinlikle yasaktır.
(4) Araç içinde şoförün ve yolcuların sigara içmesi, meşrubat, kuru yiyecek, tost v.b dâhil

her türlü yiyecek maddelerinin tüketilmesi yasaktır. Araç içerisinde sürücünün cep telefonu ile
konuşması yasaktır.

(5) Araçlara 25 kg veya iki parçayı geçmemek şartıyla ve çok kaba olmayan; çanta, bavul
ve paket ile binilebilir.  Diğer yolcuları  rahatsız  etmeyecek,  araç içini  kirletmeyecek ve koku
yapmayacak,  rahatlıkla  araç  içine  yerleştirilebilecek  hacimde  olan  yüklerle  ekstra  ücret
ödemeden yolculuk edebilirler.

Yolcular ile ilişkiler
MADDE 9 – (1) Sürücü ve yolcu ilişkilerinde aşağıdaki hususlara uyulacaktır:
a)  Yolculara  daima  nazik  davranılacak  ve  emir  verir  şekilde  hitap  edilmeyecektir.

Yolcunun  eleştirmesi  halinde  cevap  verilmeyecektir.  Ancak,  yolcunun  alkollü   ya   da   akıl
hastası   olması hallerinde,  sürücüye aracın kullanımını tehlikeye düşürecek şekilde müdahale
etmesi  veya  sürücüye  hakaret  etmesi  ve  saldırgan  şekilde   davranması  halinde;  araç
durdurularak, Belediye Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğüne haber verilecek, görevli zabıta ekibinin
müdahalesi beklenecektir.

b)  Yolcularla  münakaşa  etmek  ve  tartışmak  kesinlikle  yasaktır.  Yolcuya  her  nedenle
olursa  olsun  hakaret  ettiği  tespit  edilen  sürücü  için  bu  yönetmeliğin  cezalar  bölümlerindeki
hükümler uygulanacaktır.
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c) Vatandaşlar ile sözlü ve fiili  eylemle güç kullanarak kavga etmek, müdahale etmek
kesinlikle yasaktır. Kavga eden sürücü için bu yönetmeliğin cezalar bölümlerindeki hükümler
uygulanacaktır.

ç) Yolcular araç içerisinde; yüksek sesle konuşamaz, taşkınlık yapamaz, ahlaka aykırı söz
ve  hareketlerde  bulunamazlar.  Söz  konusu  kurallara  uymayan  yolcular;  sürücü  tarafından
"yaptıkları eylemin yönetmeliğe aykırı ve yasak olduğu belirtilerek" kibarca uyarılır. Uyarının
yolcu  tarafından  dikkate  alınmaması  halinde,  araç  durdurularak  "  Ulaşım  Hizmetleri
Müdürlüğü'ne haber verileceği" belirtilerek yolcu bir kez daha uyarılır. Yapılan uyarılar dikkate
alınmaz  ise araç uygun şekilde park edilerek Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü'ne haber verilir. Söz
konusu  yolculara  Ulaşım Hizmetleri  Müdürlüğü  zabıta  ekiplerince  yasaklara  uymadığı  sabit
görüldüğünde (yüz)100 taşıma ücreti tutarında ceza yazılır. Bu durumlarda, sürücü hiç bir suretle
yolcu ile başka şekilde muhatap olamaz veya kişisel olarak münakaşa ve fiziki güç kullanma
yoluna gidemez.

Araçlarda aranacak şartlar 
MADDE 10 - (1) Belediyeden kent içi toplu taşıma hizmetini yapmak amacı ile özel halk

otobüsü  statüsünde  çalışmak  için  ruhsat  almış  kişiler   (12  ay)  yılda  bir  ruhsatlarını  vize
yaptırmak zorundadır. Araçlar vize işlemlerinden önce; teknik komisyon tarafından,  yönetmelik
hükümlerine göre denetimden geçecektir.  Vize işleminden sonra araç muayene istasyonundan
alacakları  muayene  raporunun bir  kopyasını  Ulaşım Hizmetleri  Müdürlüğüne  getireceklerdir.
Eksiği  veya  fazlası  olan  araca  teknik  uygunluk  belgesi  verilmeyecek  ve  ruhsatı  vizesi
yapılmayacaktır. Ancak söz konusu araca eksiğini gidermesi için 10 (on) gün süre  verilecektir.
Belirtilen süre içerisinde eksikliğini gidermeyen araca teknik uygunluk belgesi verilmeyecek ve
ruhsatı vize edilmeyecektir. Ruhsatı vize edilmeyen araç; vize şartlarını yerine getirinceye kadar
seferden men edilir.

(2) Araçlarda aşağıda sıralanan şartlar aranacaktır:
a)  (Değişik: MK-12/07/2017-362/1 md.) (Değişik: MK-07/02/2018-119/1 md.) Toplu

taşım sisteminde hizmet veren mevcut araçlar yolcu, çevre ve seyahat konforunu sağlamak için
aşağıda sayılan özellikler çerçevesinde sadece sıfır km araçlarla araç değişim yılı, araç değişim
modeli olarak da kabul edilerek araçların değişimi sağlanacaktır. Özel Halk Otobüsü sahipleri ve
hissedarları 23 Şubat 2018 günü mesai bitimine kadar araç alımında ilgili firma ile belirlenen
araçların  satın  alma işlemini  veya  sözleşmesini  yapmış  olacaklardır.  Satın  alınacak araçlarda
Türkiye Cumhuriyeti  Bilim Sanayi  ve Teknoloji  Bakanlığından alınmış araç tip onay belgesi
(aksam onayı, sistem onayı, tip onayı) uygunluk belgesi şartı aranacaktır. 

Araçlar sözleşmeleri yenilendiği sürece Belediye Meclisinin belirlemiş olduğu model ve
hizmet yaş sınırına kadar çalışabilirler.

1) Araçlar düşük şaseli olup, engelli bireylerin binebilecekleri engelli rampası olan tip
onay uygunluk belgesinde araç uzunluğu da 8 metre ve üzeri araçlar olacaktır. 

2) Araç değişiminde yeni alınacak olan araçlarda minimum yolcu kapasitesi toplamda 60
kişi olacaktır.  

3) Motor kısmı aracın arkasında konumlanmış olmalıdır. 
4) Süspansiyon sisteminde hava körüğü ve amortisör bulunmalıdır. 
5) Araçlarda mutlak suretle klima ve webasto (ısıtma sistemi) ile havalandırma sistemi

olmalıdır. Araçta açılabilir camlar bulunmalıdır.
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6) Araç içi en az 1 ay kayıt yapabilen ve Belediyenin erişimine açık online izlenebilen
kamera düzeneği  ile  her  durağı  sesli  ve görüntülü bilgilendirme ekranları  ile  bütünleştirecek
yolcu bilgilendirme sistemi bulunmalıdır.

7)  Araç  sürücülerinin  yolcularla  ilişiğini  kesebilecek  şekilde  şoför  mahalli  kabinli
olmalıdır.

8) Yeni alınacak araçların sisteme son dahil  tarihi  31 Mayıs 2018 tarihi  olacaktır.  Bu
tarihten sonra değişimi yapılmamış araçlar çalıştırılmayacaktır. 

9)  Araç değişim sürecinde yeni  araç alacak olan araç  sahibi  ve hissedarları,  alınacak
araçlarda sürüş emniyeti (otomatik vites) çevreci, alçak taban, euro 6 motor ve 8,5 metre veya
üzeri özelliklerinin tamamını taşıyan araçlarla değişimde bulunanlar bu araçlarını maksimum 12
senelik süre  zarfında hatta  kullanabileceklerdir.  Yeni  araç  alan ancak araçları  sürüş  emniyeti
(otomatik  vites)  çevreci,  alçak  taban,  euro  6  motor  ve  8,5  metre  veya  üzeri  özelliklerinin
tamamını  taşıyan  araçlarla  değişimini  yapmayan  araç  sahibi  ve  hissedarlar  bu  araçlarını
maksimum 10 senelik süre zarfında hatta kullanabileceklerdir.

10)  (Ek:  MK-04/07/2019-  118/1  md.)  Olumsuz  maddi  durumları  nedeniyle;  daha
önceden ilan edilen süreler içerisinde,  (a) bendinde belirlenen özellikte araç satın alamaması
nedeniyle sisteme dahil   edilemeyen   araç sahipleri, araç sahiplerinin çoğunluğunun muvafakati
alınmak suretiyle, en düşük 2014 model ve 2017 yılı trafiğe çıkış yapmış olmak kaydıyla, aynı
özelliklere sahip araçlardan satın alarak sisteme dahil edebilirler.

b) Sürücü ile yolcular arasındaki tüm fiziki irtibatı ortadan kaldıracak şekilde kırılmaz
cam v.b. şeffaf malzeme ile yapılmış, sabit şoför koruma kabini bulunmalıdır. 

c)  Otobüslerin  kapılarında  durak  yerleri  dışında  içerden veya  dışarıdan  açılmayan ve
sürücü tarafından idare edilen bir kilit düzeni bulunması zorunludur.

ç) Araç içini ve dışını gösteren kamera sistemi tüm araçlarda çalışabilir konumda olması
zorunludur. Otobüs içinde en az üç noktada düğmesi bulunan sürücüyü sesle veya ışık ile uyaran
bir "İnecek var" düzeni bulunacaktır.

d)  Otobüslerin  dış  ve  iç  ışıklandırma  ve  aydınlatma  donanımları  çalışır  durumda
olacaktır. İç aydınlatmalarda sadece beyaz renk ışık kullanılacaktır. İç aydınlatmada değişik renk
ve loş ışıklar kesinlikle kullanılmayacaktır.

e) Araç içinde ısıtma sistemi bulunacaktır. Kış mevsiminde yolculuk esnasında yapılacak
kontrollerde araçların içerisi normal sıcaklıkta olacaktır. Isıtma sistemi çalışmayan aracın vizesi
yapılmayacaktır.  Aracın  yan  sürgülü  camları   ve  tavan  havalandırmaları  çalışır  durumda
olacaktır.

f)  Araçların  boyası  Belediyece  belirlenenen  renk  ve  logalar  olacaktır.  Kaza  sonrası,
hasarlı ve boyasız araçlarla seyrüsefer yapılmayacaktır. Otobüsün dış boya görüntüsü belirtilen
standart da olacak ve kaporta saclarında çürüme ve ezilme olmayacaktır.

g)  Araçların  Belediyece  belirlenen  bölümlerinde  güzergahların  rahatça  okunabileceği
şekilde  “Işıklı Renkli  kayan yazı” konulacaktır.

ğ)  Araçların  ön  giriş  kapı  yanlarına  “Binilir”  arka  kapı  yanlarına  “İnilir”  ifadeleri
yazılmış olacaktır.

h) Aracın dışı ve  içi sürekli  temiz tutulacak, koltuk ve döşemeleri  kırık veya yırtılmış
durumda olmayacaktır.

ı) Otobüsün içinde fırça, çöp sepeti ve diğer yıkama malzemeleri bulundurulmayacaktır.
i)  Otobüslerde  yangın  söndürme cihazı,  ilk  yardım çantası,  reflektör  ve  yedek sinyal

ampulleri ile kış şartlarında patinaj zinciri ve çekme halatı bulundurulacaktır.
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j)  Otobüslerin  dışında;  Güzergahı  gösteren  tabelalar  ve belirlenmiş  yerlere  “özel  halk
otobüsü” yazılarından başka yazı veya şekil olmayacaktır. (Bu konuda örnek araç resimlerine
uyulacaktır.)

k) Otobüs içinde müzik çalar bulunmayacaktır.
l) Araç içinde kolay görünür yerlere oturan ve ayakta yolcu sayısını belirten plaketler

takılmış olacak. Ayrıca ön koltukların öncelikle yaşlılara, hamilelere ve bebeklilere ait olduğunu
gösterir  plaketler de takılmış olacaktır.

m) Otobüs içinde “Sigara İçilmez” ibareli plaketler takılacaktır. 
n) Yolcuların şikayet ve önerileri halinde başvurabilecekleri telefonlar araç içerisinde asılı

olacaktır.
o)  Otobüslerin  ön,  arka  ve  yan  camlarında  kırık,  çatlak  ve  yıldızlama  deforme

olmayacaktır. Ancak görüşü bozmayacak şekilde olan küçük çizik ve çatlaklar göz ardı edilebilir.
ö)  Yaz  şartları  için  araç  içi  havalandırma  pencereleri  bulunacak,  ayrıca  üst  camların

açılmasına olanak verecek sürgü kolu veya tutamakları bulunacaktır.
p) Otobüslerin iç ve dış dikiz aynaları sağlam ve  cam silgileri çalışır durumda olacaktır.
r) Otobüslerin ön ve arkasında çekmeye uygun çeki kancaları bulunacaktır.
s) Otobüslerde havalı korna, ıslık korna vb. gibi kornalar bulunmayacak” di-dat korna”

takılmış olacak, elektrik tesisatı dahilindeki iç ve dış aydınlatmalar  ile tüm ikaz sistemleri çalışır
durumda olacaktır. 

ş) Araçların egzozdan siyah duman vermeyecek şekilde mazot pompaları  ayar edilmiş
olacaktır. Motorun gerekli bakım ve onarımları yapılmış olacak ve egzoz patlak olmayacaktır.

t) Seyir halinde aracın mekanizmalarında halkı rahatsız edecek şekilde gürültülü çalışma
olmayacaktır. 

u) Kışın kar lastiği takılması zorunludur. Kanun ve yönetmeliklerin belirlediği sınırlar
dışındaki lastiklerle sefere çıkılamaz. 

ü)  Araçların  tip  ve  özellikleri  Karayolları  Trafik  Kanuna  bağlı  “Araç  Montaj,  Tadil
Yönetmeliği”ne  uygun olacaktır.

v)  Otobüsün teknik uygunluk belgesi  alabilmesi  için  trafik  ruhsatındaki  en son trafik
fenni muayenesinin ve kasko sigorta  poliçesinin yapılmış olması şarttır.

y)Teknik  kontrollerde,  Belediye  gerekli  gördüğü  aracın  bakımlarının  yaptırılmasını
isteyebilir.

z)  (Ek:  MK-12/07/2017-  362/2  md.)  Sivas  Belediye  Başkanlığı  bünyesinde  şehir  içi
toplu  taşım konusunda hizmet  veren  halk  otobüsü işletmecileri  bireysel  veya  topluca  ulaşım
hizmetleri kapsamında Sivas Belediye Başkanlığı dışında 3. Şahıslarla yapacağı her tür görüşme
ve sözleşme için yapılan şifai görüşmelerden imza aşamasına kadarki tüm süreç boyunca Sivas
Belediyesi Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğüne yazılı olarak bildirimde bulunarak görüşünü sormak
ve onayını almak zorundadır.  Özel Halk Otobüsleri işletmecileri ulaşım hizmetleri kapsamında 3
şahıslarla yaptığı her türlü görüşme ve sözleşmenin içeriği, icrası ve sonuçları ile ilgili olarak
talep  edilmesi  halinde  Sivas  Belediyesi  Ulaşım  Hizmetleri  Müdürlüğüne  her  türlü  bilgi  ve
belgeyi  vermek zorundadır.  Bu kapsamda  Özel  Halk  Otobüsleri  işletmecilerinden ve ayrıca
bunların ulaşım hizmetleri kapsamında görüşme veya anlaşmaya vardığı 3. Şahıslardan özellikle
araç içi sesli ve görüntülü kayıt, kent kart uygulamaları başta olmak üzere Sivas Belediyesince
talep edilecek her türlü bilgi ve belge derhal ve her halükarda en geç 3 gün içerinde hazırlanarak
muhatabınca  Sivas  Belediyesi  Ulaşım  Hizmetleri  Müdürlüğüne  vermek  zorundadır.  Bu
kapsamda Özel Halk Otobüsleri işletmecileri tarafından Sivas Belediyesince 3. şahıslardan talep
edilecek bilgi ve belge erişimine engel olunamaz.
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Sefere çıkarken araç ve şoförde aranacak şartlar
MADDE 11 - (1) Özel Halk Otobüsü olarak kullanılacak araçların çalışma rotasyonları

Belediye  tarafından  belirlenir.  Rotasyon  düzeni  ilan  panolarında  asılarak  tüm  araçlar
bilgilendirilir.

(2) Araçlar hizmete hazır olacak şekilde temiz olacaktır.  Dışı çamurlu ve camları aşırı
kirli araçlarla sefere çıkılamaz. Aracın içi her gün mesai bitiminden sonra temizlenecektir. 

(3) Aracın günlük ve aylık periyodik bakımlarından olan; motor yağ ve antifriz bakımı,
frenler  ve hidrolik ayarları, rot- balans ayarı, amortisör, şanzıman v.b.mekanizmaların  bakımı
düzenli olarak yapılacaktır. 

(4) Otobüslerin içinde ve dışında; Belediye Başkanlığının onayı olmadan hiç bir  ilan,
reklam, duyuru, resim, poster ve süsleme bulunmayacaktır.  Belediyemizden halk otobüslerine
asılması  istenilen  duyuru  ve  reklamlar  için  afiş  asacak  kurum ya  da  kişiler  Mali  Hizmetler
Müdürlüğü tarafından belirlenen güncel tarifeler üzerinden, asılacak afiş miktarı kadar  belediye
veznesine ve afiş adedi kadar özel halk otobüsü kooperatifine ödeyecektir.  Afişlerin belediye
veznesine ödenti dekontu ile özel halk otobüsü koperatifine ödenen dekontların birer nüshası
Ulaşım Hizmetleri  Müdürlüğüne  verilecek  ve  afişler  Belediye  Başkanlığı  Ulaşım Hizmetleri
Müdürlüğü  ve   Özel  Halk  otobüsü  Kooperatifi  yetkilileri  bilgi  ve  denetiminde  otobüslere
asılacaktır.  Valilik,  Belediye  Başkanlığı  ve  Resmi  Kurumlara  ait  afişlerden   ücret  talep
edilmeyecektir.

(5) Yasalar çerçevesinde bulundurulması zorunlu olan tüm belge ve gereçler, araç içinde
bulundurulacaktır.

 İşletmeci ve sürücülerin uyacakları kurallar
MADDE 12 - (1) İş Bu yönetmelik sürekli olarak araçta bulundurulacak ve sürücülere;

tüm yükümlülükleri  özel  halk  otobüsleri  kooperatifi  tarafından en  fazla  6  aylık  periyotlarda
sağlanacak eğitim programı içinde öğretilecektir.

(2) Sürücülerin şekil ve kıyafetleri: Yazlık ve kışlık olacak şekilde ayarlanmıştır.
a) Yaz mevsimi: 30 Nisandan itibaren; mavi gömlek lacivert  kravat (lacivert-siyah-gri

pantolon)
Kış mevsimi:15 Ekimden itibaren; mavi gömlek-lacivert kravat-lacivert ceket  (lacivert-

gri pantolon)
b)Tüm sürücüler günlük sakal tıraşı olmak zorundadır.
c) Araç içerisinde sürücünün şapka, bere, fotör ve takke takması yasaktır.
ç) Kılık kıyafet yönetmeliğine uygun olmayan sürücü ifadesi alındıktan sonra Belediye

Encümenine havale edilecektir.
d)  15  Haziran  30  Ağustos  arası  kravatlar  Belediye  tarafından  gerek  görülürse

taktırılmayabilir.
(3)  Sürücü,  araçta  meşrubat  dahil  hiçbir  yiyecek  maddesi  tüketemez  ve  sigara

kullanamaz.
(4) Sürücülerin sigortalı olmaları zorunludur. Aylık sigorta bildirimi sürekli olarak  araçta

bulundurulacaktır.
(5)  Sürücülerin  hatalarından  ve  suçlarından  dolayı  neden  oldukları  maddi  ve  manevi

zararlardan, ilgili kişi ve kurumlara karşı işletmeciler müteselsilen sorumludur.
(6) Sürücü adaylarımız müracaatlarında; Belediyemize aşağıda yazılı belgeler ile birlikte,

çalışmak istedikleri hat hakkı sahibinin ismini ve kullanacakları aracın plakasını da  belirtmek
zorundadır.
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(7)  Araç  sürücüleri,  İl  Sağlık  Müdürlüğünden  ruhsat  almış  bir  sağlık  kuruluşundan
psikoteknik testi   (kişilik, dikkat, zeka, refleks) yeterlilik puanı almış olmak zorundadır.

(8) Aşağıda belirtilen evraklarla birlikte Belediye Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü’ne yazılı
olarak müracaat edenlere, yeterlilik sınavı için gün verilecektir.

a) Sabıka Kaydı,(sabıka sicili temiz olacak)
b) Sigorta Sicil Kartı,
c) Ehliyet Fotokopisi,
ç) Nüfus cüzdanı belge fotokopisi,
d) 2 adet fotoğraf,
e) Kullandığı aracın ruhsatının fotokopisi,
f) Formun doldurularak imza edilmesi,
g) Belediye tarafından gerek görülürse ilave belgeler istenebilir.
 (9)  Sürücülerin  seçimi:  Oluşturulan  sürücü  seçim  komisyonu  tarafından  yapılacak

mülakat ve yeterlilik sınavında başarı gösterenlerin evrakları kabul edilecek ve kendilerine; “T.C.
Sivas Belediyesi Özel Halk Otobüsü Araç Kullanma Belgesi “ tanzim edilecektir. Tanzim edilen
Araç Kullanma Belgesi her yıl vize yaptırılacak. Yıl içerisinde hakkında 10 defadan fazla zabıt
tanzim  edilen  sürücünün  Araç  Kullanma  Belgesi  vize  edilmeyecek  ve  3  ay  süre  ile  araç
kullandırılmayacaktır.  Yeni sürücülere  ( e ) ehliyetli  olmak kaydı ile en fazla 30 gün deneme
süresi tanınır. Deneme süresi içinde başarılı olamayan sürücülere çalışma izni verilmeyecektir.
Eğitim  çalışmalarına  katılmayan  “eğitim  sertifikası”  olmayan  sürücülerin  belgeleri  vize
edilmeyecektir.

a) (Ek:  MK-07/06/2018-  227/2  md.)  Şoförlerin  66  yaşından  gün  almamış  olmaları
gerekmektedir.

(10) Sürücü değişikliği yapacak araç sahibi ve araç hissedarı Belediye Ulaşım Hizmetleri
Müdürlüğüne müracaat etmek zorundadır. Sürücülerin tavır ve davranışlarında kurallara uymama
ve yasakları ihlalleri halinde, sürücü ve araç sahibine ayrı ayrı ceza uygulanır. Aracında Ulaşım
Hizmetleri  Müdürlüğünün  izni  dışında  kayıt  dışı  sürücü  çalıştırılamaz.  Ulaşım  Hizmetleri
Müdürlüğü’nce uygun görülen sürücü temin edildiğinde araca çalışma izni verilecektir. Ancak
acil  durumlarda  çok kısa  süreli  olmak  kaydıyla  Belediye    ulaşım hizmetleri  müdürlüğü’ne
gerekçe gösterilerek bilgi verilecek, şayet uygun görülürse sürücü kısa süreli çalışabilecektir.

Sürücü ve  işletmecilerin  belediye ile olan  ilişkileri 
MADDE 13 – (1) Sürücü ve işletmeciler, Belediye tarafından belirlenen güzergahlara,

çalışma saatlerine, iş disiplinine ve çalışma süresince Belediye görevlilerinin verdiği  talimatlara
uymak zorundadır.

(2) Sürücü ve işletmecilerin birbirleri ile veya Belediye personeli ile olan  ilişkilerinde;
hatalı kişi hakkında bu yönetmeliğin cezalar bölümündeki hükümler uygulanacaktır.

(3) Mahkemeler tarafından suç işlendiği kesin olarak hükme bağlandığında ilgili araç 3
ay seferden men ve ilgili sürücüye ise özel halk otobüs sisteminden süresiz  uzaklaştırma cezası
verilir.

(4)  Tüm  sürücüler  en  fazla  6  ayda  bir   sefer  dışında  dinlenme  sürelerinde  veya
belirlenecek zaman dilimi içerisinde eğitimden geçecektir. Eğitim konuları; Teknik, trafik, halkla
ilişkiler  ve  davranış  bilimleri  konularda   olacaktır.  Eğitimler;  Milli  Eğitim  Müdürlüğü,
Üniversite, Sağlık Müdürlüğü ve Emniyet Müdürlüğü gibi   kurum ve kuruluşlarca  işbirliği
içinde yapılacaktır. Eğitim sonuçları tutanağa bağlanarak muhafaza edilecektir.
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Fiyat tarifeleri ve hizmet bedeli ödemeleri
MADDE 14 - (1) Yolcu taşımacılığında uygulanacak tarifeler Belediye Meclisi tarafından

belirlenir.
Belediye  dilerse  1(bir)  saat   içerisinde  yapılacak  olan   2.-3.-  4.  (ikinci,  üçüncü  ve

dördüncü) binişler için kampanyalar düzenleyebilir.
(2) Özel Halk Otobüsü sisteminde ruhsatlı olarak çalışan her bir araç, Belediyeye özel

halk otobüsleri işgal harcı (yol işgali, çalışma ruhsat harcı, hat-durak kullanım harcı, yer işgal
harcı) olarak her ay 420 tam biniş ücreti kadar para ödeyeceklerdir. Devir işlemi harçları ve basılı
evrak bedelleri ayrıca tahsil edilecektir.

Hareket tarife ve saatleri 
MADDE 15 - (1) Her otobüs hattının Belediyece belirlenen son duraklarında depolama

ve bekleme yapılabilir. Son duraklarda, hareket ve bekleme süreleri,   Belediyece belirlenir ve
uygulanır.  Belediyece  belirlenen  hareket  saatlerine  ve  son  durak  noktalarına  tam  olarak
uyulacaktır.

 İşletmeci ve sürücülerin meslek kuruluşlarına kayıtlı olmaları
MADDE 16 - (1) Özel Halk Otobüs sisteminde ruhsat alan işletmecilerin ve sürücülerin

Meslek Odasına kayıtlı olmaları zorunludur. Sistemde hak sahibi olarak ruhsat alabilmesi için
işletmecinin;

a) Sivas ili sınırları içinde  ikamet ediyor olması,
b) Esnaf ve Sanatkârlar siciline  ve sürücüler odasına  kayıtlı olması  gereklidir.

Denetim sistemi
MADDE 17 - (1) Bu yönetmelikle ilgili denetimler aşağıdaki kurum ve kişiler tarafından

yapılır:
a) Belediye Denetimi: Belediye ulaşım hizmetleri müdürlüğü tarafından istenilen usul ve

çerçevede yapılacaktır. İş bu yönetmelik hükümlerine aykırı hareket eden işletmeci ve sürücüler
hakkında gerekli  tutanak veya zabıtlar düzenlenerek, ifadeleri ile birlikte Belediye Encümenine
gönderilir.Encümen konuyu değerlendirilerek bu yönetmeliğin cezalar bölümlerindeki hükümleri
uygular.

Yönetmelik  hükümlerinin  bir  yıl  içerisinde   10  (on)’dan  fazla  sayıda  ihlal  edilmesi
halinde; işletme ruhsatı iptal edilir. Belediye Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünün tanzim edeceği
zabıtlar; sadece toplu ulaşıma ilişkin olarak, iş bu yönetmelikte belirtilen kuralların ihlaline dair
olacaktır.  Belediye  ulaşım hizmetleri  müdürlüğünü  karayolları  trafik  kanunu  ve  yönetmeliği
kapsamına giren hiçbir konuda, trafik suç ve ceza tutanağı düzenleyemez. 

Sürücü, sefer süresinin bitimi sonucu toplu taşım hizmet aracı ile trafikte bulunduğu süre
içerisinde Seyrüsefer Yönetmeliğinin ilgili maddelerinden sorumludur ve buna göre işlem görür.

b) Özel Halk Otobüsü Birliği, Başkanlığı, Meslek Odaları vs. denetimi: Kent içi toplu
taşıma  hizmetlerinde  istenilen  kaliteye  ulaşmak  amacı  ile  ilgili  Özel  Halk  Otobüsü  Birliği,
Başkanlığı, Meslek Odaları vs. tarafından bir denetim komisyonu oluşturulur ve sisteme zarar
verdiği  tespit  edilen  araca  veya  sürücüsüne,  bir  düzen  dahilinde  belirlemiş  oldukları  cezayı
verebilir.  Ayrıca  yetkili  özel  halk  otobüsleri  kooperatifi  en  fazla  6  ayda bir  eğitim semineri
düzenlemek  zorundadır.  Eğitime  katılan  sürücülere  özel  halk  otobüsleri  kooperatifi  yönetimi
tarafından katılım belgesi verilmesi zorunludur. Eğitim semineri yapılmadığı takdirde, sorumlu
ve temsilciler hakkında Belediye Encümeninde konunun görüşülerek idari yaptırım sağlanması
yönüne gidilecektir.

10/18



  T.C. 
             SİVAS
BELEDİYE MECLİSİ
06/10/2016 tarih ve 405 nolu kararın devamı

c)  İl  Emniyet  Trafik  Şube  Müdürlüğü  denetimi:  Trafik  Şube  Müdürlüğünce  yetkileri
çerçevesinde yapılacaktır.

ç) Vatandaş denetimi: vatandaşların sistemle ilgili olan ve bu yönetmelik  hizmetlerine
ilişkin şikâyetleri, Belediyeye yazılı olarak yapılacaktır. Şikâyet konusu dilekçede şikayetçinin
adı soyadı, olayın tarihi, yeri ve saati ile  açık adresinin belirtilmesi zorunludur. Bu usule uygun
olmayan şikâyetler Belediyece dikkate alınmaz. Belediye dilerse şikâyet konusu olaya ait şahit
isteyebilir.

d) Özel halk otobüsü olarak ruhsat almış araçlar hiçbir surette resmi kurum, okul, fabrika
ve  özel  sektör  gibi  kuruluşlara  servis  yapamaz.  Servis  yaptığı  tespit  edildiğinde  işletmecilik
hakkı iptal (fesih) edilir.

e)  Süresi  içerisinde  sözleşmenin  yenilenmemesi  ve  Belediyeden  izinsiz  olarak
taşımacılığın devri  veya  satımı durumunda;  Sivas  Belediyesi  Encümen kararı  ile  işletmecilik
hakkı iptal (fesih) edilir.

 Özel halk otobüsü ihtiyaç tespiti
MADDE 18 – (1) Kent içi toplu taşıma hizmetini sunan özel halk otobüslerinin sayısı

250  ile  sınırlanmış  ve  mevcutta  249  adet  otobüsün  çalışmasına  izin  verilmiştir.  Sistemin
verimliliğinin  azalması  veya  otobüs  ilavesi  gerekmesi  durumunda  Belediye  yasa  ve
yönetmeliklerde verilen yetkilerini kullanacaktır.

Cezalar  ve hizmet bedeli ödemeleri
MADDE  19  – (1) İş  bu  yönetmelik  hükümlerine  aykırı  hareket  edenler  hakkında

düzenlenen tutanak ve zabıtlar, Belediye Encümenince değerlendirmeye alınır ve gerek görülürse
belirlenmiş olan cezalar  verilir. Bu yönetmelik çerçevesinde verilmiş cezalar en geç, takip eden
ayın yedinci gününe kadar uygulanacak veya ödenecektir. Ceza ve hizmet bedeli ödemelerinde
gecikme  olması  halinde;  o  tarihteki  yürürlükte  olan  kanuni  gecikme  zammı  tahakkuk
ettirilecektir.  Gecikme süresi 30 günü geçtiğinde borcu olan işletmeciye ait olan araç borcun
ödenmesine kadar seferden men edilir. Ancak işletmecinin geçici nedenlerle ödeme güçlüğüne
düştüğünü  belgelendirmesi  halinde,  Belediyeye  yapacağı  yazılı  başvuru  ile  Belediye
Encümenince alınacak karara göre borçları ertelenebilir veya taksitlendirilebilir.

Suç unsurları ve uygulanacak cezalar
MADDE 20 – (1) (Değişik: MK-09/09/2020-208/1 md.) Aşağıdaki ceza maddeleri ve bu

maddelerin dışında işlenen suçlarda; Belediye Encümeni gerekli cezayı vermeye yetkilidir.

S. No: SUÇ UNSURLARI VE
UYGULANACAK CEZALAR:

1.kez 2.kez 3.kez 4.kez

1
Sürücünün araçta sigara içmesi 
veya cep telefonu ile seyir halinde
iken konuşması halinde

Sürücü 
10 Gün

men
(a.s-a.h)

100

Sürücü
1 Ay
men

(a.s-a.h)   
   200

Sürücü     
3 Ay 
men

(a.s-a.h)
400

Sürücü
2 Yıl
men

2
Sürücünün kılık-kıyafet 
kurallarına uymaması veya yaka 
kartı takmaması halinde

Sürücü 
10 Gün 

men
(a.s-a.h)

100

Sürücü
1 Ay
men

(a.s-a.h)
200

Sürücü 
2 Ay 
men

(a.s-a.h)
300

Sürücü
1 Yıl
Men

(a.s-a.h)
400
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3
Rotasyon programına 1 hafta ve 
daha fazlası günde uymamak

Sürücü
3 Ay men
(a.s-a.h)

1000

Sürücü
6 Ay men
(a.s-a.h)

2000

Sürücü
9 Ay men
(a.s-a.h)

3000

Sürücü
1 yıl men
(a.s-a.h)

4000

4
Sürücü, araç sahibi, araç hissedarı
rotasyon programına gün 
içerisinde bir defa uymama

Sürücü 
10 Gün men

(a.s-a.h)
100

Sürücü 
1 Ay men
(a.s-a.h)

200

Sürücü
2 Ay men
(a.s-a.h)

300

Sürücü
1 yıl men
(a.s-a.h)

600

5
Araç genel temizliği yapılmamış 
olanlar hakkında

Sürücü 
5 Gün men

(a.s-a.h)
100

Sürücü 
1 ay men
(a.s-a.h)

300

Sürücü 
2 ay men
(a.s-a.h)

500

Sürücü
 6 ay men
(a.s-a.h)

600

6
Sürücünün ücretsiz yolculuk 
yapması gerekenleri taşımaması

Sürücü
10 Gün men

(a.s-a.h)
100

Sürücü
2 Ay men
(a.s-a.h)

200

Sürücü
3 Ay men
(a.s-a.h)

500

Sürücü
1 yıl men
(a.s-a.h)

400

7
Görevde iken vatandaşlarla araç 
içinde veya araç dışında tartışarak
hakaret edici sözler sarf etmek

Sürücü 
1 ay men

(a.s-a.h)      
100

Sürücü
2 Ay men
(a.s-a.h)

400

Sürücü
6 Ay men
(a.s-a.h)

500

Sürücü
2 Yıl men

8
Görevde iken vatandaşlarla araç 
içinde veya araç dışında kavga 
etmeleri halinde

Sürücü
6 Ay men
(a.s-a.h) 

500

Sürücü
1 yıl men
(a.s-a.h)

1000

Sürücü
18 Ay men

(a.s-a.h)
1500

Sürücü
5 Yıl men

9

Ulaşım Hizmetleri kontrolör ve 
diğer birim ve kurumlarda 
görevlendirilmiş elemanlarının 
talimatlarına uymamak

Sürücü
10 Gün men

(a.s-a.h)
100

Sürücü
2 Ay men
(a.s-a.h)

200

Sürücü
6 Ay men
(a.s-a.h)

400

Sürücü
1Yıl men (a.s-

a.h.)
500

10

Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü 
Kontrolör görevlilerine hakaret 
etmek, küçük düşürücü söz ve 
eylemde bulunmak.

Sürücü
3 Ay  men
(a.s-a.h)

400

Sürücü
6 Ay men
(a.s-a.h)

500

Sürücü
1 Yıl men
(a.s-a.h)

2000

Sürücü
Sistemden

ihraç

11

Belediyece diğer birim ve 
kurumlardan görevlendirilmiş 
kontrolör elemanlarına 
hakaret,küçük düşürücü söz ve 
eylemlerde bulunmak.

Sürücü
6 Ay men
(a.s-a.h)

Araç 1 Ay
seferden men

Sürücü
1 yıl men
(a.s-a.h)

Araç 3 Ay
Seferden

men

Sürücü 
18 Ay men

(a.s-a.h)
Araç 4 Ay
seferden

men

Sürücü
 2 Yıl men
Araç 1 Yıl
Trafikten

men

12

Sürücünün yolcuya karşı veya yüz
kızartıcı suçlardan  Türk Ceza 
Kanunun Hükümlerine göre suç 
işlediği mahkeme kararı ile 
hükme bağlandığı takdirde bir 
daha Özel Halk Otobüs 
sisteminde görev almama cezası 
uygulanılır. Bu durumda, araca;

Araç 90 gün seferden men
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13
Yolcu , araç ve trafik güvenliğini 
tehlikeye sokacak şekilde araç 
kullanmak;

Sürücü
10 Gün men

(a.s-a.h)
100

Sürücü
2 Ay men
(a.s-.h)

300

Sürücü
6 Ay men
(a.s-a.h)

400

Sürücü
1 Yıl men (a.s-

a.h.) 
500

14 Duraklardan yolcu almamak

Sürücü
10 gün men

(a.s-a.h)
100

Sürücü
2 Ay men
(a.s-.h)

250

Sürücü
3 Ay men
(a.s-.h)

350

Sürücü
1 yıl men
(a.s-a.h)

500

15
Teknik uygunluk belgesindeki, 
Teknik özelliğini yitirmiş 
araçlarla servise çıkmak

Araç 
10 gün 

men

Araç
20 gün men

Araç
1 Ay
men

Sürücü 
ve araç 

2 Yıl
men

16 Sabah doğrudan mahalleden 
gelmesi gerekirken gelmemek 
veya çıkış amirliğine derhal 
mazeret bildirmemek;

Sürücü
10 Gün  men

(a.s-a.h)
100

Sürücü
1 ay 
men

(a.s-a.h)
200

Sürücü
3 ay 
men

(a.s-a.h)
300

Sürücü
1 yıl
Men

17

Sabah merkez duraktan ilk 
servisine çıkmamak veya çıkış 
amirliğine derhal mazeret 
bildirmemek;

Sürücü
10 Gün  men

(a.s-a.h)
100

Sürücü
14 Gün

men
(a.s-a.h)

200

Sürücü
3 ay 
men

(a.s-a.h)
300

Sürücü
1 yıl
Men

(a.s-a.h)
600

18
a) Alkollü veya Bağımlılık yapan 
madde kullanımı sonrasında  araç 
kullanmak.

Sürücü
6 Ay men

500

   Sürücü
2 Yıl men

1000

Sürücü
5 Yıl men

1500

Sürücü
Sistemden

İhraç

b) Alkollü veya Bağımlılık yapan 
madde kullanımı sonrasında  araç 
kullanmak (Araç sahibi araç 
hissedarı ise).

6 Ay men
1000

 2 Yıl men
2000

5 Yıl men
3000

5 yıl Araç
trafikten Men

19 a) Kamusal alanda olay çıkartmak
Sürücü 

2 Yıl
Men

Sürücü
4 Yıl 
Men

Sürücü
5 Yıl 
Men

Sistemden
İhraç

b)Kamusal alanda olay çıkartmak 
(Araç sahibi, araç hissedarı )

1 Yıl
Men
1000

2 Yıl
Men
2000

5 Yıl
Men
4000

Sürücü ve araç
Sistemden

İhraç

20
a)Kamusal  alana, Alkollü veya 
Bağımlılık yapan madde 
kullanımı sonrasında gelmek.

Sürücü
1 Yıl
 Men

Sürücü
2 Yıl 
Men

Sürücü
5 Yıl 
Men

Sürücü
Sistemden

ihraç

b)  Kamusal alana, Alkollü veya 
Bağımlılık yapan madde 
kullanımı sonrasında gelmek.

(a.s-a.h)
2000

(a.s-a.h)
4000

(a.s-a.h)
6000

2 Yıl Araç
trafik’ten Men
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21
Belirli günlerde Türk bayrağı 
asmamak

Sürücü
10 Gün

men
(a.s-a.h)

100

Sürücü
20 Gün

men
(a.s-a.h)

200

Sürücü
1 Ay
Men

(a.s-a.h)
300

Sürücü
6 Ay
Men

(a.s-a.h)
750

22
Çalışma ruhsatında bilinçli 
tahribat yapmak

Araç
3 Ay  

seferden
men

Araç
6 Ay

seferden
men

Araç
9 Ay

seferden
men

Araç
2 Yıl

seferden 
men

23
Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğüne 
bilgi vermeden aracın işe 
gelmemesi

Sürücü
ise

10 Gün Men
(a.s-a.h)

500

Sürücü 
ise

20 Gün
Men

(a.s-a.h)
1000

    
Sürücü

ise
1 Ay 
Men

(a.s-a.h)
2000

Sürücü
ise

6 Ay 
Men

(a.s-a.h)
3000

24

Gerekçe göstermeden yıl 
içerisinde aralıklarla toplamda 30 
gün ve 30 günden  fazla aracın işe
gelmemesi halinde;

Araç  90 gün seferden men

25

Normal servis süresinden önce 
veya sonra servisini tamamlaması 
halinde;                            
(Güzergâh’ın normal olduğu 
zamanlarda)

Sürücü
10 Gün

Men
(a.s-a.h)

100

Sürücü
20 Gün

Men
(a.s-a.h)

200

Sürücü
1 Ay
Men

(a.s-.h)
300

Sürücü
6 Ay
Men

(a.s-a.h)
500

26
Otobüslerde sürücü mahali alanı 
dışında ses sistemi kurarak müzik 
dinlemek.

Sürücü
10 Gün

Men
(a.s-a.h)

100

Sürücü
20 Gün

Men
(a.s-a.h)

200

Sürücü
1 Ay
Men

(a.s-.h)
300

Sürücü
6 Ay
Men

(a.s-a.h)
500

27 Merkez duraktaki hareket ve 
Nöbet saatlerine uymamak

Sürücü
10 Gün

Men
(a.s-a.h)

100

Sürücü
20 Gün

Men
(a.s-a.h)

200

Sürücü
1 Ay
Men

(a.s-.h)
300

Sürücü
6 Ay
Men

(a.s-a.h)
500

28

Kurum ve birimler aleyhinde 
basın ve yayın kuruluşlarına ve 
Sosyal paylaşım sitelerinde  
beyanat vermek, kurumu 
zedeleyici söz ve eylem içinde 
bulunmak.

Sürücü
(a.s-a.h)

1 Yıl
men

Sürücü
(a.s-a.h)

2 Yıl
men

Sürücü
(a.s-.h)
3 Yıl
men

Sürücü
(a.s-a.h)

5 Yıl
men

29

Sistemde sürücü olarak çalışan 
herkes düzenlenen eğitimi 
çalışmalarına katılmak 
zorundadır. Katılmayanlar 
hakkında

Sürücü
10 Gün 

men

Sürücü
1 Ay
men

Sürücü
3 Ay
men

Sistemden
ihrac
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30

a) Devlet yetkilileri, Kurum 
Kuruluş ve Belediye yetkililerine 
küfür etmek hakaret etmek, 
kişilere küçük düşürücü ifade ve 
eylemlerde bulunmak.

Sürücü
2 Yıl 
men

Sürücü
3 Yıl
 men

Sürücü
4 Yıl 
men

Sürücü
5 Yıl 
men

b) Devlet yetkilileri, Kurum 
Kuruluş ve Belediye yetkililerine 
küfür etmek hakaret etmek, 
kişilere küçük düşürücü ifade ve 
eylemlerde bulunmak

(a.s-a.h)
1 Yıl men

1000

(a.s-a.h)
2 Yıl men

2000

(a.s-a.h)
3 Yıl men

3000

(a.s-a.h)
4 Yıl men

4000

31 Satış yapılmış ancak devir 
almamış araçlar
yasal devir işlemi 
tamamlanıncaya kadar

Araç seferden men

32 Güzergâh ön ve yan tabelası eksik
olanlar

Sürücü
10 Gün

Men
(a.s-a.h)

100

Sürücü
1 ay 
men

(a.s-a.h)
200

Sürücü
3 ay 
men

(a.s-a.h)
300

Sürücü
6 ay
men

(a.s-a.h)
400

33

Belediyenin izni dışında reklam 
almak veya Belediyenin bu 
hususlardaki talimatlarına 
uymamak

(a.s-a.h)
300

(a.s-a.h)
400

(a.s-a.h)
500

(a.s-a.h)
600

34

Otobüs sahibi veya sürücü araçla 
ilgili kusur veya yapılan hata için 
yetkililere ifade vermek 
zorundadır. İfadeye çağrıldığı 
halde 48 saat içerisinde ifade 
vermeyenler hakkında cezasına 
ilave olarak

Sürücü
10 Gün

men
(a.s.a.h)

100

Sürücü 
10 Gün

men
(a.s.a.h)

200

Sürücü 
10 Gün

men
(a.s.a.h)

300

Sürücü
10 Gün

men
(a.s.a.h)

400

35
Servis saatinden 5 dakika önce 
aracını kalkış yapacağı perona 
çekmeyen sürücü

Sürücü
5 Gün
men

(a.s-a.h)
200

Sürücü 
15 Gün

men
(a.s-a.h)

300

Sürücü
1 Ay
men

(a.s-a.h)
400

Sürücü
6Ay
men

(a.s-a.h)
400

   36

Herhangi bir suç unsurundan 
dolayı Seferden Men cezası alan 
sürücü  cezanın uygulandığı 
Süreçte başka  bir özel halk 
otobüsünde (a.s-a.h)dahil sürücü 
olarak çalışamaz.

Almış
Olduğu

ceza
+ 6 Ay
men

Almış
Olduğu

ceza
+ 1 Yıl

men

Almış
Olduğu

ceza
+ 2 Yıl

men

Sistemden
İhraç

   37
Sürücünün Toplu taşım güzergâh 
ve duraklarına uymama seferi 
eksik tamamlaması durumunda.

Sürücü
10 Gün

Men
(a.s-a.h)

100

Sürücü
20 Gün

Men
(a.s-a.h)

200

Sürücü
1 Ay
Men

(a.s-a.h)
300

Sürücü
6 Ay
Men

(a.s-a.h)
500
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38
Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünün
izni dışında kayıt dışı sürücü 
çalıştırılamaz.
(Çalıştırıldığı tespit edildiğinde)

1000 tam
bilet

(a.s-a.h)
Araç

30 gün
men

1500 tam
bilet

(a.s-a.h)
Araç

60 gün men

2000 tam
bilet

(a.s-a.h)
Araç 

90 gün men

2500 tam bilet
(a.s-a.h)

Araç
120 gün 

men

39
Otobüslerde havalı korna, ıslık 
korna vb. kullananlar.

Sürücü
İhtar

100 tam
bilet

Sürücü
10 Gün

Men
200 tam

bilet

Sürücü
1 Ay
Men

300 tam
bilet

Sürücü
6 Ay
Men

500 tam 
bilet

40

Özel Halk Otobüsleri Kooperatif 
Başkanlığının, yürürlükte olan 
mevcut yönetmeliğe uymaması, 
uygulatmaması durumunda

Belediye Encümen Kararı

41 Araçta sigara içmek 4207 sayılı Kanun uyarınca cezai işlem uygulanır.

“Açıklamalar: 
1) Kullanılan rakamlar verilen sivil  tam taşıma ücreti  (1 tam biniş ücreti) kadar cezayı

ifade eder.
2) Tabloda gecen (a.s - a.h) araç sahibi – araç hissedarını ifade eder. 
3) Tablonun 1.satırında yer alan 1.kez 2.kez 3.kez 4.kez sözcükleri suçun işlenme sayısını

ifade eder. Aynı suçun 4. Kezden sonrasında verilecek cezada karar Belediye Encümenine aittir.
         4)  Grev yapmak veya greve teşebbüs etmek ve Belediye tarafından dağıtılan rotasyon
çalışma saatlerini almamak veya alınmasına engel olunması halinde; "işletme ruhsatı” hakkı iade
edilmemek  üzere  Belediye  tarafından  tek  taraflı  fesih  edilebilir.  Bu  durumda  işletmeci
Belediyeden hiçbir şekil ve şartta tazminat isteyemez. 
        5)  Belediye Başkanı gerekli gördüğü hallerde, işlenen suçun nevine göre yasal işlemler
tamamlanıncaya kadar söz konusu araç şoförünü görevinden geçici süre ile uzaklaştırabilir.” ”

Sigortalar:
MADDE 21-  (1) (Ek:  MK-17/11/2016- 496/1  md.)  Özel  Halk  Otobüsü işletmecileri

araçları için karayolları zorunlu trafik sigortası poliçesi, kasko sigortası poliçesi ve sair zorunlu
sigorta  poliçelerini  yaptırmak  ve  süresi  bitiminde  yenilemek  zorundadır.  Sigortasız  araçlar,
sigorta yaptırılıncaya kadar seferden men edilir. 

Özel Halk Otobüsü Çalışma Ruhsatı: 
MADDE 22- (1) (Ek: MK-17/11/2016- 496/1 md.) Özel Halk Otobüsü çalıştırma hakkı

elde eden işletmecilere, Belediyece düzenlenen ve her yıl vize edilecek olan "Özel Halk Otobüsü
çalışma Ruhsatı"  verilecektir.  Çalışma Ruhsatı,  seyrüsefer  sırasında araçta  bulundurulacaktır.
Ruhsat  üzerinde  verilen  cezalar  ve  hizmet  bedeli  ödemeleri  Belediyece  işlenecektir.
Araç  sürücüleri  denetim yetkisi  olan  görevlilere  istendiği  anda  çalışma  ruhsatı  ibraz  etmek
zorundadır. Ruhsat sahibinin (işletmecinin) ölümü  halinde  en  geç  3 ay içinde,   varislerinin 
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Belediyeye başvurarak; devir ücreti ödemeden haklarını devretmeleri veya varisler adına
tayin edecekleri vekili belirleyerek bildirmeleri zorunludur. Bu sürede başvuruda bulunulmadığı
takdirde, araç seferden men edilerek bu işlemin yapılması beklenir. Çalışma ruhsatında tahribat
yapanlara, bu yönetmeliğin cezalar bölümündeki hükümler uygulanır.

 Hat Devretme:
MADDE 23 - (1) (Ek: MK-17/11/2016-496/1 md.) (Başlığı ile Birlikte Değişik:    MK-

12/07/2017-362/3 md.)  (Mülga: MK-12/07/2017- 362/3 md.)

(Mülga: MK-12/07/2017- 362/3 md.)

a) Özel Halk Otobüsü işletmecileri,  ruhsat ve hat haklarını Belediye Encümeni onayı ile
devredebilirler.  Devir  alacak  olan  işletmecinin,  bu  yönetmelik  çerçevesinde  gerekli  şartları
taşıması  zorunludur.  Devir  işlemlerinde,  Belediye  Meclisi  tarafından  belirlenen  "Hat  Devir
Ücreti" peşin  olarak ödenecektir. 

Hat hakkı sahiplerinin ölümü halinde veya talep edildiği takdirde Belediye Encümeninin
onayı alınmak sureti ile 1. derece yakınlarına yapılacak hat devirlerinde devir ücreti alınmaz. 
Belediyeden izinsiz olarak hat hakkını özel anlaşma ile devredenlerin tespit edilmesi halinde,
devreden ve devir alan kişilere, devir işlerini Belediye nezdinde onaylatmak için 30 gün süreli
uyarı  yapılır.  Bu  süre  içinde  yapılacak  devir  işleminde  hat  devir  ücreti  %  50  arttırılarak
ödenecektir. Belirtilen süre içinde devir işleminin yapılmaması halinde araç, yasal devir işlemi
tamamlanıncaya kadar seferden men edilir. Bu takdirde devir ücreti % 100 arttırılarak ödenecek
ve 6 ay içinde devir işlemi yapılmadığı takdirde hat ruhsat hakları iptal edilecektir.

b) Özel Halk Otobüsü sistemi içindeki hat hakkı sahibi işletmeci hattını mazeretsiz olarak
kiraya veremez, hat hakkı sahibinin hattını kiraya verebilmesi için:

ba) Ekonomik durumunun çok kötü olduğundan dolayı aracını satmak veya bu sebeple
hattını kiraya verme mecburiyetinde olması,

bb) Kendisinin veya 1.derece yakınlarının rahatsızlığını belgeleyerek, onlar ile ilgilenmek
ve çalışamayacak durumda olduğunun belgelenmesi,

bc) Herhangi bir başkaca sebep beyan etmesi halinde; Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü'nce
tanzim edilerek, raporda sebebin Encümence mücbir sebep olarak kabul görmesine istinaden en
az 1 yıllığına hattını kiraya verebilir.

c) Özel Halk Otobüsü sistemi içindeki hat hakkı sahibi işletmeci, hattında sürekli olarak
araç çalıştırmak mecburiyetindedir.  Aracının trafik kazasına karışması veya herhangi bir doğal
afete uğraması halinde; işletmeci Belediyemize müracaat ederek, 3 ay izin isteyebilir. İzin verilen
sürelere ait hat aidatı talep edilmez.

Mazeretsiz olarak 3 ay süreyle hattında araç çalıştırmayan işleticiye;  Belediye Encümeni
tarafından uyarı cezası ile birlikte  (1) bir ay süre verilir. Verilen uyarı ve süreye rağmen araç
çalıştırılmaz ise Encümen kararı ile hat hakkı iptal edilir.

Yürürlükten kaldırma
MADDE 24 - (1) (Değişik: (MK-17/11/2016-496/1 md.)  (Değişik: MK-12/07/2017-

362/4 md.) 07/04/2011 tarihli ve 46 sayılı, 07/06/2011 tarih ve 129 sayılı Sivas Belediye Meclisi
Kararları  ile  kabul  edilen  Sivas  Belediyesi  Özel  Halk  Otobüsleri  Çalışma  ve  Seyrüsefer
Yönetmelikleri  ek ve değişiklikleri  ile  birlikte  bu Yönetmeliğin yayımı tarihinde yürürlükten
kalkar.
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GEÇİCİ  MADDE  1  –  (1) (Ek: (MK-11/09/2019-168/1  md.) Bu  yönetmeliğin
14. maddesinin 2. fıkrasında yer alan 420 ibaresi 2020 yılı Eylül ayı sonuna kadar 210 olarak
uygulanır. 

Yürürlük 
MADDE 25 – (1) (Değişik: (MK-17/11/2016-496/1 md.) Bu Yönetmelik, Sivas Belediye

Meclisinin kabulü ve ilanını takip eden günden itibaren yürürlüğe girer.

Yürütme
MADDE 26 – (1) (Değişik: (MK-17/11/2016-496/1 md.) Bu yönetmelik hükümlerini

Sivas Belediye Başkanı yürütür.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

(İmza) (İmza)           (İmza)
        Sami AYDIN                 Ayla ÇETİNEL            İbrahim GÜNDÜZ  
      Meclis Başkanı          Katip Üye       Katip Üye
     Belediye Başkanı                   Meclis Üyesi                Meclis Üyesi

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin kabul edildiği Meclis Kararlarının

Tarihi Sayısı

17/11/2016 496

12/07/2017 362

07/02/2018 119

07/06/2018 227

04/07/2019 118

11/09/2019 168

09/09/2020 208
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