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Meclis Hukuk ve Mevzuat Komisyonunun 05/10/2016 tarihli ve 16 sayılı raporu okundu. 
  Sivas Belediye Başkanlığı Toplu Taşıma Araçları Seyahat Kartları Uygulama 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 Toplu Taşıma Araçları Seyahat 
Kartları Uygulama Yönetmeliği ile ilgili Meclis Hukuk ve Mevzuat Komisyonunca gerekli 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 Toplu Taşıma Araçları Seyahat Kartları Uygulama 
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 

TOPLU TAŞIMA ARAÇLARI SEYAHAT KARTLARI UYGULAMA YÖNETMELİĞİ 
 
 

Amaç  
MADDE 1 - (1) Sivas Belediyesi ve Özel Halk Otobüsü Kooperatif Başkanlığı   tarafından 

yürütülen, denetlenen ve organize edilen toplu taşıma araçlarında yolculuk yapan kişiler tarafından 
kullanılacak toplu taşım seyahat kartlarını düzenlemek. Toplu taşım Seyahat kartlarından 
kişiselleştirilmiş olanların  düzenlenmesi tahsis edilmesi ve hizmet sunumu  Sivas Belediyesi 
denetimi ve kontrolü altında toplu taşım kooperatif Başkanlığı tarafından yapılmaktadır. 
Yönetmelik gereği kişiselleştirilmiş kartların tahsisi ve hizmet noktasında oluşabilecek her türlü 
olumsuzluklardan Kooperatif Başkanlığı sorumludur. Seyrüsefer Yönetmeliği ceza cetveli ve  ilgili 
maddeler  gereği Toplu Taşım Kooperatif Başkanlığına Sivas Belediyesi müeyyide uygulamaya 
yetkilidir. 
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Kapsam 
MADDE 2 - (1) Sivas Belediyesi tarafından yürütülen, denetlenen ve organize edilen toplu 

taşım seyahat kartı hakkı verilme koşulları ile uygulama esasları bu yönetmelik hükümlerine göre 
düzenlenir.  
 

Dayanak  
MADDE 3 - (1) Toplu taşım seyahat kartları ile ilgili Kamu Kurum ve Kuruluşlarının 

Ürettikleri Mal ve Hizmet Tarifeleri İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında                
4736 sayılı Kanun ve eki Kararnameler ile yasal mevzuat. 
 

Tanımlar  
MADDE 4 - (1) Bu yönetmelikte geçen;  
a) Toplu Taşım Araçları: Sivas Belediyesince yürütülen, denetlenen ve organize edilen toplu 

taşım sistemindeki tüm araçlar. 
b) Toplu Taşım Seyahat Kartları:Toplu taşım araçlarında geçerli olacak İndirimsiz, indirimli 

ve ücretsiz manyetik ya da elektronik seyahat kartları. 
c) Öğrenci: İlköğretim ve Orta dereceli okullar ile, çıraklık ve özel okullarda eğitim gören 

öğrenciler, gece eğitimi yapan orta dereceli okullar ile  Milli Eğitim Bakanlığı denetimindeki 
dershanelere giden öğrenciler ve YÖK tarafından onaylı tüm üniversiteler 

ç) Yüksek Okul : YÖK tarafından geçerliliği kabul edilen tüm üniversiteler, 
d) Türk Cumhuriyetleri Öğrencileri : Türki Cumhuriyetlerinden Milli Eğitim Bakanlığınca 

getirilen Devlet Burslu misafir öğrenciler, 
e) Engelliler : %40 ve üzerinde sakatlığı olup bu durumunu sağlık kurulu raporu ile 

belgeleyenler, 
f) Engelli velisi yada vasisi: %60 ve üzerinde sakatlığı olup, sağlık kurulu raporu ile “Ağır 

Engelli” olduğunu belgeleyen Engellilerin veli ya da vasisi, 
g) Gazi ve Eşi, Şehit Dul ve Yetimleri:Vefat eden şehidin dul ve yetimler ile gazi ve eşi, 
ğ) Basın Mensupları : Başbakanlık Basın ve Yayın Genel Müdürlüğünce verilmiş 

Hologramlı Sarı Basın Kartı sahipleri, 
h) Posta Dağıtıcıları: T.C. Posta ve Telgraf Teşkilatı Genel Müdürlüğü bünyesinde görev 

yapan postacı ve dağıtıcılar, 
ı) Belediye Zabıtası : Belediye Zabıta kadrosunda görev yapan personel. 
i) Emniyet Hizmetleri Sınıfı Personeli : Polis, Komiser Muavini, Komiser, Başkomiser, 

Emniyet Müfettişi, Polis Müfettişi, Emniyet Amiri, Emniyet Müdürü ve Emniyet Müdürü sıfatını 
kazanmış emniyet mensupları. 

j) Muhtaç, Güçsüz ve Kimsesizler: 2022 sayılı Kanuna göre 65 yaş ve üzeri, Muhtaç, 
Güçsüz ve Kimsesiz Türk Vatandaşlarına Aylık Bağlanması Hakkında Kanun kapsamında kişiler. 

k) Sivil:Yukarıdaki tanımlarda yer almayan ve tanımlanmayan kullanıcılar. 
l) Vize İşlemi : Kişiselleştirilmiş İndirimli veya Ücretsiz  Kartlarda gerekli şartlarının devam 

ettiğini belgeleyerek kullanımının uzatılması.  (Sivil olarak tarif edilmiş Kartlar için vize aranmaz) 
 

Toplu taşım seyahat kartlarından yararlanacaklar 
 MADDE 5 - (1) İndirimli  Toplu Taşım Seyahat Kartlarından Yararlanacaklar: 
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 a) Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okullarda yüz yüze eğitim gören tüm ilköğretim ve lise 
öğrencileri. 
 b)YÖK tarafından geçerliliği kabul edilen yüz yüze eğitim gören tüm üniversitelerde okuyan  
öğrenciler. 
 c)Açık Öğretim Fakülteleri ve uzaktan eğitime tabi olan öğrenciler indirimli kartlardan 
kapsam dışıdır.  
 ç) Açık öğretim okulu, Açık öğretim lisesi, Mesleki ve Teknik Açık öğretim lisesi, (Kız 
meslek Lisesi, Endüstri Meslek Liseleri, Ticaret Meslek lisesi, İmam Hatip lisesi) SGK’ lı olarak 
bir işyerinde çalışmayanlar ve 21 yaşından gün almamış olanlar, 
 d) Türki Cumhuriyetlerinden çeşitli okullarda eğitim ve öğretim yaptırılmak üzere Milli 
Eğitim Bakanlığınca getirilen Devlet Burslu öğrenciler, 
 e) Askeri ve Polis Okulu Öğrencileri, 
 f) 3308 sayılı Meslek Eğitimi Kanununun 11’nci maddesi gereğince öğrenci statüsünde 
oldukları ve öğrenci haklarından yararlanmalarının gerektiği belirlenen, İşletmelerle mesleki ve 
teknik liselerde çıraklık eğitimi gören öğrenciler, 
 g) Devlet Huzurevlerinde kalan yaşlılar. 
 (2) Ücretsiz Toplu Taşım Seyahat Kartlarından Yararlanacaklar: 

a) 1005 sayılı İstiklal Madalyası Verilmiş Bulunanlara Vatani Hizmet Tertibinden Şeref 
Aylığı Bağlanması Hakkındaki Kanun hükümlerine göre ücretsiz seyahat etme hakkına sahip 
olanlar, 

b) 2330 sayılı Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkındaki Kanun hükümlerine tabi 
olanlar, 

c) 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu hükümlerine göre ücretsiz seyahat etme hakkına 
tabi olanlar, 

ç) Sarı Basın Kartı sahipleri,(Başbakanlık Basın Yayın Enf.Genel Müd.güncellenmiş 
(hologramlı kimlik sahipleri) 

d) Posta Dağıtıcıları, 
e) (Değişik: MK-09/01/2019-18/1 md.)  Emniyet Hizmetleri Sınıfı Personeli, mahalle 

bekçileri, Orman Memurları, Gümrük muhafaza memurları. Sağlık personelinden ise terörle 
mücadele esnasında yaralanan veya sakatlanan vazife malulleri ve bu sağlık personelinin eşleri ile 
kendilerinin vefatları halinde aylık bağlanan dul eşleri, 

f) Haftada en az bir defa diyaliz makinesine girerek tedavisini yaptıran böbrek hastaları, 
g) Gazi ve eşi, şehit dul ve yetimleri, 
ğ) 65 yaş ve üzeri yaşlılar. 
h) Belediye Zabıta personeli, 
ı) Tam teşekküllü Devlet Hastanesi Sağlık Kurulu Raporunda %40 engelli %70 ve üzeri ağır 

engelliliği tespit edilen kişiler ücretsiz toplu taşımdan faydalanır %70 ve üzeri engellilerin  
“Refakatçileri” adı altındakilere Sağlık Kurulu raporuna istinaden mahkeme kararı ile veli yada vasi 
tayin edilenlerden sadece biri Toplu Taşım Ücretsiz Seyahat Kartından yararlanırlar. 

(3) İndirimsiz Toplu Taşım Seyahat Kartlarından Yararlanacaklar: 
 a)  Bu maddenin birinci ve ikinci fıkralarında  yer almayan kullanıcılar, 

b) Harcırah Kanununa Tabi Olanlar, 
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c) 6245 sayılı kanunun 48. maddesinde belirtilen; memuriyet mahalli dahilinde seyyar 

olarak vazife gören tahsildar, yoklama memuru, mutemet, veznedar, satın alma memuru, tebliğ 
memuru,  mübaşir ile gerekli vizeleri alınmış  memur ve hizmetliler. 

 
Toplu taşım seyahat kartı başvuru koşulları 

 MADDE 6 - (1) Toplu taşım indirimli seyahat kartları başvuru koşulları; 
 a) Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okullarda eğitim ve öğretim gören İlköğretim ve Lise 

öğrencileri, toplu taşım indirimli seyahat kart talebini, Özel halk Otobüsü Kooperatifinde bulunan 
bilgisayardan e-okul sistemine girerek T.C. no ve öğrenci numarası ile belirleyecek ve o öğrencinin 
okula ait kaydını ve tüm bilgilerini görüp (ayrıca okuldan resmi mühür ve imzalı Toplu öğrenci 
listesi olanlardan) ona göre işlem yapılacak okullardan öğrenci belgesi talep edilmeyecektir. 3308 
sayılı Kanunun 11'nci maddesi gereği eğitim yapan Çıraklık Okulları içinde bu uygulama geçerlidir. 
 b) Üniversite ve Yüksek Okul öğrencileri, ya bağlı bulundukları üniversiteden alacakları 
öğrenci belgesi veya o yıla ait hologramlı eğitim öğretim dönemini belirten öğrenci kimlik kartı ile  
müracaat ettiklerinde, 

c) Türki Cumhuriyetlerinden, çeşitli okullarda eğitim ve öğretim yaptırılmak üzere Milli 
Eğitim Bakanlığı tarafından getirilen Devlet Burslu misafir öğrencilerine Milli Eğitim 
Müdürlüğü'nün veya Üniversite Öğrenci İşleri Daire Başkanlığının, Ulaşım Hizmetleri 
Müdürlüğüne  toplu taşım seyahat kartı talep yazılarına ve eki onaylı isim listelerini sunduklarında 
öğrencilere,  
 ç) Askeri ve Polis Okulu öğrencilerine idarelerinin talebi durumunda, 
 d) Devlet Huzurevlerinde kalan yaşlılar için Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğüne onaylı talep 
gelmesi durumunda,  
 e) %40 ve üzeri engelli olduğunu T.C.Başbakanlık Engelliler İdaresi Başkanlığınca verilen 
engelli veya engelli kimlik kartı veya tam teşekküllü devlet hastanesi sağlık kurulu raporu ile 
belgeleyenler nüfus cüzdanı ile müracaat etmeleri halinde Toplu Taşım İndirimli Seyahat Kartları 
verilir. 

  (2)  Toplu Taşım Ücretsiz Seyahat Kartları Başvuru Koşulları: 
 a) 1005 sayılı İstiklal Madalyası Verilmiş Bulunanlara Vatani Hizmet Tertibinden Şeref 
Aylığı Bağlanması Hakkındaki Kanun hükümlerine göre ücretsiz seyahat etme hakkına sahip 
olanlara, 
 b) 2330 sayılı Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkındaki Kanun hükümlerine tabi 
olanlara, 
 c) 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu hükümlerine göre ücretsiz seyahat etme hakkına 
tabi olanlara Emekli Sandığı Genel Müdürlüğü tarafından verilmiş olan “Serbest” ibareli kimlik 
kart sahipleri bu kartlar ile ücretsiz seyahat ederler veya Sivas Belediye Encümenince alınacak 
kararlara göre kendilerine, 

ç) İlgili yasalarla ücretsiz seyahat hakkına haiz olduğu halde “Serbest” ibareli kimlik kartı 
verilmemiş olanlara durumlarını belgelemeleri şartı ile,  
 d) Başbakanlıkça verilen Sarı Basın Kartı sahipleri, sarı basın kimliklerini göstermek 
suretiyle ücretsiz seyahat ederler veya Sivas Belediye Encümenince alınacak kararlara göre 
kendilerine, 
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 e) T.C. Posta ve Telgraf Teşkilatı Genel Müdürlüğü bünyesinde görev yapan postacı ve 
dağıtıcılar, bağlı oldukları kurumdan kadrosunun onaylı talep yazıları ile Ulaşım Hizmetleri 
Müdürlüğüne başvuruları halinde kendilerine mesai günleri 07.00-19.00 saatleri arası geçerli olacak 
şekilde, 
 f) Emniyet hizmetleri sınıfına dahil Bekçi, Polis, Komiser Muavini, Komiser, Başkomiser, 
Emniyet Müfettişi, Polis Müfettişi, Emniyet Amiri, Emniyet Müdürü ve Emniyet Müdürü sıfatını 
kazanmış emniyet mensupları, kimliklerini göstermek suretiyle ücretsiz seyahat ederler veya Sivas 
Belediye Encümenince alınacak kararlara göre kendilerine, 
 g) 65 yaş ve üzeri Türk Vatandaşları, nüfus cüzdanlarını göstermek sureti ile toplu taşımdan 
faydalanabilirler. 
 ğ) Haftada en az bir defa diyaliz makinesine girerek tedavisini sürdüren böbrek hastalarına, 
tedavi gördüğü kamu hastanesi başhekimliğinden getirecekleri sağlık kurulu raporuna göre, 
 h) T.C. Emekli Sandığı Genel Müdürlüğü tarafından verilmiş olan Şehitlik, Gazilik Beratı 
ile birlikte şehidin, gazinin dul ve yetimi olduğunu belgeleyenlere, 
 ı) Belediye Zabıta kadrosunda görev yapanlar kimliklerini göstermek suretiyle ücretsiz 
seyahat ederler veya Sivas  Belediye Encümenince alınacak kararlara göre kendilerine; 
 Toplu taşım ücretsiz seyahat kartı verilir. 
 (3)  İndirimsiz Toplu Taşım Seyahat Kartı Başvuru Koşulları: 
 a) Sivil (Tam) toplu taşım seyahat kartı alacaklar, seyahat kartı satış noktalarına başvururlar. 
Talep etmiş oldukları toplu taşım seyahat kartını belirlenen bedelini ödeyerek alırlar. 
 (4)  6245 Sayılı Harcırah Kanununa Tabi Olanların Başvuru Koşulları: 
  a) Kurumlarınca resmi yazıyla kadro unvanları belirtmek ve Maliye Bakanlığınca tespit 
edilen ücreti ödeyerek başvurulur. Toplu taşım araçlarından indirimli ya da ücretsiz yararlanmaya 
hak kazanacaklar hakkında yasa, kararname ya da hukuki düzenlemeler uyarınca öngörülen 
koşulları yerine getirdiğinde. 
 
 Toplu taşım seyahat kartlarının veriliş koşulları 
 MADDE 7 - (1) Başvuru koşullarını taşıdığı ilgili birimince onaylanan başvuru sahiplerinin 
talep ettiği toplu taşım seyahat kart bedellerinin tahsili ile kart verme formu doldurulduktan sonra 
resimli, isimli, seri numaralı, kurumunu veya veriliş nedenini içeren bilgileri taşıyanlara toplu taşım 
seyahat kartı verilir. 
 
 Toplu taşım seyahat kartları uygulama ve yürürlük koşulları 

MADDE 8 - (1) Herhangi bir sebeple yıpranmış, kullanım dışı kalmış toplu taşım seyahat 
kartlarının düzenlenecek başvuru dilekçesiyle Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü Özel Halk Otobüsü 
Kooperatif Başkanlığına başvurulduğunda eski kart en kısa sürede iptal edilerek kullanıma 
kapatılacaktır. Bu süreç içerisinde kart kullanıcısı İdareden herhangi bir ad altında (tazminat v.b.) 
talepte bulunamayacaktır. Başvuru koşulları yerine getirildiğinde toplu taşım seyahat kartı 
yenilenecektir. 

(2) Bu yönetmelikte yer alan toplu taşım indirimli yada ücretsiz seyahat kartları, kart sahibi 
dışında kullanıldığında yada süresi dolduğu halde kullanıma devam edilmesi durumunda adı geçen 
toplu taşım seyahat kartı sürücü yada kontroller tarafından el konularak alınır ve doldurulan  formla 
beraber  en  geç  48  saat  içinde Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü Özel Halk Otobüsleri Kooperatif  
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Başkanlığına teslim edilir. İndirimli veya ücretsiz toplu taşım seyahat kartını usulsüz kullananlar, 
kartı tekrar kullanmak için kartına el konulduğu tarihten itibaren en geç 5 (Beş) iş günü içinde; 
Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü veya Özel Halk Otobüsleri Kooperatif Başkanlığına müracaat 
ettiklerinde, 15’er tam biniş bedelini Belediye veznesine ve Özel Halk Otobüsleri Kooperatifine 
ayrı ayrı ödemeleri şartıyla kart bir defaya mahsus olmak üzere  kullanıma açılır. Kartına el 
konulduğu tarihten itibaren en geç 5 (Beş) iş günü içinde Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğüne  
müracaat etmeyenlerin kartları kullanım dışı bırakılır. Kart sahibine kartı iptal edildiği tarihten 
itibaren bir takvim yılı süre ile kişiselleştirilmiş yeni kart verilmez. İndirimli kartlarla  binişlerde 
herkes kendine ait kartını kullanacaktır. Aynı kartla 2 veya daha fazla çekiş talep edildiğinde tam 
abonman ücreti alınacaktır. 

(3) Tüm toplu taşım seyahat kart sahiplerinden indirimli veya ücretsiz seyahat edenler, toplu 
taşım araçlarına binerlerken kontrolörün veya sürücünün uyarısına gerek kalmadan kartı ve öğrenci 
kimlik belgesini göstermek zorundadırlar. Toplu taşım indirimli ve ücretsiz seyahat kartını 
göstermeyenler bu haktan yararlanamazlar. 

(4) Kullanımda bulunan toplu taşım indirimli ve ücretsiz seyahat kartına sahip olanların, 
kartları kullanım süreleri müracaat tarihinden itibaren bir yıllık sure için geçerlidir. Ancak,  başvuru 
koşullarını taşımaları kaydıyla sahip oldukları kartlarını vize ettirerek yürürlüklerini devam 
ettirirler. Aksi durumda kart kullanım dışı bırakılacaktır. İki yıl üst üste vize yaptırılmayan kartlar 
ikinci yıl sonunda kullanım dışı bırakılır. 

(5) Herhangi bir sebeple çaldırılan ve kaybedilen kişiselleştirilmiş seyahat kartları sahipleri 
Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü Özel Halk Otobüsleri Kooperatif Başkanlığına müracaat ettiklerinde 
eski kartları otomatik olarak kullanım dışı bırakılarak, kişiselleştirme ve kart bedeli ödendiğinde 
yeni kart verilir. 

(6) Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okullarda 4+4+4 yıllık zorunlu kesintisiz eğitim ve 
öğretim yapan öğrencilerin toplu taşım seyahat kartı kullanım hakları  zorunlu süre olan 4+4+4 
yıldır. Belirlenen süre içerisinde ayrıca vize yapılmasına gerek yoktur.  
 

Toplu taşım seyahat kartlarının basımı ve tarifelerin belirlemesi 
 MADDE 9 - (1) Toplu taşım seyahat kartlarının tanım ve şekilleri Sivas  Belediyesi 
tarafından belirlenir. 5393 sayılı Yasa ve uygulama yönetmeliklerinde yer alan düzenlemeler 
uyarınca indirimli tarifeler ile toplu taşım seyahat kartı satış bedelleri Belediye Meclisi tarafından 
belirlenir. Vize işlemlerinde herhangi bir ücret talep edilmeyecektir. 
 
 

GENEL HÜKÜMLER 
 

MADDE 10 - (1) Bu yönetmelik hükümlerine göre, Sivas Belediyesi Ulaşım Hizmetleri  
Müdürlüğünce verilecek olan toplu taşım indirimli ve ücretsiz seyahat kartlarından hak sahibi 
olmayan kişilerce kullanılması ya da sahtesini yaptırarak kullanmak isteyenler hakkında, 
Cumhuriyet Savcılığına Sivas  Belediye Başkanlığınca gerekli müracaat yapılarak Türk Ceza 
Kanunlarının ilgili maddelerinin uygulanması talep edilecektir. 

 (2) Bu yönetmeliğin yayım tarihinden itibaren daha önce  verilmiş indirimli ve ücretsiz 
toplu taşım seyahat kartları, Belediye Encümenince aksi karar alınmadığı sürece ve yıllık vizeleri 
yapılmışsa aynen devam edecektir.  
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   T.C.  

             SİVAS 
BELEDİYE MECLİSİ 
06/10/2016 tarih ve 406 nolu kararın devamı 

 
 
(3) 07/04/2011 tarihli ve 47 sayılı Sivas Belediye Meclisi Kararı ile kabul edilen Sivas 

Belediyesi Toplu Taşıma Araçları Seyahat Kartları Uygulama Yönetmeliği bu Yönetmeliğin yayımı 
tarihinde yürürlükten kalkar. 
 

Yürürlük  
MADDE 11 - (1) Bu yönetmelik hükümleri Sivas Belediye Meclisinin kabulü ve ilan 

edildiği tarihten itibaren yürürlüğe girer 
 

Yürütme  
MADDE 12 - (1) Bu yönetmelik hükümlerini Sivas Belediye Başkanı yürütür. 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
          
 
 
 
 
 
 
        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 

09/01/2019 18 
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