
KIRġEHĠR BELEDĠYESĠ 

ULAġIM HĠZMETLERĠ  MÜDÜRLÜĞÜ 

GÖREV VE ÇALIġMA YÖNERGESĠ 

 
BĠRĠNCĠ BÖLÜM: 

 
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 

Amaç 

MADDE 1-  Bu yönetmeliğin amacı; Kırşehir Belediyesi Ulaşım Hizmetleri 

Müdürlüğü’nün kuruluş, görev, yetki, sorumluluk ve çalışmalarını düzenlemektir. 

 

Kapsam 

MADDE 2- Bu Yönergede; Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü bünyesinde faaliyet 

gösteren birimlerin kuruluşu ile görev, yetki ve sorumluluğunda bulunan iş ve 

işlemlerin düzenlenmesi ve yürütülmesine ilişkin esas ve usulleri kapsar. 

 
Dayanak 

MADDE 3- 
1.  5393 sayılı Belediye Kanunu,

 2. 5429 sayılı Türkiye İstatistik Kanunu, 

 3. 4736 sayılı Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Ürettikleri Mal ve Hizmet Tarifeleri ile 

Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun, 

 4. 6495 Sayılı Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik 

Yapılmasına Dair Kanun, 

 5. 1608 sayılı Umuru Belediyeye Müteallik Ahkamı Cezaiye Kanunu, 

 6. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 

 7. 5584 sayılı Posta Kanunu, 

 8. 5774 Sayılı Başarılı Sporculara Aylık Bağlanması İle İlgili Kanun 

 9. 6245 sayılı Harcırah Kanunu, 

 10.2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, 

 11.Kamu Görevlileri Hakem Kurulunun 29/05/2012 tarihli 2012/1 Sayılı Kararı, 

 12.Başarılı Sporculara Aylık Bağlanması ve Devlet Sporcusu Unvanı Verilmesi 

Hakkında Yönergede, 

 13.4 Mart 2014 tarih ve 28931 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan     Ücretsiz Veya 

İndirimli Seyahat Kartları Yönetmeliği, 

 14.6111 Sayılı "Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması İle Sosyal Sigortalar ve 

Genel Sağlık Sigortası Kanunu ve Diğer Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde 

Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun, 

 15.Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat, İşletme Fakülteleri Öğretim ve Sınav 

Yönetmeliği. 



 16.Anayasanın 124 üncü Maddesi, 

 17.6183 sayılı Amme alacakları Kanunu, 

 18.2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu, 

 19.Karayolları trafik yönetmeliği, 

 20.3194 sayılı imar Kanunu, 

 21.Araçların imal, tadil ve montajı hakkında yönergede, 

 22.5362 sayılı Esnaf ve Sanatkârlar kanunu 

 23.Şubat 2004 tarih ve 25384 sayılı resmi gazete yayımlanarak yürürlüğe giren 

bakanlar kurulu kararınca çıkarılan kamu kurum ve kuruluşları personel servis 

hizmet yönetmeliği 

 24.4207 Tütün Mamulleri ve zararlarının önlenmesi hakkındaki kanunu 

 25.5326 sayılı kabahatler kanunu 

 26.Akıllı Ulaşım Sistemleri yapım işi TKM ve EDS yönetmeliği 

 

 

 Tanımlar 

MADDE 4- (1) Bu Yönergede  geçen; 

 b) Başkan : Kırşehir Belediye Başkanını, 

 c) Başkanlık : Kırşehir Belediye Başkanlığını, 

 d) Belediye : Kırşehir Belediyesini, 

 e) Encümen : Kırşehir Belediye Encümenini, 

 f) Meclis : Kırşehir Belediye Meclisini, 

 g) Müdürlük : Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünü, 

 h) Müdür: Ulaşım Hizmetleri Müdürünü, 

 i) Ulaşım Komisyonu : Kırşehir Belediyesi Meclis Üyelerinden oluşan  

komisyonunu ifade eder. 

 

 
ĠKĠNCĠ BÖLÜM 

 

TeĢkilat Yapısı 

KuruluĢ  
 

 

KuruluĢ 

Madde 5 – (1) - Müdürlüğün görevlerini etkin ve verimli bir şekilde yürütebilmesi 

için şeflik ve bu şefliklere bağlı servislerden oluşturulur. 

(2) - Ulaşım Hizmetleri  Müdürlüğün teşkilat şeması aşağıda gösterilmiştir: 

  

 a) : Otobüs İşletme Şefliği 

 b) : Otogar İşletme Şefliği 

 c) : Trafik Hizmetleri Denetleme ve Koordinasyon Şefliği 



 1- Ticari Araç Tescil Birimi 

 2- Trafik Kontrol Merkezi Birimi 

 3- Trafik İşaret ve Sinyalizasyon Birimi 

 4-  Trafik Zabıta ve Denetleme Birimi 

 

 
     

          
 

 

 

                                                                                 

 

                                                                                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

 

Görev, Yetki ve Sorumluluk 
 

MADDE 6-  
(1) İl Trafik Komisyonlarında Belediyeyi temsil etmek. 

(2) Ulaşım Komisyona sunulması gereken görüş öneri ve dosyaları tanzim etmek, 

komisyonca alınan kararların meclise sunulmasını sağlamak. 

(3) 5393 sayılı Kanun’a göre Belediyelere verilen trafik yetkilerine dayanarak 

Belediye Ulaşım Komisyonunu toplamak, gündemi hazırlamak ve alınan kararların 

tatbikini sağlamak. 

(4) Kent içi trafik planlamasını güvenlik ekonomik yönleriyle en üst düzeyde verim 

alınmasını sağlayacak şekilde yapmak, yollar üzerinde trafik güvenliği bakımından 

her türlü ulaşım, güzergâh ve işletme etütlerini hazırlamak veya hazırlatmak. 

(5) Toplu ulaşım hizmetlerini yapmak veya yaptırmak.  

ULAŞIM  

HİZMETLERİ  

MÜDÜRLÜĞÜ 

OTOBÜS İŞLETME 

ŞEFLİĞİ 

TRAFİK HİZMETLERİ 
DENETLEME VE 

KOORDİNASYON 

ŞEFLİĞİ 

TİCARİ ARAÇ TESCİL  

BİRİMİ 

TRAFİK KONTROL 
MERKEZİ 

(TKM) BİRİMİ 

TRAFİK İŞARETLEME 
VE SİNYALİZASYON 

BİRİMİ 

TRAFİK ZABITA VE 
DENETLEME  

BİRİMİ 

OTOGAR İŞLETME 
ŞEFLİĞİ 



(6) Belediyenin sorumluluğunda olan şehir içi yollarda trafik düzen ve güvenliğinin 

sağlanmasında birinci etken olan trafik tanzim uyarı ve ikaz levhalarının yerlerini 

belirleyerek işaretlemelerini yapmak; imalat ve montaj, bakım ve onarımlarını yapmak 

veya yaptırmak. 

(7) Trafiğin elektronik denetlenmesine ilişkin sistemleri kurmak, kurdurmak; işletmek, 

işlettirmek. 

(8) Araç ve yaya trafiğini düzenlemek amacıyla yol çizgi ve yaya geçitlerinin yerlerini 

tespit ederek yatay, düşey işaretlemelerini yapmak. 

(9) Tek yön ve yaya yolu uygulamaları, son durak alan tanzimleri, vb. proje 

çalışmalarını yürütmek ve uygulamasını temin etmek. 

(10) Bölgesel, merkezi açık kapalı, çok katlı ve yol kenarı otopark yerlerinin etüt ve 

projelerini hazırlatmak, geçici otopark taleplerinin değerlendirmesini yapmak ilgili 

müdürlüklerle işlemlerini yürütmek, otoparkların hizmete açılmasını temin etmek, 

Karayolları kenarında yapılacak ve açılacak tesisler ile ilgili geçiş yolu belgesi 

düzenlemek. 

(11) Belediyenin altyapı ile ilgili diğer birimlerin çalışmalarında trafik güvenliği için 

alınacak önlemlerde yardımcı olmak. 

(12) T plakalı ticari taksiler, M plakalı ticari araçları, S plakalı servis araçları, Şehir 

Merkezine giren Köy ve İlçe araçlarının denetim ve kontrollerini yapmak, güzergah 

izin belgesi, çalışma ruhsatı düzenlemek, 

(13) Kent içinde çalışan veya çalıştırılacak mevzuat dahilinde’ki toplu taşıma 

araçlarının, minibüslerin, otobüslerin ve ticari taksilerin hat güzergâh ve duraklarının 

tespitini yapmak ve bu konuda vatandaştan gelecek talepleri incelemek ve Ulaşım 

Komisyonunda karar alınmasını sağlamak. 

(14) Gerekli hallerde trafik ve toplu ulaşımla ilgili konular hakkında ilgili kuruluşlarla 

gerekli koordineyi sağlamak. 

(15) Yol boyu tesisleri için gerekli muvafakatin alınmasına aracılık yapmak (akaryakıt 

ve servis istasyonları garaj, özel otopark araç teşhir yerleri vb. yerler). 

(16) Şehir merkezinde bulunan kavşaklarda gerekli düzenlemeyi sağlamak, 

sinyalizasyon sistemini kurmak, kurdurmak ve bakım onarım ve tamiratını yapmak, 

yaptırmak. 

(17) İstatistik verilere ve metotlara dayanarak kısa ve uzun dönemli trafik planlaması 

yapmak ve yaptırmak. 

(18) Ulaşım kontrol sistemlerinin projelendirmeleri için gerekli bilgileri toplamak ve 

uygulamak. 

(19)İlimizin Mevcut gelecekteki ulaşım karakteristik özelliklerini belirleyip, ulaşım 

talepleri için gerekli plan, proje, etüt çalışmalarını yapmak veya yaptırmak. 

(20)İlimizde kent içi Trafik sorunlarını tespit ederek sorunların amaç ve hedefler 

ışığında çözüme ulaştıracak politikalar üretmek. 

(21)Kırşehir Nazım imar planı, Uygulama imar planı ve arazi kullanım kararlarıyla 

uyumlu ulaşım master planı yapmak- yaptırmak- uygulamak ve uygulanan planı 

zaman içinde gözetleyerek değerlendirmek ve ulaşımla ilgili sonuçlar çıkarmak. 

(22)Ulaşım taleplerine uygun olarak ulaşım sistemleri gerçekleştirmek ve hizmet 

kalitesini yükseltmek için çalışmalar yapmak. 

(23)Ulaşım ağının daha etkin ve verimli kullanılması için düzenlemeler yapmak. 



(24)Yayalara, özürlülere ve yaşlılara öncelikli olarak bütün kullanıcılara yönelik kaliteli 

ve güvenli mekânlar oluşturmak ve projelendirmek. 

(25)Kent merkezi ve gelişme alanlarında otopark düzenlemeleri yapmak, planlamak, 

Kurumumuz tarafından işletime açmak veya kiraya vermek. 

(26)Bütün kullanıcılar için faydalı olabilecek plan ve politikalar üretip; sorunların 

çözümü noktasında Belediye başkanını temsilen İl Trafik Komisyon toplantılarına 

katılmak, görüş bildirmek ve kararlar alınmasını sağlamak. Kanunların Belediyelere 

verdiği Trafikle ilgili yükümlülükler çerçevesinde komisyon kararlarını uygulamak. 

(27)Ulaşım planı doğrultusunda kavşak, geometrik düzenleme çalışmaları yapmak ve 

sinyalizasyon sistemlerini kurmak- kurdurmak, denetlemek. 

(28)Trafik eğitimi noktasında yetkili ve ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapmak, bu 

konuda katkı sağlamak. 

(29)İlköğretim öncesi ve İlköğretim çağındaki çocukların Trafik eğitimi ve bilincinin 

artırılması için Trafik Eğitim pisti kurmak ve bu pistin kullanımına katkı sağlamak. 

(30)Toplu taşıma araçları için güzergâh planları yapmak  

(31)Ticari faaliyet gösteren araçların çalışma usul, esaslarıyla ilgili Kanunlar 

çerçevesinde yönergedeler düzenlemek ve Belediye Meclisine sunmak. 

(32)Gerekli olan yerlerde köprülü kavşak, katlı kavşak, alt ve üst geçit planlamalarını 

yapmak veya yaptırmak. 

(33)Önemli kavşaklarda kamera sistemleri kurarak yoğunluk ile ilgili düzenlemelere 

karar vermek. 

 (34) Şehrin tüm trafik düzenlemeleri ile ilgili talepleri mahallinde incelemek gerekli 

etütleri yapmak, çözümü için ilgili kuruluşlarla işbirliği yapıp sorunun çözümlenmesine 

katkı sağlamak. 

(35) Toplu taşıma araçlarının şoförlerini eğitici sempozyum ve seminerlerle 

bilinçlendirmek, 

(36) Teklifi Müdürlükçe hazırlanan trafikle ilgili işlerde uygulamanın projeye 

uygunluğunu denetlemek. 

(37) Öğrenci ve vatandaşlarımızı trafik konusunda bilinçlendirmek amacı ile 

çalışmalar yapmak. 

(38) Kent içi toplu taşıma sistemleri ile ilgili işleri yapmak veya yaptırmak. 

(39) Otogar hizmetlerinin yürütülmesini sağlamak. 

(40) Ulaşım Ana Planı yapmak, yaptırmak. 

(41) Trafiğin Elketronik Denetlenmesine ilişkin sistemleri kurmak, kurdurmak 

;işletmek işlettirmek. 

  

 
MADDE 7- Bu yönergede belirtilen görevlerin yerine getirilmesinden ve 

koordinasyonundan öncelikle Belediye Başkanına veya bağlı olduğu Başkan 

Yardımcısına karşı birinci derecede sorumludur. 

 

 

 

 



DÖRDÜNCÜ  BÖLÜM 

 

Birimlerin Görevleri 
 

Otobüs ĠĢletme ġefliği ; 

MADDE 8    
 1. Kurumumuza bağlı olan Kent içi toplu taşıma araçları, Halk otobüslerinin kural 

ve yönetmeliklere uygun çalışmasını sağlayacak faaliyetleri yürütmek. 

 

 2. Halk otobüslerinin çalışma saatleri konusunda çizelgeler oluşturmak. 

 

 3. Toplu taşıma araçlarının şöförlerini eğitici sempozyum ve seminerlerle 

bilinçlendirmek. 

 4. Halk otobüslerinin sürücülerinin deneyimli, güvenli, halka nazik tavırlı 

kişilerden oluşturulmasını sağlamak. 

 

 5. Kentsel ulaşımda sıkıntılar yaşanmaması adına ihtiyaçlar doğrultusunda sefer 

sayılarını düzenlemek. 

 

 6. Halk otobüsleri durak yerlerinin kapalı olması gerekli olan yerleri tespit etmek. 

Üzeri kapalı durak yerleri ve mevcut olan bekleme yerlerinin bakımını 

yaptırmak. 

 

 

 7. Kanun, Tüzük, Yönetmelik, Genel emirler ve diğer Mevzuata uygun olarak 

verilecek her türlü görevi zamanında ve eksiksiz yerine getirmek. 

 

 8. Özel kişi veya Kurumların sosyal ve kültürel faaliyetlerde kullanılmak üzere 

otobüs taleplerini değerlendirilerek mevcut imkanlar dahilinde sonuçlandırmak 

 

 9. Kurumumuza bağlı olan Kent içi toplu taşıma araçları, Halk otobüslerinin kural, 

yönerge ve yönetmelik hükümlerine uygun çalışmasını sağlayacak faaliyetleri 

yürütmek. 

 

 10.Halk otobüslerinin çalışma saatleri konusunda çizelgeler oluşturmak. 

 

 

 11.Kentsel ulaşımda sıkıntılar yaşanmaması adına ihtiyaçlar doğrultusunda sefer 

sayılarını düzenlemek. 

 

 12.Halk otobüsü durak yerlerini ve güzergâhlarını tespit etmek. 

 



 

 13.Toplu ulaşım araçlarında bulunan araç takip sistemi ve araç kameralarının faal 

olmasını denetlemek. 

 

 14.Toplu ulaşımla ilgili yönetmelik hazırlamak uygulanmasını takip etmek, 

denetlemek. 

 

 15.Yürüttüğü tüm faaliyetlerle ilgili mevzuat değişikliklerini takip etmek ve 

uygulamak. 

 

 16.Duraklarda Akıllı Teknolojilerin kullanılması için yeni teknolojileri takip etmek. 

 

 17.Ögrenci, engelli ve 65 yaş üstü seyahat kartlarının düzenlenmesini kontrol ve 

takip etmek. 

 

 18.Müdürlüğe ait otobüslerin bakım ve onarımlarını yapmak yaptırmak. 

 

 19.KİOS Makinalarının kullanımını takip edip tamir ve bakımını yapmak. 

 

 20.Kart kişiselleştirme Merkezininin denetimini yapmak işletmek  Bayi Hak ediş 

raporlarını düzenlemek kart temini konusundaki çalışmaları  yürütmek. 

 

 21.Kırşehir Belediye Başkanlığı Toplu Taşıma ve Seyahat Kartları yönetmelik 

hükümlerini yerine getirmek 

  Otogar ĠĢletme ġefliği ; 
MADDE 9    
 

 1. Karayolu Taşıma Yönetmeliğinin 51/ d bendi gereği düzenli yolcu taşımalarında 

otobüslerin hareket ve varış noktalarının Terminaller olduğu esasına dayalı 

olarak. Şehirlerarası otobüslerin hareketlerinin Belediyemiz Otogarından Hareket 

etmesini sağlamak. 

 

 2. Otogar Yönetmeliği ve 4925 Sayılı Karayolu Taşıma Kanununu kapsamında suç 

ihlal ve idari para cezası gerektiren durumlarda uygulamayı yerine getirmek.  

 

 3. Tespit edilen eksiklikler doğrultusunda İdari para cezası ve Suç ihlal tutanakları 

tanzim etmek. 

 

 4. Otogar Yönetmeliğinin ilgi hükümlerini yerine getirmek. 

 

 5. Firmalar arası haksız rekabete yol açacak durumlara mani olmak. 



 

 6. Yolcuların Yanlarında bulunan eşya ile güvenli bir şekilde Biletinde belirtilen varış 

noktasına ulaştırılmasına yardımcı olmak. 

 

 7. Otogarda bulunan işletmelerin denetimlerini yapmak. Fahiş fiyattan mal satışına 

mani olmak. 

 

 8. Karayolu Taşıma Yönetmeliğinin 64/a bendi gereği Otogardan çıkış yapan 

otobüslerden Belediye Meclisinin belirlediği gelir tarifesi doğrultusunda araç çıkış 

ücretlerini tahsil etmek. 

 

 9. Terminallerin kapalı alanlarında tehlike oluşturabilecek yanıcı, yakıcı, parlayıcı, 

patlayıcı, zehirli, bulaşıcı, radyoaktif ve benzeri nitelikteki maddeler ile pis koku 

yayan maddelerin bulundurulmasını, satışını ve ticaretini engellemek. 

 

 10.Otogarın işletilmesi noktasında Karayolu Taşıma Yönetmeliğinin hükümleri 

uygulanır. 

 

 11.Terminal kapalı alanlarında satılan gıda ürünlerinin Sağlık Bakanlığı tarafından 

yayımlanan Gıdaların Üretimi, Tüketimi ve Denetlenmesine dair yönetmeliğe 

uygun bir şekilde olmasını kontrol etmek. 

 

 12.Yolcuları bilgilendirici, bilgi levhalarını salonlarda görülebilir yerlere asmak. 

 

 13.Otobüs işletmecilerinin zaman ve fiyat tarifelerine uyup uymadığını kontrol etmek. 

 

 14.Terminalin güvenlik bakım ve temizliği ile ilgili yükümlülüklerini yerine getirmek. 

 

 15.Yolcu eşyalarının muhafaza edilmesi amacıyla emanet deposunu işletmek, 

işlettirmek 

 

 16.Ekonomik ve sağlık yönünden muhtaç halde bulunan ve Otogar idaresine 

müracaatta bulunan vatandaşlarımızın gideceğe yere ulaşması noktasında 

yardımcı olmak. 

 

 17.Otobüs hareket sahasına Özel ve başka amaçlı kullanılan araçların girişine izin 

vermemek. 

 



 18.Otogarda bulunan ticari taksilerin Ticari Taksi Yönetmeliği ve Otogar Yönetmeliği 

hükümleri çerçevesinde  denetimini yapmak. 

 

 19.Otogarda bulunan firmaların büro çalışanlarının yolculara nazik davranmasını 

sağlamak. Uymayanlara işlem yapmak. 

 

 20.Belediye idaresinin alacağı kararlar doğrultusunda İlçe araçlarının Otogardan 

hareket etmesi konusunda gerekli çalışmaları yapmak.  

 

 21.Otogarda düzeni sağlamak, araçlar ve yolcular için rahat ve güvenli bir ortam 

oluşturmak,düzeni bozanlar hakkında gerekli yasal işlemlerin yapılmasını 

sağlamak. 

 

 22.Otogar iş ve işlemlerine ilişkin Müdür ve Otogar Şefi tarafından verilecek görevleri 

yapmak 

 

 23.Otogardaki düzenin sağlanmasına yönelik gerekli denetimleri yapmak, 

 

 24.Konusuyla ilgili kurumlar ile koordineli olarak çalışmak ve gerekli yazışmaları 

yapmak. 

 

 25.Otogarın işletilmesiyle ilgili istenildiğinde gerekli raporları düzenlemek 

 

 26.Rayiç Bedel belge taleplerine cevap vermek. 

 

 27.Dosyalama ve arşivleme işlemlerini yerine getirmek. 

 

 28.Terminal içinde özel otolar için park yerleri düzenlemek, buralara park etmelerini 

sağlmak ve kontrol etmek. 

 

 29.Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından alınan Yetki Belgesi bitim sürecini takip etmek 

ve yenilemek. 

 

 30.Terminalde yolcuların şehir içi ulaşımını sağlayan servis araçlarını kontrol etmek. 

 

 31.Otogarda taşımacılık dışı hizmetlerin hizmetlerin aksamadan yürütülmesine 

sağlamak. 

 

 32.Günün her saatinde garaj alanının temiz tutulmasını sağlamak. 

 



 33.Terminale yolcu getiren ve yolcu alan taksi ve dolmuşların çalışmalarını 

düzenlemek kendilerine ayrılan sahalara park etmelerini sağlamak ve kontrol 

etmek.  

 

 34.Kırşehir Belediyesi Otogar Yönetmelik Hükümlerini yerine getirmek. 

 

 

Trafik Hizmetleri Denetleme ve Koordinasyon ġefliği; 

Madde 10 

 1. Kırşehir Belediye Meclisi tarafından onaylanan Ticari Taksi; Ticari Minibüs ve 

Özel servis araçlarını içeren yönetmelik hükümlerini yerine getirmek. 

 

 2. Trafik komisyonu ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü tarafından alınan kararları 

uygulamak.  

 

 3. Trafikle ilgili altyapı çalışmalarının tamamını yapmak. 

 

 4. Kanunlar çerçevesinde Ticari araçların denetimini yapmak, Güzergâhlarını 

denetlemek. 

 

 5. Belediyemiz tarafından kurulacak olan sinyalizasyon takip ağını tek bir merkezden 

kontrol etmek ve arızalara anında müdahale etmek. 

 

 6. Vatandaştan gelen sözlü ve yazılı şikâyetlere anında müdahale edip, 

Müdürlüğümüze sonuç hakkında bilgiler vermek.  

 

 7. Belediye birimlerinin çalışmalarına yardım etmek. Trafikle ilgili tedbirler almak, yol 

kapama vs.  

 

 8. Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğüne ait tüm yazışmaları takip etmek. Ticari faaliyet 

gösteren araçların tamamını ruhsatlandırmak. 

 

 9. Ticari araçların taksimetre ve gece tarifesinin denetlenmesi faaliyetlerini yürütmek. 

 

 10.Kanun, Tüzük, Yönetmelik, Genel emirler ve diğer Mevzuata uygun olarak 

verilecek her türlü görevi zamanında ve eksiksiz yerine getirmek. 

                                                                                                                  



 11.Ana arter, cadde ve sokaklarda tretuvar üzerine araçların park yapmalarını 

önlemek amacı ile engelleyici, monte etmek. 

 

 12.Ana arter üzerindeki kavşaklarda ve şehir içi yollarda tesis edilen sinyalizasyon 

şebekelerinin en iyi trafik akışını sürekli kılacak şekilde çalışmasının temini için 

gerekli çalışmaları yapmak, sinyalizasyon tesislerinin  yapım, bakım ve 

onarımlarını sağlamak. 

 

 13.Yol ve sürüş güvenliğini sağlamak amacı ile trafik mevzuatına uygun yatay düşey 

trafik işaretlemelerini yapmak ve yaptırmak. 

 

 14.    Şehir içinde yönlendirme bilgilendirme ve uyarı işaret tabelaları      

düzenlemeleri yapmak. 

 

 15.İl trafik komisyonu tarafından alınan kararlarını uygulamak. 

 

 16.   İl trafik komisyonunca belirlenen yollara araçların hızını kesmek  amacıyla hız 

kesicilerin yapılmasını sağlamak. 

 

  17.   Belediyemiz tarafından yapılan herhangi bir bakım, onarım çalışmaları 

sırasında trafik açısından gerekli olan emniyet tedbirlerini almak ve trafik 

işaretlemelerini yapmak, ilgili çalışmalar. 

 

18. Trafik denetim görevi bulunan kurumlarla (Emniyet ,Jandarma, Karayolları vb,) 

işbirliğini sağlamak. 

 

19. İl Emniyet Müdürlüğü ile birlikte TEDES ‘i (Trafik Elektronik Denetleme Sistemi) 

kurmak, kurdurmak işletmek ve işlettirmek 

 

20. Ticari araçların sicil dosyalarını hazırlamak, kayıtlarını tutmak (M) Plaka (T) Plaka  

(S) Plaka rumuzları ile çalışan; 

    

 a) Ticari Araçların yıllık ruhsat işlerini yürütmek. 

 b) Ticari Araç ruhsat bedellerini (Gelir Şefliğine) tahakkuk ettirmek. 

 c) Ticari araçların devir, miras rehin, ve haciz kayıt ve işlerini yürütmek. 

 d) Birimi ilgilendiren  konularda amiri tarafından verilen diğer görevleri yapmak. 

 e) Yürüttüğü tüm faaliyetleri ilgili mevzuat değişikliklerini takip etmek ve 

uygulamak. 

 

21. Ticari araçların faaliyetlerini yönetmelikler çerçevesinde denetlemek. 

 

22. Ticari araçların Sicil Kartlarını düzenlemek. 

 

22. Mevzuata aykırı çalışan ticari araç sahibi/sürücü hakkında zabıt varakası 

düzenleyerek belediye encümenine sunmak. 



 

23. Belediye Meclisi/Encümenince verilen cezaları tebliğ etmek ve uygulamasını takip 

etmek. 

 

24. Vatandaşlardan gelen şikayetleri takip etmek. 

 

25. İlçe ve köy otobüslerinin kent içi güzergah ve depolama yerlerinde denetimi 

yapmak. 

 

26.  13/10/1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununa göre belediye 

sınırları ve mücavir alanlar içerisindeki karayolları kenarlarında yapılan yapı ve 

tesisler için belge aramak, olmayanlar hakkında fen elemanları ile birlikte tutanak 

düzenlemek.  

27. Yetkili organların kararı uyarınca belirlenen kara, deniz, su ve demiryolu üzerinde 

işletilen her türlü servis ve toplu taşıma araçları ile taksilerin sayılarını, bilet ücret ve 

tarifeleri ile zaman ve güzergâhlarını denetlemek.  

 28.Yetkili organların kararı uyarınca tespit edilen durak yerleri ile karayolu, yol, 

cadde, sokak, meydan ve benzeri yerler üzerindeki araç park yerlerinde gereken 

denetimleri ve diğer  işlemleri yapmak.  

29. Kanunlarla belediyelere verilen trafik görev ve yetkilerinden belediye 

başkanlığınca uygun görülenleri yürütmek,  

30.Belediyelerce yapılan alt yapı çalışmalarında gerekli trafik önlemlerini almak.  

 31.Belediyelerce dikilen trafik işaret ve levhalarına verilen hasarları tespit etmek. 

İşlemlerin yürütülmesi için ilgili birime bilgi vermek. 

32.Şehirlerarası otobüs terminalleri ile diğer garajlardaki otobüslerin fiyat ve zaman 

tarifelerini denetlemek, uymayanlara tutanak düzenlemek. 

 

 

 

BEġĠNCĠ BÖLÜM 

ORTAK HÜKÜMLER 

MÜDÜRLÜK BÜTÇESĠ  

Madde 11   Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü, 5018 Sayılı Yasa kapsamında Belediye 

Başkanının bütçe çağrısına istinaden, yıllık bütçe tasarılarını hazırlamak ve süresi 

içerisinde Mali Hizmetler Müdürlüğü’ne göndermek zorundadır.  

  



MÜDÜRLÜK ĠHTĠYAÇLARIN TEMĠNĠ  

Madde 12   Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü, ihtiyaç duyduğu mal ve hizmetleri, tabi 

olunan ihale mevzuatı çerçevesinde satın almak veya kiralamak, birime ait mal ve 

malzemelerin giriş-çıkış ve muhafaza işlemlerini yapmak, hurdaya çıkan malzemeleri 

yok etmek veya satmak bunlara ilişkin ayniyat kayıtlarını tutmakla görevlidir.  

 

ĠNCELEME VE ARAġTIRMA  

Madde 13 Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü, kendi müdürlüğünün faaliyet alanları ile 

sınırlı olmak üzere; yurtiçi ve yurtdışında bulunan resmi ve özel kuruluşlarda 

inceleme araştırma yapmak üzere personel görevlendirebilir. Bu tür 

görevlendirmelerde Başkanlık Makamından gerektiğinde Belediye Meclisi’nden onay 

alınması gerekir.  

  

YAZIġMALAR  

Madde 14 Vatandaşların resmi kurumların ve diğer Belediye Birimlerinin 

Müdürlükle yazışması olduğu takdirde öncelikle ele almak ve sonuçlandırmak 

zorundadır.   

 

 

 

ORTAK GÖREVLER  

Madde 1- Birden fazla Belediye Birimini ilgilendiren iş veya görev söz konusu 

olduğunda Koordinatör Müdürlük ve Başkanlık Makamı tarafından belirlenir.  

  

DEĞĠġĠKLĠK TEKLĠFĠ  

Madde 15- Bu Yönerge ’de yapılacak her türlü değişiklik teklifinin Başkan Onayına 

sunulması işlemi İnsan Kaynakları Müdürlüğü’nün koordinesinde gerçekleşir. 

 

ĠġBĠRLĠ VE KOORDĠNASYON 

Madde 16-  Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü ile diğer müdürlükler arasındaki 

Koordinasyon , Müdür tarafından sağlanır. Müdürlüğün yazışmaları Başkanın veya 



yetki verdiği Başkan yardımcısının imzası ile yürütülür. Müdürlüğün , Belediyenin 

diğer birimleriyle olan yazışmaları Müdürün İmzası ile de yürütülür. 

  

ALTINCI  BÖLÜM 

SON HÜKÜMLER 

                 YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILAN HÜKÜMLER  

  

Madde 17- Bu Yönergenin yürürlüğe girmesiyle birlikte daha önce yürürlükte 

bulunan Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü Yönergeleri 

yürürlükten kalkar.  

  

YÜRÜRLÜK  

Madde 18 - Bu Yönerge Belediye Meclisince kabul edilip, Belediye Başkanlığı’nca 

onaylandıktan sonra yürürlüğe girer.  

 

 

 

 

 

 

  
 

 

 

 

 

 
 


