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                    T.C.  

KIRġEHĠR BELEDĠYE BAġKANLIĞI 

ULAġIM HĠZMETLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ 

(M PLAKALI ) TĠCARĠ MĠNĠBÜS ĠġLETME YÖNETMELĠĞĠ 

 

 

Amaç: 

Madde 1- Bu yönetmelik; 

 KırĢehir Belediyesi sınırları içerisinde çalıĢan ve çalıĢacak olan (M) plakalı ticari minibüslerin hangi 

koĢullar arasındaki iliĢkileri, Ģehir içi trafik güvenliğinin ve bütünlüğünün sağlanması, uygulamayı yürütecek ve 

denetleyecek olan kuruluĢ ve organların teknik, idari koĢullarını, yetki ve sorumluluk alanlarını belirlemek amacıyla 

hazırlanmıĢtır. 

Kapsam:  

Madde 2- Bu Yönetmelik;  

 KırĢehir Belediyesince hatları ve sayıları belirlenen, KırĢehir Belediyesi mücavir alan sınırları içinde 

çalıĢacak minibüsleri kapsar. Bu yönetmelikte herhangi bir kiĢi ya da kuruluĢa getirilen yükümlülük o kiĢi ya da 

kuruluĢun herhangi bir mevzuatla tabi olduğu yükümlülüklerinden masumiyet veya muafiyet sağlamaz. 

Yasal Dayanak: 

Madde 3- Bu Yönetmelik Yasal Dayanağını; 

Anayasanın 124 üncü Maddesi, 

5393 sayılı Belediye Kanunun 14 ve 15/ (b), (f) ve (p) maddeleri, 

2464 sayılı Belediye gelir Kanunu, 

6183 sayılı Amme alacakları Kanunu, 

2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu, 

1608 sayılı Kanun, 

Karayolları trafik yönetmeliği, 

Belediye Zabıta yönetmeliği, 

3194 sayılı imar Kanunu, 

Araçların imal, tadil ve montajı hakkında yönetmelik, 

10553 Sayılı ticari plakaların verilmesine iliĢkin usul ve esaslar hakkındaki Bakanlar Kurulu kararı (Son Ģekli 

uygulanır). 

5362 sayılı Esnaf ve Sanatkârlar kanunu 

 

Tanımlar: 

Madde 4- 

Belediye   : KırĢehir Belediyesini, 

Müdürlük   : UlaĢım Hizmetleri Müdürlüğünü 

ġeflik    : Trafik Hizmetleri ve Denetleme Koordinasyon ġefliği 

Meslek Odası   : KırĢehir ġoförler ve Otomobilciler esnaf odasını, 

(M)Plakalı Ticari Minibüs : Yapısı itibariyle, sürücüsü dahil 10-17 oturma yeri olan insan taĢımak için imal 

edilmiĢ bulunan motorlu taĢıtı, 

Araç Sahibi   : Araç için adına yetkili idarece tescil belgesi verilmiĢ veya sahiplik yada satıĢ 

belgesi düzenlenmiĢ kiĢiyi, 

Yolcu    : Aracı kullanan sürücü dıĢında araçta bulunan ve ücreti karĢılığı bir yerden baĢka 

bir yere gitmek isteyen kiĢiyi, 
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Durak Yeri   : Faaliyet gösteren ticari minibüslerin bağlı bulundukları, KırĢehir Belediyesi karar 

organlarınca belirlenmiĢ araç hareket yeri, 

Durak Temsilcisi  : Minibüs durağında faaliyet gösteren iĢletmecileri temsil eden kiĢiyi, 

TaĢıma Sınırı (kapasite)  : Bir aracın güvenle taĢıyabileceği en çok yük ağırlığı veya yolcu sayısını (koltuk 

baĢına kiĢi), 

Sürücü    : ĠĢleticisi tarafından aracı sürmekle görevlendirilen araç sürücüsünü, 

Sürücü Tanıtım Kartı  : Ticari minibüs sürücüsü adına düzenlenmiĢ, KırĢehir Belediyesince verilen tanıtım 

kartını, 

Ticari TaĢıt Tahsis Belgesi : ĠĢleticilerin KırĢehir Belediyesi UlaĢım hizmetleri Müdürlüğü UlaĢım Hizmetleri 

ġefliğinden harcını yatırarak alacakları ve her yıl yönetmelik hükümlerine göre vizelenecek olan (M) plaka minibüs 

iĢletme belgesini, 

 

Genel Yetki: 

Madde 5- a) UlaĢım planlaması gereği; hatlarda araç eksiltme, arttırma, durakları birleĢtirme, durak yerlerini 

değiĢtirme veya durakların kaldırılması konularında 5393 sayılı Belediye Kanunun 15. maddesinin (p) bendine 

istinaden KırĢehir Belediyesi Meclisi tarafından karar verilir. 

 b) KırĢehir ġoförler ve Otomobilciler esnaf odası, üyeliğini kaybeden Ģoför esnafını KırĢehir Belediyesi 

UlaĢım hizmetleri Müdürlüğü UlaĢım Hizmetleri ġefliğine bildirir. Bu durum UlaĢım hizmetleri Müdürlüğü UlaĢım 

Hizmetleri ġefliğinin tutanağı ile Belediye Meclisine sunulur, Belediye Encümeni iki (2) ay içerisinde bu eksikliğini 

gidermesini isteyebilir. Ġki ay süre sonunda bu sorun giderilmez ise KırĢehir Belediyesi UlaĢım hizmetleri 

Müdürlüğü UlaĢım Hizmetleri ġefliğinin bildirimi ile Ticari taĢıt kullanım belgesi ve ticari plakanın iptali için 

Meclise havale edilir. Plakanın iptali için Meclisin oy çokluğu yeterlidir. Ġptal edilen plaka Trafik Tescil ġube 

Müdürlüğüne bildirilir. 

 

Durak Yeri ve Minibüs Depolama Alanı: 

Madde 6- a) Minibüs duraklarının ve minibüs depolama alanının yerleri, KırĢehir Belediyesi Meclisi tarafından 

belirlenir. Belirlenen minibüs durak yeri ve depolama alanlarında Belediyece yapılacak değiĢiklere minibüs 

iĢletmecileri uymak zorundadır. 

 b) Minibüs durak yerleri ve minibüs depolama alanının yerleri birleĢik olmak zorunda değildir. KırĢehir 

Belediyesi Meclisi tarafından ayrı olarak da belirlenebilir. 

 c) KırĢehir Belediyesi, minibüs hattında faaliyet gösteren araç adedince depolama alanı tahsis etmek 

zorunda değildir. Araç sayısının bir kısmına depolama alanı belirlenip, kalan araçların farklı yerlerde depolanmasına 

karar verilebilir. 

 d) Her minibüs hattında bir temsilci belirlenmesi ve belirlenen temsilcinin değiĢmesi durumunda Belediyeye 

bildirilmesi zorunludur. Temsilci belirlemeyen minibüs durağındaki iĢletmecilere cezai iĢlem uygulanır. 

 e) Minibüs hattı hakkında yapılacak tebligatlar durak temsilcisine yapıldığında, durakta faaliyet gösteren 

iĢletmeciler tebellüğ etmiĢ sayılırlar. 

 

BaĢvuru Biçimi, müracaat süresi ve ilk aĢama: 

Madde 7- a)Araçta Aranılacak Nitelikler: Belediyeden Ģehiriçi toplu taĢıma hizmetini yapmak amacı ile özel halk 

minibüsü statüsünde çalıĢmak için ruhsat almıĢ kiĢiler 1 (Bir) yıl içerisinde ruhsatlarını vize yaptırmak zorundadır. 

Araçlar vize iĢlemlerinden önce; UlaĢım Hizmetleri Müdürlüğü UlaĢım Hizmetleri ġefliği zabıta ekiplerince, bu 

yönetmelik hükümlerine göre denetimden geçecektir. Eksiği veya fazlası olan araca vize verilmeyecek ve iĢletme 

ruhsatının vizesi yapılmayacaktır. Ancak söz konusu araca eksiğini gidermesi için 10 (on) gün süre verilecektir. 

Belirtilen süre içerisinde eksikliğini gidermeyen araca vize verilmeyecek ve iĢletme ruhsatı vize edilmeyecektir. 

Ruhsatı vize edilmeyen araç; vize Ģartlarını yerine getirinceye kadar seferden men edilir. 

 

Araçlarda AĢağıda Sıralanan ġartlar Aranacaktır; 

1. Araçların yaĢ modeli Araçların alımlarında yaĢ sınırının   en fazla 0 - 10 (on) yaĢ aralığında olması  Mevcut 

araçlar  kullanım yaĢ sınırının da 15 (onbeĢ) sözleĢmeleri yenilendiği sürece belirtilen yaĢ sınırına kadar 

çalıĢılacaktır. 

2. Minibüslerin kapılarında durak yerleri dıĢında içerden veya dıĢarıdan açılmayan ve sürücü tarafından idare edilen 

bir kilit düzeni bulunması zorunludur. 
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3. Mevcut araçlar 07.07.2005 tarih ve 5378 sayılı yasanın gereği olara en son 07.07.2018 tarihine kadar 2001/85/AT 

yönetmeliği standartlarına uygun engelliler için eriĢilebilir araç haline getirilecektir. Bu tarihten itibaren engelliler 

için eriĢilebilir olmayan araçlara ÇalıĢma ruhsatı düzenlenmez. Araçlar en son güncel olan yönetmeliklere uygun 

hale getirilecektir. 

4. Minibüslerin dıĢ ve iç ıĢıklandırma ve aydınlatma donanımları çalıĢır durumda olacaktır. Ġç aydınlatmalarda 

sadece beyaz renk ıĢık kullanılacaktır. Ġç aydınlatmada değiĢik renk ve loĢ ıĢıklar kesinlikle kullanılmayacaktır.  

5. Araç içinde kalorifer bulunacak, ancak bu egzoz kaloriferi olmayacak ve gürültüsüz çalıĢacaktır. KıĢ mevsiminde 

yolculuk esnasında yapılacak kontrollerde araçların içerisi normal sıcaklıkta olacaktır. Kaloriferi çalıĢmayan aracın 

vizesi yapılmayacaktır. Aracın yan sürgülü camları (ove tavan havalandırmaları çalıĢır durumda olacaktır. 

6. Araçların boyası KırĢehir Belediyesi tarafından belirlenen renk (mavi-krem) (mavi-beyaz) ve Ģeklinde olacaktır. 

Araçların dıĢ boya rengi Belediye tarafından değiĢtirilebilir. Kaza sonrası, hasarlı ve boyasız araçlarla seyrüsefer 

yapılmayacaktır. Minibüsün dıĢ boya görüntüsü belirtilen standart da olacak ve kaporta saclarında çürüme ve ezilme 

olmayacaktır. 

7. Minibüsün ön, arka ve yanlarında yazılması zorunlu “KIRġEHĠR BELEDĠYESĠ ÖZEL HALK MĠNĠBÜSÜ” 

yazıları beyaz zemin üzerine kalın punto ile en az 8 cm yüksekliğinde ve mavi renk yazı ile yazılacak. Mavi renk 

dıĢındaki renkler kabul edilmeyecektir. Yazı ve numaralar “DÜZ ” yazı formatında olacaktır. KırĢehir Belediyesinin 

değiĢiklik hakkı saklı olup istenilen yazı formatı, punto ebadı v.s. değiĢikliğine gidilebilir. 

8. Araçların Belediyece belirlenen bölümlerine güzergâhları gösteren standart LED'li tabelalar takılı bulunacak. 

9. Minibüsün sağ ön camında güzergâh tabelası konulacak ve bu tabelalar aydınlatılmıĢ led       ıĢıklı bilgi ekranı 

(Güzergah gösteren led'li bilgi tabelası) olacaktır. 

10. Aracın dıĢı ve içi sürekli temiz tutulacak, koltuk ve döĢemeleri kırık veya yırtılmıĢ durumda olmayacaktır. 

11. Minibüs içinde yağ bidonu, fırça, çöp sepeti ve diğer yıkama malzemeleri bulundurulmayacaktır. 

12. Minibüslerde yangın söndürme cihazı, ilk yardım çantası, reflektör ve yedek sinyal ampulleri ile kıĢ Ģartlarında 

patinaj zinciri ve çekme halatı bulundurulacaktır. 

13. Minibüsler dıĢında; Güzergâhı gösteren tabelalar ve belirlenmiĢ yerlere “KIRġEHĠR BELEDĠYESĠ ÖZEL 

HALK MĠNĠBÜSÜ” yazılarından baĢka yazı veya Ģekil olmayacaktır. 

14. Minibüs içinde aracın fabrika çıkıĢından ayrı pikap, teyp. cd çalar vb. müzik sistemleri bulunmayacaktır. Yüksek 

sesle müzik, araç seferini tamamlamıĢ olsa dahi dinlenmez. 

15. Minibüs içinde UlaĢım Hizmetleri ġefliği zabıta ekiplerinin göstereceği yerlere "Sigara Ġçilmez" ibareli plaketler 

takılacaktır. 

16. Minibüs içinde yolcuların Ģikayeti halinde baĢvurabilecekleri telefonlar ALO ZABITA 15'ü belirten birer plaket, 

UlaĢım Hizmetleri ġefliği zabıta ekiplerinin göstereceği (yerlere takılacaktır. 

17. Minibüslerin ön, arka ve yan camlarında kırık, çatlak ve yıldızlama, reklam, cam filmi ve deforme olmayacaktır. 

Ancak görüĢü bozmayacak Ģekilde olan küçük çizik ve çatlaklar göz ardı edilebilir. Perde takılması yasaktır. 

18. Yaz Ģartları için araç içi havalandırma pencereleri bulunacak, ayrıca üst camların açılmasına olanak verecek 

sürgü kolu veya tutamakları bulunacaktır. 

19. Minibüslerin iç ve dıĢ dikiz aynaları sağlam ve cam silecekleri çalıĢır durumda olacaktır. 

20. Minibüslerde havalı korna, ıslık korna, vb. gibi aksesuarlar bulunmayacak. Elektrik tesisatı dahilindeki iç ve dıĢ 

aydınlatmalar ile tüm ikaz sistemleri çalıĢır durumda olacaktır. 

21. Araçların egsozdan siyah duman vermeyecek Ģekilde mazot pompaları ayar edilmiĢ olacaktır. Motorun gerekli 

bakım ve onarımları yapılmıĢ olacak ve egsoz patlak olmayacaktır. Orijinal harici eksoz takılmayacak. 

22. Seyir halinde aracın mekanizmalarında (halkı rahatsız edecek Ģekilde gürültülü çalıĢma olmayacaktır. 

23. Valilik tarafından belirlenen tarih aralığında kar lastiği takılması zorunludur. Asfalt zemin üzerine gelen diĢ 

derinliği 6mm (Altı milimetre)'nin altına düĢen lastiklerle sefere çıkılamaz. 

24. Araçların tip ve özellikleri Karayolları Trafik Kanununa bağlı “Araç Montaj, Tadil Yönetmeliği'ne uygun 

olacaktır. 

25. Minibüsün Teknik uygunluk belgesi alabilmesi için; Trafik ruhsatındaki en son trafik fenni muayenesinin ve 

KASKO SĠGORTA poliçesinin yapılmıĢ olması Ģarttır. 

26. UlaĢım Hizmetleri ġefliği zabıta ekipleri yaptığı teknik Kontrollerde; gerekli gördüğü takdirde aracın 

bakımlarının yaptırılmasını isteyebilir. 

27. Ġl Trafik Komisyonu BaĢkanlığınca 2017/01 sayılı karar ile “26 Ekim 2016 tarih ve 29869 sayılı Resmi 

Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren "Araçların Ġmal Tadil ve Montajı Hakkında Yönetmelik'in 19'uncu 

maddesine istinaden hazırlanan "Özel Güvenlik Donanımlı Toplu TaĢıma Araçları Ġle Ġlgili ġartlar"m, Ek XVI'da ise 

"3.2 Kamera sistemi ile 3.3 Görüntü kayıt cihazlan"na iliĢkin standartlar belirlenmiĢtir.” Ģehiriçi yolcu 

taĢımacılığında kullanılan taksi, minibüs ve otobüs cinsi taĢıtlarda en az 7 gün süreyle kayıt yapabilen ön dıĢ ve iç 

kamera ile kayıt cihazının bulundurulması ve aktif halde tutulması gerekmektedir. 
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b) Sefere çıkarken Ģoförde aranacak nitelikler; 

1) Sürücülerin Ģekil ve kıyafetleri yazlık ve kıĢlık olacak Ģekilde ayarlanmıĢtır. 

Yaz Mevsimi : 15 Mayıs' dan itibaren; Gömlek + KumaĢ Pantolon giyilecek. 

KıĢ Mevsimi : 15 Ekim'den itibaren; Gömlek + Kravat - Ceket, Hırka veya süveter + KumaĢ Pantolon 

giyilecektir. 

2) Tüm sürücülerin saç ve sakal tıraĢları bakımlı olmak zorundadır. 

3) KırĢehir Belediyesi ve diğer meslek kuruluĢlarınca tüm sürücülere yılda (bir) sefer dıĢında dinlenme sürelerinde 

veya belirlenecek zaman dilimi içerisinde eğitimden geçirilmek istendiklerinde tüm sürücüler bu eğitime katılmak 

zorundadır. Eğitim konuları; Teknik, trafik, halkla iliĢkiler ve davranıĢ bilimleri konularında olacaktır. Eğitimler 

Milli Eğitim Müdürlüğü, Üniversite, Sağlık Müdürlüğü ve Emniyet Müdürlüğü gibi kurum ve kuruluĢlarca iĢbirliği 

içinde Meslek Odası tarafından yaptırılacaktır. Eğitim sonuçları tutanağa bağlanarak muhafaza edilecektir. 

4) KırĢehir Belediyesi yukarıda belirlemiĢ olduğu kılık kıyafet düzenini değiĢtirmekte serbesttir. Kılık kıyafet 

değiĢikliğini tebligatla durak baĢkanlarına gönderilecektir. Durak baĢkanlarına tebliğ edilen her evrak sürücülere de 

tebliğ edilmiĢ sayılır. Bu kurallara uymayanlar hakkında cezai iĢlem uygulanır. 

5) Ġlgili meslek odası veya Belediye tarafından verilebilecek eğitim çalıĢmalarına en az 2 (iki) sefer mazeretsiz 

katılmayan Ģoförlerin belgeleri vize edilmeyecektir. Vizesi bu nedenlerden dolayı yenilenmeyen Ģoförler hiçbir 

suretle KırĢehir Belediyesini bu husus da mesul göstermeyeceğini peĢinen kabul etmiĢ sayılır. 

6) Ticari Plakalı arçların Kullanıcılarından (ġöför) UyuĢturucu – Uyarıcı – Zevk verici – rahatlatıcı vb. Madde 

kullanmadığına dair Hastahane ropuru (Son bir ay içerisinde alınmıĢ) ipraz etmek zorundadır. 

7) 4925  Sayılı Karayolları TaĢıma Yönetmeliği 34. Maddesi SRC-2 ve Psikoteknik belgesi zorunluluğu Ģartı belge 

ibraz etmek Ģartı. 

 

c) BaĢvuruda istenilecek belgeler: 

1) Talep dilekçesi, 

2) BaĢvuru sahibinin yolcu taĢımacılığı ile ilgili vergi mükellefi olduğuna dair belge (Vergi levhası fotokopisi veya 

Vergi Dairesince tanzim edilmiĢ yoklama fiĢi), 

3) BaĢvuru sahibi Özel ve Tüzel kiĢilerin KırĢehir ili Merkezinde bulunan ġoförler ve Otomobilciler Odasına veya 

Ticaret Odasına kayıtlı olduğunu bildiren “Oda Kayıt Belgesi”, 

4) BaĢvuruya konu aracın baĢvuru sahibine ait olduğunu belirtir Trafik Tescil ve Denetleme ġube Müdürlüğünce 

verilmiĢ olan motorlu araç tescil belgesi ile motorlu araç trafik belgesinin fotokopisi veya noter onaylı satıĢ belgesi 

fotokopisi, 

5) Devir edecek ve devir alacak olanların KırĢehir Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğünden alacakları “Borcu 

Yoktur” belgesi. 

BaĢvuru sahibi özel kiĢi ise; 

a) Nüfuz Cüzdan Örneği, 

b) Ġkametgâh Ġlmühaberi, 

c) Sağlık Raporu, 

d) 2 adet Fotoğraf. 

e) Sabıka Kaydı. 5326 Sayılı Kabahatler Kanununun 35 inci maddelerindeki suçlardan, Türk Ceza Kanununun 

103, 104, 109, 188, 190, 191, 227 maddelerdeki suçlardan affa uğramıĢ olsa bile hüküm giymemiĢ olmak. 

Tüzel kiĢilik ise; 

a) T.Sicil gazete fotokopisi, 

b) Ġmza Sirküsü. 

ġoförler hakkında; 

1. E Sınıfi sürücü belgesi için 5 yıllık, B sınıfı sürücü belgesi için 7 yıllık sürücü belgesinin fotokopisi 

2. Asli kusurlu ve bilinçli taksirli olarak ölümlü trafik kazalarına karıĢmamıĢ olduğuna, Alkollü olarak araç 

kullanma ve hız kurallarını ihlal nedeniyle sürücü belgeleri birden fazla geri alınmamıĢ olduğuna dair Trafik Tescil 

ve Denetleme Müdürlüğünden verilmiĢ ceza puan dökümü 
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3. Sabıka Kaydı 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 35 inci maddelerindeki suçlardan Türk Ceza Kanununun  

103, 104, 109, 188, 190, 191, 227 maddelerindeki suçlardan affa uğramıĢ olsa bile hüküm giymemiĢ olmak 

4. "Yurtiçi Yolcu TaĢımacılığı Sürücü Mesleki Yeterlilik Belgesi (SRC- 2)"Belgelerini eklemek 

mecburiyetindedir. 

a) UlaĢım Hizmetleri Müdürlüğü; KırĢehir Belediyesi (M) Plaka Ticari Minibüs ĠĢletme yönetmeliği 

çerçevesinde baĢvuruyu kabul eder. 

b) BaĢvuru sahibinin olmadığı durumlarda Noterden alınan vekâletnameler ile baĢvuru sahibi adına yapılan 

baĢvurularda geçerlidir. 

c) Belirlenen ticari minibüs ve hak sahiplerine Ticari TaĢıt Tahsis Belgesi Belediyenin UlaĢım Hizmetleri 

Müdürlüğü UlaĢım Hizmetleri ġefliğince tanzim edilir. Ticari TaĢıt Tahsis Belgesinde iĢleticinin T.C Kimlik 

numarası, adı soyadı, taĢıtın plaka numarası, durak adı ve Oda kayıt numarası yazılarak tasdik edilir. 

d) Tüm bu iĢ ve iĢlemleri yürütmekle UlaĢım Hizmetleri Müdürlüğü UlaĢım Hizmetleri ġefliği yükümlüdür. 

 

 

Ticari Minibüs ĠĢletmecilerinin Ödemesi gereken Ücretler: 

Madde 8- 

a) Ġlk defa plaka verilen Ticari Minibüs iĢletmecilerinden bir defaya mahsus alınacak Ticari Plaka Tahsis 

Belgesi ücreti Belediye Meclisince tespit edilir ve peĢin ödenir. 

b) Ticari Minibüs devir ücretleri Belediye Meclisince tespit edilir ve peĢin ödenir. 

c) Yıllık, Durak, Vize ve ĠĢaret Levhalarına Katılım ücreti Belediye Meclisinin Belirleyeceği rakam üzerinden 

tahsil edilir. 

(M)Plaka Ticari Minibüslerin Model, Plaka ve Devir Ġle Ortak Alınması iĢlemleri 

Madde 9- 

a) Belediye UlaĢım Hizmetleri Müdürlüğü UlaĢım Hizmetleri ġefliğinin izni olmaksızın M plaka Ticari TaĢıt 

Tahsis Belgesi araçla birlikte satılamaz, devredilemez. Denetlemeye yetkili kiĢilerce; denetim esnasında 

Belediyeden alınan Ticari TaĢıt Tahsis Belgesi, Motorlu araç tescil belgesi, Vergi kaydı ve Ġlgili odanın 

kayıtlarından birinin tutmaması halinde durum Encümene bildirilir. Encümen maktu para cezası ile birlikte durumun 

düzeltilmesi için Otuz (30) gün süre verir, Otuz gün süre sonunda sorun giderilmez ise Ticari TaĢıt Tahsis Belgesi 

ve ticari plakası belediye Meclisince iptal edilerek. Trafik Tescil ġube Müdürlüğüne Bildirilir. Yönetmelik gereği 

iptal edilen Ticari TaĢıt Tahsis Belgesi ve ticari plaka hakkında iĢletmeci hiçbir hak, zarar, ziyan ve benzeri bedel 

talebinde bulunamaz. 

b) Ticari minibüslerin devir iĢlemi için devreden ile devralanın karĢılıklı dilekçeleri ile Belediyenin UlaĢım 

Hizmetleri Müdürlüğü UlaĢım Hizmetleri ġefliğine Ģahsen müracaatları gereklidir. 

c) Minibüs iĢletmeciliğini devir baĢvurusu dilekçesine bu yönetmeliğin 7. Maddesinde belirtilen evraklar ekli 

olmak zorundadır. 

d) Hak sahibi iĢletmecinin Ticari TaĢıt Tahsis Belgesi ve plaksının devir iĢlemi; Devir alacak iĢletmecinin, 

Ģartlara haiz olması durumunda UlaĢım Hizmetleri Müdürlüğü UlaĢım Hizmetleri ġefliği onayı ile Belediye Meclisi 

tarafından belirlenen devir ücretinin peĢin ödenmesi halinde bu yönetmelik çerçevesinde yapılır. e) Devir ücretleri 

Belediye Gelir ġefliğine peĢin olarak yatırılır. Ücretini ödemeyip makbuzunu ibraz etmeyenlere devir için izin 

verilmez. 
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e) Minibüs iĢletmecisinin ölümü halinde veya talep edildiği takdirde 1. Derece yakınlarına (babadan-oğla, eĢler 

arası ve çocuklar arası) yapılacak devirlerde devir ücreti W oranında alınır. 

f) Minibüs iĢletmecisinin gerçek kiĢiden tüzel kiĢiliğe dönüĢmesi halinde, (söz konusu kurulacak Ģirketin aile 

fertlerinden (baba-oğul) oluĢması halinde dahi) Ģirketin Ģartlara haiz olması durumunda devir ücreti alınarak devir 

iĢlemi yapılır. 

g) Hak sahibi Ģirketin ortaklarının tamamının rızası olmak kaydı ile Ģirket ortaklarından biri üzerine devir 

iĢlemi yapılacağında devir ücreti ödenmez. 

ı) Yönetmelik çıktığı tarihten itibaren 66 yaĢ ve daha yukarı yaĢtakiler 6 ay içerisinde sonraki dönemde ticari 

minibüs kullanmayı terk edeceklerdir. (4925 Sayılı Kanun) 

Araç Sahiplerinin ġoför ÇalıĢtırmaları: 

Madde 10- 

a) M plaka ticari minibüs ruhsat sahipleri Ģoför çalıĢtırabilirler. Devamlı Ģoför çalıĢtırmak isteyen iĢletmeci 

Belediye BaĢkanlığına dilekçe ile, çalıĢtıracağı Ģoförün kimlik fotokopisi (T.C. kimlik no lu), Ehliyet Fotokopisi, 

Ġkametgah ilmühaberi, Ticari TaĢıt kullanım belgesi fotokopisi, Adli sicil ve arĢivlik kaydı, Sağlık raporu ve birer 

adet fotoğraflarını ekleyerek müracaat ederler. 

b) ġoför çalıĢtıran araç sahibi çalıĢtırdığı Ģoförün her türlü kanuni sorumlulukları, vergi, resim, harç ve sigorta 

yükümlülüklerinden SGK' na karĢı sorumludur ve yerine getirmek zorundadır. 

c) Minibüslerin çalıĢması esnasında meydana gelen her türlü kaza ve fiilden, bununla ilgili olarak yargıya 

intikal eden her türlü yükümlülükten ve üçüncü Ģahıslara karĢı doğacak yükümlülüklerden tamamen iĢletici ve 

sürücü kendi sorumludur. Tazminat ve bu gibi davalardan hükmedilen tazminat bedelleri hiçbir Ģekilde Belediyeye 

yöneltilemez, aksi durumda Belediye iĢletmeciye rücu eder. ĠĢletmeci bunu kabul etmiĢ sayılır. 

d) Ticari minibüs Sürücüsüne KırĢehir Belediyesinin UlaĢım Hizmetleri Müdürlüğü UlaĢım Hizmetleri 

ġefliğince düzenlenmiĢ “Sürücü Tanıtım Kartı” verilir. “Sürücü Tanıtım Kartı” olmadan ticari minibüs 

kullanılamaz. 

e) “Sürücü Tanıtım Kartı” araçta yolcuların rahatlıkla görebileceği yere asılması zorunludur. 

M Plaka Ticari Minibüslerin TaĢıma Ücret ve Tarifesi: 

Madde 11- a) M plaka ticari minibüslerin taĢıma ücreti KırĢehir Belediye BaĢkanlığı ve ilgili meslek odası 

tarafından belirlenir. 

b) Herkes ücreti karĢılığı seyahat etmek özgürlüğüne sahiptir. 

c) Hat devirleri, iĢgaliye vize harcı vb. her türlü hizmet bedelleri Belediye Meclisi tarafından her yıl belirlenir. 

d) Sürücüler taĢıma bedeli olan ücreti KırĢehir Belediyesinin belirleyeceği tarihden itibaren elden nakit olarak 

almayacak validatör sistemi ( dijital ulaĢım kartları ) kullanılarak yapılacaktır. Bu uygulama durak baĢkanlıklarına 

tebliğ edilecektir. Tebliğ edildiği tarih den itibaren nakit uygulaması son bulacaktır. 

TaĢımacılıktan Çekilme: 

Madde 12- a) UlaĢım Hizmetleri Müdürlüğü UlaĢım Hizmetleri ġefliği faaliyet göstermeyen ticari minibüs 

iĢletmecilerini tespit ederek, iĢletmeciye aracını faaliyete geçirmesi için tebligat yapmasından itibaren 6 ay içinde 

iĢletmeci tarafından veya devir edilmek suretiyle faaliyete baĢlamayan ticari minibüs iĢletmecilerin iĢletmecilikleri 

Belediye Meclisi kararı ile iptal edilerek, iptal edilen ticari minibüs hattının tasarrufu KırĢehir Belediyesine geçer. 

Yönetmelik gereği iptal edilen Ticari TaĢıt Tahsis Belgesi ve ticari plaka hakkında iĢletmeci hiçbir hak, zarar, ziyan 

ve benzeri bedel talebinde bulunamaz. 
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b) Bu maddenin (a) fıkrasında yapılan uygulamanın haricinde, Ticari minibüs faaliyet göstermediğinin tespit 

edilmesi durumunda, ilgili müdürlükçe aracını faaliyete geçirmesi için iĢletmeciye tebligat yapılmasından itibaren, 

iĢletmeci | yıl (365 gün) içerisinde yeni araç alarak plakasını tescil yaptırmak suretiyle çalıĢmaya baĢlayacaktır. Aksi 

halde ticari minibüs iĢletmecisinin iĢletmeciliği iptal edilerek, iptal edilen ticari minibüs plakasının tasarrufu 

KırĢehir Belediyesine geçer. Yönetmelik gereği iptal edilen Ticari TaĢıt Tahsis Belgesi ve ticari plaka hakkında 

iĢletmeci hiçbir hak, zarar, ziyan ve benzeri bedel talebinde bulunamaz. 

c) Ticari minibüs iĢletmecisinin yıl içinde ölümü halinde en geç 6 (altı) ay içinde varislerinden noter onaylı 

yetkili kılınan bir kiĢi Belediyeye baĢvurarak devir ücreti ödemeden Ģartlara haiz olması halinde kendi adına Ticari 

TaĢıt Tahsis Belgesi almak kaydıyla ticari minibüs iĢletmeciliği yapabilir. Ölümden dolayı ticari minibüsün devri 

halinde, yeni sahibi yönetmelik kuralları çerçevesinde ÇalıĢma Ġzin Belgesi devir alabilir. 

d) Ticari minibüs iĢletmeciliğini devir edenler ile Yönetmelik gereği ticari minibüs iĢletmeciliği iptal edilenler, 

ödedikleri ücretleri geri isteyemezler. 

Denetleme Yetkisi: 

Madde 13- M plaka ticari minibüsler ve personeli aĢağıdaki yetkililerce denetlenecektir. Belediye BaĢkanı, 

Belediye BaĢkan yardımcıları, Belediye Zabıta Müdürlüğü Personeli ve Belediye BaĢkanınca görevlendirilen 

personel. Ayrıca denetime yetkili diğer kuruluĢlarca (Trafik tescil bürosu, vergi dairesi, ġoförler ve Otomobilciler 

odası vb.) koordineli olarak da denetleyebilir. 

Durakların Kaldırılması Ġçin Yapılacak ĠĢlemleri 

Madde 14- a) KırĢehir Belediyesi sınırları içerisinde yolcu taĢımacılığı yapmak üzere bu yönetmelikteki koĢullara 

uymak kaydıyla ticari plakalı (M) serisinde minibüslere hat verilmesi veya mevcut hatların kaldırılmısına Belediye 

Meclisince karar verilir.  

b) ÇalıĢtırılmasına izin verilecek minibüslerin hat yerleri ve sayıları KırĢehir Belediyesi UlaĢım Hizmetleri 

Müdürlüğü UlaĢım Hizmetleri ġefliğince belirlenir. 

c) UlaĢım Planlaması gereği, hatlarda araç eksiltme, artırma, hatları birleĢtirme veya değiĢtirme ile hatların 

kaldırılmasına Belediye Meclisince karar verilir. 

Uyulması Gereken Kurallar ve Cezai Hükümler: 

Madde 15- 

a) Yönetmelik hükümlerine ve mevzuata aykırı hareket edenler hakkında 1608 Sayılı Kanun ve 5326 Sayılı 

Kabahatler Kanunu gereğince Belediye Zabıta Müdürlüğünün denetim görevlilerince gerekli tutanak tanzim 

edilerek, Belediye Encümenince cezalandırılırlar. 

b) M Plaka Ticari TaĢıt Tahsis Belgesi alan veya alacak olan minibüs sahipleri bu yönetmelik gereği yetkili 

birimler, kurumlar tarafından alınacak kararlara uymakla yükümlüdür. Verilen Ticari TaĢıt Tahsis Belgesi 

alanın lehine sürekli müktesep hak oluĢturmaz. 

c) KırĢehir Belediyesi; yayımlamıĢ olduğu M plaka ticari minibüs yönetmeliğini günün Ģartlarına, kanun, tüzük 

veya yönetmeliklere göre yeniden oluĢturabilir. Araç sahipleri, kendinden veya aracından istenen tüm 

nitelikleri hizmet verdikleri süre içerisinde sürekli olarak sağlamak ve taĢımak zorundadır. 

d) Minibüs sahipleri araçlarının çalıĢmadığı veya çalıĢtırılmadığı günler için KırĢehir Belediyesine ödemesi 

gereken ücretleri ödemekten kaçınamaz, geri ödenmesini talep edemez. 
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e) Hizmetlerin aksamaması için her hatta bir durak temsilcisi belirlenmesi ve resmi tatil günleri ile geceleri 

çalıĢmak üzere yeteri kadar nöbetçi araç bırakılması ve nöbet çizelgesinin yapılması zorunludur. Gerekli 

hallerde UlaĢım Hizmetleri Müdürlüğü UlaĢım Hizmetleri ġefliği bu nöbet çizelgesini isteyebilir. 

f) KırĢehir Belediyesinin Ruhsatlandırdığı Ticari Plakalı araçların üzerinde (M) durak, güzergah, hat ,plaka, 

yazıları haricinde hiç bir Ģekilde afiĢ, reklam, amblem, isim, fotoğraf, stıkır, vb yazı bulunmayacaktır. 

g) Sosyal Medya üzerinden Reklam verecek olan Ticari Plaka iĢletmecileri Belediyemiz UlaĢım Hizmetleri 

Müdürlüğünden gerekli izinleri alarak Belediye Meclisince belirlenen ilan reklam ücretini yatırmak Ģartı ve 

çalıĢmıĢ olduğu ilgili plaka sahibinin sabit numarasını yoksa GSM numarsını vererek Türk Ticaret Kanunu 

Ġlgili Maddeleri hükümlerini aĢmamak Ģartı ile sosyal medya üzerinden reklam verebilirler. 

h) Duraklarda Bağırmak yolcuya müdahale etmek ayakçılık, değnekçilik hanutçuluk, çıgırtkanlık yapmak 

kesinlikle yasaktır. Aksini yapanlar hakkında Kabahatler Kanunuda belirtilen maddeler kapsamında cezai 

iĢlem uygulanır.  

i) Bu yönetmeliğe göre M plaka ticari minibüs iĢletmeciliğini alan iĢletmeci yukarıdaki maddelerin tamamını 

okumuĢ ve kendi rızasıyla kabul etmiĢ sayılır. YayımlanmıĢ ve yayımlanacak tüm ilgili Kanun, yönetmelik, 

tüzük ve duyurulara kayıtsız, Ģartsız, tam olarak uyacağını, aykırı hareket etmesi durumunda iĢletmeciliğinin 

iptal edileceğini, bu durumda hiç bir hak, zarar, ziyan ve benzeri bedel talebinde bulunmayacağını kabul ve 

taahhüt eder. Ayrıca durak yerleri Ģekilleri, çalıĢma usulleri ile araç nicelik ve nitelikleri KırĢehir Belediyesi 

tarafından gerek duyulduğunda değiĢtirilebilir. Ticari minibüs iĢletmecileri yapılan değiĢikliğe itirazsız, 

hiçbir hak, zarar, ziyan, bedel talebinde bulunmaksızın kabul etmek, gereklerini yerine getirmek ve uymak 

zorundadırlar. 

Suç sayılan fiiller ve cezalar aĢağıda sıralanmıĢtır. 

(1) Araçta bulunması gerekli belgelerin (Araç Ruhsatı, Ticari TaĢıt Tahsis Belgesi, vergi levhası, sürücü tanıtım 

kartı), kontrolde ibraz edilmemesi, 

(2) Ġstiap haddinden fazla yolcu alınması(araçta bulunan yolcu koltuk sayısı), 

(3) Yolculara kaba davranılması ve hakarette bulunulması, 

(4) Gidilmesi gereken yere kadar müĢterisini götürmemek, 

(5) Bilgi vermeden taĢımacılığa ara verilmesi (ölüm ve hastalık hariç) 

(6) Ticari minibüslerin yolcularını kaza, arıza vs. mücbir sebepler haricinde yollarda aktarma yapmaları, 

yolcuların gideceği son noktaya kadar götürmemeleri, 

(7) Karayolları trafik kanunu gereği bulunması zorunlu olan avadanlık ve teçhizatın bulundurulmaması, 

(8) Yüksek sesle yolcuları rahatsız edecek Ģekilde müzik yayını yapılması, seyir halinde iken cep telefonunu 

kullanması, 

(9) Araçta sigara içilmesi veya içilmesine izin verilmesi, 

(10) ġoför ve iĢleticinin kılık ve kıyafetlerinin görgü kurallarına uygun düzgün ve düzenli olmaması, 

(11) Aracın pis, kirli, kırk camlı ve koku neĢreder durumda bulunması, 

(12) Mal ve can güvenliğini tehlikeye düĢürecek Ģekilde araç kullanılması, 

(13) Yırtık, sökük döĢeme ve kırık koltuklarla yolcu taĢınması, 

(14) Araçlarda patlayıcı, parlayıcı maddeler, kesici ve delici aletler ile kötü koku yayan maddelerin taĢınması, 

(15) Seyrüsefer esnasında araç içinde yolcu harici kiĢi veya kiĢilerin bulunması, 
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(16) Duraklarda, çevre sakinleri, müĢteri, resmi veya gayri resmi vb. kuruluĢların huzur ve rahatlığını bozacak 

davranıĢlarda bulunmak 

(17) Nöbetçi olduğu halde durakta bulunmadığı (ölüm ve hastalık harici) 

(18) ĠĢletme ruhsatı ve Ģoför çalıĢtırma izin belgesinde tahribat yapmak, 

(19) ġoförler odası üyeliğini kaybetmesi, 

(20) Aracını herhangi bir sebeple veya model değiĢikliğinden dolayı değiĢtirenler 30 gün içerisinde değiĢikliği 

bildirmemesi 

(21) Araçların camlarını renkli cam yapılması 

(22) Kendi durakları haricinde baĢka duraklarda veya yakınlarında bekleme yapıp yolcu alınması 

a) Yukarıdaki belirtilen fiillerin cezaları, Belediyenin emir yasaklarına uymamaktan 5326 sayılı Kabahatler 

Kanununun 32.maddesine göre cezai iĢlem uygulanır. 

b) Aynı yıl içinde suçun tekrarı halinde, sırası ile bir hafta ve iki hafta olmak üzere Belediye Encümenince 

“Faaliyetten men cezası” tatbik edilir. 

c) Suçların alıĢkanlık haline getirenlerin durumu, Belediye Meclisinde görüĢülerek ticari minibüs iĢletmeciliğinin 

iptaline gidilir. 

d) Ticari minibüs iĢletmeciliği iptal edilen iĢleticiye bir daha ticari minibüs iĢletme izni verilip verilmeyeceği 

Belediye Meclisinin yetkisindedir. 

Madde 16- Yönetmelik yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 6 ay içerisinde KırĢehir Belediyesi il sınırlarında çalıĢan 

M plakalı ticari minibüsler yönetmeliğe uygun hale getirilecektir. Yönetmeliğe uymayan araçlar çalıĢamayacaktır. 

Yürütme 

Madde 17- Bu yönetmelik hükümleri KırĢehir Belediye BaĢkanlığı tarafından yürütür. 

Yürürlük 

Madde 18- Bu Yönetmelik, KırĢehir Belediye Meclisinin kabulüne müteakip, Valilik Makamına sunulmasından 

sonra yürürlüğe girer. 

Hüküm Bulunmaması 

Madde 19- Bu Yönetmelikte hüküm bulunmaması durumunda Belediye Meclisinin aldığı ve alacağı kararlar 

uygulanır. 
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