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Teklif Birimi ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ 

Teklif Tarih ve No 27.02.2009 / 69 

Teklifin Özü Toplu Taşıma Yönetmeliğine ek madde konulması. 

             K  A  R  A  R : 

 Başkan, Toplu taşıma yönetmeliğinin kabulünden sonra, Akıllı Karta geçilmesi, Minibüslerin kaldırılması, 

Özel Halk Otobüs İşletmecilerinin şirketleşmesi gibi değişiklikler bulunduğunu, zaman zaman ciddi sıkıntılar 

yaşandığını, bu olumsuzlukların izalesi için yönetmelikte değişiklik yapılmasının gerektiğini belirterek, toplu taşıma 

Yönetmeliğine ek madde konulması hakkındaki teklifi oya sunmuştur. 

 Yapılan işaretle oylama sonunda; Toplu Taşıma Yönetmeliğine; 
“1-TOPLU TAŞIMA YÖNETMELİĞİNİN UYGULAMA ŞEKLİ BAŞLIKLI 5. MADDESİ. 

e) Özel Toplu Taşıma araçlarının Sahibi işleticisi, bağlı olduğu oda, dernek, şirket, kuruluş: Fiyat tarifeleri, 

hareket proğramları ve güzergahlar, gibi Belediye organlarının belirlemede ve düzenlemede yetkili olduğu konularda 

karar alamazlar. 

f) Toplu Taşıma araçlarından yararlanan şahıslar, 40 (Kırk) dakika içinde, bir sonraki toplu taşıma aracına 

binerse, kullandığı bilete % 50 indirim uygulanır. (40 Kırk dakikalık süre yolcunun ilk bindiği saatle başlar.) 
2-TOPLU TAŞIMA YÖNETMELİĞİNİN  TAŞIMA ÜCRET TARİFESİ VE MALİ KONULAR BAŞLIKLI 21.  

MADDESİNE : 

e) Her kart kullanıcısından kart başına bir defaya mahsus 3 (üç) TL kart depozit bedeli alınır. Kartın kullanılır 

bir şekilde iadesi durumunda o günkü depozit ücreti üzerinden kart sahibine ödeme yapılır. Depozit bedeli Her yıl 

Zabıta Müdürlüğünün Teklifiyle Belediye Meclisince belirlenir. 
3- TOPLU TAŞIMA YÖNETMELİĞİNİN 23. MADDESİNİN SUÇUN NİTELİĞİ BAŞLIKLI CETVELİNE 

37-Toplu Ulaşımı temsil eden kurum veya kuruluşun ulaşımla ilgili mevzuatı uygulamaması veya 

uygulatmaması halinde: 

Cezası: Birincisinde (H), ikincisinde (I) tekerrüründe, son verilen cezanın 10 (on) katına kadar ceza-i işlem 

uygulanır. 

38-Toplu Taşıma Araçlarını Temsil eden ortaklığın, kuruluşun, ücret, hat, hareket, davranış… vs konularla 

ilgili karar alıp uygulaması veya uygulamakta ısrar etmesi durumunda 

Cezası: Birincisinde (H), ikincisinde (I), tekerrüründe son aldığı cezanın 10 (on) katına kadar ceza-i işlem 

uygulanır. 

39-Toplu Taşıma hizmetlerinde yararlananlardan, 40 (Kırk) dakikalık süre içinde bir sonraki araca bindiğinde 

ücret alınması halinde: 

Cezası: Birincisinde (E), ikincisinde (G), üçüncüsünde (I), tekerrüründe 10 (on) gün hattan men ve (I) gurubu 

caza-i işlem uygulanır. 

40- Sağlam ve kullanılabilir şekildeki Çorum Akıllı kartını iade edene depozit bedeli ödenmemesi halinde 

ilgilisine (kurum, kuruluşa): 

Cezası: B Grubu ceza-i işlem uygulanır.”  Maddelerinin eklenmesi Arif Erdal’ ın ret oya karşı, OY 

ÇOKLUĞUYLA kabul edilmiştir. 
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