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Balıkesir Belediye Meclisi 05/ Temmuz / 2002 tarih, Cuma günü, saat:21.00’ de Belediye Başkanı
Ziyaettin TAN’ ın Başkanlığında 28 üyenin katılımıyla Belediye Meclis Salonu’nda toplandı.

MECLİS BAŞKANI: Gündem Gereğince ; Belediye Meclisimizin 20/06/2002 gün ve
72 sayılı kararı ile Alt Komisyona havale edilen, Belediyemiz Denetiminde Çalıştırılacak kişi başına
ücretle taşımacılık yapan Dolmuş Taksi ve Minibüslere ilişkin Yönetmeliğin güncelleştirilmesi ile
ilgili Alt Komisyonun Meclisimize sunmuş olduğu Yönetmeliği okutuyorum dedi ve okuttu;
BALIKESİR BELEDİYESİ DENETİMİNDE ÇALIŞTIRILACAK
KİŞİ BAŞINA ÜCRETLE TAŞIMACILIK YAPAN DOLMUŞ TAKSİ VE MİNİBÜSLERE
İLİŞKİN YONETMELİK
AMAÇ VE KAPSAM :
MADDE 1-Bu yönetmelik toplu taşımacılık hizmeti amacıyla Balıkesir Belediyesi sınırları ve
mücavir sahası içerisinde özel ve tüzel kişilerce çalıştırılacak kişi başına ücretle taşımacılık yapacak
ticari minibüslere ve ticari taksi dolmuşlara ilişkin esasları düzenler
YASAL DAYANAK:
MADDE 2-Bu Yönetmelik 1580 Sayılı Belediye Kanunu’nun 15.maddesinin 9 ve 10.fıkraları ile 1580
Sayılı Belediye Kanununun 19.Maddesinin 3666 sayılı yasa ile değişik 5.fıkrasına ve yine 2918 sayılı
Karayolları Trafik Kanunun ve Karayolları Trafik Yönetmeliğinin ilgili hükümlerine istinaden
Balıkesir Belediyesinin iznine ve düzenlemesine,denetlemesine,ruhsatlandırılmasına tabi olacaktır.
TANIMLAR:
MADDE 3-Bu Yönetmelikte yer alan deyimlerden:
Belediye
:Balıkesir Belediyesi’ni
Kent
:Balıkesir Belediyesi sınırları ve mücavir sahası içerisinde kalan alan
Belediye Meclisi
:Balıkesir Belediye Meclisi’ni
Belediye Encümeni
:Balıkesir Belediye Encümeni
İşletme
:Özel ve/veya tüzel kişilerin bu yönetmelik çerçevesinde ticari araçlarla
kent içinde sağlayacakları toplu taşımacılık hizmetini
Teknik Kurul
:Balıkesir Vilayeti İl Trafik Komisyonunca belirlenen uzman kişiler
(Belediye Başkanlığından da bir uzman temsilcinin katılmasıyla)
İşletici :Bu yönetmelik uyarınca çalışan aracın ruhsat sahibi,özel veya tüzel
kişiyi
Ruhsat
:İşleticiye bu yönetmelik uyarınca işletme yapmak üzere Belediye
tarafından düzenlenip verilen izin belgesini.
İşleticiler Temsilcisi :Bu yönetmelik uyarınca çalışan işleticilerin bağlı oldukları ve/veya
Oluşturacakları dernek ve/veya kooperatiflerin yasal olarak
temsilcilerini
Sürücü
:Bu yönetmelik uyarınca aracın sürücüsünü
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Araç :İşleticinin yönetmelik çerçevesinde çalıştırdığı ve 2918 sayılı
Karayolları Trafik Kanununa
bağlı olarak çıkartılan Karayolları Trafik Yönetmeliğinin tanımladığı
minibüs ve taksi dolmuşları kapsar.
İşletme Yılı :Her yılın Ocak ayı başında bir sonraki yılın Aralık ayı sonuna kadar olan süreyi
Hat :İşleticinin toplu taşımacılık hizmeti yapmak üzere Belediye ve İl Trafik
Komisyonunca
tespit edilen çalışma hattıdır.
Güzergah
:Aracın çalıştığı hatta gidiş ve dönüşte izleyeceği yol.
Terminal
:Aracın güzergah başında ve sonunda indirme - bindirme manevra ve bekleme yapacağı
ana durağıdır.
Durak
:Aracın güzergah boyunca indirme - bindirme amacı ile duraklama yapacağı son
noktaları.
İfade eder bu yönetmelikte yer alan ve açıklanmayan diğer deyimler
için ilgili yasa, tüzük ve yönetmeliklerden yapılmış bulunan tanımlar geçerlidir.
GENEL YETKİ VE KARAR:
YÖNETMELİĞİN MEVZU VE DAYANAĞI:
MADDE 4-İşletmenin başlaması ve devamı madde 2 de anılan yasal dayanak uyarınca Balıkesir
Belediye Meclisinin yetkisindedir. Balıkesir Belediye Meclisinin kararı,izin alan işletici lehine tekel
hakkı yaratmaz. Belediye Meclisi gerekli gördüğü anda genel olarak işletmeyi veya herhangi bir
işleticinin,işletme iznini sona erdirebilir bunun dışında işleticinin işletme hizmeti bu yönetmelikte
belirtilen koşullar çerçevesinde Belediye Meclisinin kararına gerek olmaksızın da sona erebilir.
MADDE 5-Trafik Komisyonlarınca belirlenen teknik ve uzman kişilerin hazırlayacağı rapora göre
Balıkesir İline ticari plaka ihtiyacı duyulursa hazırlanacak rapor İl Trafik Komisyonunda görüşülerek
karara bağlandığında,durum İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü aracılığı ile Bakanlar
Kuruluna sevk edilir.
Bu konudaki yazışmalar Balıkesir Emniyet Müdürlüğü tarafından yürütülür.
MADDE 6-Bakanlar Kurulu Kararı ya da uygun mütaalasından sonra Balıkesir İline ticari plaka
kontenjanı verildiği takdirde,
a) Plaka ihalesi ile ilgili konular
b) Ticari araçların çalışabilecekleri güzergahlar ilan edilir.
c) Balıkesir ili halen ticari plaka sınırlaması dışında olduğundan bu işlemler İl Trafik
Komisyonunca görüşülerek karara bağlanır.
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MADDE 7-Belediyenin izin verdiği güzergahlardaki halkın toplu taşıma hizmetleri yerine getirmesi
gayesi ile azami sayıları çalışma hatları, ruhsat harç miktarları ve tefrik edilecek para cezaları
Belediye Encümenince tayin ve tespit olunmak üzere minibüs ve dolmuş taksi çalıştırılmasına
Belediyece izin verilir.
MADDE 8-Ticari Minibüs, Dolmuş taksi çalıştırma izni verilen şahıs ve araçlar Karayolları Trafik
kanunu, Trafik yönetmeliği ve diğer mevzuata harfiyen uyduktan başka Belediye Kanununa,Belediye
Zabıta Talimatnamesine, İl Trafik Komisyon Kararlarına ve iş bu yönetmelikte belirtilen esaslara
riayet etmek zorundadırlar.
MADDE 9-Ticari minibüs,Dolmuş taksi çalıştırma izni kişi ve/veya tüzel kişiye,araca müktesep hak
bahşetmez.
Belediye kişi ve/veya tüzel kişiye verilen bu izni yönetmelikte sayılan mahsurlar halinde
ferdi olarak iptali,umumi şikayetler halktan gelecek reaksiyonlar ve trafik düzenlemelerinin
gerektirdiği zaruretler halinde de güzergahlarını değiştirmeye veya tamamen kaldırmaya Belediye
Başkanlığının teklifi ile İl Trafik Komisyonu yetkilidir.
MADDE 10-Çevre köylerden Balıkesir Belediyesi sınırları içerisine yolcu taşıyan minibüsler
Çevre köylerden yolcu getiren minibüsler şehir içerisine iniş-biniş yaptıramazlar.Yolcularını
kendilerine tahsis edilen (İNİŞ-BİNİŞ DURAĞINDAN) yolcu alan minibüs başkaca hiçbir yerde
durmaksızın doğruca çalıştığı güzergahtan son durağına gider.
MADDE 11-Ticari Minibüs ve dolmuş taksi çalıştırabilmek için Belediyeden ruhsat alınması şarttır.
Aksine hareket edenler hakkında yürürlükteki yasalarda öngörülmüş müeyyideler
uygulanır.
İŞLETME RUHSATI VERİLMESİ:
(RUHSAT ALMA ESASLARI)
MADDE 12-İl Trafik Komisyon Kararı gereğince ticari minibüs ve dolmuş taksi tahsis belgesi alanlar,
Belediye Gelir Müdürlüğüne başvurarak ;
İşletme yılı hat ruhsat ücreti:
a) Minibüsler..................-TL ücret karşılığı hat güzergah ücretini harç olarak OCAK ayı
sonuna kadar yatırırlar
b) Taksi dolmuşlar ..............-TL ücret karşılığı hat güzergah ücretini harç olarak OCAK ayı
sonuna kadar yatırırlar.
c) Devir ücreti her yıl Belediye Meclisince belirlenen ücret kadardır.
d) Yeni açılacak minibüs ve taksi dolmuş hatlarında veya ilave araçlardan Belediye
Meclisince belirlenen miktar kadar katılım payı alınır.
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MADDE 13-Ticari minibüs ve dolmuş taksi ruhsatı alınabilmesi için aşağıdaki şartlara haiz olmak
gerekmektedir.
a) Bu yönetmelik çerçevesinde işletme yapmayı taahhüt ettikleri belirten bir dilekçe,
b) İl Trafik Komisyonu ticari minibüs ve dolmuş taksi tahsis belgesini,
c) Madde 12’deki ödemelerine ait alındı belgesini,
d) Nüfus Cüzdanı örneği,
e) İkametgah İlmühaberi,
f) (Başvuru tüzel kişilik adına yapıldıysa) İlgili meslek odasından tüzel kişilik belgesi,
g) İşleticinin bağlı olduğu vergi dairesi ve numarası,
h) Araçta çalışacak sürücünün Ticari araç kullanma belgesi Örneği
i) Şoförler ve Otomobilciler Odasından alınacak üyelik belgesi
MADDE 14-Başvuru belgeleri eksiksiz ve geçerli olanlara ilgili Balıkesir Belediye Meclisi kararı
uyarınca bir işletme yılı süresince, geçerli işletme ruhsatı verilir.
İşletme Ruhsatına madde 12 ve 13’daki temel bilgilerin yanı sıra işleticinin çalışacağı
hat ve güzergah belirtilir.
MADDE 15-Alım satım ve diğer hallerde keyfiyet ticari minibüs ve dolmuş taksi sahibi tarafından en
geç 30 gün içinde yazılı olarak Belediye ye bildirilmesi ve kalan taksitini ödeyerek ruhsatının
değiştirilmesi mecburidir.
Buna riayet etmeyenlerden bir yıllık harç tutarı kadar ceza alınarak ruhsat yenilenir.
Hak sahibinin ölümü halinde ise varisler ölüm tarihinden itibaren 60 gün içinde yazılı
olarak Belediye ye bildirmesi ve kalan taksitini ödeyerek ruhsatının değiştirilmesi mecburidir.
Ayrıca yeni hak sahiplerinden de devir ücreti alınarak ruhsat verilir.Buna riayet
etmeyenlerden bir yıllık harç tutarı kadar ceza alındıktan sonra ruhsatı yenilenir.
MADDE 16-Madde 12 ve 13’da belirtilen belgeler Belediye Trafik Zabıta Müdürlüğünce her işletici
için ayrı ayrı tutulacak sicil dosyalarına konulur.
MADDE 17-Belediye den ruhsat olmaksızın kent içerisinde işletme yapılamaz,yapanlar faaliyetten
men edilir.
MADDE 18-İşletme ruhsatı verildiği işletme yılı için geçerlidir ve harca bağlıdır. Harç bedeli her
işletme yılı için Belediye Meclisi tarafından saptanır.
Ruhsat harcını öngörülen zaman ve miktarda ödemeyen işleticinin ruhsatı geçersiz
duruma düşer. Ruhsatı bu şekilde geçersiz olan yada durumu ve tutumu ile bu yönetmeliğe aykırı bir
duruma gelen yönetmelik hükümleri gereğince ruhsatı iptal edilir.
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MADDE 19-Ruhsatın her işletme yılı vize yapılması gerekir.
Ruhsat Ücreti, her yılın Bütçe döneminde günün şartlarına göre Balıkesir Belediye
Meclisince yeniden tespit edilir ve her yılın Ocak ayında Tahsil edilir.
Ruhsatın yenilenmesi için geride kalan işletme yılına ilişkin olarak işleticinin Belediye’
ye her hangi bir borcunun kalmamış olması gerekmektedir.

MADDE 20-Ruhsat ne süre için verilirse verilsin trafik ruhsatnamesinde gösterilen süre içerisinde
geçerlidir. İşleticinin Karayolu Trafik Kanunu ve tüzüğüne uygun hareket etmesi koşulu saklıdır.
İSLETME KOŞULLARI:
MADDE 21-İşletici, bu yönetmelikte belirtilen istisnaların dışında, işletme yılı boyunca aracını
Belediye Otobüs İşletmesinin çalışma gün ve saatleri boyunca işletmede tutmak zorundadır.
MADDE 22-İşletici, ruhsatında belirtilen hat ve güzergaha aynen uyacaktır. Saptanmış bulunan
güzergah, işletici veya sürücü tarafından değiştirilemez, bölünemez ve kısaltılamaz.
Ancak Belediye ve İl Trafik Komisyonu, kent trafiğini altyapı çalışmaları, kamu
güvenliği gibi nedenler ile geçici bir süre güzergah, terminal, durak değişikliği isteyebilir. İşletici
öngörülen bu değişikliklere uygun hareket etmek zorundadır.
MADDE 23-İş Yasalarında belirtilenler dışında aracın uzun süreli onarım gerektirecek bir kazaya
uğraması da işletici için mücbir sebep sayılır. Böyle bir durumda işletici bir dilekçe ile Belediye
Trafik Zabıta Müdürlüğüne başvuracaktır.
Mücbir sebepler dışında, işletici Belediye’ nin bilgi ve onayı olmaksızın aracını taşıma
yapmaktan alıkoyamaz.
Belediye Otobüs İşletmesi çalışabildiği takdirde meteorolojik koşullara mücbir sebep
sayılmaz.
MADDE 24-Aynı hat ve güzergahta birlikte çalışmak amacıyla ortak terminal noktasına bağlı araçlar
aynı yöne doğru işgünleri, cumartesi ile dini ve milli bayram günleri 07.00-20.00 saatleri arasında
tamamen dolmayı beklemeksizin en fazla 5 dakika arayla sefer düzenlemek zorundadırlar. Belirtilen
gün ve saatlerin dışında bu süre en fazla 2 katına çıkabilir.
İşletici bağlı olduğu terminalin en az bu düzeyde hizmet vermesini engelleyecek şekilde;
terminalden erken ayrılamaz. Geç katılamaz,Terminal ve duraklarda aşırı bekleme yapamaz.
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MADDE 25-Müracaatları kabul olunanların Belediye Trafik Zabıta Müdürlüğü tarafından evrakları
tetkik ve tahkik olunan yönetmeliğe uygun olanların gerekli harçları alındıktan sonra ilgiliye çalışma
ruhsatı verilir.
Çalışma ruhsatı Belediye Başkanlığının imzası ve mührü ile tekamül eder.
İŞLETME KOŞULLARI:
(TİCARİ MİNİBÜS VE DOLMUŞ TAKSİLERİN ÇALIŞMA ESASLARI)
MADDE 26-Ticari minibüs ve Dolmuş taksi sürücüleri güzergah dışına çıkamazlar,güzergah dışında
yolcu taşımacılığı yapamadıkları gibi trafik ruhsatlarında yazılı miktardan fazla yolcu alamazlar.
MADDE 27-Yolcu daveti için çığırtkanlık yapılamaz.
MADDE 28-Ticari minibüs ve Dolmuş taksi sürücüsünün kendi şahsi işleri olduğunda,aracın İkmalBakım ve Onarım nedeni ile güzergahını terk ettiğinde araçta sürücüsünden başka kimse
bulundurulmayacaktır.
MADDE 29-Ticari minibüs ve Dolmuşların kendileri için belirtilmiş ve levha ile de gösterilmiş olan
ara duraklar dışında yolcu indirip-bindirmesi yasaktır.
MADDE 30-Trafikçe belirtilen hız sınırlarını aşarak araç kullanmak yasaktır.
MADDE 31-Ticari minibüs ve Dolmuş taksi içerisinde sigara içilemez.Araç sürücüsü, sigara içmeye
teşebbüs eden yolcuyu ikaz ederek sigara içmesini önleyecektir.
MADDE 32-Ticari minibüs ve Dolmuş taksi sürücüsü aracın iç ve dışını temiz tutmaktan sorumludur.
Camı kırık,kapıları kapanmayan veya tutmayan rahat açılıp kapanmayan vasıta ile
dolmuşçuluk yapılamaz.
MADDE 33-Ticari minibüs ve taksi dolmuşların ön sağ üst camlarına çalışma güzergahının yazılıp
asılması mecburidir.
MADDE 34-Ticari minibüs ve taksi dolmuş sürücülerinin yolculara iyi muamelede bulunmaları,
yolcularla münakaşa etmemeleri; iyi bir kıyafet taşımaları şarttır.
MADDE 35-Her hangi bir hatta çalışan minibüs ve dolmuş taksi mükellefi araç değiştirdiği zaman
Belediye den ruhsatını değiştirmek zorundadır.
Denetim esnasında araca ait gerekli belgelerin görevliye ibrazı zorunludur.
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MADDE 36-Ticari minibüs ve taksi dolmuşların almakta oldukları ücret miktarını belirtir tarifenin
Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanlığınca tasdikli olanını aracın içinde müşterinin rahatlıkla
görebileceği bir yere asmakla zorunludur.
MEDDE 37-Ticari minibüs dolmuşlarda en çok 14 koltuk bulundurulacaktır ve ayakta yolcu
taşınmayacaktır.
Taksi dolmuşlarda en çok 5 koltuk bulundurulacaktır ve ayakta yolcu taşınmayacaktır.
MADDE 38-Ticari minibüs ve taksi dolmuş araçlarının güzergahı dışında yolcu taşıması kesinlikle
yasaktır.
MADDE 39-Ticari minibüs ve taksi dolmuş vasıtaların taksi gibi yolcu taşıması yasaktır. Bu hal
dolmuş çalışma ruhsatının iptalini gerektirir.
MADDE 40-Belediyece ruhsatı iptal edilen aracın kaçak olarak güzergahta çalışmasına göz yuman ve
Belediye ye ihbar etmeyen diğer dolmuşçular cezalandırılır.
MADDE 41-Güzergahta sadece depolama yerlerinde bekleme yapılacak,yolcu bekleme yerlerinde ise
bir araçtan fazla araç bulunmayacaktır. İkinci aracın bekleme yerine gelmesi durumunda ise öndeki
araç yolcu olmasa dahi hareket edecektir.
Kalkış yerinde bir kahya görevlendirmek sureti ile araçların sırasıyla hareket ederek
yönlendirilmesinden bu kişi sorumlu tutulacaktır.
MADDE 42-Ticari minibüs ve taksi dolmuş sürücüleri yolcu indirme - bindirme işlemlerini,
güzergahlarda levhalarla belirlenen durak yerlerinde yapacaklardır.
MADDE 43-Ticari minibüs ve dolmuş taksiler günün 07.00 ile 20.00 saatleri arasında güzergahlarında
çalışacaklar, ayrıca her güzergahta geceleri mevsim şartlarına göre saat 24.00 veya 01.00’e kadar
mevcut duraklardaki araç sayısının en az % 25’i kadar nöbetçi araç bulundurulacaktır.
MADDE 44-Ticari minibüs ve taksi dolmuşlar Belediye Otobüs duraklarında duramaz ve yolcu
alamazlar.
MADDE 45-Ticari minibüs ve dolmuş taksi sürücülerinin kılık ve kıyafetleri Şoförler ve
Otomobilciler Odası Başkanlığınca tespit edilecektir.
MADDE 46-Güzergahlarda çalışan ticari minibüs ve dolmuş taksiler hava karardığında iç lambası
yanık bulunduracaklardır.
Araçta yolcu olduğunda müzik yayını yapamayacaklardır.
MADDE 47-Mahalle aralarında en az 250 m.de bir şehir merkezinde ise en az 100 m.de bir yolcu
indirme-bindirme yerleri tespit edilerek levhalar konulacaktır.
Tepe lambalarında (minibüs dolmuş ve taksi) ibaresi bulunacak hat numarası ve güzergah
isimleri yazılacaktır.
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MADDE 48-Ticari minibüs ve dolmuş taksiler beyaz renge boyanacak ve ayrıca ön cam hariç olmak
üzere camların hemen altından çevreleyen numunesine uygun 10 cm. genişliğinde kırmızı düz kuşak
bulunacaktır.
Kuşağın altında ise aracın her iki tarafına güzergahın başlangıç ve bitiş yerleri
yazılacaktır. Ayrıca dolmuş taksilerin ön kapılarına plakaları yazılacaktır.
MADDE 49-UYGULANACAK CEZA LİSTESİ:
SUÇUN CİNSİ
1-KÖTÜ ŞOFÖR
ÇALIŞTIRMAK
2- RUHSAT
ALMAMAK

1.CEZA

2.CEZA

YÜRÜRLÜKTEKİ PARA CEZASI
“

“

3.CEZA
7 Gün Men
1 Ay Men

3-GÜZERGAH

LEVHASI
ASMAMAK
4- FAZLA YOLCU
ALMAK
5- ÇIĞIRTGANLIK
YAPMAK
6- DURAK DIŞI
DURMAK
7- YAYA KALDIRIMINA
YANAŞMADAN
DURMAK
8-ARAÇTA SİGARA
İÇMEK
9-ARACI TEMİZ
TUTMAMAK
10-GÜZERGAH
DIŞI ÇALIŞMAK “
11-BOZUK ARAÇLA
ÇALIŞMAK
12-KIRIK CAMLI
ARAÇLA ÇALIŞMAK
13-YOLCUYA KÖTÜ
MUAMELE
14-TAKSİCİLİK
YAPMAK
“
15-BELEDİYE OTOBÜS
DURAĞINDAN
YOLCU ALMAK “

“

“

15 Gün Men

“

“

5 Gün Men

“

“

1 Ay Men

“

“

7 Gün Men

“

“

1 Ay Men

”

“

15 Gün Men

“

“

10 Gün Men

“

3 Gün Men

“

“

1 Ay Men

“

“

20 Gün Men

“

“

10 Gün Men

“

7 Gün Men

“

7 Gün Men
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SUÇUN CİNSİ
1.CEZA
2.CEZA
16-GÜZERGAHI
TAMAMLAMADAN YÜRÜRLÜKTEKİ PARA CEZASI
İLK KALKIŞ
YERİNE DÖNMEK
“
“
17-GEREKLİ BELGELERİ
GÖREVLİYE İBRAZ
ETMEMEK
“
“
18-SÜRESİ İÇERİSİNDE
RUHSATINI YENİLEMEMEK “
“

3.CEZA

1 Ay Men
7 Gün Men
Faaliyetten Men

= Kuralların sürekli ihlali halinde Ticari Minibüs ve Dolmuş Taksilerin araç ruhsatı iptal edilir.
MADDE 50-Bu cezalar Trafik Zabıta ve Zabıta Memurlarının suç zabtı üzerine Belediye
Encümenince verilir. Her araç için ayrı kartele tanzim edilerek Her ruhsat sahibi için tutulan sicillere
ayrı ayrı işlenerek titizlikle takip edilir.
Tekerrür halinde verilecek cezalar suçun işlendiği sayıya göre tespit olunur.
MADDE 51-Aracın çalışmaktan men cezasına rağmen aynı suçu işlemekte devam eden minibüs ve
dolmuş taksi işleticisinin ruhsatı iptal edilir ve aracı güzergahtan çıkarılarak dolmuşçuluktan men
edilir.
Ayrıca durum Trafik Müdürlüğü’ ne de bildirilir.
MADDE 52-Ticari minibüs ve dolmuş taksi işleticisi hakkında verilen cezaları Şoförler ve
Otomobilciler Odası Başkanlığına bir yazı ile bildirilerek işleticinin meslek kuruluşu olarak ıslahının
temini rica edilir.
DİĞER HÜKÜMLER:
MADDE 53-Ticari Minibüs ve Taksi Dolmuşların çalışma güzergahları Belediye ve İl Trafik
Komisyonunca belirlenir.
MADDE 54-Belediye Trafik Zabıta Müdürlüğü ve Zabıta Müdürlüğü ticari minibüs ve taksi
dolmuşların çalışmalarını sıkı bir şekilde takip ve kontrol etmekle yükümlüdür.
MADDE:55-Trafik Zabıta Müdürlüğü ile S.O. İşletmesi Müdürlüğü otobüs duraklarına yakın
olmamak üzere uygun yerlere levha koyarak dolmuş taksi yolcu indirme ve bindirme durağı ihdas
edilecek yerleri tespit edecekler ve Başkanlığın onayı ile yürürlüğe koyacaklardır.
Bu durakların önüne park yasağı konulacak ve bu durak yerlerine başka bir aracın park
etmesi önlenecektir.
Aksine park eden araçlara Belediye Zabıta Talimatnamesine göre yürürlükteki para cezası
tarh edildikten başka Trafik Şube Müdürlüğü’ ne de yazı ile suç duyurusunda bulunacaktır.
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MADDE 56-Belediye otobüs durağından yolcu alınması ruhsat iptalini gerektiren bir davranıştır.
MADDE 57-Ruhsat sahibinin hastalık, kaza, tamir vb. sebeplerden dolayı belli bir süre çalışmaması,
harç ve vecibeler bakımından ruhsat sahibine herhangi bir hak bahşetmez.
Dolmuş işleticisi dolmuşçuluktan vazgeçtiğini resmen beyan edip ruhsatını iptal ettirmedikçe
Belediye ye karşı sorumluluğu devam eder.
MADDE 58-Ticari minibüs ve dolmuş taksilerin kalkış ve duruş yerleri Belediye Encümenince ve İl
Trafik Komisyon Kararları doğrultusunda tespit edilerek gerektiğinde değiştirilir.
Belediyeden dolmuş çalıştırma ruhsatı alan işletici iş bu yönetmelik hükümlerine harfiyen
uymayı kabul ve taahhüt etmiş sayılır.
MADDE 59-Ruhsat iptali: İşleticilikten vazgeçme veya aracın kullanılmaz hale gelmesi gibi haller
sebebiyle boşalan sayıyı yeni araçla doldurup doldurmamakla Belediye serbesttir.
Bu durumda karar vermeye Belediye Encümeni yetkilidir.
TERMİNAL VE DURAKLAR:
MADDE 60-Terminal ve duraklar, genel trafik açısından sakıncalı olmayan ve Belediye Otobüs
İşletmesi araçlarını engellemeyen biçimde Belediye ve İl Trafik Komisyonu tarafından belirlenecek
yerlere konumlandırılacaktır.
MADDE 61-Terminal ve duraklar hiçbir şekilde aracın temizlenmesi, bakım ve onarımı gibi
nedenlerle işgal edilemez.
MADDE 62-Belirlenen terminal ve durakların dışında indirme- bindirme ve bekleme yapılamaz.
ARACTA ARANAN NİTELİKLER :
MADDE 63-Ticari minibüs ve taksi dolmuşlarda uygulanacak yaş haddi İl Trafik Komisyonunca
belirlenir.
MADDE 64-Araçların iç ve dış düzeni Trafik Yönetmeliğine uygun olacaktır.
Araç dış cephesinde, yalnızca Belediye ve İl Trafik Komisyonunca belirlenecek yer ve
standartlarda hat numarası, hat adı ve güzergahını belirten işaretler taşıyacaktır.
Ancak İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Dairesi Başkanlığı’nın konuda
karar ya da emirleri olursa uygulama aynen yapılacaktır.
Aracın içerisinde yasa ve tüzükler ile Belediye’ nin öngördüğü bilgi ve uyarı levhaları
dışında hiçbir yazı , afiş poster vb. ile aksesuar olmayacaktır.
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MADDE 65-Trafik Kanununa ve Trafik Yönetmeliği Hükümlerine aykırı bir duruma düşen hurdaya
çıkarılan veya kaza nedeniyle çalışamaz duruma gelen araç işleticilerin yeni alacakları araç için ruhsat
yenileme süresi 90 (doksan) gündür.
Ancak Belediye ye yazılı olarak bilgi vermek zorundadırlar,süreyi aşanlardan bir yıllık harç
tutarı kadar ceza alınarak ruhsatı yenilenir.
DENETİM VE CEZALAR:
MADDE 66-İşletici ve/veya sürücü ile araç bu yönetmeliğe uygunlukları açısından Belediye Trafik
Zabıta Müdürlüğü ile Belediye Zabıta Müdürlüğünün görevlendirdiği görevliler tarafından
denetlenecektir.
İşletici ve/veya sürücü anılan görevlilerin talimatlarına hemen uymakla yükümlüdür.
MADDE 67-İş bu yönetmeliğin trafik ruhsat işleri ilgili hükümlerinin takibinde,denetim ve
kontrollerinde Belediye Trafik Zabıta Müdürlüğü,ruhsat harçlarının tahsilinden de Hesap İşleri Gelirler
Müdürlüğü sorumludur.
Belediye Otobüs İşletmesi kontrollerinden sorumlu kişilerle de yönetmelik hükümlerine
aykırı hareket eden ticari minibüs ve dolmuş taksi şoförleri hakkında rapor tanzim etmeye yetkilidir.
MADDE 68-GEÇİCİ MADDELER
GEÇİCİ MADDE 1-Bu yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce kent içerisinde minibüs ve ticari
dolmuş taksi ile Belediye denetiminde toplu taşımacılık hizmeti yürütenlerde bu yönetmeliğe tabidir.
Mevcut işleticiler, bu yönetmeliğin gerektirdiği işlemleri 30 (otuz) gün içerisinde tamamlamak
zorundadır.
GEÇİCİ MADDE 2-Bu yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihte eğer ticari araçlarda yaş tahdidi varsa,
yaşını aşan araçlar ilk işletme yılı başına kadar yenilenecektir.
DİĞER HÜKÜMLER
MADDE 69-Bu yönetmeliği Balıkesir Belediye Başkanı yürütür.
MADDE 70-İş bu yönetmeliğin uygulamasında doğabilecek uyuşmazlık halinde Balıkesir
Mahkemeleri yetkilidir.
MADDE 71-Bu yönetmelik Balıkesir Belediye Meclisince yayınlandığı tarihten itibaren yürürlüğe
girer.
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MECLİS BAŞKANI: Belediyemiz Denetiminde Çalıştırılacak kişi başına ücretle
taşımacılık yapan Dolmuş Taksi ve Minibüslere ilişkin Yönetmeliğin güncelleştirilmesi ile
ilgili evrakın okunmasına müteakip, bu dosya üzerinde bir görüş belirtmek isteyen bulunup
bulunmadığını sordu. Herhangi bir görüş belirtmek isteyen olmadığına göre oylamaya
geçileceğini bildirdi Yapılan oylama neticesinde; Belediyemiz Denetiminde Çalıştırılacak
kişi başına ücretle taşımacılık yapan Dolmuş Taksi ve Minibüslere ilişkin Yönetmeliğin
güncelleştirilmesi hususu oybirliği ile kabul edildi.

