T.C.
KIRŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI
MECLİS KARARI
TOPLANTI TARİHİ
SAATİ
OTURUM
BİRLEŞİM
MECLİS BAŞKANI

: 09/05/2019
: 14:00
:1
:1
: Selahattin EKİCİOĞLU

1- AÇILIŞ

:

Belediye Meclisi, Belediye Başkanı Selahattin EKİCİOĞLU Başkanlığında 09/05/2019 Perşembe
günü saat 14:00’da Meclis Toplantı Salonunda Mayıs Ayı Meclis Toplantısı 1. Birleşimini yapmak üzere
toplandı.
2- YOKLAMA
:
Toplantıya Katılanlar;
Selahattin EKİCİOĞLU
Alaattin TATLI
Alattin AGAH
Aysel UZUN
Bayram KAYA
Faruk AKÇA
Mehmet DURAN
Murat ADIYAMAN

Akan EROĞLU
Osman UÇAR
Seçkin KOLUKIRIK
Şahap İlker KOCA
Şule Serap VURAL
Turgay KAYA
Yakup ASLAN
Yeter YİGİT

Nuri ARAZ
Demet KARAKOÇ AKAR
Deniz ARSLAN
Diğdem KUŞCU
Halil ASLAN
İrfan MARAŞ
İsmail KOZANHAN
Kahraman DEMİR

Abubekir KOÇYİĞİT
Turgut BEDİR
Kurtuluş AKÇAKAYA
Resul DURAN
Vedat SOYLU
Yusuf YAĞMUR
Mustafa ÇAKIR
Murat ALTIN

3- İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 07/05/2019 tarih ve E.670 sayılı yazıları ile “Otopark Ücret
Gruplarının Belirlenmesi” hakkındaki gündem dışı teklifinin gündeme alınması,
Oy Birliği ile Kabul edildi.
4- Bir önceki 08/04/2019 tarihli Nisan ayı Meclis Kararlarının okunmadan geçilmesi teklifi,
Oy Birliği ile Kabul edildi.

Selahattin EKİCİOĞLU
Meclis Başkanı

Mehmet DURAN
Kâtip Üye

Faruk AKÇA
Kâtip Üye

T.C.
KIRŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI
MECLİS KARARI
KARAR NO……….....: 45
KARAR TARİHİ …....: 09/05/2019
SAATİ………………...: 14:00
BİRİMİ………....….....: İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
KONUSU……….…….: İmar Komisyonu Raporu
OTURUM……….…....: 1
BİRLEŞİM……….…..: 1
MECLİS BAŞKANI .. : Selahattin EKİCİOĞLU
TEKLİF ÖZETİ…......: İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 30/04/2019 tarih ve E.637 sayılı teklifi,
Belediye Meclisinin 08.04.2019 tarih ve 41 nolu Kararında görüşülerek İmar Komisyonuna havale
olunan Vatandaşlardan ve Resmi Kurumlardan gelen 2 madde ve gündem dışı 2 maddeyi görüşmek üzere
İmar Komisyonu 25/04/2019 tarihinde saat 15.00’da toplanmıştır. Osman UÇAR, Turgay KAYA, İrfan
MARAŞ, Demet Karakoç AKAR ve Seçkin KOLUKIRIK’ın katılımıyla, Osman UÇAR Başkanlığında
İmar Komisyonu Toplantısı yapılmış ve Komisyon Raporu bildirilmiştir. Komisyon Raporu ile ilgili teklif
görüşüldü.
KARAR……………….:
1. Yenice Mahallesi 2391 ada 11 parsel numaralı taşınmazın çekme mesafesinin 5 metre olarak
düzenlenmesi talebi,
Adı geçen taşınmaz imar planında ayrık nizam 4 kata müsaadeli konut alanında kalmaktadır. Söz
konusu parselin bulunduğu ada ve çevresinde Ortaköy Caddesine bakan parsellerden 10 metre çekme
mesafesi uygulanırken 1482. Sok. ve 1479. Sok. üzerinde de 10 metre çekme uygulanmıştır. Bölgede
yapılan incelemede 10 metre çekmenin uygulandığı taktirde yapılaşmada hakkını almayan parseller olduğu
tespit edilmiştir. 10 metre çekme mesafesinin 5 metre olarak düzenlenmesi olumlu değerlendirilmiştir.
Öneri plan değişikliği tarafımıza ulaştıktan sonra mecliste değerlendirilmesine,
2.

Aşıkpaşa Mahallesi 5830 ve 2629 adalar arasındaki yolun kapatılması talebi,
Adı geçen taşınmaz çevresinde imar uygulaması tamamlanmış, mülkiyet son şeklini almıştır. Söz
konusu yolun kapatılması Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 26. Maddesi gereğince plan
bütünlüğünü bozacağından olumsuz değerlendirilmiştir. Talebin reddi,

• Yenice Mahallesi 4733 ada 4 parsel numaralı taşınmaz üzerinde yer alan Resmi Kurum Alanının
mülkiyete göre yeniden düzenlenmesi talebi.
Adı geçen taşınmaz imar planında E=1.20 Yençok= Serbest Resmi Kurum Alanında kalmaktadır. Söz
konusu ada parselin mülkiyete göre yeniden düzenlendiği öneri plan değişikliği Karayolları Genel
Müdürlüğü tarafından kurumumuza gönderilmiş olup plan değişikliği olumlu değerlendirilmiştir. Plan
İşlem Numarası UİP-2142,199 ve NİP-2141,110 olan öneri plan değişikliği yönünde plan değişikliği
yapılması, 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b bendine göre onanması,
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• Yenice Mahallesi 6386 1-2 parsel numaralı taşınmazların dere yatağına göre yeniden düzenlenmesi
talebi.
Adı geçen taşınmazlar imar planında ayrık nizam 2 kata müsaadeli konut alanında kalmaktadır. 2016
yılında onaylanan Yenice İlave İmar Planı ile açılan bölgede dere yatağından kaynaklı olarak yapılaşmada
sıkıntı yaşamakta olan parsellerin yeniden düzenlendiği öneri plan değişikliği olumlu değerlendirilmiştir.
Plan İşlem Numarası UİP-2142,200 ve NİP-2141,111 olan öneri plan değişikliği yönünde plan değişikliği
yapılması, 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b bendine göre onanması,
Oybirliği ile Kabul Edildi.

Selahattin EKİCİOĞLU
Meclis Başkanı

Mehmet DURAN
Kâtip Üye

Faruk AKÇA
Kâtip Üye
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T.C.
KIRŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI
MECLİS KARARI

KARAR NO……….....: 46
KARAR TARİHİ …....: 09/05/2019
SAATİ………………...: 14:00
BİRİMİ………....….....: İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
KONUSU……….…….: 2019 Nisan Ayı Plan Tadilat Talepleri
OTURUM……….…....: 1
BİRLEŞİM……….…..: 1
MECLİS BAŞKANI…..: Selahattin EKİCİOĞLU
TEKLİF ÖZETİ…......: İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 30/04/2019 tarih ve E.639 sayılı teklifi,
KARAR……………….:
2019 Yılı Nisan Ayı içerisinde plan değişiliği yapılması hususunda Belediyemize, Kurum Kuruluş
ve Vatandaşlardan gelen 5 adet tadilat talebi bulunmaktadır.
1. Yenice Mahallesi 5483, 5701 ve 5702 adalar Hmax= 20.50 olarak düzenlenmesi talebi,
2. Uzm. Jan. Erdem Aydın isminin park, sokak veya mahalleye verilmesi talebi,
3. Kındam Mahallesi kadastro 449 ada 30 parsel numaralı taşınmazın imara açılması talebi,
4. Polietilen ve Çelik Doğal Gaz dağıtım hatlarının imar planına işlenmesi talebi,
5. Nasuhdede Mahallesinde bulunan Hılla Gölü Parkı isminin Şehit Üst Teğmen Ömür Özle Parkı olarak
değiştirilmesi talebi,
Yukarıda bahsi geçen 5 adet tadilat talebinin Meclisten önce İmar Komisyonunda değerlendirilmesi
gerektiğinden,
İmar Komisyonuna havale edilmesi,
Oy Birliği ile Kabul Edildi.

Selahattin EKİCİOĞLU
Meclis Başkanı

Mehmet DURAN
Kâtip Üye

Faruk AKÇA
Kâtip Üye

T.C.
KIRŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI
MECLİS KARARI
KARAR NO……….....: 47
KARAR TARİHİ …....: 09/05/2019
SAATİ………………...: 14:00
BİRİMİ………....….....: Mali Hizmetler Müdürlüğü
KONUSU……….…….: 2018 Mali Yılı Kesin Hesabı
OTURUM……….…....: 1
BİRLEŞİM……….…..: 1
MECLİS BAŞKANI....: Selahattin EKİCİOĞLU
TEKLİF ÖZETİ…......: Mali Hizmetler Müdürlüğünün 30/04/2019 tarih ve E.632 sayılı teklifi,
KARAR……………….:
5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi Kontrol Kanunu'nun 42. maddesi, 5393 sayılı Belediye
Kanunu'nun 64. maddesi ile Mahalli İdareler Bütçe Muhasebe Yönetmeliğinin 40. Maddesine
istinaden 18.04.2019 tarih ve 556 nolu Karar ile Belediye Encümenince görüşülerek kabul edilen ve
Başkanlık Makamına sunulan 2018 Mali Yılı Kesin Hesabının, 13-14-15-16-17 Mayıs 2019
tarihlerinde görüşülmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesi ve 21 Mayıs 2019 Salı
günü saat 14:00’da Belediye Meclisince tekrar görüşülmesi,
Oy Birliği ile Kabul Edildi.

Selahattin EKİCİOĞLU
Meclis Başkanı

Mehmet DURAN
Kâtip Üye

Faruk AKÇA
Kâtip Üye

T.C.
KIRŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI
MECLİS KARARI
KARAR NO……….....: 48
KARAR TARİHİ …....: 09/05/2019
SAATİ………………...: 14:00
BİRİMİ………....….....: Dış İlişkiler Müdürlüğü
KONUSU……….…….: Yetki Verilmesi
OTURUM……….…....: 1
BİRLEŞİM……….…..: 1
MECLİS BAŞKANI...: Selahattin EKİCİOĞLU
TEKLİF ÖZETİ…......: Dış İlişkiler Müdürlüğünün 25/04/2019 tarih ve E.615 sayılı teklifi,
KARAR……………….:
AB-Türkiye Katılım Öncesi Yardım Aracı 2014-2020 (IPA-II) döneminin sosyo-ekonomik ve
bölgesel kalkınma politika alanı altında yer alan Rekabetçi Sektörler Programı Hizmetler ve Yaratıcı
Endüstriler Faaliyeti Kapsamında sunulacak olan "Kadim Şehir Kırşehir – Gelenekten Geleceğe
21.Yüzyılda Kentli Olmak " projesi kapsamında Belediyemizin yürüteceği ya da Belediyemizin, kamu
kurumları, mahalli idare birlikleri ve sivil toplum kuruluşları ile ortak yürüteceği projelerde; proje
başvurusunda bulunmak, proje teklifi destek almaya hak kazandığı takdirde sözleşme yapmak ve proje
faaliyetlerini yürütmek üzere kurumumuz adına temsil, ilzam, sözleşme ve diğer belgeleri imzalamak
üzere kişi ya da kişileri görevlendirmek için 5393 Sayılı Belediye Kanunu 18. Maddesinin (p) bendine
istinaden Belediye Başkanımız Sn. Selahattin EKİCİOĞLU' na yetki verilmesi, ayrıca bu projelerde
Başkanlığımız adına tahakkuk edecek payların ve eş finansman maliyetlerinin ilgili Mali Yıl
Bütçesinden karşılanması,
Oy Birliği ile Kabul Edildi.

Selahattin EKİCİOĞLU
Meclis Başkanı

Mehmet DURAN
Kâtip Üye

Faruk AKÇA
Kâtip Üye

T.C.
KIRŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI
MECLİS KARARI
KARAR NO……….....: 49
KARAR TARİHİ …....: 09/05/2019
SAATİ………………...: 14:00
BİRİMİ………....….....: Dış İlişkiler Müdürlüğü
KONUSU……….…….: Yetki Verilmesi
OTURUM……….…....: 1
BİRLEŞİM……….…..: 1
MECLİS BAŞKANI….: Selahattin EKİCİOĞLU
TEKLİF ÖZETİ…......: Dış İlişkiler Müdürlüğünün 07/05/2019 tarih ve E.668 sayılı teklifi,
KARAR……………….:
5393 sayılı Belediye Kanunun 75. maddesi (c) bendi uyarınca Kamu kurumu niteliğindeki
meslek kuruluşları, kamu yararına çalışan dernekler, özürlü dernek ve vakıfları, Bakanlar Kurulunca
vergi muafiyeti tanınmış vakıflar ve 507 sayılı Esnaf ve Küçük Sanatkârlar Kanunu kapsamına giren
meslek odaları ile ortak hizmet projeleri gerçekleştirmesi maddesine dayanarak Kırşehir Belediyesi,
Kırşehir İl Özel İdaresi ve Kırşehir İli Arı Yetiştiricileri Birliği ile "Saf Anadolu Arısı Islah Projesi"
kapsamında protokol yapılması ve imzalanması için Belediye Başkan Yardımcısı Nuri ARAZ' a yetki
verilmesi ve Kırşehir Belediyesi sorumluluğunda olan kısmın Kırşehir Belediyesi bütçesinden
karşılanması,
Oy Birliği ile Kabul Edildi.

Selahattin EKİCİOĞLU
Meclis Başkanı

Mehmet DURAN
Kâtip Üye

Faruk AKÇA
Kâtip Üye

T.C.
KIRŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI
MECLİS KARARI
KARAR NO……….....: 50
KARAR TARİHİ …....: 09/05/2019
SAATİ………………...: 14:00
BİRİMİ………....….....: Mali Hizmetler Müdürlüğü
KONUSU……….…….: Yetki Verilmesi
OTURUM……….…....: 1
BİRLEŞİM……….…..: 1
MECLİS BAŞKANI…: Selahattin EKİCİOĞLU
TEKLİF ÖZETİ…......: Mali Hizmetler Müdürlüğünün 07/05/2019 tarih ve E.662 sayılı teklifi,
KARAR……………….:
Belediye Meclisimizin 03.01.2019 tarih ve 13 sayılı kararı ile "Şehiriçi Minübüs Terminali
Yapım İşi" için 8.277.000,00 TL kredi alınmasına karar verilmiştir. Ancak 2019 Mahalli İdareler
Genel Seçimleri sebebiyle Belediye Başkanımız değişmiş olduğundan; yeni yetki alınmasına ihtiyaç
duyulmuştur.
Bu kapsamda 2019 yılı içerisinde "Şehiriçi Minübüs Terminali Yapım İşi" için kullanılmak
amacıyla 8.277.000,00 TL kredi alınmasına ihtiyaç duyulmuştur.5393 sayılı Belediye Kanunun
15.maddesinin (i) bendi, 18.maddesinin (d) bendi ve 68.maddesinin (b) bendi gereğince İller
Bankasından kredi alınarak, Belediye payından düşmesi için Belediye Başkanımız Selahattin
EKİCİOĞLU' na yetki verilmesi,
Oy Birliği ile Kabul Edildi.

Selahattin EKİCİOĞLU
Meclis Başkanı

Mehmet DURAN
Kâtip Üye

Faruk AKÇA
Kâtip Üye

T.C.
KIRŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI
MECLİS KARARI
KARAR NO……….....: 51
KARAR TARİHİ …....: 09/05/2019
SAATİ………………...: 14:00
BİRİMİ………....….....: Mali Hizmetler Müdürlüğü
KONUSU……….…….: Yetki Verilmesi
OTURUM……….…....: 1
BİRLEŞİM……….…..: 1
MECLİS BAŞKANI…: Selahattin EKİCİOĞLU
TEKLİF ÖZETİ…......: Mali Hizmetler Müdürlüğünün 07/05/2019 tarih ve E.665 sayılı teklifi,
KARAR……………….:
Belediye Meclisimizin 03.01.2019 tarih ve 12 sayılı kararı ile "Yol Düzenlemesi Asfalt Yapım
işi" için 15.000.000,00TL kredi alınmasına karar verilmiştir. Ancak 2019 Mahalli İdareler Genel
Seçimleri sebebiyle Belediye Başkanımız değişmiş olduğundan; yeni yetki alınmasına ihtiyaç
duyulmuştur.
Bu kapsamda 2019 yılı içerisinde "Yol Düzenlemesi Asfalt Yapım İşi" için kullanılmak
amacıyla 15.000.000,00TL kredi alınmasına ihtiyaç duyulmuştur. 5393 sayılı Belediye Kanunun
15.maddesinin (i) bendi, 18.maddesinin (d) bendi ve 68.maddesinin (b) bendi gereğince İller
Bankasından kredi alınarak, Belediye payından düşmesi için Belediye Başkanımız Selahattin
EKİCİOĞLU' na yetki verilmesi,
Oy Birliği ile Kabul Edildi.

Selahattin EKİCİOĞLU
Meclis Başkanı

Mehmet DURAN
Kâtip Üye

Faruk AKÇA
Kâtip Üye

T.C.
KIRŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI
MECLİS KARARI
KARAR NO……….....: 52
KARAR TARİHİ …....: 09/05/2019
SAATİ………………...: 14:00
BİRİMİ………....….....: Mali Hizmetler Müdürlüğü
KONUSU……….…….: Yetki Verilmesi
OTURUM……….…....: 1
BİRLEŞİM……….…..: 1
MECLİS BAŞKANI…: Selahattin EKİCİOĞLU
TEKLİF ÖZETİ…......: Mali Hizmetler Müdürlüğünün 07/05/2019 tarih ve E.664 sayılı teklifi,
KARAR……………….:
Belediye Meclisimizin 03.01.2019 tarih ve 9 sayılı kararı ile "Güneş Enerjisi Santrali Kurulum
İşi" için 6.000.000,00TL kredi alınmasına karar verilmiştir. Ancak 2019 Mahalli İdareler Genel
Seçimleri sebebiyle Belediye Başkanımız değişmiş olduğundan; yeni yetki alınmasına ihtiyaç
duyulmuştur.
Bu kapsamda 2019 yılı içerisinde "Güneş Enerjisi Santral Kurulum İşi" için kullanılmak
amacıyla 6.000.000,00TL kredi alınmasına ihtiyaç duyulmuştur. 5393 sayılı Belediye Kanunun 15.
maddesinin (i) bendi, 18. maddesinin (d) bendi ve 68. maddesinin (b) bendi gereğince İller
Bankasından kredi alınarak, Belediye payından düşmesi için Belediye Başkanımız Selahattin
EKİCİOĞLU' na yetki verilmesi,
Oy Birliği ile Kabul Edildi.

Selahattin EKİCİOĞLU
Meclis Başkanı

Mehmet DURAN
Kâtip Üye

Faruk AKÇA
Kâtip Üye

T.C.
KIRŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI
MECLİS KARARI
KARAR NO……….....: 53
KARAR TARİHİ …....: 09/05/2019
SAATİ………………...: 14:00
BİRİMİ………....….....: Mali Hizmetler Müdürlüğü
KONUSU……….…….: Yetki Verilmesi
OTURUM……….…....: 1
BİRLEŞİM……….…..: 1
MECLİS BAŞKAN …: Selahattin EKİCİOĞLU
TEKLİF ÖZETİ…......: Mali Hizmetler Müdürlüğünün 07/05/2019 tarih ve E.663 sayılı teklifi,
KARAR……………….:
Belediye Meclisimizin 03.01.2019 tarih ve 7 sayılı kararı ile " Kırşehir Belediyesi Akıllı
Ulaşım Sistemleri Yapım İşi" için 31.000.000,00TL kredi alınmasına karar verilmiştir. Ancak 2019
Mahalli İdareler Genel Seçimleri sebebiyle Belediye Başkanımız değişmiş olduğundan; yeni yetki
alınmasına ihtiyaç duyulmuştur.
Bu kapsamda 2019 yılı içerisinde "Kırşehir Belediyesi Akıllı Ulaşım Sistemleri Yapım İşi" için
kullanılmak amacıyla 31.000.000,00TL kredi alınmasına ihtiyaç duyulmuştur.5393 sayılı Belediye
Kanunun 15.maddesinin (i) bendi, 18.maddesinin (d) bendi ve 68.maddesinin (b) bendi gereğince İller
Bankasından kredi alınarak, Belediye payından düşmesi için Belediye Başkanımız Selahattin
EKİCİOĞLU' na yetki verilmesi
Oy Birliği ile Kabul Edildi.

Selahattin EKİCİOĞLU
Meclis Başkanı

Mehmet DURAN
Kâtip Üye

Faruk AKÇA
Kâtip Üye

T.C.
KIRŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI
MECLİS KARARI
KARAR NO……….....: 54
KARAR TARİHİ …....: 09/05/2019
SAATİ………………...: 14:00
BİRİMİ………....….....: Destek Hizmetleri Müdürlüğü
KONUSU……….…….: (M Plakalı) Ticari Minibüs İşletme Yönetmeliği
OTURUM……….…....: 1
BİRLEŞİM……….…..: 1
MECLİS BAŞKANI…: Selahattin EKİCİOĞLU
TEKLİF ÖZETİ…......: Destek Hizmetleri Müdürlüğünün 07/05/2019 tarih ve E.674 sayılı teklifi,
KARAR……………….:
5393 sayılı Belediye Kanununun 15/p bendinde kanunların Belediyelere verdiği trafik
düzenlemesinin gerektirdiği bütün işleri yürütmek hükmüne dayalı olarak, (M Plakalı) Ticari Minibüs
İşletme Yönetmeliğinin revize edilmesi,
Oy Birliği ile Kabul Edildi.

Selahattin EKİCİOĞLU
Meclis Başkanı

Mehmet DURAN
Kâtip Üye

Faruk AKÇA
Kâtip Üye

T.C.
KIRŞEHİR BELEDİYESİ
(M PLAKALI) TİCARİ MİNİBÜS İŞLETME YÖNETMELİĞİ
Amaç:
Madde 1- Bu yönetmelik;
Kırşehir Belediyesi sınırları içerisinde çalışan ve çalışacak olan (M) plakalı ticari minibüslerin hangi
koşullar arasındaki ilişkileri, şehir içi trafik güvenliğinin ve bütünlüğünün sağlanması, uygulamayı
yürütecek ve denetleyecek olan kuruluş ve organların teknik, idari koşullarını, yetki ve sorumluluk
alanlarını belirlemek amacıyla hazırlanmıştır.
Kapsam:
Madde 2- Bu Yönetmelik;
Kırşehir Belediyesince hatları ve sayıları belirlenen, Kırşehir Belediyesi mücavir alan sınırları içinde
çalışacak minibüsleri kapsar. Bu yönetmelikte herhangi bir kişi ya da kuruluşa getirilen yükümlülük o
kişi ya da kuruluşun 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 ilişkin usul ve esaslar hakkındaki Bakanlar Kurulu kararı (Son
şekli uygulanır).
5362 sayılı Esnaf ve Sanatkârlar kanunu
Tanımlar:
Madde 4Belediye: Kırşehir Belediyesini,
Müdürlük: Destek Hizmetleri Müdürlüğünü
Şeflik: Ulaşım Hizmetleri Şefliğini
Meslek Odası: Kırşehir Şoförler ve Otomobilciler esnaf odasını,
(M)Plakalı Ticari Minibüs: Yapısı itibariyle, sürücüsü dahil 10-17 oturma yeri olan insan taşımak için
imal edilmiş bulunan motorlu taşıtı,
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Araç sahibi: Araç için adına yetkili idarece tescil belgesi verilmiş veya sahiplik yada satış belgesi
düzenlenmiş kişiyi,
Yolcu: Aracı kullanan sürücü dışında araçta bulunan ve ücreti karşılığı bir yerden başka bir yere gitmek
isteyen kişiyi,
Durak Yeri: Faaliyet gösteren ticari minibüslerin bağlı bulundukları, Kırşehir Belediyesi karar
organlarınca belirlenmiş araç hareket yeri,
Durak Temsilcisi: Minibüs durağında faaliyet gösteren işletmecileri temsil eden kişiyi,
Taşıma sınırı (kapasite) : Bir aracın güvenle taşıyabileceği en çok yük ağırlığı veya yolcu sayısını
(koltuk başına kişi),
Sürücü: İşleticisi tarafından aracı sürmekle görevlendirilen araç sürücüsünü,
Sürücü Tanıtım Kartı: Ticari minibüs sürücüsü adına düzenlenmiş, Kırşehir Belediyesince verilen
tanıtım kartını
Ticari Taşıt Tahsis Belgesi: İşleticilerin Kırşehir Belediyesi Destek hizmetleri Müdürlüğü Ulaşım
Hizmetleri Şefliğinden harcını yatırarak alacakları ve her yıl yönetmelik hükümlerine göre vizelenecek
olan (M) plaka minibüs işletme belgesini,
Genel Yetki:
Madde 5a) Ulaşım planlaması gereği; hatlarda araç eksiltme, arttırma, durakları birleştirme, durak yerlerini
değiştirme veya durakların kaldırılması konularında 5393 sayılı Belediye Kanunun 15. maddesinin
(p) bendine istinaden Kırşehir Belediyesi Meclisi tarafından karar verilir.
b) Kırşehir Şoförler ve Otomobilciler esnaf odası, üyeliğini kaybeden şoför esnafını Kırşehir
Belediyesi Destek hizmetleri Müdürlüğü Ulaşım Hizmetleri Şefliğine bildirir. Bu durum Destek
hizmetleri Müdürlüğü Ulaşım Hizmetleri Şefliğinin tutanağı ile Belediye Meclisine sunulur,
Belediye Encümeni iki (2) ay içerisinde bu eksikliğini gidermesini isteyebilir. İki ay süre sonunda
bu sorun giderilmez ise Kırşehir Belediyesi Destek hizmetleri Müdürlüğü Ulaşım Hizmetleri
Şefliğinin bildirimi ile Ticari taşıt kullanım belgesi ve ticari plakanın iptali için Meclise havale
edilir. Plakanın iptali için Meclisin oy çokluğu yeterlidir. İptal edilen plaka Trafik Tescil Şube
Müdürlüğüne bildirilir.
Durak Yeri ve Minibüs Depolama Alanı:
Madde 6a) Minibüs duraklarının ve minibüs depolama alanının yerleri, Kırşehir Belediyesi Meclisi tarafından
belirlenir. Belirlenen minibüs durak yeri ve depolama alanlarında Belediyece yapılacak değişiklere
minibüs işletmecileri uymak zorundadır.
b) Minibüs durak yerleri ve minibüs depolama alanının yerleri birleşik olmak zorunda değildir.
Kırşehir Belediyesi Meclisi tarafından ayrı olarak da belirlenebilir.
c) Kırşehir 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 değişmesi durumunda
Belediyeye bildirilmesi zorunludur. Temsilci belirlemeyen minibüs durağındaki işletmecilere cezai
işlem uygulanır.
e) Minibüs hattı hakkında yapılacak tebligatlar durak temsilcisine yapıldığında, durakta faaliyet
gösteren işletmeciler tebellüğ etmiş sayılırlar.
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Başvuru Biçimi, müracaat süresi ve ilk aşama:
Madde 7a)Araçta Aranılacak Nitelikler:
Belediyeden şehiriçi toplu taşıma hizmetini yapmak amacı ile özel halk minibüsü statüsünde çalışmak
için ruhsat almış kişiler 1 (Bir) yıl içerisinde ruhsatlarını vize yaptırmak zorundadır. Araçlar vize
işlemlerinden önce; Destek Hizmetleri Müdürlüğü Ulaşım Hizmetleri Şefliği zabıta ekiplerince, bu
yönetmelik hükümlerine göre denetimden geçecektir. Eksiği veya fazlası olan araca vize verilmeyecek
ve işletme ruhsatının vizesi yapılmayacaktır. Ancak söz konusu araca eksiğini gidermesi için 10 (on)
gün süre verilecektir. Belirtilen süre içerisinde eksikliğini gidermeyen araca vize verilmeyecek ve
işletme ruhsatı vize edilmeyecektir. Ruhsatı vize edilmeyen araç; vize şartlarını yerine getirinceye kadar
seferden men edilir.
Araçlarda aşağıda sıralanan şartlar aranacaktır;
1) Araçların yaş modeli en fazla 10 (on) yıl veya daha küçük olacaktır. Mevcut araçlar sözleşmeleri
yenilendiği sürece belirtilen yaş sınırına kadar çalışılacaktır.
2) Minibüslerin kapılarında durak yerleri dışında içerden veya dışarıdan açılmayan ve sürücü
tarafından idare edilen bir kilit düzeni bulunması zorunludur.
3) Mevcut araçlar 07.07.2005 tarih ve 5378 sayılı yasanın gereği olarak, en son 07.07.2018 tarihine
kadar 2001/85/AT yönetmeliği standartlarına uygun engelliler için erişilebilir araç haline
dönüştürmesi gerektiği belirtilmektedir. Bu tarihten itibaren engelliler için erişilebilir olmayan
araçlara Çalışma ruhsatı düzenlenmez. Araçların son güncel olan yönetmeliklere uygun hale
getirilmiş şekilde yolcu taşımaya başlanabilecektir.
4) Minibüslerin dış ve iç ışıklandırma ve aydınlatma donanımları çalışır durumda olacaktır. İç
aydınlatmalarda sadece beyaz renk ışık kullanılacaktır. İç aydınlatmada değişik renk ve loş ışıklar
kesinlikle kullanılmayacaktır. Araç dışında Trafik Yönetmeliğine aykırı ışık ve diğer aksesuarlar
olmayacaktır.
5) Araç içinde kalorifer bulunacak, ancak bu egzoz kaloriferi olmayacak ve gürültüsüz çalışacaktır.
Kış mevsiminde yolculuk esnasında yapılacak kontrollerde araçların içerisi normal sıcaklıkta
olacaktır. Kaloriferi çalışmayan aracın vizesi yapılmayacaktır. Aracın yan sürgülü camları (ove
tavan havalandırmaları çalışır durumda olacaktır.
6) Araçların boyası Kırşehir Belediyesi tarafından belirlenen renk (mavi-krem) ve şeklinde olacaktır.
Araçların dış boya rengi Belediye tarafından değiştirilebilir. Kaza sonrası, hasarlı ve boyasız
araçlarla seyrüsefer yapılmayacaktır. Minibüsün dış boya görüntüsü belirtilen standart da olacak ve
kaporta saclarında çürüme ve ezilme olmayacaktır.
7) Minibüsün ön, arka ve yanlarında yazılması zorunlu “KIRŞEHİR BELEDİYESİ ÖZEL HALK
MİNİBÜSÜ” yazıları beyaz zemin üzerine kalın punto ile en az 8 cm yüksekliğinde ve mavi renk
yazı ile yazılacak. Beyaz renk dışındaki renkler kabul edilmeyecektir. Yazı ve numaralar “DÜZ”
yazı formatında olacaktır. Kırşehir Belediyesinin değişiklik hakkı saklı olup istenilen yazı formatı,
punto ebadı v.s. değişikliğine 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 aydınlatılmış led
ışıklı
bilgi ekranı (Güzergah gösteren led'li bilgi tabelası) olacaktır.
10) Aracın dışı ve içi sürekli temiz tutulacak, koltuk ve döşemeleri kırık veya yırtılmış 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
kış şartlarında patinaj zinciri ve çekme halatı bulundurulacaktır.
13) Minibüsler dışında; Güzergâhı gösteren tabelalar ve belirlenmiş yerlere “KIRŞEHİR
BELEDİYESİ ÖZEL HALK MİNİBÜSÜ” yazılarından başka yazı veya şekil olmayacaktır.
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14) Minibüs içinde aracın fabrika çıkışından ayrı pikap, teyp, cd çalar vb. müzik sistemleri
bulunmayacaktır.Araç seferini tamamlamış olsa dahi yüksek sesle müzik dinlenmeyecektir.
15) Minibüs içinde Ulaşım Hizmetleri Şefliği zabıta ekiplerinin göstereceği yerlere "Sigara İçilmez"
ibareli plaketler takılacaktır.
16) Minibüs içinde yolcuların şikayeti halinde başvurabilecekleri telefonlar ALO ZABITA 153,
Ulaşım Hizmetleri Şefliği 444 11 40, Halkın Masası 214 10 10 belirten birer plaket, Ulaşım
Hizmetleri Şefliği zabıta ekiplerinin göstereceği yerlere takılacaktır.
17) Minibüslerin ön, arka ve yan camlarında kırık, çatlak ve yıldızlama deforme olmayacaktır. Ancak
görüşü bozmayacak şekilde olan küçük çizik ve çatlaklar göz ardı edilebilir. Perde takılması
yasaktır.
18) Yaz şartları için araç içi havalandırma pencereleri bulunacak, ayrıca üst camların açılmasına olanak
verecek sürgü kolu veya tutamakları bulunacaktır.
19) Minibüslerin iç ve dış dikiz aynaları sağlam ve cam silecekleri çalışır durumda olacaktır.
20) Minibüslerde havalı korna, ıslık korna, vb. gibi aksesuarlar bulunmayacak. Elektrik tesisatı
dahilindeki iç ve dış aydınlatmalar ile tüm ikaz sistemleri çalışır durumda olacaktır.
21) Araçların egzozdan siyah duman vermeyecek şekilde mazot pompaları ayar edilmiş olacaktır.
Motorun gerekli bakım ve onarımları yapılmış olacak ve egzoz patlak olmayacaktır. Orijinal harici
egzoz takılmayacak.
22) Seyir halinde aracın mekanizmalarında (halkı rahatsız edecek şekilde gürültülü çalışma
olmayacaktır.
23) Valilik tarafından belirlenen tarih aralığında kar lastiği takılması zorunludur. Asfalt zemin üzerine
gelen diş derinliği 6mm (Altı milimetre)'nin altına düşen 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 SİGORTA poliçesinin yapılmış olması şarttır.
26) Ulaşım Hizmetleri Şefliği zabıta ekipleri yaptığı teknik Kontrollerde; gerekli gördüğü takdirde
aracın bakımlarının yaptırılmasını isteyebilir.
27) İl Trafik Komisyonu Başkanlığınca 2017/01 sayılı karar ile “26 Ekim 2016 tarih ve 29869 sayılı
Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren "Araçların İmal Tadil ve Montajı Hakkında
Yönetmelik'in 19'uncu maddesine istinaden hazırlanan "Özel Güvenlik Donanımlı Toplu Taşıma
Araçları İle İlgili Şartlar"m, Ek XVI'da ise "3.2 Kamera sistemi ile 3.3 Görüntü kayıt cihazlan"na
ilişkin standartlar belirlenmiştir.” şehiriçi yolcu taşımacılığında kullanılan taksi, minibüs ve otobüs
cinsi taşıtlarda en az 7 gün süreyle kayıt yapabilen ön dış ve iç kamera ile kayıt cihazının
bulundurulması ve aktif halde tutulması gerekmektedir.
28) Araç camlarında film kaplama yapılmayacağı gibi Yönetmelikte baahsi geçen aksesuarların dışında
modifiye yapılmayacaktır.
b) Sefere çıkarken şoförde aranacak nitelikler;
1) Sürücülerin şekil ve kıyafetleri yazlık ve kışlık olacak şekilde ayarlanmıştır.
Yaz Mevsimi: 15 Mayıs' dan itibaren; Gömlek + Kumaş Pantolon giyilecek
Kış Mevsimi: 15 Ekim'den itibaren; Gömlek + Kravat - Ceket, Hırka veya süveter + Kumaş Pantolon
giyilecektir.
2) Tüm sürücülerin saç ve sakal tıraşları bakımlı olmak zorundadır.
3) Kırşehir Belediyesi ve diğer meslek kuruluşlarınca tüm sürücülere yılda | (bir) sefer dışında
dinlenme sürelerinde veya belirlenecek zaman dilimi içerisinde eğitimden geçirilmek
istendiklerinde tüm sürücüler bu eğitime katılmak zorundadır. Eğitim konuları; Teknik, trafik,
halkla ilişkiler ve davranış bilimleri konularında olacaktır. Eğitimler Milli Eğitim Müdürlüğü,
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4)

5)

Üniversite, Sağlık Müdürlüğü ve Emniyet Müdürlüğü gibi kurum ve kuruluşlarca işbirliği içinde
Meslek Odası tarafından yaptırılacaktır. Eğitim sonuçları tutanağa bağlanarak muhafaza
edilecektir.
Kırşehir Belediyesi yukarıda belirlemiş olduğu kılık kıyafet düzenini değiştirmekte serbesttir. Kılık
kıyafet değişikliğini tebligatla durak başkanlarına gönderilecektir. Durak başkanlarına tebliğ edilen
her evrak sürücülere de tebliğ edilmiş sayılır. Bu kurallara uymayanlar hakkında cezai işlem
uygulanır.
İlgili meslek odası veya Belediye tarafından verilebilecek eğitim çalışmalarına en az 2 (iki) sefer
mazeretsiz katılmayan şoförlerin belgeleri vize edilmeyecektir. Vizesi bu nedenlerden dolayı
yenilenmeyen şoförler hiçbir suretle Kırşehir Belediyesini bu husus da mesul göstermeyeceğini
peşinen kabul etmiş sayılır.

c)
1.
2.

Başvuruda istenilecek belgeler:
Talep dilekçesi
Başvuru sahibinin yolcu taşımacılığı ile ilgili vergi mükellefi olduğuna dair belge (Vergi levhası
fotokopisi veya Vergi Dairesince tanzim edilmiş yoklama fişi)
3. Başvuru sahibi Özel ve Tüzel kişilerin Kırşehir ili Merkezinde bulunan Şoförler ve Otomobilciler
Odasına veya Ticaret Odasına kayıtlı olduğunu bildiren “Oda Kayıt Belgesi”
4. Başvuruya konu aracın başvuru sahibine ait olduğunu belirtir Trafik Tescil ve Denetleme Şube
Müdürlüğünce verilmiş olan motorlu araç tescil belgesi ile motorlu araç trafik belgesinin fotokopisi
veya noter onaylı satış belgesi fotokopisi
5. Devir edecek ve devir alacak olanların Kırşehir Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğünden
alacakları “Borcu Yoktur” belgesi.
Başvuru sahibi özel kişi ise;
a) Nüfuz Cüzdan Örneği,
b) İkametgâh İlmühaberi,
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 uğramış olsa bile
hüküm giymemiş olmak.
Tüzel kişilik ise;
a) T.Sicil gazete fotokopisi,
b) İmza Sirküsü.
Şoförler 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 karışmamış olduğuna, Alkollü
olarak araç kullanma ve hız kurallarını ihlal nedeniyle sürücü belgeleri birden fazla geri alınmamış
olduğuna dair Trafik Tescil ve Denetleme Müdürlüğünden verilmiş ceza puan dökümü
3. Sabıka Kaydı 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 35 inci maddelerindeki suçlardan Türk Ceza
Kanununun 103, 104, 109, 188, 190, 191, 227 maddelerindeki suçlardan affa uğramış olsa bile
hüküm giymemiş olmak
4. Sürücülerin Psikoteknik rapor alması zorunludur.
5. "Yurtiçi Yolcu Taşımacılığı Sürücü Mesleki Yeterlilik Belgesi (SRC- 2)" Belgelerini eklemek
mecburiyetindedir.
a) Destek Hizmetleri Müdürlüğü; Kırşehir Belediyesi (M) Plaka Ticari Minibüs İşletme yönetmeliği
çerçevesinde başvuruyu kabul eder.
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b)
c)

d)

Başvuru sahibinin olmadığı durumlarda Noterden alınan vekâletnameler ile başvuru sahibi adına
yapılan başvurularda geçerlidir.
Belirlenen ticari minibüs ve hak sahiplerine Ticari Taşıt Tahsis Belgesi Belediyenin Destek
Hizmetleri Müdürlüğü Ulaşım Hizmetleri Şefliğince tanzim edilir. Ticari Taşıt Tahsis Belgesinde
işleticinin T.C Kimlik numarası, adı soyadı, taşıtın plaka numarası, durak adı ve Oda kayıt
numarası yazılarak tasdik edilir.
Tüm bu iş ve işlemleri yürütmekle Destek Hizmetleri Müdürlüğü Ulaşım Hizmetleri Şefliği
yükümlüdür.

Ticari Minibüs İşletmecilerinin Ödemesi gereken Ücretler:
Madde 8a) İlk defa plaka verilen Ticari Minibüs işletmecilerinden bir defaya mahsus alınacak Ticari Plaka
Tahsis Belgesi ücreti Belediye Meclisince tespit edilir ve peşin ödenir.
b) Ticari Minibüs devir ücretleri Belediye Meclisince tespit edilir ve peşin ödenir.
c) Yıllık, Durak, Vize ve İşaret Levhalarına Katılım ücreti Belediye Meclisinin Belirleyeceği rakam
üzerinden tahsil edilir.
(M)Plaka Ticari Minibüslerin Model, Plaka ve Devir İle Ortak Alınması işlemleri
Madde 9a) Belediye Destek Hizmetleri Müdürlüğü Ulaşım Hizmetleri Şefliğinin izni olmaksızın M plaka
Ticari Taşıt Tahsis Belgesi araçla birlikte satılamaz, devredilemez. Denetlemeye yetkili kişilerce;
denetim esnasında Belediyeden alınan Ticari Taşıt Tahsis Belgesi, Motorlu araç tescil belgesi,
Vergi kaydı ve İlgili 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 Taşıt Tahsis Belgesi ve ticari plakası belediye
Meclisince iptal edilerek. Trafik Tescil Şube Müdürlüğüne Bildirilir. Yönetmelik gereği iptal
edilen Ticari Taşıt Tahsis Belgesi ve ticari plaka hakkında işletmeci hiçbir hak, zarar, ziyan ve
benzeri bedel talebinde bulunamaz.
b) Ticari minibüslerin devir işlemi için devreden ile devralanın karşılıklı dilekçeleri ile Belediyenin
Destek Hizmetleri Müdürlüğü Ulaşım Hizmetleri Şefliğine şahsen müracaatları gereklidir.
c) Minibüs işletmeciliğini devir başvurusu dilekçesine bu yönetmeliğin 7. Maddesinde belirtilen
evraklar ekli olmak zorundadır.
d) Hak sahibi işletmecinin Ticari Taşıt Tahsis Belgesi ve plaksının devir işlemi; Devir alacak
işletmecinin, şartlara haiz olması durumunda Destek Hizmetleri Müdürlüğü Ulaşım Hizmetleri
Şefliği onayı ile Belediye Meclisi tarafından belirlenen devir ücretinin peşin ödenmesi halinde bu
yönetmelik çerçevesinde yapılır. e) Devir ücretleri Belediye Gelir Şefliğine peşin olarak yatırılır.
Ücretini ödemeyip makbuzunu ibraz etmeyenlere devir için izin verilmez.
e) Minibüs işletmecisinin ölümü halinde veya talep edildiği takdirde 1. Derece yakınlarına (babadanoğla, eşler arası ve çocuklar arası) yapılacak devirlerde devir ücreti W oranında alınır.
f) Minibüs işletmecisinin gerçek kişiden tüzel kişiliğe dönüşmesi halinde, (söz konusu kurulacak
şirketin aile fertlerinden (baba-oğul) oluşması halinde dahi) şirketin şartlara haiz olması
durumunda devir ücreti alınarak devir işlemi yapılır.
g) Hak sahibi şirketin ortaklarının tamamının rızası olmak kaydı ile şirket ortaklarından biri üzerine
devir işlemi yapılacağında devir ücreti ödenmez.
ı) Yönetmelik çıktığı tarihten itibaren 66 yaş ve daha yukarı yaştakiler 6 ay içerisinde sonraki dönemde
ticari minibüs kullanmayı terk edeceklerdir. (4925 Sayılı Kanun)
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Araç Sahiplerinin Şoför Çalıştırmaları:
Madde 10a) M plaka ticari minibüs ruhsat sahipleri şoför çalıştırabilirler. Devamlı şoför çalıştırmak isteyen
işletmeci Belediye Başkanlığına dilekçe ile, çalıştıracağı şoförün kimlik fotokopisi (T.C. kimlik no
lu), Ehliyet Fotokopisi, İkametgah ilmühaberi, Ticari Taşıt kullanım belgesi fotokopisi, Adli sicil
ve arşivlik kaydı, Sağlık raporu ve birer adet fotoğraflarını ekleyerek müracaat ederler.
b) Şoför çalıştıran araç sahibi çalıştırdığı şoförün her türlü kanuni sorumlulukları, vergi, resim, harç
ve sigorta yükümlülüklerinden SGK' na karşı sorumludur ve yerine getirmek zorundadır.
c) Minibüslerin çalışması esnasında meydana gelen her türlü kaza ve fiilden, bununla ilgili olarak
yargıya intikal eden her türlü yükümlülükten ve üçüncü şahıslara karşı doğacak yükümlülüklerden
tamamen işletici ve sürücü kendi sorumludur. Tazminat ve bu gibi davalardan hükmedilen
tazminat bedelleri hiçbir şekilde Belediyeye yöneltilemez, aksi durumda Belediye işletmeciye rücu
eder. İşletmeci bunu kabul etmiş sayılır.
d) Ticari minibüs Sürücüsüne Kırşehir Belediyesinin Destek Hizmetleri Müdürlüğü Ulaşım
Hizmetleri Şefliğince düzenlenmiş “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 Taşıma Ücret ve Tarifesi:
Madde 11a) M plaka ticari minibüslerin taşıma ücreti Kırşehir Belediye Başkanlığı ve ilgili meslek odası
tarafından belirlenir.
b) Herkes ücreti karşılığı seyahat etmek özgürlüğüne sahiptir.
c) Hat devirleri, işgaliye vize harcı vb. her türlü hizmet bedelleri Belediye Meclisi tarafından her yıl
belirlenir.
d) Sürücüler taşıma bedeli olan ücreti Kırşehir Belediyesinin belirleyeceği tarihden itibaren elden
nakit olarak almayacak validatör sistemi ( dijital ulaşım kartları ) kullanılarak yapılacaktır. Bu
uygulama durak başkanlıklarına tebliğ edilecektir. Tebliğ edildiği tarih den itibaren nakit
uygulaması son bulacaktır.
Taşımacılıktan Çekilme:
Madde 12a) Destek Hizmetleri Müdürlüğü Ulaşım Hizmetleri Şefliği faaliyet göstermeyen ticari minibüs
işletmecilerini tespit ederek, işletmeciye aracını faaliyete geçirmesi için tebligat yapmasından
itibaren 6 ay içinde işletmeci tarafından veya devir edilmek suretiyle faaliyete başlamayan ticari
minibüs işletmecilerin işletmecilikleri Belediye Meclisi kararı ile iptal edilerek, iptal edilen ticari
minibüs hattının tasarrufu Kırşehir Belediyesine geçer. Yönetmelik gereği iptal edilen Ticari Taşıt
Tahsis Belgesi ve ticari plaka hakkında işletmeci hiçbir hak, zarar, ziyan ve benzeri bedel talebinde
bulunamaz.
b) Bu maddenin (a) fıkrasında yapılan uygulamanın haricinde, Ticari minibüs faaliyet
göstermediğinin tespit edilmesi durumunda, ilgili müdürlükçe aracını faaliyete geçirmesi için
işletmeciye tebligat yapılmasından itibaren, işletmeci | yıl (365 gün) içerisinde yeni araç alarak
plakasını tescil yaptırmak suretiyle çalışmaya başlayacaktır. Aksi halde ticari minibüs
işletmecisinin işletmeciliği iptal edilerek, iptal edilen ticari minibüs plakasının tasarrufu Kırşehir
Belediyesine geçer. Yönetmelik gereği iptal edilen Ticari Taşıt Tahsis Belgesi ve ticari plaka
hakkında işletmeci hiçbir hak, zarar, ziyan ve benzeri bedel talebinde bulunamaz.
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c)

d)

Ticari minibüs işletmecisinin yıl içinde ölümü halinde en geç 6 (altı) ay içinde varislerinden noter
onaylı yetkili kılınan bir kişi Belediyeye başvurarak devir ücreti ödemeden şartlara haiz olması
halinde kendi adına Ticari Taşıt Tahsis Belgesi almak kaydıyla ticari minibüs işletmeciliği
yapabilir. Ölümden dolayı ticari minibüsün devri halinde, yeni sahibi yönetmelik kuralları
çerçevesinde Çalışma İzin Belgesi devir alabilir.
Ticari minibüs işletmeciliğini devir edenler ile Yönetmelik gereği ticari minibüs işletmeciliği iptal
edilenler, ödedikleri ücretleri geri isteyemezler.

Denetleme Yetkisi:
Madde 13M plaka ticari minibüsler ve personeli aşağıdaki yetkililerce denetlenecektir.
Belediye Başkanı, Belediye Başkan yardımcıları, Belediye Zabıta Müdürlüğü Personeli ve Belediye
Başkanınca görevlendirilen personel.
Ayrıca denetime yetkili diğer kuruluşlarca (Trafik tescil bürosu, vergi dairesi, Şoförler ve Otomobilciler
odası vb.) koordineli olarak da denetleyebilir.
Durakların Kaldırılması İçin Yapılacak İşlemleri
Madde 14a) Kırşehir Belediyesi sınırları içerisinde yolcu taşımacılığı yapmak üzere bu yönetmelikteki
koşullara uymak kaydıyla ticari plakalı (M) serisinde minibüslere hat verilmesi veya mevcut
hatların kaldırılmısına Belediye Meclisince karar verilir.
b) Çalıştırılmasına izin verilecek minibüslerin hat yerleri ve sayıları Kırşehir Belediyesi Destek
Hizmetleri Müdürlüğü Ulaşım Hizmetleri Şefliğince belirlenir.
c) Ulaşım Planlaması gereği, hatlarda araç eksiltme, artırma, hatları birleştirme veya değiştirme ile
hatların kaldırılmasına Belediye Meclisince karar verilir.
Uyulması Gereken Kurallar ve Cezai Hükümler:
Madde 15a) 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 Taşıt Tahsis Belgesi alan veya alacak olan minibüs sahipleri bu yönetmelik gereği
yetkili birimler, kurumlar tarafından alınacak kararlara uymakla yükümlüdür. Verilen Ticari Taşıt
Tahsis Belgesi alanın lehine sürekli müktesep hak oluşturmaz.
c) Kırşehir Belediyesi; yayımlamış olduğu M plaka ticari minibüs yönetmeliğini günün şartlarına,
kanun, tüzük veya yönetmeliklere göre yeniden oluşturabilir. Araç sahipleri, kendinden veya
aracından istenen tüm nitelikleri hizmet verdikleri süre içerisinde sürekli olarak sağlamak ve
taşımak zorundadır.
d) Minibüs sahipleri araçlarının çalışmadığı veya çalıştırılmadığı günler için Kırşehir Belediyesine
ödemesi gereken ücretleri ödemekten kaçınamaz, geri ödenmesini talep edemez.
e) Hizmetlerin aksamaması için her hatta bir durak temsilcisi belirlenmesi ve resmi tatil günleri ile
geceleri çalışmak üzere yeteri kadar nöbetçi araç bırakılması ve nöbet çizelgesinin yapılması
zorunludur. Gerekli hallerde Destek Hizmetleri Müdürlüğü Ulaşım Hizmetleri Şefliği bu nöbet
çizelgesini isteyebilir.
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f)

g)

Bu yönetmeliğe göre M plaka ticari minibüs işletmeciliğini alan işletmeci yukarıdaki maddelerin
tamamını okumuş ve kendi rızasıyla kabul etmiş sayılır. Yayımlanmış ve yayımlanacak tüm ilgili
Kanun, yönetmelik, tüzük ve duyurulara kayıtsız, şartsız, tam olarak uyacağını, aykırı hareket
etmesi durumunda işletmeciliğinin iptal edileceğini, bu durumda hiç bir hak, zarar, ziyan ve
benzeri bedel talebinde bulunmayacağını kabul ve taahhüt eder. Ayrıca durak yerleri şekilleri,
çalışma usulleri ile araç nicelik ve nitelikleri Kırşehir Belediyesi tarafından gerek duyulduğunda
değiştirilebilir. Ticari minibüs işletmecileri yapılan değişikliğe itirazsız, hiçbir hak, zarar, ziyan,
bedel talebinde bulunmaksızın kabul etmek, gereklerini yerine getirmek ve uymak zorundadırlar.
Yolculuk esnasında ortamın gerilmesi, yolculardan herhangi birinin hırsızlığa maruz kalması
halinde aracın seferinden ayrılarak en yakın emniyet birimine ulaşılması,

Suç sayılan fiiller ve cezalar aşağıda sıralanmıştır.
(1) Araçta bulunması gerekli belgelerin (Araç Ruhsatı, Ticari Taşıt Tahsis Belgesi, vergi levhası,
sürücü tanıtım kartı), kontrolde ibraz edilmemesi,
(2) İstiap haddinden fazla yolcu alınması(araçta bulunan yolcu koltuk sayısı),
(3) Yolculara kaba davranılması ve hakarette bulunulması,
(4) Gidilmesi gereken yere kadar müşterisini götürmemek,
(5) Bilgi vermeden taşımacılığa 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 şekilde müzik yayını yapılması, seyir halinde iken cep
telefonunu kullanması,
(9) Araçta sigara içilmesi veya içilmesine izin verilmesi,
(10) Şoför ve işleticinin kılık ve kıyafetlerinin görgü kurallarına uygun düzgün ve düzenli olmaması,
(11) Aracın pis, kirli, kırık camlı ve koku neşreder durumda bulunması,
(12) Mal ve can güvenliğini tehlikeye düşürecek şekilde araç kullanılması,
(13) Yırtık, sökük döşeme ve kırık koltuklarla yolcu taşınması,
(14) Araçlarda patlayıcı, parlayıcı maddeler, kesici ve delici aletler ile kötü koku yayan maddelerin
taşınması,
(15) Seyrüsefer esnasında araç içinde yolcu harici kişi veya kişilerin bulunması,
(16) Duraklarda, çevre sakinleri, müşteri, resmi veya gayri resmi vb. kuruluşların huzur ve rahatlığını
bozacak davranışlarda bulunmak,
(17) Nöbetçi olduğu halde durakta bulunmadığı (ölüm ve hastalık harici)
(18) İşletme ruhsatı ve şoför çalıştırma izin belgesinde tahribat yapmak,
(19) Şoförler odası üyeliğini kaybetmesi,
(20) Aracını herhangi bir sebeple veya model değişikliğinden dolayı değiştirenler 30 gün içerisinde
değişikliği bildirmemesi
(21) Araçların camlarını renkli cam yapılması,
(22) Kendi durakları haricinde başka duraklarda veya yakınlarında bekleme yapıp yolcu alınması,
(23) Alkollü ya da herhangi bir şekilde kişinin bilincini ve sağlıklı karar vermesini engelleyen madde
kullanılması,
a)
b)

Yukarıdaki belirtilen fiillerin cezaları, Belediyenin emir yasaklarına uymamaktan 5326 sayılı
Kabahatler Kanununun 32.maddesine göre cezai işlem uygulanır.
Aynı yıl içinde suçun tekrarı halinde, sırası ile bir hafta ve iki hafta olmak üzere Belediye
Encümenince “Faaliyetten men cezası” tatbik edilir.
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c)
d)

Suçların alışkanlık haline getirenlerin durumu, Belediye Meclisinde görüşülerek ticari minibüs
işletmeciliğinin iptaline gidilir.
Ticari minibüs işletmeciliği iptal edilen işleticiye bir daha ticari minibüs işletme izni verilip
verilmeyeceği Belediye Meclisinin yetkisindedir.

Madde 16Yönetmelik yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 6 ay içerisinde Kırşehir Belediyesi il sınırlarında çalışan
M plakalı ticari minibüsler yönetmeliğe uygun hale getirilecektir. Yönetmeliğe uymayan araçlar
çalışamayacaktır.
Yürütme
Madde 17Bu yönetmelik hükümleri Kırşehir Belediye Başkanlığı tarafından yürütür.
Yürürlük
Madde 18Bu Yönetmelik, Kırşehir Belediye Meclisinin kabulüne müteakip, Valilik Makamına sunulmasından
sonra yürürlüğe girer.
Hüküm Bulunmaması
Madde 19Bu Yönetmelikte hüküm bulunmaması durumunda Belediye Meclisinin aldığı ve alacağı kararlar
uygulanır.

Selahattin EKİCİOĞLU
Meclis Başkanı

Mehmet DURAN
Kâtip Üye

Faruk AKÇA
Kâtip Üye
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T.C.
KIRŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI
MECLİS KARARI
KARAR NO……….....: 55
KARAR TARİHİ …....: 09/05/2019
SAATİ………………...: 14:00
BİRİMİ………....….....: İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
KONUSU……….…….: Otopark Ücret Gruplarının Belirlenmesi
OTURUM……….…....: 1
BİRLEŞİM……….…..: 1
MECLİS BAŞKANI....: Selahattin EKİCİOĞLU
TEKLİF ÖZETİ…......: İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 07/05/2019 tarih ve E.670 sayılı teklifi,
KARAR……………….:
22.02.2018 tarih ve 30340 sayılı Resmi Gazete ile onaylanarak 01.06.2018 tarihinde yürürlüğe
girmesi planlanan Otopark Yönetmeliği 31.05.2018 tarih ve 30437 sayılı Resmi Gazete ile tekrar
düzenlenerek 01.01.2019 tarihinde yürürlüğe girmesi için ertelenmiştir.
Yapılan incelemeler neticesinde yönetmelik 07.09.2018 tarih ve 30528 sayılı Resmi Gazete ile
tekrar onaylanarak 15.09.2018 de yürürlüğe girmiştir. Ancak 07.12.2018 tarih ve 30618 sayılı Resmi
Gazete ile tekrar çalışmalar yapılmış ve 30.06.2019 tarihinde yönetmeliğin yürürlüğe girmesi
planlanmıştır. Söz konusu otopark yönetmeliğinin 12. maddesi 11. bendinde "Bu Yönetmelikte belirtilen
esaslar dâhilinde otopark yeri bölge veya genel otoparklardan karşılanacak yükümlülerden alınacak
otopark bedelinin hesabına ve tahsiline ilişkin esaslar aşağıda açıklanmıştır:
a) Gerekli görülmesi halinde yerleşme bölgeleri, il genel meclisi veya belediye meclisi tarafından 5 gruba
ayrılır ve her grup için aşağıda gösterilen hesap şekli uygulanır:
1) 1. Grup için, tarifedeki bedelin %100’ü,
2) 2. Grup için, tarifedeki bedelin %90’ı,
3) 3. Grup için, tarifedeki bedelin %80’i,
4) 4. Grup için, tarifedeki bedelin %70’i,
5) 5. Grup için, tarifedeki bedelin %60’ı,
otopark bedeli olarak alınır. Büyükşehir sınırları içinde büyükşehir belediyeleri resen ya da ilçe
belediyelerinin önerileri doğrultusunda, diğer belediye ve mücavir alan sınırları içinde belediyeler,
bunların dışında ilgili idareler meclis kararı almak suretiyle, bu maddede belirtilen grup sayısını
azaltmaya ve bedel hesabına ilişkin oranları arttırmaya yetkilidir." ibaresi geçmektedir. Bu sebeple
Belediye sınırlarımız içerisinde otopark bedeli alınabilmesi için ilgi madde doğrultusunda grupların
belirlenmesi gerekmektedir. Yönetmelik 30.06.2019 tarihinde yürürlüğe gireceğinden dolayı söz konusu
grupların belirlenmesi hususunun İmar Komisyonuna havale edilmesi,
Oy Birliği ile Kabul Edildi.

Selahattin EKİCİOĞLU
Meclis Başkanı

Mehmet DURAN
Kâtip Üye

Faruk AKÇA
Kâtip Üye

T.C.
KIRŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI
MECLİS KARARI

Meclis Başkanı, 21/05/2019 Salı günü saat 14.00’da Mayıs Ayı Meclis Toplantısı 2. Birleşiminde
toplanmak üzere Mayıs Ayı Meclis Toplantısı 1. Birleşimini kapattı.

Selahattin EKİCİOĞLU
Meclis Başkan V.

Mehmet DURAN
Kâtip Üye

Faruk AKÇA
Kâtip Üye

