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BİRİNCİ KISIM
Başlangıç ve Temel Hükümler

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Sorumluluk, Bağlayıcılık, Tanım ve Kısaltmalar
Amaç
MADDE 1- Bu Yönetmeliğin amacı, Malatya il sınırları içinde il içi, şehirlerarası ve
uluslararası yolcu, yük/eşya taşımacıları ve/veya acenteleri ile bunların müşterilerine hizmet veren
terminallerin fiziki özelliklerini, terminal içinde faaliyette bulunacak sıhhi ve gayrisıhhi işletmelerin
çalışma usul ve esaslarını belirlemek, terminal işletmeciliği faaliyeti için mesleki yeterlilik, mesleki
saygınlık ilkelerine uygun olarak çalışma şartları ile bu faaliyette bulunanların hakları,
sorumlulukları, yükümlülüklerini tespit etmek ve denetimlerini sağlamak, mevzuat hükümlerine
uygun olarak terminal hizmetlerinin düzenlenmesi ve yürütülmesiyle hizmet verenler arasında
gerekli eşgüdümü sağlamaktır.

Kapsam
MADDE 2- Bu Yönetmelik, Malatya il sınırları dâhilinde faaliyette bulunan il içi,
şehirlerarası ve uluslararası yolcu ve yük/eşya terminallerini, terminal işletmeciliği faaliyetinde
bulunanlar ile terminal içinde faaliyette bulunan sıhhi ve gayrisıhhi işyerleri ve terminal
hizmetlerinden faydalananlar ile bu hizmetlerde kullanılan her türlü araç, taşıt, gereç ve benzerlerini
kapsar.
Hukuki dayanak
MADDE 3- Bu Yönetmeliğin yasal dayanakları;
a) 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu,
b) 6360 sayılı Kanun,
c) 5393 sayılı Belediye Kanunu,
d) 4925 sayılı Karayolu Taşıma Kanunu,
e) 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu,
f) 5326 sayılı Kabahatler Kanunu,
g) 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu,
h) 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun,
i) 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu,
j) 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun,
k) 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu,
l) 5252 sayılı kanun, Türk Ceza Kanununun Yürürlük ve Uygulama Şeklinde Kanun,
m) 4207 sayılı Tütün Ürünlerinin Zararlarının Önlenmesi ve Kontrolü Hakkında Kanun,
n) 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu,
o) İçişleri Bakanlığı Büyükşehir Belediyeleri Koordinasyon Merkezleri Yönetmeliği
p) Karayolu Taşıma Yönetmeliği,
q) Karayolları Trafik Yönetmeliği,
r) Malatya Büyükşehir Belediye Meclisi ve Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) kararları
ve bu Yönetmelikte bahse konu faaliyet ile ilgili tüm kanun, kanun hükmünde kararname,
genelge, yönetmelik ve yönergelerdir.
1/27

Sorumluluk
MADDE 4- (1) Bu Yönetmeliğin uygulanmasından; idare, şube müdürlüğü ve terminal
işletmecisi sorumludur.
(2) Terminal sınırları içinde hizmet veren diğer kamu kurum ve kuruluşları, mahalli idareler
ile gerçek ve özel tüzel kişiler, terminal işletmecileri, yetki belgeli karayolu taşımacıları da ilgili
mevzuat, yönetmelik hükümleri ve sözleşmelerinde yer alan hususlar çerçevesinde kendi hizmet ve
uygulamalarından sorumludurlar. Kamu kurum ve kuruluşlarının tabi oldukları kendi mevzuat
hükümleri saklıdır.
Bağlayıcılık
MADDE 5- Bu Yönetmelik ve bu yönetmeliğe bağlı olarak yetkili kamu kurum ve
kuruluşları tarafından yürürlüğe konulacak düzenlemeler, T türü yetki belgesi ve terminal işletme
ruhsatı ile terminal inşa edecek ve/veya terminal işletmeciliği yapacak olan kamu kurum ve
kuruluşlarını, mahalli idareler ile gerçek ve özel tüzel kişileri bağlar.
Tanım ve Kısaltmalar
MADDE 6- Karayolları Taşıma Kanunu ve Karayolları Taşıma Yönetmeliğinde belirtilen
tanımlara ek olarak bu Yönetmelikte geçen;
a) ATS (Araç Takip Sistemi): Araca takılan elektronik cihaz aracılığıyla aracın güncel
koordinatlarını algılayarak konum bilgilerini düzenli aralıklarla GPRS bağlantısı ile araç
takip sunucusuna gönderen, sinyalleri kayıt altına alan, kaydedilen bilgileri özel algoritmalar
ile raporlayabilen elektronik sistemi,
b) Bakanlık: Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığını,
c) Encümen : Malatya Büyükşehir Belediye encümenini,
d) Hizmet Sözleşmesi : Terminal işletmecisinin, terminallerde hizmet veren kamu kurum ve
kuruluşlarıyla, mahalli idarelerle yaptığı protokoller ile gerçek ve özel tüzel kişilerle yaptığı
sözleşmeyi,
e) İdare: Ulaşım Hizmetleri Daire Başkanlığını,
f) İlçe Belediyesi: Malatya il sınırları içinde bulunan ilçe belediyelerini,
g) İşletme Sözleşmesi : MBB ile bu yönetmelik ve ilgili mevzuat kapsamında terminal
işletmeciliği yapmaya dair yetki belgesi bulunan terminal işleticileri arasında yapılan
sözleşme ve eklerini,
h) MBB: Malatya Büyükşehir Belediyesi’ni,
i) Meclis : Malatya Büyükşehir Belediye Meclisi’ni,
j) Peron : Terminallerde yolcu araçlarının yanaştığı, yolcuların inip bindiği alanı,
k) Şube Müdürlüğü : Terminaller Şube Müdürlüğü’nü,
l) Terminal Hizmetleri : Terminal tesislerinde verilen ve ayrıntıları izleyen yönetmelik
maddelerinde yer alan ve ilgili mevzuatlarda belirtilen/öngörülen şekilde işletilmesi için
gerekli idari, işletme ve teknik hizmetleri,
m) Terminal İşletmecisi : MBB adına terminal işleten Terminaller Şube Müdürlüğünü, yetki
belgeli ve/veya ruhsatlı terminal işletmeciliği yapan kamu kurum ve kuruluşunu, mahalli
idareler ve/veya gerçek ve/veya özel tüzel kişiyi,
n) Terminal Tesisleri : Terminal binaları ve terminal hizmetleriyle ilgili diğer bina ve tesisleri,
o) Terminal: Bu Yönetmelikte belirtilen özelliklere haiz ve yurtiçi ve uluslararası eşya/kargo
taşımacıları/işletmecileri ve/veya acenteleri, komisyoncuları, taşıma işleri organizatörleri ile
bunların eşya/kargo gönderenlerine/gönderilenlerine, şehirlerarası, yurtiçi ve uluslararası
yolcu taşımacıları ve/veya acenteleri ile bunların yolcularına hizmet veren yapı veya tesisi,
p) UKOME : Malatya Ulaşım Koordinasyon Merkezi’ni,
ifade eder.
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İKİNCİ BÖLÜM
Temel Hükümler
Terminal yapımı
MADDE 7- (1) Terminaller, imar planında belirlenmiş alanlarda 5393 sayılı Belediye
Kanunu’nun 80 inci maddesi ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 7 nci maddesi
gereğince, Karayolu Taşıma Yönetmeliği ve bu Yönetmelikte belirlenen esaslar çerçevesinde
belediye, ilçe belediyeleri, kamu tüzel kişileri ile gerçek ve özel tüzel kişiler tarafından yapılır
ve/veya işletilir.
(2) Kamu, gerçek ve özel tüzel kişiler tarafından terminallerin inşa ve işletmesi MBB iznine
tabidir. Yapım izni, işletme ruhsatı ve/veya izni belediye tarafından bir süreye ve yükümlülüklere
bağlanabilir. Kamu düzeninin ve sağlığının, rekabet ortamının tehlikeye girebileceği kanaatini haklı
kılacak nedenlerin varlığı halinde terminal inşa ve işletme izni verilmez.
(3) Verilen iznin kapsamının dışında bir kullanım durumunda yapı inşa ve işletme
izin/ruhsatı iptal edilir.
(4) İlçe belediye sınırları içinde MBB tarafından yapılması elzem görülen haller hariç aynı
türden birden fazla terminal kurulamaz.
Terminal inşaat sınırlamaları
MADDE 8- Terminal alanı çevresinde, karayolu taşımacılığını olumsuz yönde etkileyecek,
yaya ve araç trafiğini tehlikeye düşürecek nitelikte yapı, direk gibi benzeri tesisler yapılamaz. Böyle
bir durumun tespiti halinde MBB yapılan tesisi kaldırtır.
Kalite güvence sistemi
MADDE 9- (1) Bu Yönetmeliğin 17 nci maddesinin birinci fıkrasında belirtilen
şehirlerarası/uluslararası yolcu terminal işletmecisinin TSE, ISO veya CEN standartlarından en az
bir kalite güvence sistemi oluşturması ve işletme süresince bunu muhafaza etmesi ve terminal
işletme izin belgesini aldığı tarihten itibaren iki yıl içinde kalite güvence sistemini oluşturması ve
idareye sunması zorunludur.
(2) Bu Yönetmeliğin 17 nci maddesinin ikinci ve üçüncü fıkralarında belirtilen şehirci yolcu
ve yük/eşya terminal işletmecileri için kalite güvence sistemi oluşturulması ihtiyaridir. Ancak
idarenin bu terminaller için herhangi bir kalite güvence sistemin oluşturulmasını talep etmesi
halinde zorunlu hale gelir.
Terminal kullanma zorunluluğu
MADDE 10- (1) Tarifeli yolcu taşımalarında kalkış ve varışların bir terminalden yapılması
esastır. Terminal ve ara duraklar dışında yolcu indirilip bindirilemez.
(2) Taşımacılık yetki belgesi sahiplerinin veya acentelerinin, seferlerin başladığı kalkış ve
bittiği varış noktalarındaki en az bir yolcu terminalindeki yere bağımsız olarak veya birlikte sahip
olmaları veya bu terminaldeki bu yerin kullanma hakkına haiz olmaları zorunludur.
(3) Tarifeli yolcu taşımacılığı yetki belgesi sahiplerinin kalkış ve varış noktaları dışında yolcu
indirip bindirebilmeleri için kendilerinin veya acentelerinin ara durak tanımına uygun bir yere sahip
veya kullanım hakkını haiz olmaları zorunludur. Yeri ve zamanı önceden belirlenen ara duraklarda
da yolcu indirilip, bindirilerek bilet satışı yapılabilir. Ara duraklarda bilet satışı yapılabilmesi ve
yolcu alınabilmesi için yetki belgesi sahibine ait bir şube veya acentesi olması şarttır.
(4) Ara duraklar seyahatin başladığı ilk kalkış ve son varış yeri olarak kullanılamaz.
(5) Yolcu taşımacılığı yetki belgesi sahiplerinin MBB sınırları içinde terminal dışındaki
yerlerde yolcu indirilip bindirilebilmesi için UKOME’nin izin vermesi gerekir.
(6) İl sınırlarında yük/eşya terminali bulunması halinde yük/eşya taşımacılığında terminal
kullanma zorunludur.
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Yetki belgesi alma zorunluluğu
MADDE 11- Terminal işletmeciliği faaliyetinde bulunacak kamu kurum ve kuruluşları,
mahalli idareler ile gerçek ve özel tüzel kişiler T türü yetki belgesini/belgelerini Bakanlık’tan
almaları zorunludur.
Terminal işletme ruhsatı alma zorunluluğu
MADDE 12- (1) Terminal işletmeciliği yetki belgesi almak isteyen gerçek ve tüzel kişiler
Malatya il sınırları içinde terminal işletme faaliyetinde bulunabilmeleri için MBB’den Terminal
İşletme Ruhsatı almak zorundadırlar.
(2) MBB’den terminal işletme ruhsatı alanlar ile idare arasında, idarenin gerek
görmesi halinde bu Yönetmelik hükümlerine aykırı olmamak kaydıyla işletme sözleşmesi
yapılabilir.
Terminal yönetimi
MADDE 13- Terminallerin yönetimi ilgili mevzuat ve iş bu yönetmelik çerçevesinde
terminal işletmecisi, terminal tesislerinin işletme ve teknik hizmetlerinin standartlara uygun olarak
yönetim ve yürütülmesinden görevli ve sorumludur. Terminal işletmecisi, söz konusu hizmetlerin
yürütülmesi sırasında kamu kurum ve kuruluşları, mahalli idareler ile gerçek ve özel tüzel kişilerle
gerekli eşgüdüm sağlanmasının yanı sıra, hizmetlerin emniyetli, etkin ve verimli
gerçekleştirilmesinden de sorumludur.
Hizmetin sürekliliği ve engellenemeyeceği
MADDE 14- (1) Yetki belgesi/terminal işletme ruhsatı sahipleri yetki belgesi/terminal
işletme ruhsat kapsamına giren hizmetlerini, hizmetin ifasını imkânsız kılan yasal mücbir sebepler
dışında yapmaktan kaçınamazlar. Bu hizmetlerden ayrım yapmaksızın herkesin yararlanmasını ve
hizmetin sürekliliğini sağlamak zorundadırlar.
(2) Bu hizmetlerin yerine getirilmesi, hizmeti üstlenenler ve üçüncü şahıslar tarafından
engellenemez.
Hizmet eşgüdümü
MADDE 15 – (1) Şube müdürlüğü, terminal alanlarında verilen hizmetlerin ulusal ve
uluslararası kural ve standartlar ile düzenlemelerine uygun olarak, emniyetli/güvenli, etkin, verimli
ve düzenli yürütülmesini teminen, terminal alanında hizmet veren tüm kamu kurum ve kuruluşları
ile terminal işletmecileri, toplu taşıma hizmeti sunan taşıyıcılar ve diğer gerçek ve özel tüzel
kişilerin verdikleri hizmetler için yeterli/uygun eğitimli personel ile yeterli/uygun özellikte sistem
ve cihaz bulundurulmasıyla bunların sürekli faal tutulmaları için ilgililerle eşgüdüm içinde uygun
önlemleri almak veya aldırmaya yönelik eşgüdümü sağlamaktan, denetlemek ve gereken
durumlarda uyuma yönelik önlemleri almak/aldırmak ve/veya girişimlerde bulunmaktan
sorumludur.
(2) Bu durum terminal işletmecisinin, terminal hizmetlerinin genel işbirliği ve eşgüdüm
içinde hizmetlerin aksamadan devam etmesi ile yönetmelik ve ilgili mevzuattan doğan
sorumluluklarını ortadan kaldırmaz.
Genel sorumluluk
MADDE 16- (1) Şube Müdürlüğü, terminal hizmetlerinin mevzuat ve bu Yönetmelik
çerçevesinde yürütülmesi adına denetim ve her türlü tedbiri almak/aldırmak hususunda idareye
karşı sorumludur.
(2) Şube Müdürlüğü, Karayolu Taşıma Yönetmeliği çerçevesinde yetki belgesi sahiplerinin
uyması gereken ücret ve zaman tarifeleri, bilet/fatura düzenleme usul ve esasları, acentelerin
sözleşme yükümlülükleri, yetki belgesi sahiplerinin sorumluluk ve yükümlülükleri, yolcu
taşımalarında bagaj işlemleri vb. hususlarda gerekli denetimleri yapmak/yaptırmaktan idareye karşı
sorumludur.
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İKİNCİ KISIM
Terminallerin Fiziki Yapılarına İlişkin Hükümler
BİRİNCİ BÖLÜM
Terminal Türleri, Terminallerin Sahip Olması Gereken Fiziki Özellikler
Terminal türleri
MADDE 17- (1) Şehirlerarası ve uluslararası yolcu terminali: Bu Yönetmelikte belirtilen
özelliklere haiz şehirlerarası ve/veya uluslararası yolcu taşımaya yönelik yetki belgeli taşımacılar
ve/veya acenteleri ile bunların yolcularına hizmet veren yapı veya tesistir.
(2) Şehir içi yolcu terminali: Bu Yönetmelikte belirtilen özelliklere haiz Malatya il sınırları
içinde yolcu taşımaya yönelik yetki belgesi sahibi taşımacılar ve/veya acenteleri ile bunların
yolcularına hizmet veren yapı ve tesistir.
(3) Eşya/Kargo terminali: Bu Yönetmelikte belirtilen özelliklere haiz eşya/kargo
taşımacıları/işletmecileri ve/veya eşya/kargo gönderenlerine/gönderilenlerine hizmet veren ve bu tür
faaliyetler için yükleme, boşaltma, depolama, istifleme, aktarma vb. işlemler için kullanılan yapı ve
tesistir.
Terminallerin sahip olması gereken genel fiziki özellikler
MADDE 18 – (1) Şehirlerarası ve uluslararası yolcu terminalleri: Terminallerin en az 2.000
2
m alan üzerinde, belediye imar planlarına uygun, yol ağlarıyla bağlantısı olan, varsa belediye
altyapısıyla irtibatlandırılmış yoksa bu tür altyapıları oluşturulmuş, taşıtlar için peronlar, park
yerleri, gerektiğinde bunların bakım ve ikmal yapabilecekleri alanları bulunan, açık ve kapalı
alanlarında yeterli yangın önleme, söndürme ve alarm ile aydınlatma sistemleri ve araçları bulunan,
çevre düzenlemesi yapılmış, engellilerin ihtiyaçlarını karşılayan ve çevreleri güvenlik açısından
yeterli ihata duvarı veya tel örgü ile çevrilmiş bir altyapıya sahip olması ve terminale giriş çıkışların
karayolu trafiğini olumsuz etkilememesi şarttır. Bu terminallerde, yolcuların şehir içi ulaşımını
sağlayan servis araçları, ticari taksiler ile özel otomobiller için indirme, bindirme ve park
yapacakları yeterli bir alan da bulunmalıdır.
Yukarıda belirtilen altyapı üzerine inşa edilecek üst yapıların ise; sıcaktan ve soğuktan
korunmuş bir ortamda, yolcular için bilet satış yeri, yeterli sayıda bay ve bayan tuvaleti ile oturma
yerleri, haberleşme ve iletişim, acil sağlık yardımı, polis ve zabıta birimi, beslenme, ibadet, emanet
ve benzeri asgari ihtiyaçları karşılayacak şekilde rahat, sağlıklı ve güvenli olması şarttır.
(2) Şehir içi yolcu terminalleri: Terminallerin en az 2.000 m2 alan üzerinde, belediye imar
planlarına uygun, yol ağlarıyla bağlantısı olan, varsa belediye altyapısıyla irtibatlandırılmış yoksa
bu tür altyapıları oluşturulmuş, taşıtlar için peronlar, park yerleri, gerektiğinde bunların bakım ve
ikmal yapabilecekleri alanları bulunan, açık ve kapalı alanlarında yeterli yangın önleme, söndürme
ve alarm ile aydınlatma sistemleri ve araçları bulunan, çevre düzenlemesi yapılmış, engellilerin
ihtiyaçlarını karşılayan ve çevreleri güvenlik açısından yeterli ihata duvarı veya tel örgü ile
çevrilmiş bir altyapıya sahip olması ve terminale giriş çıkışların karayolu trafiğini olumsuz
etkilememesi şarttır. Bu terminallerde, yolcuların merkez ilçe içi ve/veya ilçe içi ulaşımını sağlayan
servis araçları, ticari taksiler ile özel otomobiller için indirme, bindirme ve park yapacakları yeterli
bir alan da bulunmalıdır.
Yukarıda belirtilen altyapı üzerine inşa edilecek üst yapıların ise; sıcaktan ve soğuktan
korunmuş bir ortamda, yolcular için bilet satış yeri, yeterli sayıda bay ve bayan tuvaleti ile oturma
yerleri, haberleşme ve iletişim, acil sağlık yardımı, polis ve zabıta birimi, beslenme, ibadet, emanet
ve benzeri asgari ihtiyaçları karşılayacak şekilde rahat, sağlıklı ve güvenli olması şarttır.
(3) Eşya/Kargo terminalleri: Terminallerin en az 2.000 m2 alan üzerinde, belediye imar
planlarına uygun, yol ağlarıyla bağlantısı olan, varsa belediye altyapısıyla irtibatlandırılmış yoksa
bu tür alt yapıları oluşturulmuş, ilgililer için yükleme, boşaltma, depolama, istifleme ve aktarma
alanları ile eşya taşımaya mahsus her türlü taşıtın yükleme, boşaltma yapabileceği yanaşma yeri ve
park yerinin bulunması, çevrelerinin güvenlik açısından yeterli ihata duvarı veya tel örgü ile
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çevrilmiş bir alt yapıya sahip olması ve terminale giriş çıkışların karayolu trafiğini olumsuz
etkilememesi şarttır. Bu terminallerde, taşımacıların /gönderenlerin/ çalışanların araçları ile ticari
taksiler için park yapacakları yeterli bir alan da bulunmalıdır.
Yukarıda belirtilen altyapı üzerine inşa edilecek ve taşımacıların / gönderenlerin / çalışanların
kullanacakları üst yapıların ise; sıcaktan ve soğuktan korunmuş bir ortamda, yeterli sayıda bay ve
bayan tuvaleti ile dinlenme yerleri, haberleşme ve iletişim, beslenme, ibadet ve benzeri asgari
ihtiyaçları karşılayacak şekilde rahat, sağlıklı ve güvenli olması şarttır.
Hareketli ve hareketi kısıtlı yolculara ilişkin işlemler
MADDE 19- (1) Terminal tesislerinde, hareketli ve hareketi kısıtlı yolcuların terminal
binalarına girişinden çıkışına kadar olan sürede, ulusal/uluslararası kural ve standartlara uygun
kolaylıkların sağlanmasına yönelik gerekli alt yapının oluşturulması ve önlemlerin alınması
zorunludur.
(2) Terminale gelen engelli yolcuların otopark sahasından rahatlıkla terminale geçmelerini
teminen, giriş-çıkış ve/veya asansörlere en yakın yerlerde, otopark kapasitesine göre 2’den az
olmamak kaydıyla, yeterli sayıda kısıtlı yolcular için otopark alanı tahsis edilmeli ve bu alanlar özel
işaret ile belirlenmelidir.
(3) Kısıtlılar için tahsis edilen bu yerlere, diğer yolcuların park etmemeleri için gerekli
tedbirler alınmalı ve aksine gelişen durumlarda cezai işlem yapılacağına dair bilgilendirme
tabelaları konulmalıdır.
(4) Kısıtlı yolcular için ayrılan park yeri genişliğinin, 2,4 metrelik normal genişlik yerine, bu
yolcuların rahatlıkla aracına binebilmeleri ve inebilmeleri için, en az 3,6 metre olmalıdır.
(5) Terminal giriş ve çıkış kapılarının açık pozisyondaki genişliği, iki koltuk değneği
taşıyanlar, bir yardımcıyla ilerleyebilenler ve akülü aracıyla ilerleyenler için rahatlıkla geçiş imkânı
sağlamalıdır.
(6) Terminal tesislerinde muhtelif noktalarda yer alan harici telefonların en az bir tanesinin
yüksekliği 1 metreden az olmalıdır.
(7) Yük/eşya terminallerinde yukarıda sayılan zorunluluklar ihtiyari olup idarenin talebi
halinde zorunlu olur.
İşaret ve yönlendirme levhaları
MADDE 20- Terminal tesislerinde hareket kolaylığı sağlaması için gerekli olan işaret ve
yönlendirme levhaları ulusal standartlara uygun olarak gerekli olan yerlere asılması zorunludur.
Terminal içinde bulunması gereken zorunlu alanlar
MADDE 21- (1) Terminallerde, yolcu ve eşya/kargo taşımacılığı yapanlarla bu
hizmetlerden faydalananların yararlanması amacıyla;
a) Taksi durak ve yazıhaneleri: Terminal alanı içinde, terminal hizmetinden faydalananların
hareketlerini kısıtlamayacak şekilde taksi durak/yazıhaneler için yer tahsisinin yapılması,
b) İletişim merkezleri: Terminal alanı içinde, banka şubesi, ATM, PTT, telekomünikasyon
vb. hizmetlerin sunulabileceği yer tahsislerinin yapılması,
c) Bebek bakım odası: Terminal alanı içinde, terminal hizmetinden faydalananların
kullanabilecekleri ve standartları idare tarafından belirlenen bebek bakım odasının bulunması,
d) Çocuk oyun salonları: Yolcu terminal alanı içinde, çocuklara yönelik olarak çocuk oyun
alanlarının bulunması,
e) İbadethaneler: Terminal alanı içinde, ibadet ihtiyaçlarına cevap verecek ibadethane ve
abdesthane alanlarının bulunması,
f) İdari birimler: Terminal işletmeciliğinde istihdam edilen personelin kullanacağı yeteri
kadar oda/odaların bulunması,
g) Polis ve zabıta birimleri: Terminal alanı içinde güvenlik/denetim amaçlı polis ve zabıta
gibi kolluk kuvvetlerin kullanacağı oda/odaların bulunması, zorunludur.
(2) Eşya/kargo terminallerinde birinci fıkranın (c) ve (d) bentlerinde belirtilen alanların
bulunması zorunlu değildir.
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ÜÇÜNCÜ KISIM
Terminal Yapım ve İşletmeciliğine İlişkin Hükümler
BİRİNCİ BÖLÜM
Terminal Yapım İzin Talepleri ve Değerlendirilmesi
Terminal yapım izin talebi
MADDE 22- Terminal alanı yapımcısı, işletmeci ile birlikte, inşa edilecek terminal ve inşaat
sonrasında terminalin işletimiyle ilgili bilgileri kapsayan EK-1 de belirtilen Terminal Yapımı
Başvuru Formunda istenen bilgi ve belgeleri eksiksiz olarak hazırlayıp idareye sunar.
Terminal yapım izin talebin değerlendirilmesi
MADDE 23- (1) Terminal alanı yapımcısı tarafından sunulan ve bu yönetmeliğin 22 nci
maddesinde belirtilen yapım izin talebi ve eki belgeleri, karayolu ulaşım ağı, yolcu taşımacılık
talepleri ve ulaşım ana planı çerçevesinde değerlendirilerek idare tarafından en geç 60 gün içinde
talep sahibine bilgi verilir.
(2) Talebin idare tarafından olumlu görülmesi halinde terminal alanı yapımcısı idareden
alacağı olumlu görüş yazısını alarak inşaat yapabilmesi için gerekli olan mahalli idarelere /kamu
kurum ve kuruluşlarına başvuruda bulunur.
(3) İdarenin olumlu görüş bildirmesi, başvuru sahibinin inşaat için gerekli izin/ruhsatları ilgili
mahalli idare, kamu kurum ve kuruluşlarından almayacağı anlamına gelmez.
İKİNCİ BÖLÜM
Terminal İşletme Ruhsatı Almanın ve Yenilemenin Şartları ve Gerekli Belgeler
Terminal işletme ruhsatı almanın ve yenilemenin şartları
MADDE 24- (1)Terminal işletme ruhsatı almak veya yenilemek için;
a) Gerçek kişilerin Türkiye Cumhuriyeti tabiiyetinde olmaları,
b) Tüzel kişilerin Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına göre kurulmuş ve Türk Ticaret Siciline
tescil edilmiş olmaları,
(2) Yetki belgesi talep eden veya yenilemek isteyen;
a) Gerçek kişilerde sahip ve/veya varsa temsil ve ilzama yetkili yöneticilerin,
b) Anonim şirket statüsündeki tüzel kişiliklerde, yönetim kurulu başkan ve üyeleri, genel
müdür ve temsil ve ilzama yetkili yöneticilerin,
c) Diğer şirket statüsündeki tüzel kişilerde, tüm ortakların ve bu tüzel kişiliği temsil ve
ilzama yetkili yöneticilerin,
d) Kooperatiflerde, yönetim kurulu başkanı ve üyeleri ile kooperatifi temsil ve ilzama yetkili
yöneticilerin,
kaçakçılık, dolandırıcılık, dolanlı iflas, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, uyuşturucu ve
silah kaçakçılığı, kaçak insan taşımacılığı veya ticareti, hırsızlık, rüşvet suçları ile (Değişik
ibare:RG-31/12/2011-28159) 12/4/1991 tarihli ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu ile
21/3/2007 tarihli ve 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu kapsamına giren suçlardan dolayı
hürriyeti bağlayıcı ceza ile hükümlü olmamaları,
e) Vergi sistemine kayıtlı olmaları,
f) Merkezi adreslerinin bulunduğu yerdeki ticaret odası veya ticaret ve sanayi odası veya
esnaf ve sanatkârlar odasından birine kayıtlı olmaları, şarttır.
(3) Bu Yönetmeliğin 69 uncu maddesinde belirtilen terminal işletme ruhsatı
ücretini/yenileme ücretini ödemiş olmaları,
(4) Terminal işletme ruhsatlarını yenilemek isteyen ruhsat sahipleri, ruhsatlarının geçerlilik
süresince bu Yönetmeliğin 65 inci maddesine istinaden 6 adetten fazla idari para cezasına maruz
kalmamış olmak ve 66 ncı maddesine istinaden bir cari yıl içinde toplam elliden fazla uyarı cezası
almamış olmak sureti ile mesleki saygınlığa sahip olmaları gerekir.
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Terminal işletme ruhsatı almak ve yenilemek için gerekli belgeler
MADDE 25- (1)Terminal işletme ruhsatı almak veya yenilemek isteyen gerçek ve tüzel
kişilerin aşağıdaki belgeleri idareye sunmaları zorunludur;
a)
Başvuru sahibi tarafından doldurulan bu Yönetmelik ekindeki Başvuru Formu (Ek2),
b)
Terminal işletme ruhsat bedelinin ve/veya yenileme ücretinin MBB veznesine/banka
hesabına yatırıldığını gösteren tahsilat makbuzunu idareye sunmak zorundadırlar.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Terminal İşletme Ruhsatı Verilmesi ve Süresi, Faaliyete Başlama ve Ara Vermeleri, Terminal
İşletme Ruhsatı Yenilenmesi Süreci
Terminal işletme ruhsatı verilmesi
MADDE 26- (1) Terminal işletmecisi, Terminal İşletme Başvuru Formunu, formda
belirtilen bilgi ve belgeleri tamamlayarak eksiksiz olarak idareye sunar.
(2) Talepler, idare tarafından oluşturulacak en az üç kişiden müteşekkil bir komisyon
tarafından değerlendirilir ve değerlendirme sonucu en geç 60 gün içinde talep sahibine bildirilir.
(3) Yapılan inceleme sonucunda verilen bilgi ve belgelerin yeterli bulunmaması veya
olumsuz değerlendirilmesi halinde; eksiklikler ve uygun bulunmayan hususlar sebepleri ile birlikte
ayrıntılı bir şekilde yazılı olarak başvuru sahibine bildirilir.
(4) Verilen bilgi ve belgelerin yeterli bulunması halinde;
a) Başvuru belgelerinin mevzuata uygun ve noksansız olması şarttır.
b) Talep edilen terminal işletme ruhsatı için bu Yönetmeliğin 24 üncü maddesinde belirtilen
şartları sağlamış olması halinde talep edilen ruhsat, ruhsat ücretinin ödendiği tarih veriliş tarihi
olarak kabul edilir ve düzenlenerek verilir.
c) Terminal ruhsatı verilirken, ruhsata; ruhsatın veriliş tarihi, geçerlilik süresinin bitim tarihi,
ruhsat sahibinin adı-soyadı/ticari unvanı, varsa kısa adı, ruhsatın kapsamına ilişkin kısa açıklama ve
benzeri bilgiler yazılır.
d) Adi ortaklıklara terminal işletme ruhsatı verilmez.
e) Şube müdürlüğünün terminal işletmeciliği yapması halinde iş bu yönetmelik hükümlerine
uymak zorunda olup ayrıca terminal işletme ruhsatı verilmez.
Terminal işletme ruhsatının süresi
MADDE 27- Bu yönetmelik kapsamında verilen ve/veya yenilenen terminal işletme
ruhsatının süresi 5 (beş) yıldır.
Terminal işletme ruhsatı alanların faaliyete başlama ve ara vermeleri
MADDE 28- (1) Terminal işletme ruhsatı sahiplerinin, ruhsatın verilmesinden itibaren en
geç 6 (altı) ay içinde faaliyete başlamaları şarttır.
(2) Terminal işletme ruhsat sahipleri ruhsat belgesinin geçerlilik süresi boyunca bu
Yönetmeliğin 14 üncü maddesinde belirtilen mücbir sebepler dışında faaliyetlerine ara veremezler.
Terminal işletme ruhsatı yenilenmesi süreci
MADDE 29- (1) Terminal işletme ruhsatı sahipleri, ruhsatlarının yenilenmesi için; terminal
işletme ruhsatının geçerlilik süresinin bitim tarihinin 30 gün öncesinden itibaren idareye yazılı
olarak müracaat edebilirler. Terminal işletme ruhsatı, yenileme ücretinin ödendiği tarih esas
alınarak yenilenir. Yenileme ücretinin, ödeme tarihindeki geçerli yenileme ücreti üzerinden
ödenmesi şarttır.
(2) Terminal işletme ruhsat sahipleri tarafından terminal işletme ruhsatının geçerlilik
süresinin sona erdiği tarihten itibaren, 30 gün içinde müracaat edilmemesi veya müracaat edildiği
halde terminal işletme ruhsatı yenileme şartlarının yerine getirilmemesi halinde terminal işletme
ruhsatı yenileme hakkı kaybedilir.
(3) Terminal işletme ruhsatı yenileme başvuruları bu Yönetmeliğin ilgili maddeleri
çerçevesinde yeniden değerlendirilerek sonuçlandırılır.
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DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Gerçek Kişinin Ölümü Halinde Terminal İşletme Ruhsatının Veraset Yoluyla İntikali,
Terminal İşletme Ruhsatının Devredilmesi Ve Birleşmeler,
Belgeler Üzerinde Tahrifat Yapılması

Gerçek Kişinin Ölümü Halinde Terminal İşletme Ruhsatının Veraset Yoluyla İntikali
MADDE 30- (1) Terminal İşletme Ruhsatı sahibi gerçek kişinin ölüm tarihinin terminal
işletme ruhsatı geçerlilik süresinin bitim tarihinden önce gerçekleşmiş olması kaydıyla kanuni
mirasçılar bu durumu 30 gün içinde idareye bildirmek zorundadırlar.
(2) Kanuni mirasçılar, terminal işletme ruhsatı sahibi sıfatını devam ettirmek isterlerse,
gerçek kişinin ölüm tarihinden itibaren 60 gün içinde adlarına düzenlenmiş faaliyet alanına uygun T
türü yetki belgesini Bakanlıktan alarak idareye ibraz etmek zorundadırlar.
(3) Kanuni mirasçılara bu madde hükmüne göre yenilenerek verilen terminal işletme
ruhsatının süresi ruhsatın geçerlilik süresi kadar olup, kanuni mirasçılara terminal işletme ruhsatının
geçerlilik süresinin bitiminden sonra faaliyette bulunma hakkı vermez. Bu kişiler terminal işletme
ruhsatlarını süre bitiminden sonra yenilemek isterlerse bu Yönetmeliğin 29 uncu maddesine göre
işlem yapılır.
(4) Bu maddeye göre faaliyette bulunan kanuni mirasçılar faaliyetleri süresince bu
Yönetmeliğin ve ilgili mevzuatın öngördüğü yükümlülük ve sorumlulukları üstlenmiş sayılırlar.
Terminal işletme ruhsatının devredilmesi ve birleşmeler
MADDE 31- (1) Terminal işletme ruhsatları, adlarına düzenlenen gerçek veya tüzel kişiler
dışında başkaları tarafından kullanılamaz ve hiçbir şekilde devredilemez.
(2) Aşağıdaki haller terminal işletme ruhsatı devri olarak kabul edilmez.
a)
Terminal işletme ruhsatına sahip kişilerdeki pay sahipliği satış, bağışlama veya
muadili bir işlemle el değiştirebilir. Bu değişimin yapılabilmesi için yeni sahip ve/veya ortakların
bu Yönetmelikte öngörülen şartları sağlaması zorunludur.
b)
Gerçek kişilerde, terminal işletme ruhsatı sahibinin talebi üzerine; terminal işletme
ruhsatı, babası veya annesi veya eşi veya çocukları veya kardeşleri arasında bulunan bir gerçek kişi
adına düzenlenebilir. Terminal işletme ruhsatının yeni sahibi adına düzenlenebilmesi için bu
Yönetmelikte öngörülen şartların sağlanması zorunludur.
c)
Gerçek kişilerde, terminal işletme ruhsatı sahibinin talebi üzerine; gerçek kişi adına
düzenlenmiş olan terminal işletme ruhsatı, terminal işletme ruhsatı sahibi gerçek kişinin ticaret
siciline tescil edilmiş bir tüzel kişilik içinde asgari % 25 hisseye sahip olması kaydıyla söz konusu
tüzel kişilik adına düzenlenebilir. Terminal işletme ruhsatının yeni tüzel kişilik adına
düzenlenebilmesi için bu Yönetmelikte öngörülen şartların sağlanması zorunludur.
(3) Tüzel kişiliklerin birleşmesi halinde aşağıdaki kurallar uygulanır:
a) Terminal işletme ruhsatlı bir tüzel kişiliğin 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret
Kanunu’na uygun olarak aktif ve pasifiyle bir başka tüzel kişiyle birleşmesi halinde; bu
Yönetmelikte öngörülen şartların sağlanması kaydıyla terminal işletme ruhsatı, birleşilen tüzel
kişilik adına unvan değişikliği gibi işlem yapılmak suretiyle düzenlenir.
b) Terminal işletme ruhsatı olmayan bir tüzel kişiliğin 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk
Ticaret Kanunu’na uygun olarak aktif ve pasifiyle bir başka terminal işletme ruhsatı sahibi tüzel
kişiyle birleşmesi halinde; terminal işletme ruhsatı bu birleşmeye göre düzenlenebilmesi için yeni
sahip ve/veya ortakların bu Yönetmelikte öngörülen şartları sağlaması zorunludur.
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Terminal işletme ruhsatı üzerinde tahrifat yapılması
MADDE 32- (1) İdarece verilen terminal işletme ruhsatı üzerinde tahrifat yapılamaz ve
sahtesi düzenlenemez.
(2) İdarece verilen belgeler üzerinde tahrifat yapan terminal işletme ruhsatı sahipleri ve
bunlara yardımcı olanlar hakkında gerekli işlemler yapılmak üzere MBB’ce ilgili Cumhuriyet
Savcılığına suç duyurusunda bulunulur.
(3) Bu Yönetmelik hükümlerine göre verilen terminal işletme ruhsatının sahtesini
yaparak/yaptırarak ve/veya herhangi bir şekilde sahtesini temin ederek kullanan veya kullanmaya
teşebbüs edenler hakkında gerekli işlemler yapılmak üzere MBB’ce ilgili Cumhuriyet Savcılığına
suç duyurusunda bulunulur.

DÖRDÜNCÜ KISIM
Terminal İşleticisi Tarafından Verilen/Sağlanan Terminal Hizmetleri Kapsamı Ve Yerine
Getirilme Esas Ve Usulleri
BİRİNCİ BÖLÜM
İdari Hizmetler
Bilgi, anons ve danışma hizmetleri
MADDE 33- (1) Yolcu terminal binalarında, yolcu taşıtlarının kalkış ve varışlarına ilişkin
tüm bilgilerin yolcu, karşılayıcı/uğurlayıcı ve terminalde istihdam edilen personele bordlar ve/veya
monitörler aracılığı ile sunulması gereklidir.
(2) Yolcu taşıyıcıları ve/veya acenteleri bu bağlamda gerekli sefer bilgilerini, öngörülen
sürelerde terminal işletmecisine vermekle yükümlüdür.
(3) Terminal işletmecisi, yolcu terminalini ilk kalkış noktası olarak kullanan yolcu
taşıyıcılarından taşıtlarına ATS takılmasını ve ikinci fıkrada belirtilen bilgilerin otomasyon sistemi
üzerinden verilmesini isteyebilir bu takdirde ilgililer için bu durum zorunlu hale gelir.
(4) Yolcu terminalleri giriş ve çıkışlarında, bekleme salonlarında ve peronlarda her noktaya
ulaşacak genel yayın ve anons sistemi bulunması gereklidir.
(5) Terminal bina girişinde danışma ofisleri kurulur ve bu yerlerde anons, telefonla bilgi
verme, yönlendirme, yolcu mağduriyetleri/şikâyetleri değerlendirme ve kayıt altına alma vb.
hizmetler verilir.
(6) Yolcu terminallerinde bilgi, anons ve danışma hizmetleri ile ilgili olarak idare gerek
görmesi halinde talimatname çıkarma ve uygulatma yetkisine sahiptir.
(7) Terminal işletmecisi danışmada tercüman bulundurmak veya gerekli olduğu hallerde
tercüman temin etmek zorundadır.
Kayıp-buluntu eşya hizmetleri
MADDE 34- (1) Terminal tesislerinde kaybedilen veya unutulan eşyaların teslim alınması,
korunması ve sahibine teslim edilmesi veya ulaştırılması amacıyla kayıp-buluntu eşya hizmeti
terminal işletmecisi tarafından verilir.
(2) Kayıp-buluntu eşyaların teslim alınması, korunması ve sahibine teslimi veya ulaştırılma
işlemlerinde terminal işletmecisinin görevlendirdiği personel tarafından tutanaklar hazırlanır,
eksiksiz doldurularak denetimlerde ibraz etmek üzere arşivlenir.
(3) Terminal işletmecisi bu hizmeti gerekli gördüğü hallerde kolluk kuvvetleri ile eşgüdüm
sağlayarak da yapabilir.
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Temizlik ve çöp toplama hizmetleri
MADDE 35- (1) Terminal tesislerinde terminal işletmecisi tarafından veya terminal
işletmecisinin anlaştığı temizlik firmaları aracılığıyla sürekli ve düzenli olarak temizlik yapılır ve
çöp toplama hizmeti verilir.
(2) Terminal alanlarındaki temizlik ve dezenfeksiyon vb. hizmet ve işlemlerinin Sağlık
Bakanlığı’nın yönetmelik ve diğer düzenlemelerine uygun olarak yürütülmesi zorunludur.
(3) Terminal tesislerinde hizmet veren kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek ve özel tüzel
kişilere tahsisli mahallerin temizliği, idarece özel bir düzenleme yapılmadığı ve hizmet
sözleşmelerinde aksine bir hüküm yer almadığı sürece kendilerine aittir.

Bagaj arabaları hizmetleri
MADDE 36- (1) Yolcu bagaj arabalarının temininden terminal işletmecisi sorumludur.
Terminal alanında yer tahsisi yapılan gerçek/tüzel kişiler kendi nam ve hesaplarına yolcu bagaj
arabası bulunduramazlar.
(2) Yolcu terminal binalarında, yolcu bagajları için yeterli bagaj arabası bulundurulması ve
bagaj arabalarının lastik tekerlekli ve/veya zemine zarar vermeyecek yapıda olması gerekir.
(3) Yolcu bagaj arabaları için terminal binasında yolcuların kolaylıkla ulaşabileceği yer
tahsisi yapılır. Bagaj arabalarının üzerinde “Büyükşehir Belediyesi” ibaresi olmak zorundadır.
(4) Yolcu bagaj araba hizmeti kullanıcılara ücretsiz olarak sunulur.
(5) Yolcu bagaj arabalarının her an kullanıma hazır bakımlı, temiz ve düzenli olarak hizmet
vermesinden terminal işletmecisi sorumludur.
Sağlık hizmetleri
MADDE 37- Terminal alanında terminal işletmecisinin bünyesinde hizmet veren sağlık
birimi tarafından ve/veya Sağlık Bakanlığı tarafından, acil vakalarda ve meydana gelebilecek her
türlü kazalarda acil tedavi hizmeti sunulması ve bu konuda eşgüdümün terminal işletmecisi
tarafından sağlanması zorunludur.
Emanet hizmetleri
MADDE 38- (1) Terminal alanında terminal işletmecisi tarafından emanetlerin alınacağı,
muhafaza edileceği yer tahsisi yapılması zorunludur. Terminal işletmecisi emanet hizmetini yapmak
ve/veya yaptırmak zorundadır.
(2) Emanetler teslim fişi karşılığında alınır/verilir ve teslim fişinde emanet edenin adı,
soyadı, kimlik numarası, adres, telefon ve ihtiyaç duyulan benzeri bilgiler yer alır. Teslim fişlerinde
alan ve verenin imzası zorunludur.
(3) Emanetin teslim tarihinden itibaren on gün içinde alınmayan emanetler ilgili görevli
tarafından tutanak karşılığı belediye zabıta birimlerine teslim edilecektir.
(4) Emanet hizmetlerinden ötürü terminal işletmecisi tarafından fiş/fatura karşılığı
saatlik/günlük idarenin onay vermesi şartıyla makul bir ücret alınabilir. Ücret tarifesi hizmetten
yararlanacakların rahatlıkla görebileceği yere asılmak zorundadır.
(5) Satılması, sevk edilmesi ve ticareti yasak olan bir eşya emanete teslim edilemez. Emanet
hizmeti sorumlusu/terminal işletmecisi bir ihbar veya şüphe halinde en yakın resmi güvenlik birimi
görevlileri huzurunda emanete teslim edilen eşyayı kontrol ettirebilir. Kontrolle ilgili hazır
bulunanların imzasının bulunduğu tutanak düzenlenerek muhafaza edilir.
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İKİNCİ BÖLÜM
Teknik, Sosyal, Güvenlik, Aceze, Otopark Ve Diğer Hizmetler,
Hamal İstihdamı
Teknik Hizmetler
MADDE 39- (1) Terminal tesislerinde yangınlara zamanında ve uygun müdahale edilmesi
için ilgili mevzuat hükümlerine, ulusal ve uluslararası standartlara uygun yangın ihbar/söndürme
sistemleri kurulmasından, periyodik bakım ve onarımlarından, yapılan işlemlerin kayıt altına
alınmasından terminal işletmecisi sorumludur.
(2) Terminal işletmecisi;
a)
Terminal tesislerinin, park, otopark ve peronların ulusal standartlarda
aydınlatılmasından, düzenli olarak bakım ve onarımlarının yapılmasından,
b)
Terminal tesislerinin sıhhi tesisat ve su sistemlerinin düzenli olarak bakım ve
onarımından, su depolarının ulusal standartlara uygun olarak düzenlenmesinden ve temizliğinden,
c)
Terminal tesislerinde, ısıtma-soğutma sistemlerinin tesis edilmesi, 7/24 hizmet
verecek şekilde çalıştırılması, periyodik bakım ve onarımından,
d)
Terminal tesislerinin güvenliğini sağlamak amacıyla 7/24 hizmet verecek şekilde
uygun güvenlik kameraları ile izlenmesi, en az 40 gün kayıt altına alınarak muhafaza edilmesi,
güvenlik sistemlerinin güncellenmesi ile bakım ve onarımlarından,
e)
Terminal tesislerinde yedek enerji sistemlerinin kurulması, hizmete hazır halde
tutulması, periyodik bakım ve onarımlarından,
f)
Terminal tesis yapılarının periyodik olarak bakım ve onarımlarından,
g)
Asansör, otomatik kapılar vb. diğer teknik hizmetlerden,
idareye karşı sorumlu olup bu hizmetleri yapmak zorundadırlar.
Sosyal hizmetler
MADDE 40- Terminal işletmecisi;
a)
Yolcu terminalinde yolcuların ihtiyacını gidermek üzere bebek bakım odası tahsis
etmek, gerekli olan mefruşat, mobilya ve temizlik malzemelerini odada bulundurmak ve odanın
düzenli olarak temizliğinden,
b)
Terminalde insanların ibadet ihtiyacını gidermek üzere mescit tahsis etmek, gerekli
olan mefruşat, mobilya malzemelerini odada bulundurmak ve odanın düzenli olarak temizliğinden,
c)
Terminalinde, ihtiyacı gidermek üzere yeterli sayıda bay/bayan/engelli tuvalet yeri
tahsis edilmesinden, hijyen kurallarına uygun olarak 7/24 düzenli olarak temizlenmesinden,
idareye karşı sorumlu olup bu hizmetleri yapmak zorundadırlar.
Güvenlik hizmetleri
MADDE 41- (1) Terminal işletmecisi özel güvenlik hizmetleri ile ilgili mevzuat
hükümlerine uygun olarak ve idarenin onay vereceği sayıda güvenlik görevlisini 7/24 esasına göre
terminal tesislerinde bulundurmak zorundadır.
(2) Terminal alanında araçların arızalanması, yanması ve/veya yapılardaki/tesislerdeki
yangınlar, bomba tehlikesi dâhil araç ve terminal tesislerine yapılacak sabotajlar gibi terminal
alanlarında veya yakın çevresinde meydana gelebilecek acil durum hallerine ilişkin acil eylem planı
terminal işletmecisi tarafından hazırlanarak idareye onaylatılmak zorundadır.
(3) Hazırlanacak acil eylem planı içinde “acil durum anında” ve “acil durum sonrasında”
mevcut mülahazaları içeren planlar, acil durum esnasında kullanılacak tesis ve ekipmana ilişkin
teknik detaylar ve tetkiklerin yapılma sıklığı, saha görevleri için terminal içinde ve dışında yetkili
organizasyon, kurum ve kişilerin listesi, telefon ve faks numaraları, e-mail adresleri varsa telsiz
frekansları vb. hususlar bulunmalıdır.
(4) Terminal işletmecisi tüm acil durum çalışmaları için bir saha amiri görevlendirmek
zorundadır.
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Aceze hizmetleri
MADDE 42- (1) Yolcu terminal işletmecisi parasızlık, sağlık veya benzeri bir neden ile
yolda kalmış ve belediyenin aceze yardımı kapsamında değerlendirdiği kişiler ile ilgili olarak MBB
Sosyal Yardımlaşma Şube Müdürlüğü ve/veya sosyal yardımlaşmaya ilişkin ilgili kamu kurum ve
kuruluşları ile eşgüdüm içerisinde çalışır.
(2) Bu çerçevede yapılacak tüm işlemler terminal işletmecisi tarafından kayıt altına alınarak
aylık periyotlar halinde idareye rapor edilir.
Otopark hizmetleri
MADDE 43- (1) Terminal işletmecisi tarafından terminal alanlarında, terminal hizmetinden
faydalananlar, görevli personel ve diğer kişiler için yeterli otopark hizmeti sunması esastır.
(2) Terminal işletmecisi terminal alanı içindeki özel ve genel park alanlarına PTS (plaka
tanıma sistemleri) kurarak otopark kullanıcılarına fiş vermek zorundadır.
(3) İdare, gerek görmesi halinde terminal içindeki park alanlarının işletilmesine yönelik
yönerge/talimatname hazırlayabilir. Bu takdirde terminal işletmecisi bu yönerge/talimatnameye
uymakla yükümlüdür.
(4) Park alanlarının aydınlatması, güvenliği ve temizliğinden terminal işletmecisi
sorumludur.
Hamal istihdamı
MADDE 44 - (1) Terminal işletmecisi yolcu terminalinde hamal istihdam etmek isterse
çalıştırılacak hamal sayısı şube müdürlüğünün onayı alınmak kaydıyla terminal işletmecisi
tarafından belirlenir ve istihdam edilir.
(2) İstihdam edilen hamallar tek tip kıyafet giyecek olup kıyafet seçimi terminal işletmecisi
tarafından yapılacaktır.
(3) Hamalların yaka kartı takmaları mecburi olup yaka kartlarında ad, soyad ve hangi yetki
belgesi sahibi adına çalıştıklarını gösteren ibarenin bulunması zorunludur.
(4) Yük/eşya terminallerinde birinci fıkradaki hamalların istihdamı terminal işletmecisine
aittir hükmü uygulanmaz.
(5) Terminal işletmecisi şube müdürlüğü olması halinde hamal istihdamı belediye
hizmetlerinde personel istihdamı ile ilgili mevzuat hükümlerine göre gerçekleştirilir.
Diğer hizmetler
MADDE 45- (1) İdare, gerek duyulması halinde yolcu terminal işletmecisinden terminal
binası içinde şube müdürlüğü/kamu kurum ve kuruluşları/ turizm acenteleri için il turizm tanıtım
faaliyetlerinin etkin olarak sunulması adına yer tahsis edilmesini isteyebilir. İdare tarafından yer
tahsisi istenmesi halinde yer tahsisi zorunlu hale gelir.
(2) İdare gerek duyması halinde yük/eşya terminallerinde ve şehirlerarası/uluslararası yolcu
terminallerinde bankacılık işlemleri için terminal işletmecisinden yer tahsis edilmesini isteyebilir.
İdare tarafından yer tahsisi istenmesi halinde yer tahsisi zorunlu hale gelir.
(3) Terminal işletmecisi terminal hizmetlerinden faydalananların il içi ulaşımlarını
kolaylaştırmak amacıyla toplu taşıma araçlarının terminal tesislerine girmelerinin sağlanması veya
güvenli bir şekilde terminale giriş yapabilecek terminal alanı dışında durakların tahsis edilmesi,
toplu taşıma araçlarının terminale giriş ve çıkış saatlerine ilişkin zaman tarifesinin düzenlenmesi
hususlarında şube müdürlüğü ile eş güdüm içerisinde hareket ederek kara taşıma hizmetlerinin
kolaylaştırılmasından idareye karşı sorumludur.
(4) İdare gerek duyması halinde terminal tesislerinde terminal işletmecisinden Rent-A Car
hizmetinin sunulması amacıyla yer tahsis edilmesini isteyebilir veya terminal işletmecisi ihtiyaç
halinde yer tahsisinde bulunabilir.
(5) Yukarıdaki fıkralarda belirtilen hizmetlerin ifa edilmesi yönünde idarenin bir kararı
olması halinde yer tahsisi yapılacak kamu kurum ve kuruluşları, gerçek veya özel tüzel kişiler ile
terminal işletmecisi arasında hizmet sözleşmesi/protokolü yapılması zorunludur.
(6) Yolcu terminal işletmecisi, üniversite kayıt bürolarının çalışmaları, hac/umre ve asker
sevkiyatları gibi benzer organizasyonlarda idarenin talebi olması halinde ilgililere gerekli yer tahsisi
yapar ve ses/görüntü sistemlerinin kurulmasında gerekli düzen ve denetimi sağlar.
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Terminal İşletmecilerinin Yükümlülükleri
Terminal işletmecilerinin yükümlülükleri
MADDE 46- (1) Terminal işletmecisi, terminal hizmetlerinin etkin ve verimli ifa edilmesine
yönelik olarak yeterli sayıda idari, teknik personel istihdam ederek Sosyal Güvenlik Kurumu
kayıtlarında işletmeci adına girişlerinin yapılması zorunludur.
(2) Terminal işletmecisi, istihdam ettiği personelin asgari gerekliliklerine ilişkin eğitim ve
kontrollerini sağlamak zorundadır.
(3) Terminal işletmecisi, sahip olduğu yetki belgesi ve terminal işletme ruhsatı kapsamına
göre ilgili mevzuat ve bu Yönetmelik hükümlerini yerine getirmekten sorumludurlar.
(4) Terminal işletmecisi terminali, yolcu, yük/eşya taşıma faaliyetlerine 7/24 hizmete
elverişli durumda bulundurmaktan sorumludurlar.
(5) Terminal işletmecisi ile bir başka gerçek ve tüzel kişi arasında bakım veya hizmet
anlaşması yapılması durumunda, birinci fıkrada belirtilen personellerin terminal işletmecisi adına
istihdamı zorunlu değildir.
(6) T1 yetki belgesi sahiplerinin, en az bir adet üst düzey yönetici türü, T2 ve T3 yetki
belgesi sahipleri ise en az bir adet orta düzey yönetici türü mesleki yeterlilik belgesine sahip
olmaları veya bu nitelikleri haiz kişi ve kişileri istihdam etmeleri şarttır.
(7) Beşinci ve altıncı fıkralarda belirtilen kişi/kişilerin herhangi bir sebeple ayrılmaları
halinde; yetki belgesi sahiplerinden kamu tüzel kişiliğe sahip olanların en geç bir yıl, diğerlerinin
ise bu eksikliği otuz gün içinde ve son kırk beş gününü herhangi bir yetki belgesi sahibi tarafından
istihdam edilmemiş kişi/kişiler ile gidermeleri şarttır.
(8) Terminal işletmecisi, hizmetlerin ilgili mevzuat, bu Yönetmelik ve ulusal/uluslararası
standartlarda yürütülmesini teminen her türlü tedbiri almak/aldırmakla yükümlüdür.
(9) Terminal işletmecisi, hizmetlerin ilgili mevzuat, bu Yönetmelik ve ulusal/uluslararası
standartlarda yürütülmesi için gerekli işletme talimatlarını şube müdürünün onayını almak koşulu
ile yayımlayabilir.
(10) Terminal işletmecisi, işlettiği her terminal için organizasyon yapısını ve
görevlendireceği personelin görev, yetki ve sorumluluklarını belirten dokümanı şube müdürlüğünün
belirleyeceği standart formlarda oluşturması ve idareye sunması zorunludur. Personel değişikliği
olduğu takdirde değişikliğin olduğu tarihten sonra on beş gün içinde idareye yazılı olarak bilgi
vermek zorundadır.
(11) Terminal işletmecisi, terminal alanında satılan gıda ürünlerinin Gıdaların Üretimi
Tüketimi ve Denetlenmesine Dair Yönetmeliğe uygun olarak satılmadığını tespit etmesi halinde
durumu ilgili makamlara bilgi vermek zorundadır.
(12) Terminal işletmecisi, terminal alanlarında yetki belgesiz taşımacılık ve acentelik
faaliyetinde bulunulmasını engellemek, tespiti halinde Bakanlığa ve idareye bilgi vermek
zorundadır.
(13) Terminal işletmecisi, yolcu terminallerinde, taşıyıcıların Bakanlığın/ MBB’nin
belirlemiş olduğu zaman tarifelerine uygun hareket etmediklerini tespit etmesi halinde durumu
Bakanlığa ve/veya idareye bildirmek zorundadır.
(14) Terminal işletmecisi, yolcu terminallerinde, taşıyıcıların Bakanlığın/MBB’nin
belirlemiş olduğu ücret tarifelerine uygun hareket etmediklerini tespit etmesi halinde durumu
Bakanlığa ve/veya idareye bildirmek zorundadır.
(15) Terminal işletmecileri, terminal alanındaki genel/özel otoparklar ile terminal
çıkışlarında PTS ( Plaka Tanıma Sistemi) kurmaları zorunludur. Çıkış işlemlerinde
bilet/makbuz/fatura düzenlenmesi şarttır. Terminal işletmecisi, sistem üzerinden alınan raporları
aylık peryotlar halinde şube müdürlüğüne vermek zorundadır.
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DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
İş Sağlığı ve Güvenliği, İstatistik Raporları
İş sağlığı ve güvenliği
MADDE 47- (1) Terminal işletmecisi, terminal hizmetlerinde istihdam ettiği çalışanların iş
sağlığını ve güvenliğini sağlamakla yükümlüdür.
(2) Bu çerçevede mesleki risklerin önlenmesi, çalışanlara eğitim ve bilgi verilmesi dâhil her
türlü tedbirin alınması, organizasyon yapılması, gerekli araç ve gereçlerin sağlanması, iş sağlığı ve
güvenliği konusunda denetimlerin yapılması, risk analizlerinin yapılması vb. konularda 6331 sayılı
İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu hükümlerine uymakla yükümlüdür.
Tehlikeli maddelerin kabul, depolama ve dağıtımı
MADDE 48- Terminal alanlarında, tehlikeli maddelerin, depolama, dağıtım ve karayolu
araçlarına yükleme/boşaltma dâhil tüm işlemleri, Bakanlık’tan bu konuda yetki almış kişi ve
kuruluşlar tarafından yapılabilir. Bu işlemler sırasında ulusal/uluslararası standartlar ile Bakanlığın
ve/veya ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının ve/veya MBB’nin konuya ilişkin düzenlemelerine
uyulması zorunludur.
İstatistik raporları
MADDE 49- (1) İdarece, karayolu taşımacılık ve terminal faaliyetlerinin genel seyrinin
tespiti ve il genelinde taşımacılık politikalarının geliştirilmesi amacıyla güvenilir verilere dayalı
istatistikler oluşturulur.
(2) İdare istatistiklerin oluşturulmasında terminal işletmecilerinin göndereceği raporlardan
da faydalanabilir. Terminal işletmecisi, faaliyetleri ile ilgili bilgileri içeren ve idarece belirlenmiş
formata uygun olarak düzenlenen günlük/haftalık/aylık istatistiki bilgileri şube müdürlüğü
tarafından belirlenen periyotlarda yazılı olarak şube müdürlüğüne göndermekle yükümlüdür.
(3) İdarenin oluşturduğu istatistikleri MBB gerektiğinde yayımlayabilir.

BEŞİNCİ BÖLÜM
Şoförlerin Uyması Gereken Kurallar, Terminal Hizmetinde İstihdam Edilenlerin Hak Ve
Yükümlülükleri, Eğitimleri, Terminal Hizmetlerinden Faydalananların Hak ve
Sorumlulukları

Şoförlerin uyması gereken kurallar
MADDE 50- (1) Terminale giriş yapan taşıt şoförleri, terminal alanında şube müdürlüğü
veya idarece belirlenen trafik düzenine uymak zorundadırlar.
(2) Taşıt şoförü ve görevli personeller terminal alanı içinde trafiğin seyir ve güvenliğini
tehlikeye düşürecek, yolcuları rahatsız edecek, genel ahlaka ve adaba aykırı tutum ve davranışlarda
bulunamazlar.
(3) Terminal alanı içinde araç temizliğinin yapılabilmesi için bir alan terminal işletmecisi
tarafından belirlenmişse araç şoförlerinin ve görevli personellerin araç temizliğini bu alanda
yapması zorunludur. Terminal işletmecisi tarafından böyle bir alanın belirlenmemesi durumunda
terminal alanı içinde araç temizliği yapılmayacaktır.
(4) Taşıt şoförleri terminal işletmecisi tarafından kendilerine tahsis edilen peronlara nizami
olarak yanaşmak zorundadır.
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Terminal hizmetinde istihdam edilenlerin hak ve sorumlulukları
MADDE 51- (1) Terminal hizmetlerinde istihdam edilenler hizmet akdine tabidir. Hizmet
akdi yapılmadan personel istihdam edilemez.
(2) Yapılan denetimlerde terminal hizmetlerinde hizmet akdi yapılmaksızın personel
istihdam edildiğinin tespiti halinde şube müdürlüğünce durum Çalışma ve Sosyal Güvenlik
Bakanlığına bildirilir.
(3) Terminal hizmetlerinde istihdam edilenler üstlendikleri hizmetle ilgili görev ve
sorumluluklarını yerine getirmek zorundadır. İşyeri ve iş güvenliğini tehlikeye düşürecek fiil ve
eylemde bulunamazlar.

Terminal hizmetinde istihdam edilenlerin eğitimleri
MADDE 52- Terminal işletmecisi, terminal hizmetlerinin ulusal/uluslararası kural ve
standartlara, ilgili mevzuat ve bu Yönetmelik hükümlerine uygun olarak, emniyetli/güvenli, etkin,
verimli ve düzenli yürütülmesini teminen terminal hizmetlerinde istihdam ettiği personel için eğitim
seminerleri planlar ve idare tarafından onaylanmasına müteakip eğitimlerin yapılması zorunlu hale
gelir.
Terminal hizmetinden faydalananların hak ve sorumlulukları
MADDE 53- (1) Gönderen, gönderilerini, ilgili kanunlara ve diğer mevzuata uygun bir
şekilde taşımayı yapacak yetki belgesi sahibine/yetki sahibinin görevlendirdiği kişilere teslim
etmekten sorumludur.
(2) Gönderen; eşyanın cinsi, miktarı, nitelikleri, istifleme şekli, kalkış ve varış noktası,
gönderilenin adı ve adresi ile kimliğini ibraz etmek suretiyle kendi adres ve kimlik bilgileri gibi
diğer önemli bilgileri tam ve doğru olarak yetki belgesi sahibine bildirmek zorundadır. Yanlış ve
eksik bildirimlerden doğacak sorumluluk gönderene aittir. Yetki belgesi sahibi, gönderenin
bildirmek zorunda olduğu bilgileri vermemesi halinde taşımayı yapmaz. Taşımayı yaparsa,
sorumluluk yetki belgesi sahibine ait olur.
(3) Gönderen; satılması, sevk edilmesi ve ticareti yasak olan bir eşyayı veya kargoyu
gönderemez, yetki belgesi sahipleri de bunu taşıyamaz. Aykırı hareket halinde gönderen ve yetki
belgesi sahibi sorumlu olur.
(4) Yetki belgesi sahibi/terminal işletmecisi bir ihbar veya şüphe halinde en yakın resmi
güvenlik birimi görevlileri huzurunda gönderene ait eşyayı kontrol ettirebilir. Kontrolle ilgili bir
tutanak düzenlenir ve muhafaza altına alınır.
(5) Uluslararası eşya taşımacılığı yapan yetki belgesi sahipleri, 7/12/1993 tarihli ve 3939
sayılı Kanunla katılmamız uygun bulunan Eşyaların Karayolundan Uluslararası Nakliyatı İçin
Mukavele Sözleşmesi (CMR) ile Bu Sözleşmeye Ek Protokol hükümlerine uygun olarak gönderene
ait eşyayı kontrol ettirebilirler.
(6) Gönderen; gönderilerini teslim etmeden önce taşımayı gerçekleştirecek gerçek veya tüzel
kişiliğin yetki belgesi sahibi olup olmadığını kontrol etmekten/ettirmekten sorumludur.
(7) Terminal hizmetinden faydalananlar, terminal alanında trafiğin seyir ve güvenliğini
tehlikeye düşürecek, başkalarını rahatsız edecek, genel ahlaka ve adaba aykırı tutum ve
davranışlarda bulunamazlar.
(8) Gönderenler ve yolcular taşımacının güvenlik yönünden almış olduğu tedbirlere uyarlar,
aksi halde doğacak sonuçlardan sorumlu olurlar.
(9) Yetki belgesi sahiplerinin bu Yönetmelik kapsamında verdikleri hizmetlerden
yararlananlar, 23/2/1995 tarihli ve 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ile sağlanan
tüketicinin korunması haklarına sahiptirler.
(10) Yetki belgesi sahipleri hizmetten yararlananlara kusursuz hizmet vermek zorundadırlar.
Kusursuz hizmet, hizmetten yararlananların hakkıdır.
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BEŞİNCİ KISIM
Terminal Alanındaki Ticarethaneler

BİRİNCİ BÖLÜM
Terminal Alanında Yer Tahsisi Genel İlkeleri, Yolcu Terminallerinde Peron Tahsisleri, İdari
Birimler Ve Ticarethaneler İçin Yer Tahsisleri, Genel Giderler

Terminal alanında yer tahsisi genel ilkeleri
MADDE 54- (1) Terminal alanı içinde ticari faaliyette bulunacak ve/veya terminal hizmeti
sunacak kamu kurum ve kuruluşlarına, gerçek ve özel tüzel kişilere yer tahsisi terminal işletmecisi
tarafından yapılır.
(2) Terminal işletmecisi ile gerçek ve tüzel kişiler arasında sözleşme/protokol akdedilmeden
yer tahsisi yapılmaz ve herhangi bir faaliyette bulunulmasına izin verilmez. Yapılan
sözleşme/protokol terminal işletmecisinin terminal işletme ruhsat süresini aşamaz.
(3) Sözleşme/protokolle yapılan yer tahsis işlemlerinde yer tahsis ücretini metrekare,
verilecek hizmetin türü vb. hususlar dikkate alınarak terminal işletmecisi tarafından belirlenir.
(4) Terminal işletmecisi rekabeti engelleyici nitelikte yer tahsisi yapamaz ve yer tahsis ücreti
belirleyemez.
(5) Bu yönetmelik ve ilgili mevzuata aykırı davranış nedeniyle yapılacak olan uyarı, ceza,
fesih vb. işlemlerin sözleşme/protokolde belirtilmesi zorunludur.
(6) Terminal tesisleri, terminal işletmecisi tarafından kiralanmışsa bu takdirde terminal
tesislerinde yapılacak tadilata ilişkin işlemler kiralayanın iznine tabidir. Tadilata ve/veya mevcut
yapının haricinde yapım inşaları ile ilgili ayrıntılı hükümler yapılacak olan kira sözleşmesinde
belirtilmelidir. Aksi halinde tadilat ve yapı inşaları yapılamaz.
Yolcu terminallerinde peron tahsisleri
MADDE 55- (1) Yolcu terminallerinde taşıma şirketleri/acenteleri firma adına terminal
işletmecisinden peron tahsisi talebinde bulunabilir.
(2) Peron tahsisleri terminal işletmecisi tarafından trafik emniyeti, terminaldeki peron sayısı
ve diğer taşıma şirketlerine yapılan peron tahsisleri vb. hususlar dikkate alınarak yapılır.
(3) Yapılan peron tahsisleri terminal işletmecisi tarafından gerek görüldüğü takdirde
değiştirilebilir, kaldırılabilir.
(4) Terminal işletmecisi, peron tahsisi yapmayan/yapılamayan taşıyıcılar için güvenli
indirme/bindirme alanı oluşturmakla yükümlüdür.
(5) Peronlarda taşıtların bakım, onarım ve temizlik işlemleri yapılamaz.
İdari birimler için yer tahsisleri
MADDE 56- (1) Terminal tesislerinde terminal işletmecisinin vermiş olduğu idari ve teknik
hizmetler için istihdam ettiği personelin kullanımına sunulmak üzere şube müdürlüğünün görüşü
alınarak yeterli miktarda alan idari birim olarak ayrılır.
(2) İdari birim odalarında kullanılacak olan her türlü büro mobilyası, makineleri vb. eşyalar
terminal işletmecisi tarafından temin edilecektir.
(3) Terminal işletmecisi, terminal tesislerinde kolluk kuvvetleri, belediye zabıtası ve şube
müdürlüğü denetim birimlerine ayrı ayrı yer tahsisi yapmak zorundadır.
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Sıhhi ve gayrı sıhhi ticarethaneler/müesseseler yer tahsisi
MADDE 57- (1) Terminal alanında, terminal işletmeciliği faaliyetlerine uygun olarak kamu
kurum ve kuruluşlarına, gerçek ve özel tüzel kişilere ticari amaçlı yer tahsisi terminal işletmecisi
tarafından yapılır.
(2) Terminal işletmecisinin şube müdürlüğü/mahalli idareler/kamu kurum ve kuruluşları
olması durumunda kira işlemleri ilgili kanun ve mevzuat hükümlerine uygun olarak yapılır.
(3) Terminal işletmecisinin, kiralama işlemlerinin terminal işletmeciliği gereklerine ve
terminal hizmetlerini olumsuz yönde etkilemeyecek şekilde yapması esastır.
(4) Gerçek ve tüzel kişiler terminal alanında yapacakları ticari faaliyet için mevzuat
çerçevesinde almaları gereken izin ve ruhsatları terminal işletmecisine sunmak zorundadır. İlgili
kurumlardan izin/ruhsat alınmadan ticari faaliyette bulunamazlar ve terminal işletmecisi bu faaliyet
için yer tahsisi yapamaz.
(5) Kiracı ile terminal işletmecisi arasında yapılan kira sözleşmesinde kullanılacak olan alan
tam belirtilmelidir. Kiracı belirtilen alanın dışına taşacak şekilde ticari faaliyetini gerçekleştiremez.
(6) Kiracılar ticarethanelerine ilişkin kullanacakları tabelalarının ölçüleri terminal
işletmecisinin onayına tabidir. Terminal işletmecisinin onaylamadığı tabelalar terminal alanı içinde
asılamaz/kullanılamaz.
(7) Kiracı, kiralananı kısmen veya tamamen üçüncü kişilere kiralayamaz, devir ve temlik
edemez.
(8) Kiracı, terminal işletmecisinin yazılı izni olmadıkça, işyerlerinde değişiklik yapamaz.
Aksi halinde doğacak zarardan kiracı sorumludur.
Genel giderler
MADDE 58- (1) Terminallerde kişi, kamu kurum ve kuruluşları, mahalli idareler ile gerçek
ve özel tüzel kişilere verilen elektrik, su, ısıtma-soğutma ve havalandırma hizmetlerine ilişkin genel
esaslar aşağıda belirlenmiştir.
(2) Isıtma-soğutma ve havalandırma hizmeti ücret tespiti;
a)
Terminal alanı içinde ortak alanlara ilişkin ısıtma-soğutma ve havalandırma hizmet
ücreti aşağıdaki formüle göre hesaplanır.
F: Dönem içinde m³ başına ısıtma-soğutma ve havalandırma bedeli
A: Dönem içerisinde sarf edilen toplam akaryakıt bedeli (TL/Dönem) : Dönem içerisinde
tüketilen mazot, fuel-oil, LPG ve doğal gaz tüketim miktarı ölçülerek veya tüketim miktarı
hesaplanarak (Lt-Kg/Dönem) dönemin en son rayiçlerindeki çıplak birim fiyatlarıyla çarpılarak
bulunur.
B: Dönem içerisinde sarf edilen toplam elektrik bedeli (TL/Dönem) : Dönem içerisinde
ısıtma-soğutma sisteminde tüketilen elektrik enerjisi mümkünse sayaçla ölçülerek ve/veya zaman
saati ile tesiste kurulu cihazların güçlerinin çarpılması ve/veya tesiste kurulu cihazların güçleri ile
dönem içerisinde toplam çalışma saatlerinin çarpılması ile Kwh/Dönem olarak hesaplanır. Dönemin
en son ayı elektrik alış faturalarında yer alan birim fiyatlarıyla çarpılarak toplam elektrik bedeli
bulunur.
C: Personel Gideri (TL/Dönem): Dönem içerisinde ısıtma-soğutma ve havalandırma
hizmetlerinde çalıştırılan hizmetli, teknisyen ve mühendislerin aynı dönemin son ayında tahakkuk
eden ücret maliyetlerinin toplamıdır. Personel Müdürlüğü / Tahakkuk Şefliğince bildirilen Hizmetli,
Teknisyen ve Mühendis ortalama ücret maliyetlerinin, görevli personel sayısıyla çarpılması
neticesinde bulunur.
D: Yedek parça, amortisman ve bakım onarım gideri (TL/Dönem) : A,B,C ile gösterilen
akaryakıt, elektrik, personel giderlerinin % 12‟sidir.
V: Isıtma-Soğutma ve Havalandırma yapılan toplam hacim: Isıtma-Soğutma ve
Havalandırma hizmeti verilen binanın Isıtma-Soğutma ve Havalandırma yapılan katlarının toplam
kapalı hacmi dikkate alınacaktır.
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Isıtma-Soğutma ve Havalandırma ücreti (m³/TL) F= (A+B+C+D (TL)) / V (m³)
b)
Merkezi kalorifer ve klima sistemi bulunan terminallerde; radyatör, fan coil gibi
ısıtma cihazı veya havalandırma kanalı olmayan müstecirlere ait kiralık mahallerde terminalin genel
ısıtma, soğutma, havalandırma sistemlerinden faydalanıldığında bu maddenin 2 nci fıkrasının (a)
bendinde belirtilen esaslar dâhilinde ücret tahakkuk ettirilir.
c)
Isıtma, soğutma ve havalandırma sistemlerinden hiçbir şekilde yararlanılmaması
durumunda (sıcak su boru ve kanallarının geçmemesi ve/veya ısıtılmasına-soğutulmasına ihtiyaç
duyulmayan depo mahalleri vb. mahallerdeki söz konusu sistemlerin kapatılması kaydıyla) ücret
tahakkuk ettirilmez.
d)
Kamu kurum ve kuruluşlarına (ticari niteliği bulunmayan) yapılacak yer tahsislerinde
genel giderlere ilişkin ücretler özel protokollerle düzenlenir.
(3) Su ve atık su bedelleri;
a)
Terminal alanında kiralık mahallere ilişkin su bağlantısı, MASKİ şebekesine ait ve
müstakil sayaç takılmış olması halinde yer tahsisi yapılan kişi ilgili kuruluşa abone olur ve
faturaların ödenmesinden sorumludur.
b)
Terminal binasında yer tahsisi yapılan kişilerin/kiracıların müstakil sayaç takması
esastır. Ancak, müstakil sayaç takılmasının uygun olmaması ve herhangi bir nedenden ötürü
takılamaması halinde süzme sayaç takılmalıdır. Ödeme dönemlerinde ilgili kurum/kuruluş
tarafından fatura edilen toplam tutar üzerinden m³ hesabı yapılarak yer tahsisi yapılan kişiden
terminal işletmecisi tarafından tahsilat yapılır.
c)
Terminal tesislerindeki yeşil alanların ve ortak kullanım alanlarının her türlü bakım
ve onarım giderleri terminal işletmecisine aittir.
d)
Açık alanların aydınlatma giderleri terminal işletmecisine aittir.
(4) Genel giderlerin ödenmesi;
a)
Bu madde kapsamında değerlendirilen genel giderlerin yer tahsisi yapılan gerçek ve
tüzel kişilere tahakkuk, tebligat ve tahsilat işlemlerinden terminal işletmecisi sorumludur.
b)
Isıtma-soğutma ve havalandırma hizmetlerine ilişkin ücretler Mart, Haziran, Eylül ve
Aralık aylarında üçer aylık dönemler halinde güncel değerler (en son gelen fatura) üzerinden
tahakkuku ve tahsilatı yapılır.
c)
Diğer hizmetlere ilişkin tahakkuk ve tahsilat, terminal işletmecisi tarafından terminal
binasına gönderilen fatura dönemlerine bağlı olarak en fazla iki ayda bir yapılır.
d)
Tahakkuklar, kiracılar tarafından tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içinde terminal
işletmecisinin banka hesabına/veznesine yatırılır.
e)
Tahakkuklara KDV dâhildir.

İKİNCİ BÖLÜM
Terminal Alanında Yer Tahsisi Yapılan Kişilerin Yükümlülükleri

Terminal alanında yer tahsisi yapılan kişilerin yükümlülükleri
MADDE 59- (1) Terminal alanında, yer tahsisi yapılan gerçek ve tüzel kişiler faaliyetlerine
ilişkin ilgili mevzuat ve bu Yönetmelik hükümlerine, MBB Meclisince ve/veya idarece ve/veya
şube müdürlüğünce ve/veya terminal işletmecisi tarafından alınan/yayımlanan karar ve talimatlara
uymak zorundadır.
(2) Terminal alanında taşımacılık ve diğer ticari alanlarda faaliyet gösteren kişiler teşrifatçı,
çığırtkan ve simsar adı altında personel istihdam edemezler, bunların yapacakları işler yetki belgesi
sahipleri tarafından yapılamayacağı gibi istihdam edilen diğer unvanlı personellere de yaptırılamaz.
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(3) Terminal alanlarında şube müdürlüğünün yazılı onayı alınmadan reklam amaçlı
ışıklı/ışıksız reklam tabelaları, kâğıt/bez/vinil vb. afiş, televizyon, monitör benzeri elektronik
cihazlar kullanılamaz. İzin verilen reklamlar için 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu
hükümlerine göre işlem yapılır.
(4) Taşıma firmaları kendilerine tahsis edilmiş bilet satış gişelerinde hizmet alacak kişilerin
rahatlıkla görebileceği bir yere terminal işletmecisinin uygun göreceği ebatlarda fiyat listesini
asmak zorundadır.
(5) Terminal alanında alkol ve benzeri içkilerin satılması, içilmesi yasaktır.
(6) Terminal alanında yanıcı, parlayıcı, pis koku yayan maddelerin satışı yapılamaz.
(7)Terminal alanındaki banyo ve tuvalet işletmelerinin yakın çevresinde koku
hissedilmeyecek olup gerekli havalandırma sistemleri kiracı tarafından tesis edilecektir. Düzenli
olarak koku giderici kullanılacak, temizlik 7/24 yapılacaktır. Kâğıt havlu, sabun vb. hijyen
malzemeler yeteri kadar bulundurulacaktır.
(8) Yemek satılan işyerlerinin yakın çevresinde koku hissedilmeyecek olup gerekli
havalandırma sistemleri terminal işletmecisinin onayı alınmak şartıyla kiracı tarafından tesis
edilecektir
(9) Terminal alanında yer tahsisi yapılan gerçek ve/veya tüzel kişiler bu madde, bu
Yönetmelik ve ilgili mevzuata aykırı hareket etmeleri halinde terminal işletmecisi tarafından
sözleşme/protokolleri iptal edilerek gerekli yasal işlem başlatılır.

ALTINCI KISIM
Denetim ve Cezalar
BİRİNCİ BÖLÜM
Genel Esaslar, Denetimle Görevli Ve Yetkili Kılınanlar Ve Bunlara İlişkin Hususlar, İhlal ve
İdari Para Cezası Karar Tutanaklarının Düzenlenmesi Ve Muhafazasına İlişkin Hükümler
Genel esaslar
MADDE 60- (1) Terminal işletmecileri, idare tarafından bu Yönetmelik hükümleri ile
ulusal/uluslararası standartlar ve bu konuya ilişkin yayımlanan mevzuat hükümleri uyarınca haberli,
habersiz veya ihbar üzerine gerekli görülmesi halinde denetlenir veya denetlettirilir.
(2) İdare, yapılan denetimler sonucunda bu maddenin 1 inci fıkrasında bahsedilen mevzuata
aykırı hareket eden terminal işletmecilerine cezai müeyyide uygulamaya, işletme ruhsatlarını iptal
etmeye yetkilidir.
(3) Terminallerde yapılacak denetimlerde görülecek kusur ve eksiklikler bulunur ise
eksikliğin giderilmesi için idare tarafından işletmeciye kusur/eksiklikler yazılı olarak bildirilir ve bu
eksikliklerin giderilmesi için yeterli bir süre verilerek giderilmesi istenir. Terminal işletmecisi,
verilen süre içinde eksiklikleri gidererek idareye bilgi vermek zorundadır.
(4) Terminal işletmecisi, terminal alanlarında görevli zabıtalar, kamu kurum ve
kuruluşlarının görevli memurları hakkında, bu Yönetmelik ve ilgili mevzuat hükümlerine aykırı
davranışlarını tespit etmesi halinde tabi oldukları disiplin mevzuatına, işçi ve diğer personel
hakkında ise tabi oldukları mevzuata göre işlem yapılmasını yazıyla ilgili kamu kurum ve
kuruluşlarına bildirir. Kuruluşlar yapılan kovuşturma sonucunda tanzim edilen raporu ve yapılan
işlem sonucunu en kısa zamanda terminal işletmecisine ve/veya idareye bildirmek zorundadır.
(5) Terminal işletmecisi tarafından denetim yapmakla görevli /yetkili olanlarca istenilen
bilgi ve belgelerin verilmesi zorunludur.
(6) Terminal işletmecisi ile gerçek ve tüzel kişilerden oluşan terminal hizmeti sunanlar
arasında; terminal işletmecisi ile hizmet sunanlar arasında karşılıklı ilişkiler, hak yükümlülükler ile
ilgili mevzuat, bu Yönetmelik ve MBB tarafından alınan kararlarda belirtilen kural ve kaidelere
aykırı davranışların cezai müeyyidelerinin düzenlendiği bir “Hizmet Sözleşmesi”nin imzalanması
zorunludur. Hizmet Sözleşmesi bu Yönetmelik ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine aykırı olamaz.
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Denetimle görevli ve yetkili kuruluşlar
MADDE 61- Karayolu Taşıma Yönetmeliğinin 71 inci maddesi hükmü çerçevesinde
Bakanlık, valilik (kolluk kuvvetleri), terminallerdeki zabıta birimleri denetimle yetkili olup, kanun
ve bu Yönetmeliğin kendilerine yüklediği görev ve yetkileri yerine getirir ve kullanırlar.
Denetimle görevli ve yetkili kılınanlar ve bunlarla ilgili hususlar
MADDE 62- (1) Karayolu Taşıma Kanunu’nun 27 nci maddesinde belirtilen Bakanlık
personeli, trafik polisi ve zabıtası, trafik polisinin görev alanı dışında kalan yerlerde rütbeli
jandarma personeli, terminallerde görevli belediye zabıtası yetkilidir.
(2) Denetimle görevli ve yetkili kılınanlar, ilgili mevzuat ve bu Yönetmelik esaslarına göre
denetim görevlerini yerine getirmek ve denetimler sırasında tespit ettikleri kusurlar ve ihlaller için
tutanak düzenlemekle yükümlüdürler.
(3) İdare, uyarılmasına rağmen denetim görevlerini aksatan ilgililer hakkında idari ve adli
mercilere bildirimde bulunur.
İhlal ve idari para cezası karar tutanağı düzenlenmesi
MADDE 63- (1) İlgili mevzuatta öngörülen ve/veya bu Yönetmelikte belirtilen kusurları
ve/veya ihlalleri işleyenler hakkında, bu Yönetmeliğin 62 nci maddesinde belirtilen görevliler
tarafından idari para cezası ve/veya ihlal tespitine dair tutanak düzenlenir.
(2) Tutanaklar, para cezası gerektiren kusurlar için idari para cezası karar tutanağı, uyarma
gerektiren mevzuat ihlalleri için ihlal tespit tutanağı olmak üzere iki şekilde düzenlenir.
(3) İdari para cezalarına ilişkin diğer hususlarda kanun ve/veya MBB Meclisi’nde
yayımlanan ilgili karar/yönetmelikler esas alınır.
Tutanakları düzenleyenlerin yükümlülüğü ve tutanakların muhafazası
MADDE 64- (1) Tutanak düzenleyenlerin tutanaklarla ilgili yükümlülükleri aşağıda
belirtilmiştir.
a) Tutanaklara, mensubu olduğu kurumun veya birimin adı bulunan kaşe veya damgayı
basmak veya bu kurumun veya birimin adını yazmak.
b) Tutanaklara, kendi adını, soyadını, görev unvanını ve sicil numarasını yazarak veya bu
bilgiler bulunan kaşe veya damgayı her nüshasına basarak imza etmek.
c) Tutanakları, tebliğ yerine geçmek üzere, hakkında işlem yapılana veya temsilcisine imza
ettirmek ve bir nüshasını vermek.
ç) Tutanakları imza etmekten kaçınanlar için “imza etmedi” kaydı koymak.
d) Zorunlu hallerde sorumlular için "gıyabında" yazarak kayıt koymak.
e) Tutanakların birer örneğini idareye göndermek.
(2) İdari para cezalarına ilişkin EK-3’de yer alan tutanaklar denetim yapmakla görevli
yetkili personelce düzenlenir.
(3) İkinci fıkrada belirtilen ceza tutanakları, üç nüsha olarak düzenlenir. Tutanakların bir
nüshası ilgiliye verilir, bir nüshası MBB Encümeni’ne sunulur, sabit nüshası dip koçan olarak
saklanır.
(4) Tutanaklar, otokopili kâğıtlara seri itibarıyla matbu cilt ve sıra numarası taşıyacak
şekilde bastırılır. Tutanaklar, yetkili personele zimmet karşılığında verilir ve kullanılan ciltlerin dip
koçanları teslim alınmadan yeni cilt verilmez.
(5) Tutanaklar üzerinde kazıntı ve silinti yapılamaz. Yanlış tanzim edilen tutanaklar, üzerine
gerekli açıklama yapılmak suretiyle iptal edilir ve dip koçanlarıyla birlikte muhafaza edilir.
(6) İdareye gönderilen tutanak örnekleri idarenin ilgili birimi tarafından incelenir,
değerlendirilir ve muhafaza edilir.
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(7) Tutanak işlemleri idarenin gerekli görmesi halinde otomasyon sistemi üzerinden de
yapılabilir. Bu takdirde tutanakların tanzim işlemleri idare tarafından belirlenir.
(8) Zabıta birimlerince yapılan denetimlerde hazırlanan tutanaklarla ilgili bu Yönetmelik
ve/veya ilgili mevzuat çerçevesinde düzenleme/işlem yapılır.
(9) Bu Yönetmeliğin 61 inci maddesinde belirtilen diğer kolluk kuvvetleri ise kurumlarının
bağlı bulunduğu mevzuat hükümlerine göre işlem gerçekleştirirler. Tutanakların idareye bildirilmesi
zorunluluğu olmamakla birlikte MBB tarafından istatistiki raporlarda kullanılmak üzere kurumlar
arası bilgi paylaşımı yapılır.

İKİNCİ BÖLÜM
İdari Para Cezaları, Uyarma Cezaları, Terminal İşletme Ruhsat İptali
İdari para cezaları
MADDE 65- (1) Karayolu Taşıma Kanununda öngörülen ve bu Yönetmeliğin 11 inci ve 12
nci maddelerine aykırı hareket edenlere 4925 sayılı Karayolu Taşıma Kanunu’nun 26 ncı
maddesinin (a) bendinin birinci cümlesinde belirtilen idari para cezası verilir.
(2) 4925 sayılı Karayolu Taşıma Kanunu’nun 26 ncı maddesinde yer alan hükümler ve diğer
ilgili mevzuat hükümleri saklıdır.
(3) Terminal işletmecisinin sorumluluk ve/veya yükümlülükleri çerçevesinde 5326 sayılı
Kabahatler Kanununa aykırı hareketten dolayı ilgili kanun hükümlerine göre idari para cezası
tutanağı düzenlenir.
(4) Terminal işletmecisinin sorumluluk ve/veya yükümlülükleri çerçevesinde MBB
tarafından yayımlanan emir ve yasaklar yönetmeliğine aykırı hareketten dolayı ilgili yönetmelik
hükümlerine göre idari para cezası verilir.
(5) Yukarıda belirtilen hususlar ile ilgili olarak aynı kabahat için 48 saat geçmeden ikinci bir
idari para cezası verilmez.
(6) İdari para cezaları MBB encümeni kararıyla kesinleşir.
Uyarma cezaları
MADDE 66- (1) Terminal işletme ruhsatı sahiplerinin, faaliyetleri esnasında bu
Yönetmeliğin;
a) 19 uncu maddesinin birinci fıkrasına aykırı hareket edenlere 15 uyarma,
b) 20 nci maddesinin birinci fıkrasına aykırı hareket edenlere 10 uyarma,
c) 21 inci maddesinin birinci fıkrasına aykırı hareket edenlere 15 uyarma,
d) 28 inci maddesinin ikinci fıkrasına aykırı hareket edenlere 15 uyarma,
e) 33 üncü maddenin birinci ve dördüncü fıkralarına aykırı hareket edenlere 10 uyarma,
beşinci fıkrasına aykırı hareket edenlere 15 uyarma,
f) 34 üncü maddenin ikinci fıkrasına aykırı hareket edenlere 5 uyarma,
g) 35 inci maddenin birinci ve ikinci fıkralarına aykırı hareket edenlere 10 uyarma,
h) 36 ncı maddesini birinci fıkrasına aykırı hareket edenlere 10 uyarma, ikinci fıkrasına
aykırı hareket edenlere 2 uyarma,
i) 38 inci maddenin birinci fıkrasına aykırı hareket edenler 5 uyarma,
j) 40 ıncı maddeye aykırı hareket edenlere her fıkra için 5 uyarma,
k) 41 inci maddeye aykırı hareket edenlere her fıkra için 5 uyarma,
l) 43 üncü maddenin ikinci ve dördüncü fıkrasına aykırı hareket edenlere her fıkra için 5
uyarma,
m) 44 üncü maddenin üçüncü fıkrasına aykırı hareket edenlere 2 uyarma,
n) 45 inci maddesinin beşinci fıkrasına aykırı hareket edenlere 10 uyarma,
o) 46 ncı maddesinin birinci, üçüncü, onuncu, on birinci, on ikinci, on üçüncü, on dördüncü
fıkralarına aykırı hareket edenlere 3 uyarma, dördüncü, altıncı ve on beşinci fıkralarına aykırı
hareket edenlere 10 uyarma,
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p) 48 inci maddesinin birinci fıkrasına aykırı hareket edenlere 10 uyarma,
q) 49 uncu maddesinin ikinci fıkrasına aykırı hareket edenlere 10 uyarma,
r) 50 nci maddesine aykırı hareket edenlere her bir fıkra için 10 uyarma,
s) 60 ıncı maddesinin beşinci fıkrasına aykırı hareket edenlere 5 uyarma,
t) 70 inci maddenin birinci fıkrasının c bendine aykırı hareket edenlere 15 uyarma, ikinci
fıkrasına aykırı hareket edenlere 10 uyarma, üçüncü fıkrasına aykırı hareket edenlere 5 uyarma,
verilir.
(2) Terminal işletme ruhsat sahipleri; birinci fıkraya göre verilen uyarmaların veriliş
tarihinden itibaren 90 gün içinde; idareye yazılı başvuruda bulunarak verilen uyarmaların paraya
çevrilmesini talep edebilirler. Verilen uyarmaların paraya çevrilebilmesi için; bu 90 günlük süre
içinde uyarma başına 50 Türk Lirasının MBB hesaplarına/veznesine ödenmesi şarttır. Söz konusu
ödemenin yapılmasından sonra uyarmalar kaldırılır. Paraya çevrilmeyen uyarmalar kaldırılmaz. Bu
ücret, her takvim yılı başından geçerli olmak üzere o yıl için 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi
Usul Kanunu uyarınca tespit ve ilan edilen yeniden değerleme oranında artırılarak uygulanır.
(3) Bu yönetmelik hükümlerine aykırı davranış sergileyen kişiler yetki belgesi ve/veya
terminal işletme ruhsat sahiplerinin istihdam ettiği kişiler olması halinde uyarı cezaları yetki belgesi
sahibi ve/veya terminal işletme ruhsat sahiplerine verilir.
(4) Uyarma cezaları MBB Encümeni kararıyla kesinleşir.
Terminal işletme ruhsatı iptali
MADDE 67- (1) Terminal işletme ruhsatı sahiplerinin, faaliyetleri esnasında bu
Yönetmeliğin;
(2) 9 uncu maddenin birinci ve ikinci fıkrası gereğince kalite güvence sistemini verilen süre
içinde oluşturmayan ve/veya muhafaza etmeyenlerin terminal işletme ruhsatları iptal edilir.
(3) 28 inci maddenin birinci fıkrasına aykırı hareket edenlerin terminal işletme ruhsatları
iptal edilir.
(4) 27 nci maddenin birinci ve ikinci fıkrasına aykırı hareket edenlerin terminal işletme
ruhsatları iptal edilir.
(5) 29 uncu maddesinin birinci ve ikinci fıkralarına aykırı hareket edenlerin terminal işletme
ruhsatları iptal edilir.
(6) 30 uncu maddenin birinci fıkrasında belirtilen süre içinde bildirimde bulunulmaması
halinde idarenin bilgisi olduğu tarihten itibaren, ikinci fıkrada belirtilen süre içinde adına
düzenlenmiş T türü yetki belgesini süresi içinde getirmemesi halinde süre bitiminde terminal
işletme ruhsatı iptal edilir.
(7) 32 nci maddenin birinci ve ikinci fıkrasında belirtilen işlemleri yapanların terminal
işletme ruhsatları iptal edilir.
(8) 66 ncı maddeye göre verilen ve veriliş tarihinden itibaren 90 gün içinde kaldırılmadığı
için kalıcı hale gelen uyarmaların toplam sayısı 70 adede ulaşınca ilgilinin terminal işletme ruhsatı
iptal edilir.
(9) Terminal işletme ruhsatı sahiplerinin/tüzel kişilerde yönetim kurulu başkan ve üyeleri,
genel müdür ve/veya temsil ve ilzama yetkili yöneticilerin faaliyetleri esnasında uyuşturucu ve silah
kaçakçılığı, kaçak insan taşımacılığı veya ticareti suçları ile 12/4/1991 tarihli ve 3713 sayılı Terörle
Mücadele Kanunu ile 21/3/2007 tarihli ve 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu kapsamına
giren suçlar nedeniyle yargı organları tarafından verilmiş ve kesinleşmiş mahkûmiyet kararı
bulunması halinde; terminal işletme ruhsatları iptal edilir.
(10) Terminal işletme ruhsatı sahibinin faaliyeti esnasında, terminal işletme ruhsatı alma
şartlarından herhangi birini kaybetmesi ve bu konuda, bu Yönetmelikte bir süre öngörülmemiş
olması halinde, kaybedilen şartın veya şartların giderilmesi veya tamamlanması için ilgiliye
tebliğinden itibaren idarece 90 gün beklenir. Bu 90 günlük süre içinde eksikliğin giderilmemesi
halinde terminal işletme ruhsatı iptal edilir.
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(11) Terminal işletme ruhsatı sahibinin kendi isteğiyle yapılan iptal işlemi, iptal işleminin
yapıldığı tarihte; diğer iptal işlemleri ise iptal işleminin ilgili terminal işletme ruhsatı sahibine
bildirim tarihini takip eden on beşinci günde yürürlüğe girer.
(12) Terminal işletme ruhsat sahipleri, gerçek veya tüzel kişiliklerin son bulması halinde
veya herhangi bir sebeple faaliyetlerini bırakmaları halinde, bu halin gerçekleştiği tarihten itibaren
30 gün içinde idareye yazılı bilgi vermek ve terminal işletme ruhsatlarının asıllarını idareye iade
etmekle yükümlüdürler. Aksi halinde idarenin bilgisi olduğu tarihten itibaren terminal işletme
ruhsatları iptal edilir.
İdari para cezası ve diğer idari yaptırımların birlikte uygulanması
MADDE 68- (1) Karayolu Taşıma Kanunu’nda öngörülen idari para cezaları, ilgili
mevzuatta ve bu Yönetmelikte düzenlenen uyarma ve iptal gibi idarî müeyyidelerin uygulanmasına
engel teşkil etmez.
(2) Birden fazla kabahatin bir arada işlenmesi halinde her kabahat için ayrı ayrı idari para
cezası uygulanır.
(3) Birden fazla ihlalin bir arada işlenmesi halinde her ihlal için ayrı ayrı idari müeyyide
uygulanır.

YEDİNCİ KISIM
Mali Hükümler, Çeşitli ve Son Hükümler
BİRİNCİ BÖLÜM
Terminal İşletme Ruhsat Ücretleri, Terminal Çıkış Ücretleri

Terminal işletme ruhsat ücretleri
MADDE 69– (1) İdarece verilecek terminal işletme ruhsatlarından terminal yerleşkesinin
tüm alanı için metrekare başına her yıl MBB meclisi tarafından belirlenen ücret alınır. 2015 yılı için
bu rakam 1,00-TL olarak uygulanır. Ücret alınmadan terminal işletme ruhsatı verilmez. Terminal
işletme ruhsatının yenilenmesinde ve zayiinde terminal işletme ruhsat ücretinin %15’i alınır.
Unvan, adres ve bağlı olduğu vergi dairesi ve vergi numarası değişikliğinden dolayı süresi bitmeden
yenilenen terminal işletme ruhsatlarından ücret alınmaz.
(2) Düzenlenme işlemi tamamlanmış olan belge ücretleri iade edilmez ve geri ödenmez.
Terminal çıkış ücretleri
MADDE 70– (1) Terminal işletmecileri tarafından, terminalin bakımı, onarımı, korunması
ve işletme giderlerinin karşılanması ve kâr amacıyla;
a) Terminalden faydalanan yetki belgesi sahiplerinden taşıt belgelerine kayıtlı her taşıt
başına sadece terminal çıkışlarında makul bir ücret alınabilir.
b) Yetki belgesi sahiplerinin, müşterilerine ücretsiz şehiriçi ulaşımı sağlayan taşıt hizmeti
sunmaları halinde, taşıt başına günlük, haftalık veya aylık makul bir ücret alınabilir, bunların her
giriş ve çıkışları için ayrıca ücret alınamaz.
c) Ücret tarifeleri, T1 ve T3 yetki belgesi sahipleri tarafından Bakanlığa, T2 yetki belgesi
sahipleri tarafından ise terminalin bulunduğu ilin bağlı olduğu Bakanlık birimlerine sunulur ve
bunlar tarafından “Görülmüştür” şerhi düşülür.
(ç) Terminal işletmecisinin şube müdürlüğü olması halinde terminal giriş çıkış ücretleri
Bakanlığın belirlediği/belirleyeceği taban/tavan ücret tarifesi doğrultusunda MBB meclisince
belirlenir.
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(2) Terminallerin park alanlarını kullanan taşıtlardan park sürelerine göre makul bir ücret
alınabilir. Ancak, yolcuları terminale getirmek veya terminalden almak üzere terminal içinde
bulunan genel park alanlarını kullanan ticari, özel ve resmi otomobillerden 25 dakikayı geçmeyen
giriş ve çıkışlarda ücret alınmaz. Bu durumdaki otomobillere genel park alanlarının dışında terminal
içinde özel bir park alanı tahsis edilmesi halinde ise söz konusu ücretsiz süre ikiye katlanarak 50
dakika olur.
(a) Karayolu yolcu terminal işletmeciliği yapmaya yetkili olan T1 ve T2 yetki belgesi sahibi
işletmecilerin, terminalden çıkış yapan taşıtlar ile terminal içerisinde bulunan otoparklarını kullanan
taşıtlardan alacakları ücretlere esas teşkil eden tavan ücret tarifeleri Bakanlıkça belirlenmesi halinde
Bakanlık tebliğine uymaları zorunludur.
(b) Terminal işletmecisinin şube müdürlüğü olması halinde terminal alanındaki genel ve
özel park ücretleri Bakanlığın belirlediği/belirleyeceği taban/tavan ücret tarifesi doğrultusunda
MBB meclisince belirlenir.
(3) Terminal işletmecileri, bu ücret tarifelerini, herkesin kolayca görebileceği şekilde
terminal ve otopark girişlerine asmak suretiyle ilan ederler.
(4) Bu Yönetmelikte yer almayan hususlarda 11/06/2009 tarihli ve 27255 sayılı Resmi
Gazete ’de yayımlanan Karayolu Taşıma Yönetmeliğinin ücret tarifelerine ilişkin hükümleri
uygulanır.

İKİNCİ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler
Hüküm bulunmayan haller
MADDE 71– (1) Bu Yönetmelik hükümlerinin uygulanması amacıyla, idarenin teklifi
üzerine MBB meclisince düzenleme yapılabilir.
(2) Bu Yönetmelikte yer almayan terminal yapımı, işletimi ve terminal işletme ruhsatı/
terminal işletme yetki belgesi kapsamına giren ve/veya istisnai özellik arz eden konulara ilişkin
uygulamalar ile bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller idarenin teklifi üzerine MBB
meclisince düzenlenir ve bu düzenlemeler yönetmeliğin eki olarak yürürlüğe girer.
Terminal işletme talimatları
MADDE 72– (1) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girmesiyle şube müdürlüğü terminal
alanlarında verilen mevcut hizmetler ile bu hizmetlere erişimin kolaylığı, sistemlerin ve cihazların
kullanılma alanları, eklenmesi, çıkarılması vb. hususlarda gerekli gördükleri ilave/değişiklikleri
yaparak uygulanmasını istedikleri talimatları hazırlayıp, onay için idareye sunabilirler.
(2) Terminal işletmecileri idare tarafından onaylanan bu talimatlara uymak zorundadırlar
Sürelerin başlangıcı ve bitişi
MADDE 73– (1) Bu Yönetmelikte yer alan süreler, aksi belirtilmemiş ise, işlem tarihini
izleyen günden itibaren işlemeye başlar. Tatil günleri sürelere dâhildir. Sürenin son gününün tatil
gününe rastlaması halinde, süre tatil gününü izleyen ilk iş günü mesai bitimine kadar uzar.
(2) Bu Yönetmelikte belirtilen ve belli bir süre içinde tekrarı halinde idari yaptırım
gerektiren fiiller için söz konusu sürenin belirlenmesinde başlangıç tarihi olarak ilk fiilin işlendiği
tarih esas alınır.
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Bildirim
MADDE 74– Bu Yönetmeliğe göre idari para/uyarma cezaları ve bunlara ilişkin tutanaklar
ve/veya belgeler ve/veya iptallere ilişkin terminal işletme ruhsat sahiplerine gönderilen bildirimler
vb. yazılar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre gerçekleştirilir.
Geçiş süreci
GEÇİCİ MADDE 1– (1) Malatya il sınırlarında terminal işletmeciliği yapanlar, bu
Yönetmeliğin yayımı tarihinden itibaren 6 (altı) ay içinde terminal işletme ruhsatlarını idareden
almaları zorunludur.
(2) Terminal işletme ruhsatı veriliş tarihi baz alınarak 3 yıl içinde mevcut durumlarını bu
Yönetmelik hükümlerine uygun hale getirmesi gereklidir.
(3) Bu maddede belirtilen süreler içerisinde gereken koşulları sağlamayan/sağlayamayan
terminal işletmecilerinin varsa terminal işletme ruhsatları iptal edilerek faaliyetleri durdurulur. Bu
süre idare tarafından en fazla altı ay uzatılabilir.
Yürürlük
MADDE 75– İş bu Yönetmelik; MBB Meclisi’nin kabulü ve MBB ilan tahtasında ve/veya
MBB web sitesinde yayımlandıktan sonra yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 76– Bu Yönetmelik hükümlerini MBB Başkanı yürütür.

Ahmet ÇAKIR
Büyükşehir Belediye Başkanı

Hilal ACI
Kâtip

Mehmet Reşat GÜZEL
Kâtip
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