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TEKiRDAĞ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESi
ULAŞIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI
TOPLU TAŞIMA YÖNETMELİĞi
AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK, TANıM

AMAÇ:
Madde 1 - Bu yönetmeliğin amacı Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi sınırları ve mücavir
sahası içinde ulaşım Dairesi Başkaııhğı ilgili Şube Müdürlüğü'ırün görev ve yetkileri
çerçevesinde Toplu Taşıma hizmetinin yerine getirilmesinde Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi
toplu taşıma araçlarıııııı çalışma usul ve esaslarını düzenlemektir.

KAPSAM:
Madde 2 - Bu yönetııeli( UKoME tarafindan Toplu Taşıma güzergdhları belirlenen.
Tekirdağ B_üyükş:hiı Belediyesi sınırları içinde çalışan, toplu taşıma yıllık izin belgesine
sahip ozel Halk otobüsler ile Belediye otobüslerini, Tekirdağ Büyükşehır Betediyesi Ülaşıır
Dairesi Başkanlığı ilgili Şube Müdürlüğü'nün görev, yetki ve
çalışma konulannı kapsar.

YASAL DAYANAK:
Madde 3 - Bu Yönetmelik, 52l6 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu. 5393 sayılı Belediye
kanunu, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu ve Yönetmeliği, 4925 Sayılİ Karayolları
Taşıma kanunu ve yönetmeliği ile diğer ilgili mevzuat hükümlerine dayanılarak
hazırlanmıştır. Bu yönetmelikte herhangi bir kişi veya kuruluşa getirilen yükümlüliık, o kişi
Ya da kuruluŞun herhangi bir nıevzuata tabi olduğu ytıktlmltıltıklerinİen masumivet ve
muafiyet sağlanıaz.

TANIMLAR:
Madde 4 - Bu Yöııetmelikte yer a|an;
Belediye: Tekirdağ Büyü§ehir Belediyesini,
Meclis: Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Meclisini,
Encümen:'I'ekirdağ Büyükşehir Belediye Enciimenini,
UKOME: Ulaşım Koordinasyon Merkezi.
Idare: Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Ulaşını Dairesi Başkanlığı ilgili
Şube Müdiirlüğünü.
kent: Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi sınırları ve mücavir sahası içinde kaıan alanı,
yüklenici: Tekiıdağ Büyükşehir Belediyesi ulaşım Dairesi
Başkanlığı ilgili Şubc Müdiıılüğü
tarafindan toplu taşıma hizmetinin yerine getirilmesinde idarıce kanun. tüzük ve
Yönetmeliklere göre istihdam edilen personelin yeterli nitelik ve sayıda olmaması halinde.
4734 saYılı ihale mevzuatrna göre açık ihale usulü ile ihale edilen personel
çalıştırılnıasıııa
dayalı hizmet alımı işi ihalesini kazanarak sözleşıne imzalayan Gerçek ve rıızeı tişıyi.
Toplu Taşıma Araçlan: Tekirdağ Büyükşehir Belediye sınırları içinde toplu taşıma yapmak
amacı ile kullanılan, Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi tarafından lşletllen. işıetırıle.,,
Yürütülen, denetlenen ve organize edilen Tekirdağ Büyükşehir Belediyesİne ait resmi pıakaıı
toplu taştma otobüslerini ve Özel Halk Otobüslerini,
Denetleme Görevlisi: ulaşım Dairesi Başkanlığı ilgili
Şube Müdürlüğünce görevlendirilen
ToPlu'Iaşıına Araçları Denelleme Görevlileri. Trafik Zabıta Memuru, jandarİıa ve Emniyel
Teşkilatı görevlileıi ve yasalarla denetim görevi verilmiş diğer kişileri.

Araç sürücüsü: Toplu taşıma aracını seı,k ve idare eden şoftirdür. yolcu taşıma hizmetinde
kullanılan kamu aracının, Trafik ve karayolları ile ilgili mevzuata uygun biçimae, yolcunun
güven ve rahatını sağlayarak. aracın korunmasına öncelik vererek, hizmetin gİreklerine
uygun
yönetmekle görevli bulunan personelleri.
Hat: TEımacılığn başladığı kalkış noktası ile bittigi varış noktasındaki yerleşim yerini,

Giizergah: Taşımacılığııı başladığı kalkış noktasından bittiği ,a.,ş noktayno kadar aıar
duraklar dahil takip edilen yolu,
Durak: Toplu taşıma aıaçlannın yolculaıı bindİ,mek ve indirmek için kullandığı belediyece
belirlenmiş yer ı,eya yerler,

Yo|cu: ToPlu taşıma aracını kullanan şoiiir dışında, toplu taşıma hizmetlerinden ücretli,
indirimli, ücretsiz yararlanan gerçek kişiler,
Rotısyon: Toplu taşıma araçlarının çalıştıklan hatlarda ulaşım Dairesi Başkanlığı ilgili
Şube

Müdürlüğü tarafından belirlenen değişmeli çalışma progr.iımını,
Zaman tarifesi: Toplu taşıma araçlarının seferlerinde uyacakları zaman tarifelerini gösterir
listeyi,
İfade eder.

yöNETiM yünürürıı vE DENETİM:
Madde 5 - Toplu taşıma araçları siirücülerin sorumluluğu altında. Tekirdağ Büyükşehir
Belediyesi ulaşım Dairesi Başkanlığı ilgili Şube Müdürlüğüniin yonetimj ytıriıtüm ve
denetimine bağlı olarak, bu yönetınelik esaslarına göre
çalışırlar.
Madde 6 - Toplu taşıma aıaçları aşağıdaki yetkililerce denetlenebilir.
fıairesi Başkanlığı ilgili Şube Müdtirlüğiince belirlenen personel,
9-1-_U'."şır
6-2-Belediye Zabıtası,
6-3-Emniyeı Müdürlüğü Trafik görevlileri.
6-4-Jandarma Trafi k görevlileri,
6-5-Yasalarla denetim göı.evi verilnıiş diğer kişiler,
6-6-VaıandaŞ Denetimi; Vatandaşlgırın sistenıle ilgili veya bu yönetnıelik konusu ile
ilgili
şikayetleı,i, Tekirdağ tsüyükşehir Belediyesine yazılı olarak yapılır. Şikiyet dilekçesiııde;
şikayetin konusu. yeri, tarihi, zıamanı (saati) ile şikayetçinin adİ soyadı,'TC. Kimlik Nosu ve
açık adresini belirtir. Ayrıca şikAyete konu olan olaya il§kin ilgili kişinin adı soyadı ,eya
aıaç
plaka veya araç numarr§ınr da belirtir.
6_7- Denetimler bu yönetmelik hükümlerine göre yapılır.

TEŞKiLAT:
Madde 7 - Ulaşım Dairesi Başkanlığı ilgili Şube Müdürlüğti idari ıeşkiları: müdür.
şef,
nıemur. işçi personel ve diğer personelden oluşur,

oToBüs FİLosU nÜvü«ı.üĞÜ
Madde8- 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kaırunu, 5393 sayılı Belediye Kanunundaki
yetkiye dayanarak UKOME karaılanyla; iınar hareketleri ve benzeri aurunıa.Ja.
lereı.ıl
görülen hallerde mevcut hatlardaki giizerg6hları uzatabilir, kısaltabilir
ve degişiklik yaİabilir,
Yeni hatlar aÇabilir. gerekli görütdüğü hallerde hatlara ilave sefer ve araç ı.o"nrl.urİiİJ yoı"u
taşıına kapasitelerinin değiştirilmesi araç filosunun arttırılması veya azalılmasr.
fiıo1",
oluşturan araçlann özelliklerinin belirlenmesi gibi işlemler ulaşım üiresi
Başkanlığı' nca

yürütülür.

TopLU TAşIMA ARAçLARI

özoı-ıi«ırni

vE çALIşMA KoşuLLARi

$ldae 9 - Toplu taşıma araçları aşağıdaki özelliklere sahip olmalıdır.
9-l-Araçların koltuk düzeni halk tipi yerleşim düzenine sahip olacaktır.
9-2- Sürücü yeıi. yolculann bulunduğu yeıden bir pano ile ayrılacaktır.
9-3-Araçların taı,an yüksekliği, orta genişliği, srruia. rra., mesafe ve oturma yerleri
ölçüieri,
yasal kurallara uygun olacaktır.
9-4- Toplu taşınıa araçlarının,kapılarında duıak yeıleri dışında içerideı.ı
r,e dışandan
açılaınayan ve siı,ücü tarafından idare edilen biikilit düz;neği bulunacaktır. '
9-5- Toplu taşıma araçlarında kapılann kapanması esırasında=yolculaı
ın sıkışmasını
engellenıek amacı ile sıkışnıa anında başlar başlamaz otomati-k olarak kapının
kapanınasını
engelleyici otomatik kontrol sistemi bulunacaktır. Toplu taşıma araçlaıının
içinde en az üç
noktada düğnıesi bulunan sürücüyi,i yüksek sesle veya ışıkla uyaıan.'inecek
,ur.' ,.y,
"duracak" düzeni buluııacaktır,
9-6- Toplu taşıına araçlarının dış.ve iç ışıklandırma ve aydınlatma
donanımları çalışır
durumda o|acakıır, Araç içerisinde kalorifer bulunacak bu egzoz
kaloriferi olnıayacak ve
gürültüsüz çalışacaktır.
9,7, yaz. şartları için araçta araç içi soğutucu (aiıcondition) bulunacak ve yaz aylarında
çalıştırılacakır.
9-8- Toplu taşıma araçlarının. önünde "Tekirdağ Bülükşehir
Belediyesi'. İbaresi yazılı
. Aracın
arka
köşesiııde
ve
sağ
tarafınü
cam
altında
araç numafasr idarenin
:ıTlkt]I, .
belirlediği şekilde görüniir ı,e okunaklı şekİlde
1azılı olacaktır.
9-9-. A,,çların ön giriş kapı yaıılarına "Binilir" ve arka kapı yanlarıııa ..İnilir.' ifadeleri
yazılmış olacaktır.
9-10- Toplrı taşıma aı,açlarında yangın söndürme cihazı, ilk yaıdını
çantası. reflektör ve
Yedek sinYal amPulleıi ile kış şartlarrn<la kar zinciri. çekme halatİ, takoz ve .""rr"İ .-g;,=ı.ıı
kıldığı geı,eç ve doııanınılar haar bulundurulacaktır9-1l- Araçların çalıştıklaır hat ve güzergdhları belirtnıek amacı ilc ulaşım
Dairesi
Başkanlığı ilgili Şube Müdürlüğü'nce veıilen hat numaıasl başlangıç ve
bitiş noktalar,. r.
az üÇ noktaYı (Senrti, ınahalleyi vs.) içeren bir levl,ıa aracın ön vc
"n
sağ tarafına takılacaktır.
9-12_-Levlıa[aı tek tiP ve idarece belirleııecek ı,eııkte olacaktır.
Ayrıca aİaçların öııünde ve sağ
tarafında güzergAlıı belirten ışıklı tabela bulunacaktır.
9-13-ToPlu taŞıma araçlan dışı, içi ve koltuklan sürekli tenriz tutulacak.
koltuk ve döşemeleri
kırık ve yırtılmış durumda bulunmayacaktır.
9-14-Toplu 1aşıma araçların... içilg: kolay görıinür yeı.lerde ayakta.
oturan ve engelli -v-olcu
saYısını beliften Plaketler ile ön iki koltuğun bebeklilere, ozıırİtııere,
t umıı.ı"r._lİşİİİu., alt
olduğunu bildirir uyarılaı asılacaktır.
9.-15-ToPlu taŞıma araÇlaıın'l jç*_d: ve arkasında kolay görülebilecek
noktalara yolcularııı
şikAyeti halinde başvurabiIecekleri telefoııları ueıırten uııgl-etlketi yapıştırılacaktır. '
9-16-Toplu taşıma araçlarının ön, arka ve yan camlarrnda kırıL,'çaııak
vb. delbrmasyon

olmayacaktır.
9-17-Toplu taşınıa araçlarının iç ve dış dikiz ayıaları sağlam ve
cam silgileri çalışır durumda
olacaktır.
taşın'ıa araçlannın ön,e aıkasında
çekmeye uygun çekici kancalarr bulunacaktır.
?-l!-]"pl,
9-19-ToPlıı taŞlna aiaÇlarının ti.inı iç ve dış aydınüaına ile*farlar ve
ti.im ikaz sistemleri calışır
durumda olacaktır9-20-AraÇların PcriYodik bakımları diizenli ve eksiksiz olarak yapılacaktır.
Motor bakınrının
dışında fren. lıidrolik. rot-balaırs, amorlisör,
şanzıııan vb. bakım]aı düzenıi oİ;;;k y"prİ"."r,
bu bakrmların hangi tarihlerde ve kimler tarafından yapıldığı
bakım kayıtlan-iı. u"ü.T.r*.ı
kontrollerde gösteritmek üzere lıazır bulundurulacaktır.

9-21-Aracın egzoz sistemi aırzasız olacaktır. Çevre ve gürültii kirliligine yol açaı egzoz
sistemi ile trafiğe çıkılmayacaktır.

iyi

dış kaporta boyası
durumda olacak ve ayrı renkleı.cle yama
yapılmayacaktır. Kapoıta saclarında çüüme, çökiiıtii ve ezilme olmayaİaktır.
9-23- AraÇ iÇi monitörlerde İdarıe taı,afindan yapılan ya da yaptırılan, sesli veya sessiz dı_ıyuru
ve bilgilendiımeler dışında, araç içinde nıüzik vb. yayınılar yapılmayacaklır.
9-24-Toplu taşıma araçları içinde sigara içilemez.
9-25-Araçların lastikled standart aşlnmanın altında olmayacaktır. kışın kar lastiği
kuIlanılacakır.
9-26-Toplu taşıma araçlannın en son fenni muayenel eri ile egzoz testleri yapılmış olacak.
zorunlu trafik sigortalan yapı|mış olacaktır.
9-27-Aı,açların içerisinde dış yüzeyleıiıde yasaklanmış faaliyetlere ait veya siyasal motifler
içeren (çağrıştıraıı) veya direkt siyasal anlam taşıy,an flama, bayrak, aış vb. malzemeler
asılamaz veya yapıştıılmaz.
9_28-Yolcular araç içerisinde, içecek ve yiyecek maddeteıini tiiketemezler.
9-29-yolcular araç içerisinde yüksek sesle koııuşamazlar, taşkıntıklar
1apamazlar ye ahlaka
aykırı söz sarfı ile hareketlerde buluııanıazlar.
9-30-Araçlara yolcdarın beraberindeki el çantası. küçiik valiz ve pazar
çantası dışında
herhangi bir yük alınamaz. yo|culaı,ı ve aracl kirletecek, kokutacak eşya-ytl ile yanıcı ve
patlayıcı maddeler alınamaz.
9-30-Otobüs[eı engelli yolcuların kullanınıına uygun olacaktır.
9-32-0zel Halk Otobüsleıi de bu yönetınelik hükünierine tabidir.
9-33-Özel Halk otobüsler ilk ruhsat verildiği tarihte en fazla 4 (dört) yaşın<la olabilir. 8
(sekiz) yaşını geçen araçlara toplu taşıma yıllık izin belgesi verilmez.
9-34-0tobüslerde havalı ve ıslık sesi vb. kornalar kullanılamaz.
9-35-Ulaşım Daiıesi Başkanlığınca oluşturulacak Araç Uygunluk Koıırisyonuııun muayenesi
sonucu çalışnıasl uygun olnıayaıı araçların. yaşına bakılmaksızın ruhsatı askıya alınır ve
dosyası gereği yapılmak üzere Belediye Encümenine gönderilir.
9-22-Araçların

ARAÇLARİNDA KULLANILACAK REKLAMLARA
lgll,y_]1§rMA
HUKUMLER

İı-İşxİN

Maddc 13 l3-1-Reklamlar. araçların iç ve dış yüzeyinde olacaktıı.. Araçların içine VCD. CD ile
al«llı medyaya elekııoırik oıtamda reklam alııabilir.
l3-2-0ze| Halk Otobi.isterine alınaıı reklanılar ile ilgili ilan ve ıeklanı vergisi ayrıca

belediyeyc ödenecektir.
l3-3-Reklanın araçlara uygulanması araçlaı.ın çalışma saatleri dışında yapılacak. bu nedenle
servisler aksatılmayacaktır.
l3-4-Reklam uygulaması ve sökii]mesi işleıici tarafından geı.çekleştirilecektir.
l3-S-ToPlu taŞııa araçlarında kullanılacak reklamlar, ticari tanıım levhaları ve i1anlarda;
siyasi paıti propagandası. sağlık yöııünden zaıarlı olan alkollü içki. sigara. geneü aırıak
kurallarına aykırı göriintüleı
!o$9 ve batıl iııançIarı içerecek toplİunun İ.,.uİrygrİurn,
islisnıar edecek Şekilde hasta, bebek, çocuk, yaşlı ve oztirltiler ile ilgiıi ifade ve gtı,.İntıı
diğer kanunlarla yasaklanmış ifadeler içercmez.

ı.

13-6-Toplu taştma araçlannda kullanılacak reklamlar. ticari taıııtınr levhaları ve ilanlar
}'ürüklükteki mevzuata göre getirilen kısrtlamalar ile hükümet. bakanlıklar tarafından geti.iıen
ilke ve uygulamalara aykırılık içeremez.
l3-7-Reklamlar dil. ırk, cinsiYet. din ve mezhep üzerine dayalı ayrımcılık iizerine
kurulamaz.
Şiddeti destekleyici ve özendirici unsurlar iceremez.

l3-8-Bu ınaddede belirti|ıneyen hususlar hakkında
06.08.20l l taıih 280l7 sayılı resmi
" Ticari Araçlarda nekıam suıunouruı,,"r,İ"İ.nrj"'vİlİ"lo,"ıit
,

gazetede YaYın[anan
hükün,ıleri uygulanır.

;8lrurrrH,MA

ARAçLARINDA ÇALIşTıRILACAK PERSoNELE
İLİşKiN

Madde l4-Toplu taşıma araçlarında
çalışacak sürücülerde bulunacak asgari husus|ar aşğıda
açıklanmıştır.
l4-l-Toplu ıaşıma araçlarıru kullanacak olan süücülerin
bu araçIanı.ı sevk ve idaresi için
yasal olarak yeterli sürücü
belgesine «otouıı. ,tıo"tıi"J içın .n az 3 yıllık
olma şartı aranır)

ve tecrübeye sahip olnıaları gerekmektedir.

l4-2-otobüs sürücülüğü yapacak personelin 222
sayılı Milli Eğitim Yasası.na bağll olarak
Temel eğitim diplomasına sahip, olmaları
ş"*,.. e'."i stırtıcıılerinde, ilkokul diplonıası ile
çalışanların ınüktesep hakları saklıdır.
l4,3-Sürücülerin SRC2 (Yurtiçi
BeIgesi) ne sahip oImaları gereknıektedir.
l4-4-Sürücülerin işe başlarken-il.Yolcu-Taşıma
Sağık üüatiıüc;:"i.rruhsat aüm,ş ,"ğıl-ır'rr.jrö.a*
Psikoıeknik ıesti (kişi|ik. ıeknik,,zeki. ..n.ı..j
v.Ğıiıi-ı. prun, aüm,ş ve Psikoteknik Belgesiıe
sahip..o_1nıalan gereklidir (Beş
Ul,
),ılda
v.nil"n..Jİİ.İ"' ''
Alkollü araç kullandıkları tespit edeıı sürü.G"
;öı; ..şıma aracında bir daha çalışmalanna
iziıı vcrilmez ve 7 gün içeı.isinde söz konusu p."onJİ
a.İş,i.lllr.
l4-5-Şofiirlerin; TCK l02,
ı.q5-..]0:. ı7913.1i?, ıso ve2271le765
sayılı eski Türk
CezaKanununun4Oj.404,4|4.4l5.aıeıı-z-ı.qığii.-iü,cıo,431.432,435,436ve57212
'9r,. L9o.'
nci maddelerindeki suçlardan hük.im giymemiş
oi,nuıur,'g.r.ı.ı.. (ilgili hüküm maddelerinden
-."i,n"'uva,
dahi olsa hıiktım giyi-ıedıgi"ı' jo.İ..ır'
o ay,-geçm".ii

İn

:fn^fflr''

l4-6-Toplutaşıma araçlarıru
taşıma arac! ile seyahat etmek isteyen
.şofiirler .toplu
_-|:]l-*
'ü".d;;
engelli yolcuların güvenli biııiş
ve inişlerinde
olacaklardır. Bu esrıada aracını
güvenli bir şekilde park edecektir.
l4-7-Toplutaşıma araçlarını kullaııan
şoiirler krlık kıyafetleriniıı düzgüıı olınasına ve
disipline uygun davranmalarına özen go.i.r.""ı.'i..
ııiçbİr şekilde kirli. yıriık ı,e eski kıya{.et
gilııeyecektir. Erkek persone,
i;;;;,';#;
temiz kıyafetleri ile işe başlanıak
-ı.,yuı"ti
.gtınlülisakal
zorundadır, Tünı Persoıle,i göı,evli
olduğu .tır.". iş
ile bağdaşn.ıayacak *'e iş
güvenliğini tehlikeyc atacak
şikiıde ıroıy"]n,,uauıl.n.'iıi"y. rozet. v.b. şeyler ıakmayacak,
q:::,' başında araç ;çinae ı<esiniiı<ie ;;;;il;i)]tiı ui. şey yenıeyecek-içmeyecek,
i:T_:
slgara tÇmeYecek ve dikkat dağıtıct haıeketlerden
kaçınacaı.,,.]-!.jı.rl.'.l. '*_"i, ''ır'rıi"a.
sohbei etmeyip ıartışma yapmayacaklır.
hız sınırlanru kesinıikıe aşmayacaklardır. Diğer
araçıarıa
İl;İj|l',lt|.|,:lIarına'uYacak,
14,9-sürücü personel, zorunluluk halleri
hariç idarenin belirlediği hat ve güzergihlar
dışında
yolcu indirme bindirme vanaıT,z. Duraklaria
ınai..e
uinal..e
yapmaya
gösterilir.
özen
Durak|aı,a yanaşmadan iur,ıun uçruyu.;,
y;I;;';;ıktan sonra kapıları ka|atmadaıı
kesinlikIe harekeı eınıeyeceİtır.
l4-tO-Şoftir yolcuya ait olmal,an hiçbir
eşya, bagaj ve emaneti ücret,i veya
ücretsiz
ıaştyamaz. toplu
taşlma aracına alamaz.

l4-1lJstiap haddinden tada yolcu alamaz.

t.1-12-Şoftirler Trafik akışını engelleyici
şekilde araç kullanamaz.

Topı,u TAşıMA iLE

iıciıi

HususLAR

Çalışma Saıtleri
Madde l5- Hatlann çalışma. saatleri ile ilgili düzenleme ulaşım Dairesi Başkanlığı ilgili
şube Müdürlüğün' ce belirlenir. Çalışma saatleri mevsim şartlan, hatlardaki yolcu Ğlep|eı
vb. koşullara göre değiştirilebilir.
Seyrüsefer İle İlgiIi Kurallar

Mıdde 16l6-1- Araçlaı, Ulaşııı Dairesi Başkanlığı ilgili Şube Müdürlüğü tarafından belirleneıı
güzergdhlarda. belirlenen sürelerde, her hatta belirlenen araç saytsına
ve ihtiyaca göre

çalışacaklardır.
l6-2-_ÇalıŞma saatleri iÇerisinde araçlar güzeıgdh dışına idarenin
bilgisi, talimaıları ı,e nıücbir
sebeP|er hariciııdc Çıkanıazlar. Zorunlu hallerde yolİarın trafiğe
kapİ|ı olnıası lralinde Ülaşım
Dairesi Başkanlığı ilgi|i Şube Müdürlüğü'ne bilgi verilir ve gğici
ğiizergah oeg§ıkıı yğııır.
16-3- Belediyece düzenlenen "yolcu duraklan'' haricinie'yot, uİrnu.İ'
indiri|emez, durağa yanaşmadan yolcu alıııamaz ya da indiiilemez ,e
trafiği uırutr.ut
biçimde yol ortasında drırmak suretiyle yolcu indirilip bindirilemez.
16-4- ToPlu taŞıma araÇları daima yolun en sagından ve vaı§a
keııdilerine tahsis edilen
şeritteıı haıeket edeceklerdir.
16-5- seyrüsefer sırasında duraklarda yolcu indiıme,e bindirme
dışında bekleme yapılaınaz.
Duraklarda gereksiz bekleme yapılmaz. Duraklarda miimkiin
olduğunca iıeriae' ouruıaraı<
arkadan gelen toplu taşınıa aracına durağa yanaşması
için mesafe bırakılır.
l6-6- AraçIarda ,e duraklarda çığııtkanlık yapılam- ,. b,
suretle yolcu toplananıaz.
16-2 Bir aracın seyrüsefer suasında, herhangi bir nedenle guiergdhı 'on..,,.Çu*uru.,
halinde- aynı güzergiihta çalışan müteakip iaçlara yolculaiını
i.ı.ı.'*..i
g.'..ti..
durumda yolculardan ek ücret talep edilmei. Gejerli bir neden
olmaksız,, ıaurinın uııglri
dışında güzerg6hını tamamlıımamak yasaktır.
l6,8-.Halların çalışma programı hizınetin ihtiyacına göre,
U[aşım Dairesi Başkanlığı ilgili
Şube Müdürlüğü tarafından. her günliik. sadece iş gii;leri.5 giinleri-Cumartesi,
Cumartes!
lazar ve Pazar günleri, resmj vğ dini bayraııı gİın'l..ı uyn ayrı olarak
hazırlanabilecektir.
Toplı.ı taşıma araçları personeli bu programa ,yn,İk ,a
uyg'ulamak zorundadır.

"Ş'roı",

s,

rsonelin Kişilerle Diyalogları
Madde 1717-l-sürücüler, sefer esnasında her ne koşulda olursa olsun
yolculara ve 3. Şahıslara kaışı
daima nazik davranacaklardır. Nezaket kurallan dışıııa
çıkacak sözlerle veva el kol
hareketleriyle onları rahatsız etmek ve kötü muamelede'b;i;;;;;l;ıitİ.-y"*ıt,..
Eleştirilere karşılık verilmeyecektir.
l7-2-Sürüctı personel, yolcularlagörevlileri, diğer trafikteki araç sürücüIeri.
yayalarla n,ıünakaşa ve kavga etmeleri|9nelim
kesinliklİ yasaktır.
Pe

6

Taşıma Tarifesi
Madde t8-( Dğişik l4l08/20l5 ) Tüm toplu taşıma araçlarında uygulanacak ücretli.
ücretsiz
ve indirimli Yolculara ait tarifeleı UKOME tarafıııdan yusal merzua-t hükümleri
çe.çevesinde
tespit edilir. 'farifeye ilişkin_ değişiklik öneı.ileri uiaşım Dairesi Başkanlığı
ıgıı şuue
Müdi,tlüğü tarafından UKOME Genel Kuruluna .unuir, ..r. tarifeler oruyıu-nogİ
tr.it t"n
itibaren yürürlüğe girer. yasa|ar, ukoME Genel kurulu kararı ve Bakanlar
kurulu kararı ile
belirlenen ücretsiz taŞınması hüküm altına alrnanlar ile 6 yaşına kadar olaır
çocuklar ücretsiz
taşınırlar.

EĞİTiM

Madde l9- İdare gerekli göıdüğü lıallerde şoftjrleri ve işletmecileri eğitim faaliyetine
çağırabilir. Eğitimin hangi şartlarda verileceğine idare karar verir.

YÖNETMELİKTE YER ALMAYAN HUSUSLAR
Madde 20uygulanır.

İŞ bu

Yönetmelikte yer almayan hususlarda yürürlükteki ilgili mevzuat
hükümleri

YüRüRLüK
Madde 2l- Bu

Yönetmelik hüküııleri Tekirdağ Büyükşehir Belediye Meclisinin
kabulü ve
ilanı ile yürürlüğe girer.

YüRüTME

Mıdde 22-Bu yöııetmelik huT:TJ:if Tekirdağ Büyükşehir Belediye
Başkanı adıııa Ulaşını
Daiı,esi Başkanlığı ilgili Şube Müdiır|üğ{ince ytıİ:ttilİr. '

( Maclde

l8'in 11/08/20l5 ıarihincle Tekirdağ Avrupa Gtızeıesincle yal,ııılanan.
07/07/20l5 ıarih ve
67] sııYlı kararı ile Tekirılağ Bıytikşehir l}eİedive
;İ"rıİ-İ;;;;, ik kabııl edilen yöneınıeliğiıı t,nci
nıadtle s i lıüknıii gereğince de
ği ştiri hn iş ıir-)

