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TEKiRDAĞ nüyüxşeuin Bnınniyn nış«aNııĞı
pERSoNEL scRvis ARAçLARI (s rLAKA) tıizrııor yöNorvıeı-iĞi
Anıaç, Kapsanı, Yasıl Dııyanaklar ve Tanımlar

Anıaç
IVladde

l

Bıı Yöııetınelik Tekirdağ Bi'ıyükşehir Belediyesi sıııırları içinde UKOME tarafından be|irlenen
gi.izergAhlarda yolcu taşınra izni verilen (S plaka) seıvis araçlarırııı
çalışma koşul ve esaslannı,
btınlaı'ın iŞleticileri ile verilen lrizn,ıetteır yararlaııan kuruluşlar arasındaki ilişkİleıi. uygulaınayı
Yüıütecek ve deııetleyecek olan kuruluş ve organların yetki ve sorumluluk alanlarını belirlemek
aırıacıyla lıazırlaırınıştır.
Kııpsam
l\'ladde 2

-l'ekiıdağ
Yönetmelik:
Büyiikşehir Belediyesi sıııırlaıı geııeliııde il Tıafik Komisyonun veya
UKOME' ııin ul'guır göı'dtlğii "S" Plakalı araçlar ı,e öz ııal araçlarla yapılaıı yolctı taşımacılıgİnı

B!

kapsar.

2.1- Resıni ve Özel Kurııluşlaıın Büyiikşel'ıir Belediye sınıı,ları içiııde toplu taşıırıa istemine
cevap
veren geı,çek ve tiizel kişilere ait .'S" plakalı araçları.
2.2- Bu araçlardaı,ı thydalanaıı ıesıııi. öze| krıruluş r,e geıçek kişileri.
2.3- İr4iilkiYetleriııdeki (öz nıal) araçlaı'la kendi peısonelini taşıyan kaırıu kı.ıruırı ve
kuruluşları. özel
kuı,ulrışlarııı araçlarıııı,
2.4- Konışu ilin plakasıyla yapılaıı seı.vis taşıınacılığı,
2.5- D4 yetki belgesi ile persoııel taşıyaıılar.
2,6- Dl ile Yolcu taŞın'ıacılığı yapanlar ile resıııi ı,e öze| sağlık kurultışları ve
ücı.etsiz ınüşteı.i servis
hiznıeti adı altında UKOlvlE'ııin iziıı veıdiği gtizerg6l,ılaİla ken<li iş yerlerine yorcİİ
İoş,n u",ı,g,
yapaıı scrr.is aı,aç larıııı kapsar.

Yasal Dayıııali Hul<uki Sorıımlutuk

Mıdde 3

Bu Yönetnıelik Yasal Dar.aırağı:
-].ı- 52l6 sal,ılı Bii,i,ikşehir Belediyesi Kıııı!ıııtı'ıırııı 7 (0 ve 9. Maddeleri.
3.2-5393 sal,ılı Beledil,e Kaııtıı-ırı.
3.3-4925 sal,ılı Karayolıı Taşınıa Kaııunu.
_1.J-29 l 8 savı l ı Kara1..o l ları Tı.afi k Kaı.ırıııtı.
3.5-5326 Sayılı Kabahaıler Kanuııu.
3.6-2886 Sayılı Devlet İl.ıale Kaııuııu.
-].7-6l83 sayılı Aıı-ınıe Alacaklarıı,ıııı Tahsil Usulü Hakkınclaki Kantııı.
3.8-5362 sayılı Esııaf ve Saııatk6ı.lar Kaııuııtı.
3.9472l sayılı Tiirk Medeni Kanunu.
3,10-1608( l5l ) saYılı Uıııuru belediyeye Müıeallik Ahkdını
Cezaiye }Iakkındaki Kaııuııu.

3.ı1-15.06.2006 tarilı r,c 26l99savılı Resnıi cazeıed. yur,;ı;;;'İ;lİffilledi5,eleı.i
Koordiırasyoı-ı Merkezleri Yöııetnıeliği.
3'|2-25 /02t?0O:} tarilı ve 25384 slayılı Resıni Gazete yayıııılaııaıak
yüı.iırltiğe giıeıı Bakaıılar
Kı.ıı-ıılu Karaı.ıırca çıkarıiaır killl
ve kuruluşları personel seıvis lıiznıet
ı,tl,İ.t"İ"İÜl.
3,l3-Bakaıılaı' Kunılunuıı l 986/l !:,_,lm
O55 j sayılı I'icaİi l'lauLnn Veı.ilnıesiıre
iıişı.İİİ-Ürrİ r" ero.ıu.

hakkındaki kararı,
3.14-Kaıayolları 1'rafik Yöııetıııeliği.
3. l5-Kaıayolu'faşın-ıa Yönetıııel iği.
3.16-UKOME Kaıııı.ları hükiinılerine dayaııılarak lıazırlanıııışııı..

Bu yönetnıelikte lıerhangi b:t, kjş|

)i

da kuruluşa getiı,ilen yüki.inıli,iliik.
herhangi bir ınevzı-ıatla tabi oldıığu
ü,tıkiinıltılıikleılnd-"n ,rrurunriy.t ,"yo

o kişi ya da kuruluşun

-ruÇİ

Jugıu.ur.

Tanımla r
Madde 4
Bu yöııetıııelikte geçeıı terinılerdeıı;
llelediye: 1'ekirdağ Biiytikşehir Belediyesini.
l]_clediyc lJ:çkanı: -I-ekiı.dağ Bilyükşehir Belediye
Başkaı.ıını.
Mcclis: Tekiıdağ Büyükşehir Beledİye Meclisini,
Bii.v-tikşehir Belediyesi Enci,iıııeııini,
İ:::l":,
]^"|ir{.g
UKOME: 52l6
SaYıll Kaı'ıunuıı 9. iıaatjaesi geı,eğince Luruün,ıuş buluııaıı
-|'ekiıdağ
ve göre, yapınakta olan
Ulaşııır Koordinas1,oır Merkezini.
Dairc_l}ırşkanı: -tekirdağ Büyükşelıir Belediyesi
Ulaşını Daiıesi Başkaııını.
Şu be M ü^d ü ı.lüğü : U laşı m Koo.İi nas1..on rL. V tıiJtİrİıigii"tı,
Ş

Meslclt ocİası: Şoi'öı'le*e otoınobilcile, e.noı
oJuİ. ,lica.et ve Saııayi odası ile Esnaf ve
sanatkdrlar odasını.
Teknik Kııııis1'on: Aı'aÇlarıır Yöı'ıeınıelik hüküııılerinin
uygtıı.ıluğıııııın denetleıınıesinden sorııınlı.ı
ve Ulaşını Dairesi Başkaniığıırca.görevlendirilecek
3 kİfilik tonrisyonu.
ArıÇ UYgunluk Belgcsi: iŞleıiiilerin bu Yonetıueİİk hiıkiinılerine
göre Tekirdağ Büyükşehir
Belediyesi Ulaşın Daiı,esi Başkanlığı'ndan uı".uı.ıo,1"^,i,
aracı tıygrıııluk belgesini,
Oz Mal AraÇ: Ticaıet Sicil Tasdikıİanıesind" U.İl.İ.,rr-ıİş
u,rı,aıı iizeıiıre kayıtlı olan araç.
D Türü Yctki Bclgesi: otobüsle yurtiçi yolcu
yapacak gerçek ve tüzel kişileıe verilir.
-'--"'Ş
'
1hşınanın şekline göre aşağıdaki İlirleıe ayrılır:"şrİ,,u",llg,

a) Dl 1,efki belgcsi: T'arifeli olarak
şehiı,leiarası ticaı.i yolcu taşımacılığı yapacaklaı.a.
b) D2 yctl.i belgcsi: Taril'esiz ol,rai yurtiçi
ti"a;i

i;i.:;;;;,.acılığı yapacaklaıa.
c) D3 Yetki belgesi: Sadece kencli.esas lşiiguı
ro,,,o, iı. İıgiıi p"i.oJi,iiy,",ii".ı. taşıınak tizeı.e
1.,oIcu taşınıacı lığı 1,apacak ve ticari nıaksatİ-a *şu,ı.ın.l,tlopnıııyacaklaı.a.
ç) D4 Yctlti bclgesi: Tarifbli ve taı'ifesiz oıuroİ ıoo ı.;ıo',r,,etreı,e
kadar olan şehiıleraras, ve taşııı]a
ı.ııesaf'esine bakı lıııaksızııı il içi ticari yo|.,
tuş,nıocıl,g, 1:apacalıla.a. ,eıiliı.
Ucrctsiz Müştori Scn,is Arıcı: o iı. yoı.u
yapaıılar ile resııi ,e öze, sağlık
kuruluŞları, i,icretsiz l'ı'ıiişteIi seı,vis lıizıııeti'"a, 'oş-i*oİı,g,
nin izin ı,erdiği güzergdlılarda
"
keııdi ş .verleriııc 1olcu taşııııacılığı
^ıİlİ,İ"-ÜroME,
1,apan ,.^,i; ;;;İ;;.
Arırcı: okul ve Persoııel Se.ris a.açıa.ının
tüı,ı-rüııe verileıı taşııııacılık hizmetinin
;.Hİ':'aİ:''-

ı

Rcsmi Kuı'uluŞ: BaŞbakanlığa,ve Bakanlıklara
[ıağ|ı ı,esnıi daiırler. Mahkenıeler. yüksek
Eğitiın
iktisa;iic'ş;ii.,ı-ı",i. e"ı.ait"ı., ,,.' j,,,i.,, u,!il
tu,,ıuşıo,.
ffjllll,Xii,İliİl'.[,l;:i:l':::[,]ıu
Çoğuna sahiP oldtığu bankalar. şiıkctleı,ve benzeri
İunıluş|arile
Ju.,. ı-l","'ii..,i o,i;;""'"''nnln
Kuruluş: Yı.ıkarıda tanıınlanan. ı.esmi ve özel
kuruluşların lıeı.lıangi birisi.
YurtiÇi Yolcu TaŞımacılığı Sürücü Mcslekı'v"i".iiıı'ı.'ij.ıgcsi
(SIIC): Kaıayolu ile yi,ik ve yolcu
kullaırılan, ı;..ot o'.oçi,,Ju
iuıinn ioıtı,i.,;;;ü;;iJio.,nı,

§lİİllİ'İ;'].,1?İl]i:İ:i§İı
ÇalıŞmı izin BcIg-csi: isleticile_riıı bu

fffjJ',:''

oınn

5,öneınıelik hi.ik iiııı leı.inc göı.e Tekir<iağ IJüyükşehiı
UlaŞını Kooı'diııasyon Şubc ırıiiatiriii_ıti:ra."'^i".^ıı.r,'İr,İv,İrrİ]",İt'İ?*'.ıiıiğioıan

Güzcrgih izin l}clgcsi:

T""::l.'j:

hizıııeti ı,eıen aı,açların. kalkış noktası ile vaı.ış
ı.ıoktası arasıncla

kalan güzeıglihı. lıcliı,ten
Şube Mtidür|tiğtince

r..ii";;;i;;,;,.

biı' ırrotorlu taşııı kaı-,nvoıııntıa s[iıeıı ve iıgiıi
nıesıeki yeterıiıik

Jİ,*T,#:İll;ll,:]İİ:,',:,:;fİ]",,''
Kırtı:. Seıvis aracını

İ:,Ti;,T;lxlll

kullanan kişinin tiiı,ıı ser,is hiznleti
boyuııca bulundurnıası

Araç Sürücüsü: Seıvis araçlarını sevk
ve

i<jare eclen

aıaç siiriictilerini,

Arıç: Karayolı.ıııda

iıısaır taşınıak için inıal edilıniş ıııotorlu taşılları.

Küçük otobüs (NIinibüs): (Dcğişik: RG 25.07.20l4-2907l)Şoföril
dahil 10 ile l7 adet aıasıııda
oturnıa yeri olan oıobaisai.
I}üyük ototıüs (otobüs); (Değişilr: RG 25.07.20l4-2907l)
Şoföri.i dahil l7 adeticn fazla oturııa
y,eı,i

olan oıobiisti.
Taşınra sınırı: Aıacın trafik tescil belgesinde belirtileıı
otuı]na yeri saytslnı.
yolcu: Aıacı kullaııaıı siirtıcti
ile.hizn,ıitliler dışında araçia uuıunan kişileri.
TaŞıma: "S" Plakalı ser'is araçları ile kaıntı İur,,.,., ,,.
ırun,ıuşıann la ja özel şirketleı.iır öz ı.ııal
aıaÇları i|e vaPılaı-ı taŞıırıa etkinliğini. personeliıı belirleneıı
saatte Tekirdağ Biiyi,ikşehir
-tlpİ Belediyesi
sıırırlaı'ı iÇiııdeı'ı alıııarak- iş yeiine 'bırakılıııası ve
Jtıntışıe de ayııı İ", aÜ,"o uı,"rruı,
ikaıııetIeı.iıre bııakılıııası suıetiyİe yap,lan
taşıına işie,ıiJ.
Personcl Scı'vis Ar:ıcı: 2003-2.§aİılı Tekirdag'iı
İ.onk ron ı.yon kararında resnıi ya da özel
kuruluŞlala iicı'et kaıŞllığında toplu tİşınıa ııirnr.İi
*.nİİ"
aııracı ile kullaı.ı,ıan r" retiraag Eınııiyet
N4iidi,irli,iğii Tratjk -fescil lr4üdür|üğü:ncle "S"
seri plakas,no kayıtlı aı.aç|arı ve öz nıalı ile kendi
persoııelini taşıl.an aı.aç|arı.
if'ade edeı..

Pcrsonel Scıı,is ArııçIarı Dosyalırının Düzenlennıesi
ve Taliibi
Madde 5
5' l-UlaŞını Dairesi BaŞkanlrğınca heı
aıaç için ayrı bir dosya açılır.

ilJ

Bu yöııetnıelik hi.ıkiinrleı.ine

,y,ı,,,u., htiktinııerinin',"ktbi D;;; Başkanıığı
H§ı,|lffİ"*:,:,.:,ili],.]"'r"'
"rurüunno
izin belgesinin; ilk pİaka alıııııııda. devirlelde ,e ı.ııodel
değişikliğinde alınması
çaIışnıa

];l;İfllıJi]]l

5'3-Bu Yönetnıelik gereği
Ça|ıŞma. iziı,ı belgesi ,eı,ilecek servis araçları hakkında
tahsildı işlen.ıleri Mali [l izı.ııetler Oai.esi
Başk"anl,grr"" r",r,l,..
5,{-ÇaIıŞnıa izin Belgesi. Güzeıgih irı,, g"ıg;.i -t-€'§o'dİ.
ı,on,,,n, Kaı.tı n.ıiiracaaılaıı
odalal'ına YaPılır, Bclgeler t'cialiı ıaıafindanti"r"ı İl,n]roıon nn;.. uoştu,.,i!,,ri,
loı,n]aıa u\guı,t şckildc tasnil'r,c koııtrol
cclileıek ueıeai|e'naşraı, ı, g,,,,n uıoş,,nl,rl"""
l':.ıo_n.!
Madde 6

ıahakktık ve

ilgili ıneslek

ü.ıiı.y"".gi
"

Scıvis Arıçlarıııa Çalışııııı İzni Vcrilmcsi İle
İlglll İşlcmier

f;'J;:|'*"u

ilinde Personel taŞınıa hizmetleı,i "S" plakalı
araçlara verilen çalışnıa izin belgesiyle

ftİ-,Ş,,:ffJ'ö::.

i:llili"

iziıı

be|gesi, UlaŞın'ı Dairesi Başkanlığı
tarafından bu yönetıneıik

[i;Şl;lTil,::i;.T',ffi$ff:l,"jllf;.:,"",,"oa

araç plakaları için Enıııiyet Miidürlüğünün
traIik

6'J-En'ınileı i\4iidiiıliiğti traljk tescil birinılerinden "S"
plaka verilıniş a.ıaçlara
dtizenIenebilnıesi iÇin asağıdaki b.üg.ı..i;
çalışnıa izin Belgesi
;;;;;İo,İ,,ro'.,İo.rnırduı.. ibraz ediiecei
belgeleı.Kanıu

İiil'İ:il]i:r:'n"u,idi

Ul,gulaiacak

u;;i-;;;;;il," iıişıl"-vo""i;,;;'k],:;,J,,,ıa

uygun

6'4'l-DilekÇe: ÇalıŞıııa izin Belgesi talebini
belirtirı ikanetgdh adresi. aıacın p|akası.
n.ıodeli. n-ıotor
kişi l ik o lduğu içeİen d i |ekçcsi.
),,]y,jr,
:_\nç
6'{'2-Tratlk tescil hclgesi ( aı'aÇ rulısatı) (ı\ıacın
fabı,ika<lan inıal ediidiği tarihteı.ı
stıııra gelen i.k
pl.1l ::]:::: aı ı nnıak_ kaydıvia ı o 1.aş,,,ı .;;,;;,;;;;;;;;, geı.ek i r).
\'a|)ttğlna dair. plakasının tescil
eclildiği ilgili Vergi Dairesinden nrükellefiyet
;;];;laŞlnıaclı'l'(
6.4.4-Aıacın ıııali soıumluluk sigoı.ta poliçesi.
l'eıdi koltuk sigoı.ta poliçesi.
9.1.İ-lr1.1l
6.4.6-Belediycden alacaklaı:ı boı.cıı yokıuı.
} azısı \ıe},a oııa1. kaşesi.
6,4,7-Aıaç salıibiniıı bağlı olduğu
o
taaliyet belgesi.
"a"a"r'*,

"v;;;;?rr",,

6.4.8-Çalışma izin belgesi alacak aıaç sahipleı,l aıaçta çalışacak şoförleriır kinılik bilgilerini (şoför
taı,ııtln,ı kartı) ibraz ederleı.
6.S-Çalışnra İzin Belgcleriııdeı rulısat salribiıre ait bilgiler ile aı,acııı plakası gibi l-ıususlar bulunuı.
6.6-Araç sal-ıibi başvrıru evraklarını Biiyükşehir Belediyesi sınırları içiırde faaliyette olaı-ı bağlı
olduğu ilgiii ıııeslek odasıı-ıa tesliırı eder. İlgili oda. evraklaıı Daire Başkanlığının belirleyeceği
lbrıııata ııygun şekilde tasnif i,e koııtıo] ederek Belediye Başkaıılığııia ı.ılaştırıı,.
6.7-Başı,ıırusı.ı katıul edilen aıaçlaıa liili koııtrol yapılarak aşağıdaki şekilde Aıaç Uygunluk Belgesi
diizeıılenir.
6.7.1-Aıacıı-tıı1 tıvgı.ıırItığtı Ulaşııı Daiı,esi Başkanlığınca görevlendiıilecek Teknik Koıırisyoı,ıca
Saptanır.

6.7.2-Tekııik Koırris1,oıı Ulaşını Dairesi Başkanlığınca görevlendiınıiş Koırıisyon Başkanı r.e iki
iiyeden olı.ıştır. Koıııis1,-oııtııı göreı,lendiıildiği bölgede Zabıta Daire Başkanlığıııca tı,afik düzeniııi
sağlan-ıak tizeı,e peısoııel göreı,lendiri lir.
6.7.3-Yönetıııeliğin ekindeki araç uygunluk ( EK-2 ) tespit tbrııruııa göre konttolü yapılır.
6.8- Servis aı,acı iizeriı-ıde rekIaııı buluııdııı,ıılanıaz.
6.9-Tekiıdağ Btiyiikşel-ıiı Belediye Meciisi taratlndan ka[ıu[ edileı-ı iicreıe tabi işler tarilesindeki
iictctin taü]lanııılı yatırıldığına dair makbuz Şube Mi.idi.iıltlğiiııe ibıaz edildikten soırıa Araç
Uygunluk Belgesi teslinı edilir,
6.10- Uvgunluk oııayı a[ı,ııış olaı-ı seı,r,is aı,açlartna verileıı "Araç Uygunluk Belgesi" bir yıl
geçerlidiı.
6.1l-Uy'gunlıık Onayı alan araçlar [Jelediye Meclisiııce kabı.ıl edileıı iicrete tabi işler tarilesindeki
iicretin tanıaırııııı yatııdığıııa daiı,nıakbuzı.ı ibraz ettikıen soııra Daire Başkaı-ıı oııayı ile "S" Plakalı
aıaçlaıa Çalışı,ııa İzin Bel gesi diizeııleııir.
6.12- Peısonel seı'vi aracı sahibinin plaktısını devı,etırıesi ya da satıı,ıası duıuıııuırda. sahip oldı.ığıı
Ça|ıŞma İzin Belgesi siiı,esi dolır,ıasa dahi iptal eclilerek ı,e plakayı alaıı kişi adına yeni Çalİşnıa izin
Belgesi dtizeııleniı.
6.13- ÇalıŞırıa İz-in Belgesirıiı-ı zayi edilıı-ıesi halincle Beledive Meclisi taraliı,ıdaıı kabul edilen. o
yı[ıı-ı iziı-ı belgesi ticı:etiııiıı % l 0 bedeli alıııarak Çalışnıa lzin Belgesi yeı-ıileııir,
6,1,1- S Plaka aı'aclaıııı yıl içerisiııde nıodel değişikliği yapıldığı zaıı,ıaıı
çalışıııa izin belgesi iicı.etsiz
olaı,ak değiştiriliı.

Güzcrgiih İzin l}clgcsi
Madde 7- Belediye l\4eclisi tamflııdaıı belirleneıı ücrete tabi işler tarifesindeki Güzergıih izin
Be|gesi üıcretiniıı yatıı'ıldığııra dair ırrakbuz veya onay kaşesiıriıı ibrazı ile müı.acaatı [ıygtıı1
buluııaıılaı'tı. UKON4E'niır belirlediği l (biı) yıl geçerli oln,ıak üzere Gtizeı-gdh izin Belgesi Öaire
Başkaıılığı taratlırdaıı oırayIaııarak verilir.
7.t- S I'|ıkıIı Aı,ıçlıı Güzcrgiilı İzin l}clgcsi
7.1.1-Giizcıgih iz_in l-ıelgelerinin her yıl Şubat ayı soıruna kaclar veırileı-ııııesi zorunludrıı..
7.1.2-Peı'sonel taşııııacılığı yapacak olan şiı,ketler ve tiizL.l kişiler taşınıacılık yapacağı kı.ıı.unı
kurultıŞ r'e Şirketlerle aı,asıırdaki sözleşnıeleri ve işçi isinı lisıelerini ibtaz elı-ııek zorİıııtüadır.
7.1.3-Giizeıgdhlar UKOlvtE taıallııdaıı tespit edilir. gerekli görtilııesi lıalinde UKOI\4E tarat'ınclaıı
geçici-kısn,ıeıı 1,a da tanraı-ııeır değişiklik yapılabilir.
7.1.'l-(DcğiŞilt:0 4l07l20l5' (I) S püakalı persoıiel servis aracıııııı laaliyet alanı. Büıyiikşelıir
Belediyesiniıı ırıiilki sı nırlaıınırı taır-ıaıırıdıt.

ll' (^'lodde 7'ııiıı, 7.1.4
./ikrusı, 04/07/20t 5 ıurihinde Tekirdoğ |'eııi inaıı Ga:eıesin.le ),.ıyııllcıııtııı, l0/06/20l5 ıorih ı,e
655 suı'ılı'rekirduğ l}ii.yiikşehiı' Beledivc l,Ieclis Krz,ıu,ı ilc k.ıIrııl edilen |,iiııeınıeliğiı:-1'İnci »ıoılıleşi
hıiküIıii geü.cğincc
dcğiŞlirilnıişıir. )

7.1.5-(DcğiŞil<:04la7D0l5) (2) S plakalı aı,açlar Tekirdağ Biiyükşehir sınıı.ları içerisinde tünı fabrika
ve işyerleriııe peı,soırel taşın-ıacılığı yapabilirIeı- ilçeleıde geçnıişte yetkiiı iclaıeleııce alııınıış
giizergalr tesPiti kararları UKOME tarafındaıı giiııoellenene kadaı,geçeı.lidir. indiı.ıııe bindiı.meleİ
güzerga}ı izin bel gesi nde [ıeli rleıren duı.aklarda yapı labi l iı..
7.1.6-Giizergıih izin belgesi
-ueçertilik stiresi içinde. giizergdh cleğişikliği talep edenlerdeır ücret
a|ınıııaz. Bu nıadde aşağıdaki tünı güzetgah izin belgelerini de kapsaİ.
7.2- D3 Yctl<i BcIgcIi Seıwis Arırçlarııı:r Giizergih İzin Beigesi Veritnıesi
7.2.1- l-aleP edilc'n giizergilıın tıelirtildiği, ikanıetgdh adıesi r"e telelbııtıııtı içeı.en
dilekçe.
7.2,2-' |' ratik tcsc ii bclgesi (araç rulrsaıı ).
7.2.3- Aıacııı nıali soruırılulı.ık sigorta poliçesi
7.2.d- Aı,acın ferdi koltuk sigoıta po|içesi.
7.2,5- D3 Yetki Belgesi ve Taşıt Kartı.
7.2.6- Taşıl,acağı personelİn listesi.
7.3- D4

Yctlii Belgcli Scııis Arırçlırıııı Güzergiih izin Belgesi Veritmesi

7.-j.l- TaleP edilen güzeı'gd}ıııı belirtildiği. ikaıııetgih a<lı,esi ve telefbırrınu içeıen
dilekçe.
7.3.2-'lrafik ıescil belgesi (araç ıuhsatı).
7.3.3- Aracııı ı-ııali sorunılııltık sigorta poliçesi
7.3.4_ Aracın f'eıdi koituk sigorta poliçesi.
7.3.5- D4 \'etki Belgesi. Taşıt Belgesi ı,e Taşıt Kartı.
7.3.6- Taşıyacağı personelin listesi ve firnıayla yapılan sözleşııre.

7.J- I(omşu İldeı Gclcn Ser,is Arırçt:ırını Güzcrgf;h İzin l}elgcsi Veritnıcsi
ediIcı'ı gtizeı'gil-ıın beliııildiği. ikametgzilİ aclıesi ı,e tel-etbnııııu içereıı
clilekçe.
].1.|-]d._P
7..1,2-Tıaflk ıescil belgesi (araç ıulısatı).
ildeıı allııaıı taşınıacılık yaptığıı,ıa dair çalışıııa iziır belgesi / UKOME kaıarı /
],{.|;K9n1»ıı
D4
Yeıki Belgesi-l-aŞıt Kartı vet'a ilgili traflk konıisyoırııııdaıı
İekirdağ
sınıııııa kadar
gclebileceğiııe claiı. giizergilı izin bcl gcsi.
7.4.4-Taşın-ıacılık yapacağı fiııııa ile yapnıış olduğu sözleşnıe.
7..1.5-Taşıyacağı peIsoııelin Iistesi.

il

il

ivlıl Aracı iic Hiznrct_Ve,en Ser,is Arıçlırını Güzcrgflh İzin Belgesi Vcrilınesi
Z.:.l- I"|ıp edilen giizerg6lıın betinildiği. ikanıetgdh aclresi ve telefbnuntı içeien oilÇ.
7.5- Öz

7.5.2- Ttafik tescil lıelgesi (aı.aç rı-ılısat)
7.5.3- Aıacın zoı.uıılu ıı.ıa|i soruııılııluk sigorta poliçesi.
7.5.4- Aıacın f'eıdi koltıık sigoı.ta poliçesİ
7.5.5- Şiıket. tı.ıı.izııı tlı.n-ıası ve aıaç satıibiıre ait oda l.aaliyet
belgesi.
7,5,6- TaŞınaıı Peıscııreliıı keııdi personeli olduğrınu

beliitiı şirkeİ oı.ıaylı peısoııel listesi.

TıŞınıacılığı Yapan Şirl<etlcr At]ına Hizuıet Vcrcır Ücrctsiz iVlüşteri
Seıris Araçlarını Güzcrgıih İzin Be-lgcsi Verilnıcsi
7,6,1-TaleP edilen geliŞ-gidiş gilzerğAhıııın cadde ve
sokakları içeı.ecek şekilde belirtildiği.
ikanıetgdlr adı,esi ve telefontıııu içeren di]ekçe.
7.6.2-Traflk tescil belgesi (araç ı.ulısatı).
7.6.3-Aracın zortıı-ıltı ı.ırali soı.uınlultık sigorta poliçesi.
7.6.4-Aracın l'erdi koltı.ık sigorta poliçesİ
7,6- Şchirtcrarıısı Yolcu

|:'_(^,lodda

7'hin. 7.t.5,likrusı, 0l0?i20l5. kı|ihinılc Tekirül(ığ
l'eıi itttııı ()crclcsitııle |ıı,\,ıılotrun, l0i06/20I5 ıarih

ı,e

7.6.5-Şirket. turizııı firıııasıı.ıa ait oda t'aaliyet belgesi,

7,6,6-Şehirlerarası otobüs tjnııaları. otobüs tenı-ıiııalindeıı
şelıriıı nıulıtelif sen.ıtlerdeki
1'azıhanelerine Yolcularıııı iicı'etsiz olaıak kiiçük otobiis (nıinibi,is) tipİ araçlar|a taşıyabileceklerdir.

7,6.7-Ücreısiz nıüŞteri seı'\'is aıaçları d.urak n'oktalannda parklanıııa yapnrayarak
indi_bindi vupurİur.
7,6,8-Firnıaların ücı'etsiz nıiişteıi servis hizııretlerinde
çİlışan araçları' (firİıanın keııdi persoııelinin
[aşınıııası hariç) başka bir taşııııacılık işinde
çalışaıııaz.
7,6,9-Ucretsiz ırrtiŞteri servisleıi. yoldan iicret kaışıIığında volcu alaıııazlar.
Kontrol esnasıııda
seyalıaı enikleri firnıaya ait bileti itıraz etnıek zorunclaclıİ.
7,6,10-Ücretsiz nıtiŞteri servisi
-Ci.izeıgilı izin Belgesi" alıııılaıında Belediye
.ile .iIgili .olarak
Meclisince teslıit edileıı i,icı.ete tabi
işler ıarifesiııcleki ücret-alınır.
7,6,1l-Ücretsiz nıi'ıŞteri servisi araçlarının yolcu taş,nrasiiresi,
belli saatleı.i cleğil tiim gi,inü kapsar.
7.6.12-Ucretsiz ıı-ıi,işteı.i servis araçları sıradan plaka ile
çalışır.
7.6.I3-Ücı,etsiz nıiişteri sen,isi aı-açları firnıanın O, ,nul,'oİo'.utı,..

Vize Işlcnı lcri
Madde 8
8,1-Seıvis.araÇ salıiPlel'i her yılın
Şubat avı soıtuııa kadar. aşağıdaki belgelerle başvumıak .,çalışnıa
Izin Belgelerini'' r'ize etıııek zorundadır. Vizeleı. sonıaki yılİn
şııbat ayı sonuna kadar geçerüidiı.
8,2-Vize nıiiracaatlal| ilgili nıeslel
yapılıı.
neıgeıeı
alınn.ıadan
_odalarına
Daiıe BaŞkaıılığınııı belirleyeceği forn,ıata
uygİın şekilde tasnif ve ı,ont ol .aiil
Belediye
Başkanlığına tılaştırılır.
8.3-Vize işlenıi için isteneıı erıakiar:
ikanıet-q.h adıesi, aracın plakası. modeli- nıolof \,e
şase nunıarası, kaç kişilik olduğu
i;i;l;,,,rr'#;.

;;#;;;;;;ffi,

.ı

8.3.2-Tıafik tescil belgesi (aıaç ruhsatı).
8.3.3-Aracın ıııali soıtıı-ıılı.ılı.ık sigorta poliçesi.
8.3..,l-Aracı ır ierdi kolıuk si gorta pol içesi.
8.3,5-Biiyiikşhiı. Belediyesinden alıİnıış
çalışnıa izin bel,resi.
Belediyesincleıı
alınacak'boİcu
İ.3.6-Büyükrhir
v"İtı,,, vİr"İ veya kaşesi.
8,3,7-Vizc iŞlenri yaptıracak araç salıipleri
ıanıtııır kartı) ibıaz_ ederler.
"."çi" ;;i;^.ak şoİtiıleriıı kinılik bilgilerini (şoftir
8,4-Vize iŞleııi 1"aPılacak olan araçların araç uygunIuk
betgesi aInıaları geıekıııekteclir.
8'5-Ust (iste 2 ( iki ) Y'l stire ile üze ettİr,rŞ.,rı"rİn
İ plaka hakkı tratjk ıescilindeıı siliıınıesi
istenıiYle UKOME ktıruluna se*k ediliı. onuy,
a,,.u,*,raa ııgiıi Trafiı( İ.r";ıa.r,""ri plaliaların
serideıı plakaya çevıilip boşa cıkarılırrası lçin
,ua İ"l,İr.'
Ü'6-Icra )'olu vcı'a ırrahkcnıe kaı'arı ile traıİkte,,,
nıen e<lilerck çalışı,ııayan seı.r,is aı.açları
ça|ışıııa izin
belgeleri kolıtı Çözi,inıleninceye kadaı, Daiıe
Başkanİlü, İaraıirdan cloııdıırııluı ve bu nedeııle
,ize
işlenıleıi vapılıııırz. 1,önetnıeliİte belirtiien .ü,.lJl;İ;İ;r,.,

Model Dcğişil<til< İşieınlcri
Madde 9
9,1-seı'vis alacı salribi aıacını yeııi bir aıaçla
değiştiı,nek
"' '-' isıediğin<le aşağıdaki belgelerle birlikte
bir dilekçe ilc Bclcdiyc Başkanİıgına nıiiracaaı
.d;;]
9.I.1-Ycni aı.aca ait f'atuıa. tı.afik rulısaıı veya
no[el saıışı.
9.I.2-Yeni aı.acın n.ıali soı.tııııluluk .igo,lu poliç.ri. --"''
9.1.3-Yeni artıcııı f'eıdi kolıtık sigortİpoliçesi_ ' 9.1..l-Eski alacıtıııı tlafikten
çel<İne Ueİgesİ 1ekl Çeknıe Foıın l3elgcsi).
9.t.5-TÜV' den alınıııış t".pİt rupo.ı.,.
9,2-Peı'sonel sel'vis aracl ,ygunıut belgesi
a[nrak üzel.e Tekııik Koıı.ıisyoııa sevk edilir.
haıcı
ödendikten sonıa Araç Uy,.ıuıııut seıg..iueriii.
e.,"
urnç labrika çıkışlı ( 0 km ise uvgunluk
)
lıelgesi düzenlenıııez,e aı.ııç uyguıı lııİ
bel gesi ü;;İ';İ;;;,;;"r.
9.3-Teknik ktrırıis1,oııun,,.n1*.uğ, in".ı"rrJ.on,,çi".,
kesiıı ı,e nilıaiclir.

"İ,r,.a."

9..l-Ul,gunluk lıelgcsi alan 1,eıri aı,aç için iicıet alınnıadan Çalışnıa İz-in tselgesi diizenleniı.
9.5- Araç değişikIiğinde Iıtı yöııetıı-ıelikıeki yaş şaı,tı aı,aı-ııı,.

Çalışma İzin Belgeli

"S"

PlaI«r Arııçların Trıfil<tcn Çct<nıe Yapılması Durumıında

Ul,gulınacıl< I(uıallır
Nladdc l0
l0.1-Aracıı-ıı saış yapaırlar ile hıısıısiye çevirenleı ''S" Plakası ııhdesiııde kalabilnıesi için Ek-l
Forıır Çeknıe Belgesi ile Belediye Başkanlığı'na dilekçe ile başvurı.ı yapınak zorundadır.
l0.2-Trallkıen çekme belgesi yapaıı "S" plakalı aıaç sahipleri l80(yi,izseksen) takvim günü içinde
mevcut plakasını veııi aracına takarak faaliyete geçıııek zoruııdadıı (N4ücbir sebepler; öliim. iflas,
ıaporltı lıastalık. ttıtukltıluk. kaza, çalınına, yangııı vb. lıaller dışıııda). Aksi takdirde UKOME
kaı,aııy}a S plaka hakkı iptal edilir. Tıaf-ık Tescilden ticari plakalaıın seriden plakaya çeı,rilip boşa
çıkarılı,ı,ıası için yazı yazılıı,.

l0.3-Yönetıııelik gereği il)tal edilen S plaka ve/i,eya Çalışına İzin Belgesi ile ilgili hak sahipleri hiç
biı, l-ıak- zaı,ar. zivaıı r.e beı-ızeri tazıııiııal talebiııde bı.ılı.ııranrazlar.
Scı,vis Aı,ııç|ıırıııııı l)evir Alııııırırsı İle İlglll İstcncn

ıVlıddc l l

Evralilır Ve Uvgulınıcalt İşlcııılcr

11.1-"S" plaka aı-ıoak aracı1,1a biı,likte devıedilir. S plaka tek başııra devredilen-ıez.
t1.2-''S" Plakalı servis aracıırı devredecek ve devir alacak gerçek ve ttizel kişileriıı kaı,şılıklı
clilekçeleri ve aşağıda [,ıeliıtilen belgelerle Belediye Başkanlığına miiracaat ediliı..
l1.3-Servis aracı sahipleri ya da yeni "S" Plaka alnıa talebiırde bulııııaı,ılar: aIıırı-satım
koırularındaki başvurrılaııııın soıruçIaı,ı l-ıakkında heı,lıaı-ıgi biı, miiktesep hak ve/veya bedel. zarar.
ziyaı-ı r,e beıızeri bir talepte bulunaıııazlar.
l1.4-Birinci deı'ece yakııılar(kan-kayııı lrısınrlığı ve evlatlık ilişkisi dalıil) ve eşler aı,asında
gerÇekleşecek devirlerde (ana-babadan evladına. evladıırdaır aııa-babay,a ve eşten eşe gibi) devir
ücreti alııııııaz.

Scrvis

Aııcı

ütıdde l2

(S Plalıa) Deı,ir Alınatt İstcl,eırlerdcır Talcp E«lilen l}elgclcr

2.1-Başı,tıı,rı dilekçesi.
l 2.2-Nüiiıs Cüzdan suı:eti.
l

l2.3-Adli Sicil Kaydı. Tiirk Ceza Kaııtıııtıı-ıuı,ı l03. I04. l09. t88. l90. l91.227 ve 5326 sal-ıIı
Kabahatler Kaı-ıtıırııııtııı 35'iııci nıaddeleriııdeki suçlaıdaıı affh ıığraıııış olsa bile hiiküm givn.ıeıniş

olıııası geı,ekıııektedi

ı,.

l2.J- Tekiıdağ İl sınıılaıı içinde ikarırel ettiğiıre daiI Nüfis }vliidiırlüğiiııdeıı alıııır-ıış yer bildirinı

forı-ııu.

Sen,is Aracı (S I'lıı|ta) Devir Etnıel< İsteyenler«lcn Talcp E<lilenler
Madde l3
l3. l-Başvuru dilekçesi.
l3.2-Trat'ik tesci l ı,rıl,ısatı.
l3.3-Tekirdağ Btiyiikşelrir Beledil,g5indgn deviı.edilecek plakaya ait çalışıı-ıa izin belgesi.
l3.4-Belediyedcıı "Borcıı Yoktı,ıı," yaztsı veya oıra1., kaşesi.
l3.5-AraÇ iiz-eriııcle ve plaka iizerilıde satılanıaz kaydı r,arsa btınuır kalclırı ldığıııa clair ilgili
kı"ıııııırdaır al ıııaı,ı yazı.
l3.6-Evrakları uygı-ııı göıiileırleıiır dosyalaıı Daire Başkaııı tarafiııdaıı onaylaı-ıır ve Belediye Meclisi
ücıete tabi işler taı'it'esindeki "Devir Ücreti" talısiliııdet) soııra "Tahsis Belgesi" clüzenlenerek de.ı,ir
edeır seıvis aı,acı sal,ıibine veı.iliı..
l3.7-Tahsis Belgcsiııin te[,ıliğ tarihindeır itibareıı: 30 takvin-ı giinii içiııde noter satış belgesi. TÜV
tcsPil fornılı. oda kal'ıı belgesi ve vergi daiıesi kayıt belgesi Belediye Başkanlığına teslinı ediliı..
Daiı'e BaŞkanlığı taratıııclan Trafik Tescil Şube iı4iidi.lı{üğiiıre tesliırr eclilınek iizİre aı.aç ııvguırlı,ık

yazıs! Iıazı[latrıı'. Aksi halde Tahsis Belgcsi Daiıe Başkanlığı tarafıııdaır iptal edilir. Devir iicı,eti
Belediye ye gelir olarak kal,dedilir.
Beledi5,edcn İzin Alıııa<lın

Madde l4

YıpıIan Devirlerde Yıpılacak İşlenılcr

l4.1-"S" plakalı araçların devir ve satışının Beledil,eden onay alııııııadan yapılınası lıaliııde
yöııeınıelikte belirıilen şartlara uygtııı olaıak evraklaı,ıı-ı taıııaıırlaııması isteııir.
l4.2- Devir teııılik iicretiııiıı tek seferde 4 kaü ücı,et alıııır. Ödenıeıriıı yapıldığını gösterir ırlakbuzun
ibrazı ile S plaka hak salıibine araç uygunluk belgesi düzenleı,ıerek iziı,ı belgesi alnıası için 30 giin
siiıe veıilir. Aksi halde alıııan devir ı,e teıılik ücreti Belediyeye gelir kaydediliı.
l4.3-Verilen si,iıede gerekli işleııılerin tan,ıaııılanıııaıııası dlırı.ınıunda thaliyette oIaıı aıaç yasal devir
iŞlemi yapılaı-ıa kadaı Eırciinıeıı Kararı ile evı,aklarını taıııaııılayıp çalışnıa izin belgesi alıı.ıcaya
kadar faaliyetteıı ıı,ıen edilir.
l4.J-l80 (Yiizseksen) takvim gtiııii içiııde aıacıır yönetıneliğe ııygun lrale getirilnıeınesi duruınunda
UKOivlE Kaı,arı ile plaka hakkı iptaline gidilir.
1-1.5-Bu Yöııetıııeliğin l2. ir4addesinde beliıtilen devir alacaklara dair araııaıı
şartlar burada cla
aı alılt,.

Vcrısct Yotu İlc İntikıllertlc Arırnırn Şırrtlar
illadde l5

l5.1-Varis]er taı'ııllıldaır Beledil'e Başkanlığı'na aşağıda belirtileıı evraklarla başvurrı yapılır.
I 5. 1.1 -Başı,tıru dilckçesi.
l5.1.2-Veıııset ilaıııı .ı,e ı,ı.ıkı.ıatlı nüttıs kayıt öı.neği.
l5.l.3-Trafik ıescil belgesi (Araç ıuhsatı).
l5.1.4-0len kişinin Belediyeden borcu yoktur yazısı.
l5- 1.5-1'ekiı,clağ Biıyi,ıkşelıir Belediyesinden de,ir edilecek plakaya ait
çalışma izin belgesi.
l5.1.6-Varisleıde ıı biriııiı-ı adıııa ıescil ve ça|ışı,ııa iziıİ belğesi d'tızelılenebilnıes'i
için diğer
varisleıden ı)oteI ona),lı ıııı-ır,afbkat ııaıııesi veya fbragatnaıllesi.
l5,2-Şube |Vliidiirltiğti taııllııdalı geıekli incelen'ıc yapıldıktaır soııra Daire
Başkanııııır oııayıııa
gönderilir.
l 5.3-VarisIeı,den devir tenılik ücı.eti alını.ııaz.

15,4-Yetki veı'ileıl varisiıı

Yönetnıelikte isteııen belgeleri 30 (otıız) ıakvim günii içinde
taıııamlaıııası şaıtlır.
1.5,5- Vaı'isleı "S" Plakalı aıaÇlarıırı başka bir kişi1.,e satnıak
istediklerincle. reşiı olıııayan varislerle
ilgili olarak l-üık Medeni Kaı-ıuı'ıtıııtııı i,e Velayet ve Vesaı,eı Tiiztiği.ıntin iı_qiıi
İnaoaeıerınae
beliı,ttiği usulde ır-ıa!ıkeme kaıarı isteııiı..
l5,6-Trafik tescil kaYıtlaı'ında Çekıııe belgeli olan plakalaıa araç tescil
işlenıi vapıldıktan sonra deviı
işlen,ıi yapılır.
lS,7-Çeknıe belgeli Plaka varis adına oııaylandıktaıı sonra l80 takvinı giinü
içinde aracını tescil
ettiı,mediği takdirde plaka hakkı ipıal ediliı.
t 5,8-Varisleı' arasıııda siiı'en ırral-ıkeıııe. karaıa
bağlanıııcaya ka<lar btı yönetıııelikte belirleıınıiş olan
si,iıeleı, işletilnıez.

İcrı Yolu ilc Sıtış
i\4ıddc 16
l6,1-icra Yolrı ile YaPılalı satışlarda aı,actıı yeııi salıibiniı,ı. yöıretıııe likteki
araı]aıı şattlam uvgı.ı|l
olnrası geı,ekir. Bı.ı dtıı,ı.ıııı icı,a Daiı,eleriırce yzipılacak satış ilanlarıııda
belirıilir.
l6,2-SatıŞı yapllan "S" plakalı araca
çalışıiıa izin betgesi veı.ilebilnresi içiır cleviı tenılik i.icı.etiniı.ı
ödenıı-ıesi ve yönetı.ııelik hiikiinılerine uygun lıale getirİnesi geıekiı..
l6,3-icra satıŞı ile 'S' ticari plakalı aracİ alan kişİ. a,,ruİrunu l80 (vüzsekseıı)
ıakvim güırti içiııcte
bu yönetnıeliğe tıyduraırıaması halinde 'S' tasnifii ticari plaka
hakkı'UKovı ı<araüyıa';ptal edilir.

Tıafik Tescil Kı.ırıılı-ışlaııııdan ticari plakanııı seı,iden plakaya
çevrilip boşa çıkartılıııası
yazılır,

içiı

yazı

Diğer DuruınIır. İle İlglli Devirler

Mıdde l7
l7.1-cerçek kişileriıı tüzel kişiliğe dönüşümü halinde, devrin yapılacağı tüzel
kişiliğin
sernıaYesiniır tatı)aınınııı devri yapan geıçek kişiye ait olnıası drırumunda
devir tıc-ıeti alıııııaz.
17,2-Tiızel kişiliğin ııııvaıı değişikliği yapması halinde clevir ücreti alınırıaz.

Pcrsonel Servis Arıcı ( S lrlıka ) Dağıtılması
Nlıddc l8
l8,1-"S- Plaka talebinde lıuluııan gerçek ve tüzel kişiler taleplerini Belediye
Başkaıılığına yaparlar.
l8,}(DcEi»ikı04lıJ7n(0l5) (l),Ulaşıırı Dairesi Başkaıılığının talebi tizeıne
aog,t,ıacoı.-|ıuı.u.uy,ıun
Ş'------" r'UKOME taıaf'ıııdaıı tespit edilir,
t8,3-(DeğiŞlk:01l07l20l5')(2) '|espiı editen "S" plakalaı UKOME
taraftndan beljrleı.ıen usul ve

şanIar dikkate alıııarak dağıtılıı.

l8,4-(DeğiŞik:04l07l20l5)(j) Talepte buIııııan tiizel kişileı:
bağlı oldtıklan Ticaret odasından
aldıklaı'ı ilaır tarilıiırdeıı geıiye do.ğı,tı soıı 6 (altı) aydır faaliyene
Jıargunu aui, İ"İg.li ," şirt"tln
f'aaliyet koııustıııun taşıı-ııacılık oldugıınu gosteıen
belgeyi
ibıaz etıııek zortıııdatlır.
l8,S-(DeğiŞik:04l07l20l3) ı])Taüepte buüunan geıçeİ -kişiler,
Tekirdağ ii sınırlarında soıı 6 (altı)
aydırikanıeı ctıiğitii gösteı,ir yerleşinı yeri belges-ini'ibraz
etnıek zorundadır.
ile.ı,eı,ilecek "S" plakalaı,hiçbir
nıtiktesep
lrak sa5,ılaı.ııaz.
şekllde
]i.ll
"l. katılan gcrcek
lt1,7-IhaIei'e
ı'e tiizel_ kişileı: ancak l (bi$ aaet ',s', pıoıra alıı.ıa hakkına
sal.ıiptiı.. Bu
Plakalar nıticbiı' sclıePleı' (ölünı- iflas. lıastalık. ,u,İı.lulrr. kaza.
yaııgııı
vb. hallerde)
çalııınıa.
dışında 3 (()ç; vıl sllıe1 le cler.red iIenıez..
|)crsoncl Scn,is Aracı Şııför

Tınıtıııı l(ırtının Verilnıcsi
Vlıddc l9
l9'l-Tekixlağ ilindc S Plakalı aiaçlaıda. çalışacak
şoföı,leriıı bu yöneııııelikteki usulleı.e uygun
olarak alıı-ınrış
tanıtıııı
kartı olıırası zoı.unlİduı..
şolöı
l9,2Jersone| servis araÇlarıııcla
"Şof'ör Tanııını Kartı" ı.ııiiracaatlan
ilgiIi
,çalışacak şoftİrler için.
baŞvurıılar ı'ııeslek odalırrına
rİelgeleİ oaoıu, ıurotı,ıju,ı ticrel, alıırnıadaıı Daiıe Başkaıılığıııııı
"apılİı'.
beliıleı'eceği tbrn'ıata ul"gun şeı<ııae taİnif * r""İr"İ-'"aİl-rek
Belediye lJaşkanlığına ı.ılaştııılıı.

TaIep edilen bclgeier aşağıda veriln.ıiştir.
l

rl

kçesi ve yerleşinı
9.2.2-Niittıs Ctizdanı

l 1.1.]

-,B.r!."r

d i le

_veri bel

gesi

( i

kaınetgAh).

'" üMn'ıııc t3'iıı,

lti,2 /ikıısı, 0J10
I 5
,7,'J0
.ı.uı'ihiııtlc Tekiı,.kıg l'aııi lııOn CQ:IIcsincle yıııınlanıın, l0i06/20l5 ıarih |e
Bii.|'iikŞalıiı' Belcıliı,e
,|leclis x,,,,,,,, iİ'İ,İ,,İ'o,ı,İıı.ı,öııaınaligin 2inci ııuııılesi
hukınii gereğinca
!İİ;:İ.';!;,,İ;|,::r'"u

':' (Mtıcküe /'Jilı, /ö'-J likrosı. 0J/0.7/20l5 ıurihiııılc
Tekirclağ yeni intın co:aıcsincle vnınlutırıı, tOi06/20I5
ıtırilı ve
on]İ;:]:!;,,İ::,::,*'o !]ii.iikŞahiı' BÇ!c<liva 11eclis x*",,
),ııneııııcıiğiıi 2inci nıoa)esi iıik-,nı geregııcu

'i"İ,İ,İİ'),İİİn
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l9.2.3-Son altı ay içinde çekilıniş 2 adet Fotoğı?f'.

l9.2.4-Ehli1,,et.

l9.2.5-Aıacı krıllaı-ıacak şoftirün "Yı.ırtiçi Yolcu Taşınıacılığı Sürüıcü Mesleki YeterIilik Belgesi
(sRC)".
I9.2.6-Psikoteknik Rapor veya Belgesi.
l9.2.7-Eğitinı Seminerine Katılıırı Belgesi.
l9.2.8-Belediye Meclisi larafıırdan belirlcııen ücrete tabi işler tarifesindeki şoftir ıaıııtıııı kaı.h
iicretini yatırdığına dair belge.
l9.2.9-Adli Sicil l(al,dı. Ttirk Ceza Kaııuııunuıı t03, l04. l09. l88. l90. l9I. 227 ve 5326 sayılı
Kabahatleı, Kaı,ıtıııtıııtıır 35. nıaddeleıindeki suçlaı.dan aft'a uğıaıııış olsa bile hükünı giyıııen,ıiş
ol ır-ıası

gerekıııektetli r.

heı tür|i,i kaııuııi sorı.ııııltılukları. veı,gi
yiikünıltiliiklerindeıı soı,uıırluduı. ve veı.iııe getiı.mek zonındadır.
l9.4-Şolbr taı,ıılınr kaılı tanzinı edildiği tarihten itibaIen 3 (Üçı yıl si.ire ile ueçeı.li<lir.
l9.3-İşletici çalıştırdığı persoııeliıı

ve

sigoı,ta

llesnıi, Özcl l(urunı vc I(uruluşlırın pcrsoncl servisleri iıc İıgııi t,Iiikünılcr
N'lıddc 20
20.1- Beledivesi slııırlaı'ı iÇiııdeki [i.esıııi ve Özel Krırun-ı r,e Ktıı,ulıışlar: persoııel servis
taşıırıacılıiı
1''aPıırınak üzeı'e özel araÇ kiıalaınak için yapacakları ilıale şartnameleıiıİe, kiralayacakları araçları-ıı
bu Yönetınelik hiiki.iııılerine uyguıı "S" plakalı araçlar olnıa
şartıı,ıı koyıı.ıalaı.ı zoruııludur.
20,2-Resn'ıi KtırrıluŞlar kiıalama. yoluyla yaptıktarı peısonel taşınıa t,ıizı-ııetlerinde güzerg6lı
iziıı
belgesi iÇin baŞvuru- servis aracı işleıicisi taı,afııdan bu y<ınetınelİk I.ıtikiinıleı.ine göre
İapılır.
20.3-Resnıi Kuruı-ıılatııı kendi araçları için ayrıca gtızerğdh iziıı belgesi oro,,,r-,or. "'
20.J-llesnıi ktııuınlaı. içiıı kaııunlarla taı]ıı]ı.ı.ttş haklar al.nen ktıruııııı.

Tışııııacınııı \'iil<iinılütüğü
i\'ladde 2l

21,1-TaŞınacak 1'olcul'u taat'ıhİit eclilen yeıe kadaı, ıa|ıat biı
şckilde göıiiıülı. getirnıekle. servis
hizn-ıetinden vaı,arlaıracak
-volcut,laıı başka yolcuvu seıvis aı.acıııa alnıaı.ııakla.
21.2-Aı,aç içi dtiz-eni sağlanıakla.
21,3-TaŞınıa lıizıııeti sıl'asında stirüci,iıliiıı clikkaıini dağılacak
ve yolcı,ılaı.ı ral.ıatsız edecek nitelikte
göIiintüliı r'e sesli n'ıiizik alet ve sisteıırleı,iııi kullanınaıİ,ıak vel,a
kİıllaı.ıclıı.maı-ııakla. kılık'- kıyaf,etinin
bakınılı r,e davı,anışlaı,ıııııı ahl6k kurallaıına ,,yg,.,,., oi,.,.,or,,ro
aiu*ut
l..,'rilr.:
21,{-BelediYece verileıı ÇallŞıı'ıa izin belgesi ,e gtlzeı,gİlİ izin
belgesiııi araçta"ınr"lie,
buluııdurıııakla,
"
21.5- Servis aıacıııı UKoME tarafındaı lelirlenin gıiieıgalıla,n-d,ş,nu
ç,ı"n,n"n
21.6-BeIediyeniıı koyı.ııtış oldıığu kurallaıa ve duı.aİ yerlJrine
"ı,iu.
tı1..ıırakla.
2l .7-çalışııdıklıırı persoııelin sosl,al giivenlik yontiııden
sigoııa işlen-ı lerini yaptırıııakla.
2l'S-GeıÇek kiŞi ise: 5362 saYılı Esnaf ve Saİıatkdılaı
Kaİıuntına tabi ınesİeİ odalarıııa. ttizel kişi
isc: ilgili Sanal,i Odası r,el.a Ticaı.et ı,e Sanayi Oclasına
kqvıtlı olnıakla.
21,9-Peı'soııel seır'is tıı'aÇlatıııııı çalışnıası esııasıııda nıey<lana
geleı.ı lıer ıi.irlii kaza ve fiilden_
bununla ilgili o|aıak yargıya intika.l eclcıı.her ttırlii
),i.ikiinıli;liiktelı \,e iiçiincü şalııslaıa kaışı doğacak
tiinı Yi,ikünılti liik lerdeı-ı tanıaırıeı'ı kendisi sorunıltıdı,ıı. Taznıinat
'dar,aü,au]tı.nı"alı.n
ı,e ııİ glbi
ı,azmilıat bedelleri kontıstıııcla Belediye. ye soı.uıı.ılı.ıluk
1,tiİletilcıııez.
21,10-Se.vis araçlaı,ıı,ıın "Araç, Uygunltıi Bclgesi". 'ç"ı,şnu
iri, selgesi. ..Ciizergdh izin lielgesi.ve "Şofür 1'aıııtıııı Kartı" alnıalaı'ı.zorunluauı.-nu
Uelgelcİ olnıaclan p"r'.",*ı ,.rrı'r"r".İçuı,şt,nr.,nı
aıaÇların l'ıizırlet süı,eleri içeislntle araçta bıılı.ınclı.ıruln-ıası
ve gJı.ektigintle
İ:;Xll':.'"İr,'::,',-,:lcriıı

l0

Şii<ıiyet!crin DcğcrlcnıJ irilnıcsi
ıVladdc 22

'fiirk Ticaıet KaııuııtlBorÇlaı Kanuntı. Büyiikşehir Belediye Kaııuııu ve Kaıayolları
Tıafik
Kanuııundaki iŞleıeniıı "S'',plaka. ve öz nıal i*j .uniu,n,n
soıumlı.ı|tığtıııa ilişkin hükünıler ile
ıaŞınıacı ve mŞtrıan arasıı'ıda
tıulabilecek İnlaşnıazlıkların gideıİünıesİ
açıIacak
,vuku .
davalara ait lıususlar saklı kalınak
"İ..",yı"
kaydıyla; u, nruja" ııdrH'tı;';;;İoİ.','İİ"iit,.ı,i
oıg.,
hiikünılere uYgun davraı'ıır-ıaclıkları aıilaşı laıılaııa ilgiİi
şikdyetler D"i; B"ş'k;;İ;ğ; taıafından
değerlendirilir.

Sigortı Zorunluluğu
Nlıddc 23
aıaÇları. pesonel taşıYan geıçek l,e tiizel kisiler ile
kaıı.ıu ktıı.tıluşları. taşınıa hiznıetinde ve
.Sen'is
öz nıal olaı'ak ktıllanılaıı söz konis.u, araçlauna.
Kaiayollan ,Ilaİlk Kaııuııunuıı öngördüğü Zorunlrı
karayolu Mali sorunıluluk ve Ferdi koıtiık sigortası,,
lrpt,rrrur n.ıecburiyetindedirler.
Şofiirlcrin Eğitinıi
lVladde 24

2'l' l -Koııtısrıııda uzıı-ıan öğı'eticiler tara.findaır
ilgili oda koordinasyonunda d1izenlenecek Eğitinı
senıiıreriııe (en fazla l Yıl öncesine. ait katılnıaya]]
)
stir,],Jrı.,.

şoitir Tanıtını Kartı diizenlenmez ve
seır,is aıaçlaı.ıııı (;İİ.;;;r;;rr.
soııuırda, se,',ıinere r"ı",İ ,İırııltı"re ilgili
ocla taı.atiııdaıı seıııinere katılını

plakalı peısonel
!i
Iiıt.."S"
2J'2-Eğitinı seıniııeri
belgesi ı.eıiliı..

24'3-UlaŞıııı Dairesi BaŞkanlı-ğı

lıükiinıleriııe ul,nıadığı takdirde ipıal.tarafıııdan
eclilebilir.

verilen Şolöı 'fanıııırr Kartları bıı yöneınıelik

Dcnetinr

illıtltlc 25
Daire BaŞkanlığı ı,e Zabııa

Daiıesi Başkaıııığı tarafındaıı yetkiıi kılınanıaı.
;;]*,İ:fİ:;:,?Jııetiı'l'i:
25'2-Kan'ıu Kııı'unı ve Kurı,ıluŞlarıııın
Denetin,ıi: Kaıırtı Kuıuııı ı,e Kı.ırulıışları
MevzuatIaıı

çeıçevesinde lıer tiirlti deııetiıııi yaparlar.

İİr,Y,".İİt."9,İHr İ;;İİi""-İi{eslek

odası Yöneıiırı Kuru]ı.ıııun göıe,ıendiriıeceği

denetinı

2S,J-Kolluk Kıır,r,eti deııctinıi: Enıniyet
Trafik Ekipleıi ve.landarııa Tı.alik Ekiplerince
yapılır.
2S'S-VatandaŞ Denetiıni: Vatandaşlaİ
p"..on.İ ."rrl. oracıyla ilgili olan ve
bu
ı,önetııelik
koııusı.ıı.ıa
hizıııetlerle ilgili şik^yetleri. Be]eji},e;iiı;;l"u
i.,i,ı.ıa
yada
-şİı.a1,"ıino.,
l3elediy
eye
yazılıolaıak
yapar.
Konusu suÇ teŞkil t'den Şikdl,etleı,iolırgo
uilİİ,İİİi.
konusu.
şikAyetin
veı.i.
saaıi ile şikiıetçinin aciı sor,adı. te,eıbnu
ie lı"i;;;;;;d*;;'bü.,*;; ;;;;;';iü;,."iunİ tarih *e
o'un o'u*
ı'e açık
Bu
ı.ısuıe
ııy_uun
oInıayan
[,J[İ,,:'::'1,|'İ:,',jTif*.,*rdı
"a,".i.,:l-uiü"i:,iıiı.
şikiyetıeı.

,*r.,

Cczalar
N,ladde 26

Yöneıneliğe aykırl lrarcket edenler hakkında:
-fıafik
52l6 ve 5393 sayılı kaııuıılar. 29l8 sayılı
Karayollaıı
Kaııuııtııru. 4925 savııı.K.,"y"üı;;-i;;;;"
i.".",-ra;ı
i;;];;r;ı,'Ü;iJil
!.ı"aıy"y.
N4i'itea|lik Ahkinıı Cczaiı'e l-{akkındaki
r"",*1'jızİr.ry,i, rruoı',r,ı.,. Kantınu. Karayolları
Yöneııneliği. I5. 06. 2b06 taı,ih. r,e
Tıal-ik
;iö ,;;,;,"
vayııılanan'-tsüyükşehir
Belediyeleri Kooıdiııasvoıı Merkezleı,i
vor"uuaÜi:. 'ii'Jn.,i .Crr"t".a"
geteğince (EK-l) tabloda belirtilen
ıııaddeler halinde verileıı cezai işleİııle,;.,;;;İ;;;;İ' ' ı,,utur]ı".i
""""'

tl

Cczı: 5326 Sayılı Kaııuııtın 32.maddesine göı,e işlenı yapılır.
26.2-E_Tıpi§s!ğ 5326 Sayılı Kanuıı'un 32.ıııad<lesiııe göıe işleııı yapılır ve araç 7 (yedi) gün
ıicaıİ faaliyetten ıııeıı ediIiı. Eksiklerini bu siiıe içiııde taınaııılaıırası istenir. Eksiklerini

26.1-A Tini

tanıaııılaıııadığı siire boyı.ınca ticaıi thali1.,eıiı-ıe başlaınasıııa izin veriIıııez.

263-eJ!pİ!pza: 5326 Sayılı Kaıııııı'un 32.nıaddesine göı,e işlenı yapılır ve aıaç l5 (on beş) güın
ticaıi faaliyetten ıı,ıeıı edilir. Eksiklerini bu si,ire içinde tan,ıaınlan,ıası istenir. Eksiklerini

taınanı|anıatlığı slirc boyunca ticari l-aaliyete başlaıııasına iziı,ı veıilıırez.
26.4-D Tioi Cezıı: Encüııreıı taıafıııdaıı süresiz olaıak ticari faalil,etindeıı ııreıı kararı alınır. Bu
kaıarııı UKON4E (aı,alıııdaır oııavlanınasından sonra ilgili 1iafik Tescil Şube Müdi'irlüği'ine
bildirileı,ek p|aka boşa çıkartılır. Dıırıını ilgili ıııeslek odasıııa bildiriIiı..
26.5-Yöııetnıelikte ytrsaklaııaır. vapıIı,ııa;ı meıı edi[eıı ve (Ek-l) ıabloda belirti|eır ceza nıaddeleri
dışında kalan uygtılama ve davranışlarla ilgili varsa kaııı.ınlar kapsaınındaki lıükümler, yoksa ilk
sef'erinde "A" tipi. tekrarlarıııda "B" tipi cezalaı, uygulanır.
26.6-Paı'a cezalaı'ı yapılacak bildiıinıden soııra 29l8 sııyılı kaııuırda yapılaı,ı cezalarda verileıı süre
içerisinde Belediye ı,eznesine ödenir. Teıı,ıeıriit halinde her ay için yasal fhiz rıygulaııır.
26.7 -Para cezaları vapılacak bildiriıııden sonıa 29l8 savılı kaııuııda yapılan cezalarda verilen süre
içerisinde 1'ekiıdağ Büyiikşehir Belediyesi vezııesine ödeııir. Teıııerriit halinde lıer ay için yasal iaiz
uygıılaııır.
26.8-İdaıi paı'a cezasını kaııuı,ı voluna başvuıır-ıadaıı önce (idari para cezası kararıııııı
tebliğteflıiıııinde itibaı,eıı l5 giiı,ı) ödeyen kişideıı bunuıı dörtıe iiçü tal.ısil edilİı..
26.9- S Plaka araç sahibi yöııetnıelik hi,ikiiınlerinç, göı,e aldığı ilk ceza tarihinclen itibaren ceza
uygulaıııaları geriye döni.ik bir 1,ıl içinde tekrarlaıı-ıaıııası halinde cezaları sıtırlaııır.

Pcrsoncl Scıı,is Arıcı Sıhiplcrine Yapılıcak Bildirinılcr
Maddc 27
27,1-Seır'is aıacı iŞleticileriı'ıe bildiı,inıleı,. işleticilerin yaptıklaıı son başr,urularıııda yer alaı,ı adı.ese
vapı lır.
27.2-İŞleticileıc bildiriııı}er kendilerine şahsen yapılabileceği gibi iadeli taalıhiiılü posta yoluyla
)'apılır ve bu yolla yapılan bildiıin,ıler işleticiye bildirilıı-ıiş kabul ediliı,. r\dıes cleğişikIiğinden
dolayı bir ay içiııde bildiriııı yapılamadığı takdirde sortınıluluk. adres değişikliİ bildİrinıini
yapmayan işleticiııindir.
27.3-Mtidilrliikte adresi buIuırı-ııayan işleticiIere tebligat kaırunu lıükiinıleriııce bilcliriın yapılır.
H

ükünı Buluıını:ıyıın I-1ıIlcrdc YapılacaIt Düzentcnıclcr

i\'laddc 28

Bıı Yöııetıııelikte htikiim btılunınal,aır halter<le.52l6 sayılı kanun. LJKOI\4E Yönetnıeliği ve Kamu
Kulrıı-ı'ı r'e Kuruluşları Pcrsoı,ıel Servis I-[izıııet Yönetıııeliği ı,e ilgili <iiğer kaıruıı vt,

vönetnıelikleı,deki hiiküııııler uygulaııır.

yürürlüli
N{ıdde 29
Bu Yönetnıelik Belediye Meclis Kaıarı ve karaıııı yeıel basında ilanı ile yiiri,irlüğe girer. Bu
yöneımeliğin vtiriiılüğe giııııesi ile birlikte l1.06.20l4 tarilı ve 20t4ll l2 sal,İlı N4ecİs Kararı ile
kabul edileıı ve 23.07.20l4 tarihi itibari ile yavınlaıııııış olaır ''Irersoııel Seıvis Araç|arı (S plaka)
L[izn-ıet Yöııetıneliği" yiiriiı.l ükteıı kalkar.

Yürütmc
Mıdde 30

Bu Yönetmelik lıiikiiııılcri Belediye Başkırı,ıı adına Daiı,e Başkanı tarafıııcian yiiriitiiliiı.

l2

Gcçici Mıtldclcr:
Gecici Madde(l) Yöııetnıeliğiı-ı 7.1.4 niaddesiııdeki "S Plakalı pcrsoııel seıvis taşıınacılığı aracıırııı
ilk kalkış yeri, plakaııııı ıescil editdiği ilçe sınırlaı,ı içinde olınak zorundadıı" hiiknıünün istisnası
olarak: Trafik 'fescil Şube Miidürlükleri ve ilgili kuruı-ılar faaliyete geçinceye kadaı.Çerkezköy
Tesciline kayıtlı aı'açlar Çerkezköy ve Kapaklı ilçeleriııi. Çoı,[tı tesciline kavıtlı aı.açlar Çorlu ve
IJrgene İlçelerini ve 'I'ekirdağ ı\4erkez İlçe tesciline kayıtlı araçlar Süleyınaııjaşa ilçesini iİk kalkış
noktası olarak kııllaııabiliı,.
Geçici Matldc(2) |' 1i\,t üıga: 01107 t20l5'
Gccici i\4ıddc(3) Bu i'önetnıelikte istcnilen belgcler. iş ve işlenıleı ile lıi,iküıııler konıısunda itgili
{

ıııeslek odaları bultıııınayan ilçelerdeki işlenıler bağlı bulııııcluklaı,ı meslek odatarı taralındaıl yapılır.
Gcçici Maddc(4) Eğitinı Sen'ıineriııe katılıır-ı belgesi talebi ile ilgili l,ıiikiinıleı,31.12.20l5 taıihiıırlen
itibaı,en uygıılaı-ııı,.
ceçici Mıd«]e(S) t:) 1[,üüıga: 04107 l2ol5)

Bu yöııetnıelikte araç yaşt ile ilgili

GeÇicİ Maddc(6)

ul,gulannıaz.
j)
Gcçici Madde (7) 1lvlüıga: 04/07/20ı5)

htiküırrler 31.12.20l5 tarihine kadar

(

lll GeÇici fi'lotklc(Z), l)]i07/20l5
ıurihiııılc Tekirtlıığ l'eni jnını Cq:cıcsiııcle yııl,ınlıııııııı, l0i06/20t5 ı«rih ve 655 soyıIı
Tekiı-d«ğ Bii|'iikŞchir BeIedi'ı'e A'leclis Kcırurı iİe kabul edilen
;,anaıınelğiıı 3'iiııcii nıtıtlılesi hükıııiı geregince

)ririiı,l akran ı.ıl dıı.ıl ııı

ıŞı ı ı..

i ıarihiııde Tekiı,dıg Yeııi jnon Cozeıesiııcle .ı,ayınlunuıı, l0/06/?0t 5 ı.ırih va 65j sOr,ıIı
Tekirdağ Biı)'iikŞehir Beleılil'c l|leclis Karıırı iüo knbul e(lilen |jöııeoııclİğin 3'iiılcii ıııaddesi
hiıkııın gereğince

':' CcÇici MO.tdc(S). 0]/07i2Ot
ı,iiı,iiıl ıikl cıı kul l ı r ı l uı ış ı ıı..

'J' GaÇici ful'ıddeı7). 0J/07/20t5

ıorihinıle Tekirıloğ l'eni inon Co:cıesinılc 1,ul.ınlaııoıı, t0/06/20l5 ıtıı.ih ı,e 655 so),ılı
l'ekirdog Biiliikşelıiı. Belecliye A,lcclis Ktııııı.ı ile k«bul attilcn
),dncınıeliğiıı 3'ııııcii ıııııtltlesi lıiikıııii gcreğiılca

1,ii ı,iı ı, l iı k l eu kıı l ıl u. ı l ı ı ı ı ş ı

ı

r.

lJ

Il(_l

sııttvis
NO
l

2

],f\ŞI]\,IACILlĞI

YÖNIıRcEsi YAPT|tltivl CETVELi

Yırptırıı,ırı Esıs i.iiller ı,e Yııptırııır I-1ıl Sırısı (l(ıdenıcsi)
Çaiışnıa ve Giizcı,geh izin belgesi almadan taşınıacıl*

yapmak.

UKOME'ııin aldığı kararlara uymanıak ve gtlzeryalı aşıııı.la

çalışnıak.

Peı,soııel

isinı listesi olıııadan veya

olanların dlşlndaki ),olcula[ü taşıyanlat.

Iistede gOsterilıııiş

.]

Yolcuya lıakaret eııııek. köti,i davraııırıak.

)

Taşıııacak yolctıvtı taahhtit edileıı,ı,ere kadar ıalıat 6işel<ilae
götiiriip. getiı,ıııclnek, serVis hizıııetiııdeıı yararlaı.ıacak
yolcudaıı başka yoIcu},,ı.ı sgıvis aracına aln.ıanıak.

6

Araç içi diizeni sağ laır-ıaıııak.

7

Belediyeııiır kovnıtış oldtığu ktırallaı,a ve durak yerlerine

tJ

9

l0

uyınakla.
Kılık kıyat'etini teıııiz ı,e bakımlı ıulırıaıı.ıak,
aykırı davı,aıııııak.

allat

Şoiöı taıııtıı-ır kartı olııradıu.ı rm
Si,iı,üci,iııtiır d i kkatini dağıtacak .ı,e yolcuları ralıatsız cdecek
ıritelikte göItintiilii ve sesli n-ıi,izik alet r,c sisten-ı lcı,ini

|3
1.1

l5

TıPİ

fıl,i
TiPi
1,iPi

A
TiPi
A
TiPi

B

J

4 ı,e soırı,ası

C

TiPi

TiPi

C Tipi
cezanın 3 kaıl
C Tipi
cezaııııı 3 katı
C Tipi
cezaııııı 3 katı
C Tipi
cezanııı 3 katı

,riPi

B

C
TiPi

C Tipi
cezaıııı,ı 3 katı

B

c

C Tipi
cezaıııır 3 katı

,tİPİ
B

TiPı

B
1,iPi
B

liPi
B

TıPi

^,liPi
A,fiPi

l,ıPi

c

TİPi
C

TiPi
C

TİPi
C
-fiPı

C'fipi

cezaı,ııı-ı

j

katı

CEZA tJYcULANlR
CEZ.,\ UYGULANIR

A,fiPi CEZA UYGULANIR

Dl

1,etki belgcti ıaşınıacılık vapaııların: iicrctsiz servis
araçlarında yal)ılan kontrollerde. !İı,nıaya ait bilet i[,ııaz
edeıırenıeleri.

l]

TiPı
A

kı,ıa|la, ıı,ıa

kuIlanıııak.

ll

,)

l

Hizınet esııasıııda deııetiıııde bulurıaıı de.rıetim göı,ei,lisinin
istediği evraklaıı. bilgileri ı,erı.ııeıııek: deııetinı lhalivetini
gi,içleştirnıek ile hiznıet esnasıırda göı.evli peü,soııele siiZli.i
tacizde buluııarak telıdit eıııek.
Çekme lıelgeli plaka vaıis adıııa ona1,1aııdırıa,.ı so.ııa lS0
(1'üzsekseır ) takı,İnı eünii içinde atacıtrı tescil e|üiııııeıııel
uoıevıı pe§oı]elc veya ]. şıılııslaıa lıiznıeı esnasıııda silahlı
saldırıda btıltıırnıak. daıp etıııek ve 1,i.iz kızartıcı stıc isleıııck.
Çalışnıa İzin Belgelerini üst iisle 2 (iki) yıl süıe ile vize
eltİıııeı,ırek.

A l,iPi CEZA UYGULANIR

C,fiPi CEZA UYGULANIR.
D l-iPi CEZA UYGULANiR.
D l,iPi CEZ_A UYGULANIR.
D

l,iPi CEZA UYcULANIR.

l4

EI(-2

T.C.

TEKiRDAĞ t]üYÜKŞEHiR BELEDiYE I]AŞKANL16l
PERSoNEL SERViS ARAçLARl ( S PLn KA) UYGUNLuK BELGESi
Seri No:
Tarihi:

At)l:

SOYADI:

Ceçerlilik Süresi:

T.C. NO:

KoN,l,1(oL EDiLEcEK HUsUSL^R
Kaponasl diizgiilı olacakı!r.
Dlş göriinüşü itibariyle boyalı ve bakıııılı olacakıır.

canılaııııda §iiıiiş giivcnliğini ve

göl,ijş açlsınl ıehlikeye aüacak kll.ık 1,a da

Dış yüzevlerinde rehlike oluştuı.acak biçinıde aksesuar

bu

lrınnlaı,acaktll

çıılak bulunnıayacakıır.

.

Aı,acın içi ıeıııiz ve kolttıkla[ı düzenIiolacaklır.

Mevc{ılasıiklel.iileiıynlebatta.yedcklasıiği
iç göstergeleri <liizelıli çalışır tltınınıda olacaktır.

ç.ışıklandııııaiçilıi,c1ellisa-vıdalanıb

çinde Ya da dlştnda lıiçbiı'ycrde yolculata zaıar verebilecek bir ek ya clı in.ıalat ycr alıı.ıavacaİıır.
l]titün kapllar! diizenli açılır. kapanır duı.umtlı olacaktır.
Egzoz. nıuayene istasvoıttııca n uu1,",re
çallşIrken lrıi[iiltü ı,arıır,ıat,acaktır.
I)ark la_n,ıbalaı,ı. sıop lİıı
dıırunıda olacaktıı..
Farları şcll'a l' caıı! ı olacakııı.
Lastiklerde dışarıdan üröziiken bonıbe ya
Tra

t'i

k

Kan

u ıı un u

ıı

11.

gr,ı

gtırd tliıi--

<la

çatlak bulunııayacaktır.
ret']ektörleıi. 1,anuın söndürıicüsü.

ı,c ilk 1,ardını çınıası [.ıuluııacıktıı..
Aı,açları» koı,ııaları. havalı korna oInıayacıkııı..

l6

|

leliıııelıaİİİ. İIİa=

r\racııı. Belediyeye ait u},gunluk. izin ve taıııım belgesi tıoı.ç|arı bulunnıavacaktıı.-

Kontrol'i Fplıan bu

aracıır

tarih ve

1,aııı,ılnıış olup, çalışıırasıııtia sakınca butunnıanıışıır.

...

. . . . . . . . . .

-.. seri nolu dekonı ile araç uygun|uk belgesi İicreti
Bulunnıuştu[ (t)

KoMiSYoN ÜYELER|
Konıisyon

Başkaıı

Ü.ra

üy"
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