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T.C. 

KÜTAHYA BELEDİYESİ 

ULAŞIM HİZMELETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 

ÖZEL HALK OTOBÜSLERİ ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK 

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK TASLAĞI 

 

MADDE 1-10.06.2019 tarih 161 sayılı Belediye Meclis kararı ile kabul edilen Kütahya Belediyesi Özel 

Halk Otobüsleri Çalışma Yönetmeliğinde “İKİNCİ BÖLÜM, Hatları rotasyonlu kullanım izni ve devir 

işlemleri, Devir işlemleri, MADDE 7- (3) Hatları rotasyonlu kullanım izni verilmesi aşamasında 

istenecek belgeler: ” başlığı altına 

 “d) Araç değişiklik işlemlerinde yeni aracın ruhsat fotokopisi veya noter satış belgesi ve 

Mali Hizmetler Müdürlüğünden alınacak Borcu Yoktur Belgesi ile Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğüne 

başvurulması halinde Belediye Encümenine sunulmaksızın hazırlanan tahsis belgesi Belediye 

Başkanı veya yetki verdiği kişi tarafından imzalanır.” eklenmiştir. 

MADDE 2-10.06.2019 tarih 161 sayılı Belediye Meclis kararı ile kabul edilen Kütahya Belediyesi 

Özel Halk Otobüsleri Çalışma Yönetmeliğinde “ÜÇÜNCÜ BÖLÜM, Çalışma Usul ve Esasları, 

MADDE 8- (10) bendinde geçen “Şoförlerin kılık kıyafeti düzgün ve temiz olacaktır.” ibaresi 

“Şoförler yönetmeliğin Ek-1 maddesinde belirtildiği şekilde kılık kıyafetle araç kullanacaklardır. 

Kıyafetler ütülü ve temiz olacaktır.” olarak değiştirilmiştir.  

MADDE 3-10.06.2019 tarih 161 sayılı Belediye Meclis kararı ile kabul edilen Kütahya Belediyesi Özel 

Halk Otobüsleri Çalışma Yönetmeliğinde “ÜÇÜNCÜ BÖLÜM, Çalışma Usul ve Esasları MADDE 8- 

(14) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

“(14) Savaş durumu, seferberlik hali, olağan üstü hal uygulaması, deprem, sel baskını, gibi 

tabii afetler ile kanun, yönetmelik vs. suretle belirlenen diğer durumlar Belediye lehine mücbir 

sebep kabul edilir. Bu gibi durumlarda Belediyenin işleticiye yapacağı yazılı bildirime müteakip 

bütün kısıtlamalar ortadan kalkar ve işleticiler araçlarını hat sınırlamaları kalkmış olarak Belediye 

emrine tahsis ederler” 

MADDE 4-10.06.2019 tarih 161 sayılı Belediye Meclis kararı ile kabul edilen Kütahya Belediyesi Özel 

Halk Otobüsleri Çalışma Yönetmeliğinde “ÜÇÜNCÜ BÖLÜM, Çalışma Usul ve Esasları MADDE 8- 

(26) bendi yönetmelikten çıkartılmıştır. 

“(26) Araçlarda şoförün yanı sıra 16 yaşından küçük olmamak kaydıyla bir yardımcı 

personel çalışabilir.” 

MADDE 5-10.06.2019 tarih 161 sayılı Belediye Meclis kararı ile kabul edilen Kütahya Belediyesi Özel 

Halk Otobüsleri Çalışma Yönetmeliğinde “ÜÇÜNCÜ BÖLÜM, Çalışma Usul ve Esasları MADDE 8- 

(34) bendi yönetmelikten çıkartılmıştır. 

“(34) Otobüste, yolcular tarafından unutulan veya kaybedilen her nevi eşyanın, araç 

personelince tutanakla birlikte 24 saat içinde çalışılan hattın Kooperatif Sosyal Tesisleri 

Müdürlüğüne teslim edilmesi zorunludur. Teslim edilmeyen eşyalar hususunda sorumluluk araç 

sürücüsüne aittir.” 

 
MADDE 6-10.06.2019 tarih 161 sayılı Belediye Meclis kararı ile kabul edilen Kütahya Belediyesi Özel 

Halk Otobüsleri Çalışma Yönetmeliğinde “ÜÇÜNCÜ BÖLÜM, Çalışma Usul ve Esasları MADDE 8- 

(35) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
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“(35) Araç sürücüsü vatandaşı rahatsız edecek şekilde ve yüksek sesle radyo vb. dinleyemez. 

Araç içinde sigara içmesi yasaktır. Cep telefonu ile konuşması yasaktır.” 

MADDE 7-10.06.2019 tarih 161 sayılı Belediye Meclis kararı ile kabul edilen Kütahya Belediyesi Özel 

Halk Otobüsleri Çalışma Yönetmeliğinde “ÜÇÜNCÜ BÖLÜM, Çalışma Usul ve Esasları MADDE 8- 

(41) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

“(41) Toplu Taşıma Hizmeti yapan İşletmeci veya aracı kullanan personel, otobüsün iç ve dış 

temizliğini düzenli olarak yapmak zorundadır. Ayrıca çamur ve kötü koku vb. durumlarda kirli olan 

araç ivedilikle temizlenecektir.” 

MADDE 8-10.06.2019 tarih 161 sayılı Belediye Meclis kararı ile kabul edilen Kütahya Belediyesi Özel 

Halk Otobüsleri Çalışma Yönetmeliğinde “ÜÇÜNCÜ BÖLÜM, Çalışma Usul ve Esasları MADDE 8 

madde altına 

“(45) İşletmeciler her takvim yılı için görevlendirebilecekleri 2 şoför bilgisini idareye 

bildirilecektir. İşletmeci diğer işletmecilerin bildirdiği şoförlerden de görevlendirme yapabilecektir.” 

 
MADDE 9-10.06.2019 tarih 161 sayılı Belediye Meclis kararı ile kabul edilen Kütahya Belediyesi Özel 

Halk Otobüsleri Çalışma Yönetmeliğinde “ÜÇÜNCÜ BÖLÜM, Çalışma Usul ve Esasları MADDE 9- 

(5) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

 “(5) Kanunlar, Yönetmelikler veya şehrimizin ihtiyacı ve idarenin kararı gereği; gaziler, 

şehit yakınları, zabıtalar, emniyet mensupları, engelliler ve 65 yaş üstü vatandaşlar vb. ücretsiz 

veya indirimli seyahat hakkı elde edenler özel halk otobüslerinden tevsik edici belgeleri ibraz etmek 

suretiyle yararlanırlar.” 

MADDE 10-10.06.2019 tarih 161 sayılı Belediye Meclis kararı ile kabul edilen Kütahya Belediyesi 

Özel Halk Otobüsleri Çalışma Yönetmeliğinde “BEŞİNCİ BÖLÜM, Uygulanacak Cezalar MADDE 10- 

(10) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

“(10) Bu yönetmelik hükümlerine aykırı hareket nedeniyle aynı takvim yılı içinde üçüncü kez 

zabıt varakası tanzim edilmesi halinde 1608 sayılı kanun hükümlerine göre 3 ile 15 gün arasında 

meslek (şoför) ve ticaretten (işletmeci) men cezası uygulanır. Aynı takvim yılı içinde ikinci kez 

meslek ve ticaretten men cezası verilen toplu taşıma aracının ve işletmecinin çalışma ruhsatı 

Belediye Encümen kararıyla iptal edilir.” 

MADDE 11-10.06.2019 tarih 161 sayılı Belediye Meclis kararı ile kabul edilen Kütahya Belediyesi 

Özel Halk Otobüsleri Çalışma Yönetmeliğinde “BEŞİNCİ BÖLÜM, Uygulanacak Cezalar MADDE 

10- (13) bendinde geçen “4 ay ile 5 yıl” ibaresi “4 ay ile 3 yıl” olarak değiştirilmiştir. 

MADDE 12- Bu yönetmelik Kütahya Belediye Meclisinin kabulünü müteakip ilin mülki amirine 

gönderilmesi ile yürürlüğe girer. 

MADDE 12- Bu yönetmelik hükümlerini Kütahya Belediye Başkanı yürütür. 

AHMET ULUCA                   MAHMUT ÖZTAŞ                         Enver ERDOĞAN 

Başkan                    Üye                                                   Üye 

 

Dilek ASLAN                               Erçin AÇIKEL 

Üye             Üye 


