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(T) PLAKALI Ticmİ rıxsİ İşr,rrıvır yÖ_xrtnnr,İĞixnn nıĞİşİxr,k vıHLMASINA
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MADDE 1-05l0ll2010 loınh ve 4 sayılı Meclis Karan Belediye Meclis kararı ile kabul edilen Kütüya
BelediYesi (T) Plakalı Ticari Taksi İşletme Yönetmeliğinin "Ticari Taksi işletmecilerinin Ödemesi
gereken Ucııtler'' başlığı altında buIunan 8.Maddesinin:

'?) jük defa plaka verilen Ticari ıaksi işletmecilerİnİn bir defaya mahsus almacak Tİcari Plaka Tatısis
Belgesi ücreti Belediye Meclisince tespil edilir ve peşin ödenir
b) T'icari Thksilerin devir ücreıleri Belediye Meclisince ıespiı edilir ve peşin ödenir.
c) Yıllık, Dıırak ve İşaret Levhalarına Kaulım acreıi hİr yıl Aralİk )yın 20.günü ödenix(2g Aralık ıatil
güntine rastlorsa ıakip eden iş giinünde ödenir " bentleri yönetmelikten kaldırılıiıştn

MADDE 2-05/01/2010 tarih ve 4. sayılı Meclis Kararı Belediye Meclis karan ile kabul edilen Kütahya
B.eIediYesi (T)?lakalı Ticari Taksi^İşletme Yönetmeliğinin Ticari Taksi işı"t.""ıı"."- tİjeİnesı geıekenucretler" başlığı altında bulunan 9.Maddesi bentleri işağıdaki şekilde değiştirilmiştir:

"c) Hak sahibi iŞleımecinin Tİcari Taşü Tahsis Belgesi ve plakızsının devir işlemi; Devir alacak işletmecinin,
Şartlara.haiz olması ve Belediye Encümeninin onğ alındİhon sonra bu yönelmelik çerçevesinde yapılıxd) Devir onaYı verilen Encümen.kar.arının ilgiliye tebliğinden iıibaren'lay ao sriİl İç"rİİirİ tescil işlemiyapılmadığında devir kararı iptal edilir.
e) Talai iŞleımecisİnin ölümü h{inde vey.a takp edildiği ıakdirde 1. Derece yakınlarına (babadan-oğula,
eşler arası) Belediye Encümeninin onayı İIe devİr işleml japılır.
fi Taksi iŞlumecisinin gerçek kğiden ıiizel kişiliği dani9mesİ halinde, (söz konusu kurulacak şirketin ailef3rılerindm (baba-oğul) oluşması halinde'd;h' şirİceıin şarılara haiz olması durumımda BelediyeEncümeninin onayı ile devir işlemi yapılır
g) Hak sahibi Şirketin ortaHarının tamamının raası olmcık kaydı ile şirket orıaklarından biri ijzerineBelediye Encümeninin ontryı ile devir işlemi yapılır

MADDE 3'05/0l/20],0 tarih ve 4 sayılı Meclis Kararı Belediye Meclis karan ile kabul edilen KütahyaBelediyesi (T) Plakah Ticari Taksi, işletme. Yönetmeliğinin ;.Tşıınacılıktan Çekilme, başlığı altındabulunan 12.Maddesi c) benti aşağıdaki şekilde degiştirilıiİ'işiı

"c) Iicari ıaksi işleımecisinin vıl içinde ölümü halinde en geç 3 (iğ) ay içinde varislerinden noter onoylıYeıkili kılınan bir kiŞi BeledivİYe başvurarak şarılara noi"'oİr^, halinde kendi adına Iicari Taşıt Tal'isBelgesi almak kırYdıYIa ticari ıiksı ışİ"lr"9ıığ y"pİııİİr.'bn-a", dolayı ticari taksinırİİ)i- noıına", y"nısahibi yönetmelik kuralları çerçeveslnde deviİ aİa6iür. ''

MADDE 4-05/01/20|0 tarih ve 4 sayılı Meclis Kararı Belediye Meclis kararı ile kabul edilen KütahyaBelediYesi (T) Plakalı Ticari Taksi İşletme Yönetıneliginİn "uyuıması Geıpken Kurıllar ve CezaiIlüküınler' baŞlığı altında bulunan ı4.Maddesi d) benti:z2 Yıl içerisinde n".ri İ"*"iİİİİ|"iıigini d"uı,edenkr ile Yöneımelik gercği licari talçsi ğletmeci[iğ ipıal 
"aİı"nı"r, 

ödedikleri i;rrİİİ*İ'g"-;iİr"y"^*ı"" -
benl i yöne ı me l ikıen kaldırıl mışı ır

Yürür|ük

YAPPP S-(l)Bu Yönetrnelik Kütahya Belediye Meclisinin kabuIünü müteakip ilin mülki arnirinegönderilmesi ile yürürlüğe girer.
Yürütme

MADDE 6_Bu yönetmelik hükümlerini Kütahya Belediye Başkanı yürütür.

Meclis f56şkan Vekili

tarih ve 232 sayılı kararı ile kabul edilmiştir.



T.C.

sERVİSARAÇLARIlHflHia'-x'r'^Hİ?[İNnnnnĞİşİxr,İx
yApILMAsıNı ı,cjR yöNnrıvrnr-ix

MADDE l - 01.09.2009 tarih ve 386 Sayılı Meclis kararı ile kabul edilen Servis Araçlan Himıet yönetmeliği Birinci
Bölilm Genel Yetki ve Karar Başlığı altındaki 5. Maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

(Madde 5.
a) KütahYa BelediYesi Servis araçlarrnrn sayısrnr belirlemeye (tahdid getirmeye veya plaka imi verilmesini

geÇici olarak durdurmaya) yetkilidir ve S plaka ihtiyacı olduğunda yeni S plaka Ğn.iri vapauiİlr.;

MADDE 2 - 01.09-2009 tarih ve 386 Sayılı Meclis kararı ile kabul edilen Servis Araçlan Hizrnet yönetmeliğinin
Birinci Bölüm Genel Yetki ve Karar Başlığı altındaki 5. Maddesi son paragrafında bulunan

"BelediYe Yukarıda geÇen hizmetlerilden dolayı Belediye'lı,leİllsi tarafından kabul edilen, Belediye Gelir
Tar ifes indeki ücretleri al ır. " y önefmelilıten kaldırılmıştır.

MADDE 3 - 01.09.209P_tqit've 386 Sayılı Meclis kararı ile kabul edilen ServisAraçları Hizmet yönetmeliğinin 7.Maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Madde 7.

,. İs\enel belgelerin ilgili müdürlüğe etrsiksiz teslim edilmesi ile ilgili Müdürlük Belediye Encümenine teHif sunar.İIgili BelediYe Encümenince görüşülİek kabulüne müteakip, Encümen Kararının ilgiliye tebliğ edilmesinden itibaren 1rY iÇiYd1 gerekli kaYıtlar Yerine getirileref Trafik Tescil ve Denetleme Müdürtüğünden plaİa tescil işlemi yapılması
zorunludur.

l aY iÇerinde Encümen Kararında belirtilen şartların yerine getirilmemesi ve plaka tescil işleminin
tamamlanmaması durumunda söz konusu karaı; ek bir kaİara ihtiyaç dııyulİal<saın sdkıt olur. ,,

MADDE 4 - 01,09.2009 tarih ve 386 SaYılı Meclis kararı ile kabul edilen Servis Araçları Hizmet yönetmeliğinin ikinciBöliim,İşletmeci Yfüümlüliikleri, başlıgİ altındaki l 0. Maddesi

"Madde I0.
İŞletmecilerden BelediYe Gelir tarifesinde belirtilen Yıllık Araç Kontrol ve Uygunluk Belgesi ücreti her yılın MartrYının 20, Gününde ve Ağustos ayının 20. Gününde iki taksit olİcak şekilde oıİr7 çroıı jİı"" isabet eden'gınde taıilgünü kadar işgünü ilave edilir.)" fıkrası iptal edilmiştir.

MADDE 5 - 01,09,2009l*ih ve 386 SaYılı Meclis kararı ile kabul edilen Servis Araçları Hizrrıet yönetmeliğinin ikinciBölüm, İŞletmeci Yfüümlültikleri başhğİaltındaki l0. Madde, c) İşıeİmeciıerin Uyması Gereken Kurallar bendi,

"24- BelediYenin sorumluluğunda bulunan servis araçlarına verilen tüm hizmetlerden Belediye Meclisi tarafındanbelirlenen tarifeler doğultusunda, hizmet bedeli karşılığı ücretler alınır" fikrası yönetmelilıten kaldırılmıştır.

MADDE 6 - 01,09,2009_tarih ve 386 SaYılı Meclis karan ile kabul edilen Servis Araçları Hizrnet yönetmeliğinin ikinciBölüm, Servis Aracrnın Devir Edilmesi l2.Madde g bendi

"g- Yukarıda geÇen a-b-c-d-e-f maddelerinin haricinde gerçek ve tikel kişilerden üçüncü şahıslara el değiştirme halinde
Yöneımeliğin 5-f maddesinde geçen hizmetleri korşılıgİnda gelir tarifesinde belirtİlen ücretler alınır.,, f*rasıyönetmelikten kaldırılmıştır.

MADDE 7 - Bu Yönetmelik Kütahya Belediye Meclisinin kabulünü müteakip ilin mülki amirine gönderilmesi ileyilriirlüğe girer.

MADDE 8- Bu yönetmelik hiikiimlerini Kütahya Belediye Başkanı ytıriıtiır.

Belediye Meclisimizin 02.08.20l8 tarih ve 232 sayılıkararı ile kabul edilmiştir.

KaMeclisTfaşkan Vekili
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T.C.
KÜTAHYA BELEDİYESi

uLAşIM HIaMELETLERİ MüDünrüĞü
ÖzPr HALK orogÜsrpni çaı-ışıı,ıa yöNprı,ıpı.iĞiN»E oeĞişi«ı-ir yApILMAsrNa oaiR

YONETMELIK
MADDE 1-02.03.20|0 tarih 99 sayılı Belediye Meclis kararı ile kabul edilen Kütahya

Belediyesi Özel Halk Otobüsleri Çalışma Yönetmeliğinde "İKiNcİ gÖrÜN4, Hatları rotasyonlu
kullanım izni ve devir işlemleri, Devir işlemleri, MADDE 7- (3) Hatları rotasyonlu kullanım izni
verilmesi aşamasında istenecek belgeler: " başlığı altında bulunan

" c) BelediYe Mali Hizmetler Müdürllğlnden alacağı hatları rotasyonlu kullanım izni devir ücretini
yatırdığına dair ödendi belgesi, " bendi iptal edilmiştir.

MADDE 2-02.03.2010 tarih 99 sayılı Belediye Meclis kararı ile kabul edilen Kütahya Belediyesi Özel
Halk Otobüsleri Çalışma Yönetmeliğinde "İKİNCİ gÖıÜM, Hatları rotasyonlu kullanım izni ve devir
iŞlemleri, Devir iŞlemleri, MADDE 7- (3) Hatları rotasyonlu kullanım izni verilmesi aşamasında
istenecek belgeler: " başlığı altında bulunan (4) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"(Q İŞletmecinin ölümü halinde veraset ilamına göre özel halk otobüsleri hatları rotasyonlu
kullanım izni (2) ve (3) üncü bentlerde istenilen belgelerin tamamlanmasını müteakip varislere
MüdlrlllcÇe devredilir Varisleri işletmecilikten çekilmek isterlerse tahakkuk ettirilen hatları rotasyonlu
kullanım izin bedeli iade edilmez. Belediye Encümeni tarafından hatları rotasyonlu kullanım izni iptal
e dil ir" şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 3-02,03.2010 tarih 99 sayılı Belediye Meclis kararı ile kabul edilen Kütahya Belediyesi Özel
Halk otobtisleri Çalışma yönetmeliğinde "ıkNci BöLüM, Hatları rotasyonlu kullanım izni ve devir
iŞlemleri, Devir iŞlemleri, MADDE 7- (3) Hatları rotasyonlu kullanım izni verilmesi aşamasında
istenecek belgeler: " başlığı altında bulunan 6) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"6) Ozel halk otobüsleri iŞletme hakkına sahip olanlar hatları rotasyonlu kullanım izin hakkını
alt soylarına devredebilirler " şeklinde değiştirilmiştir.

yüriirlük

MADDE 4-(l)Bu Yönetmelik Kütahya Belediye Meclisinin kabulünü müteakip ilin mülki amirine
gönderilmesi ile yürürlüğe girer.

Yünitme

MADDE S-Bu yönetmelik hükümlerini Kütahya Belediye Başkanı yürütür.

BelediYe Meclisinin 02.08.20|8 tarih ve 232 sayılı kararı ile kabul edilmiştir.
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