
T.C.

KÜTAHYA BELEDİYESİ
ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

DENETİMLİ ÖZEL HALK OTOBÜSLERİ HAKEDİŞ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ 
BÖLÜM

Amaç ve Kapsam, Dayanak, Tanımlar

Amaç :
MADDE  1  -  Bu  yönetmeliğin  amacı,  Özel  Halk  Otobüslerinin  akıllı  bilet  sistemiyle 
topladığı yolcu ücreti  hakedişlerinin paylaştırılmasında adalet  ve yerindeliği  sağlayarak, 
işletmecilerin eşit şartlarda ve eşit miktarda çalışmasını sağlamak üzere söz konusu hak 
ediş hesaplarının dağıtımındaki usül ve esasları düzenlemektir.

Kapsam:
MADDE 2 –  Denetimli  Özel halk otobüsleri ile Belediye’ye ait  Toplu taşıma araçlarını 
kapsar.

Dayanak:
MADDE 3 - 

Bu yönetmeliğin yasal dayanağı; 
a) 03/07/2005 tarih ve 5393 sayılı Belediye Kanununun 15 inci maddesinin (b) bendi
b) 5393 sayılı Belediye Kanunu 14 üncü maddesinin (a) fıkrası, 
c) 2464 sayılı Belediye Gelir Kanunu, 
ç) 2918 sayılı Karayolu Kanunu ve Yönetmeliği, 
d) 1608 sayılı Umuru Belediyeye Müteallik Ahkamı Cezaiye Hakkındaki Kanun, 
e)  4925  sayılı  Karayolu  Taşıma  Kanunu  ve  11/06/2009  tarih  ve  27255  sayılı  Resmi 
Gazete’de yayımlanan Yönetmeliği, 
f) 5378 sayılı Engelliler Hakkında Kanunun 50’nci maddesi, 
g) 6360 sayılı Kanun, 
ğ) Araçların İmal, Tadil ve Montajı Hakkındaki Yönetmelik, 
h) 04/03/2014 tarih ve 28931 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Ücretsiz veya İndirimli 
Seyahat Kartları Yönetmeliği, 
ı)19/1/2002 tarih ve 4736 sayılı Kamu Kurum ve Kuruluşlarının ürettikleri Mal ve Hizmet 
Tarifeleri ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun’un 1 inci maddesi, 
i)  06/01/2016  tarih  ve  29585  sayılı  Resmi  Gazete’de  yayımlanan  Ücretsiz  Seyahat 
Kapsamında  Yapılacak  Gelir  Desteği  Ödemesine  İlişkin  Usul  Ve  Esaslar  Hakkında 
Yönetmeliklerine, 
dayanarak hazırlanmıştır.

Tanımlar:
MADDE 4 - Bu yönetmelikte geçen;

a) Araç Takip Sistemi  (ATS) : Şehir içi toplu taşıma hizmetlerini yerine getiren araçların 
çalışma  güzergâh  ve  saatlerine  uygun  çalışıp  çalışmadıklarının  denetlenmesi  ve  takibi 
amacıyla kurulan elektronik takip sistemini,
b) Başkan Yardımcısı : Müdürlüğün bağlı olduğu ilgili başkan yardımcısını,
c) Başkan : Kütahya Belediye Başkanını,
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ç) Belediye : T.C. Kütahya Belediyesini,
d) Elektronik Ücret  Toplama  Sistemi (EÜTS) : Belediye sınırları  veya mücavir  alanları 
içerisinde şehir içi ulaşım vasıtalarında özel halk otobüsü, tramvay, taksi ve benzeri taşıma 
ücretlerinin  ve/veya  su,  kültür  hizmetleri,  otopark  ücretlerinin  tahsili  amacıyla  idarece 
kurulan veya kurdurulan elektronik ücret toplama sistemini,
e) Encümen : T.C. Kütahya Belediye Encümenini,
f) Güzergâh : Aracın çalıştığı gidiş ve dönüşte izleyeceği yolu,
g) Hat : İşleticilerin toplu taşımacılık hizmetini yapacakları, Müdürlük 
tarafından önerilip, Encümen tarafından onaylanarak tespit edilen çalışma güzergâhlarını,
ğ)  Hatları  rotasyonlu  kullanım  izni:  Bu  yönetmeliğe  göre  Belediye'ce  özel  veya  tüzel 
kişilere süreli olarak verilen Belediyenin belirlediği hatları kullanım iznini,
h) İdare : T.C. Kütahya Belediye Başkanlığını,
ı) İşletici :  Bu  yönetmelik  hükümleri  uyarınca  çalışan  aracın  özel  ve 
tüzel kişiliğe haiz ruhsat sahibini,
i) Meclis : T.C.  Kütahya Belediye Meclisini,
j) Meslek Odası :  Yasal  düzenlemeler  çerçevesinde  ilgisine  göre  idarece 
muhatap  alınması zorunlu olan meslek odasını,
k) Müdürlük : Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünü,
l) Denetimli Özel halk otobüsü: Belediye Meclisi tarafından cinsi ve tipi belirlenen toplu 
taşıma amacıyla kullanılan araçları
m) Servis : Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü Denetimli Özel Halk Otobüsleri 

Servisini,
n) Sıra  Cetveli  (Çalışma  Çizelgesi)  :  Servis  tarafından  hazırlanan  ve  Müdürlükçe 
onaylanan  Denetimli özel  halk  otobüslerinin  hatlarda  çalışma  saatlerini,  çalışacak  araç 
sayılarını, ara durak terk saatlerini belirten listeyi,

o) Şehir içi toplu taşıma : Toplu taşıma araçları ile yapılan ulaşım hizmetlerini,
p) Terminal :  Aracın  güzergâh  başında  ve  sonunda  indirme-bindirme, 
manevra ve bekleme yapacağı ana durağı,
r) Kart 43 servisi : T.C. Kütahya Belediyesi Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü Kart 
43 servisini
s) Kiosk : Kart bakiye dolum makinalarını,
ş) Yönetmelik : Bu Yönetmeliği ifade eder.

Temel ilkeler:
MADDE 5 –

T.C. Kütahya Belediye Başkanlığı Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü  Denetimli Özel 
Halk Otobüsleri Servisi tüm çalışmalarında;

a) Karar alma, uygulama ve eylemlerde şeffaflık,
b) Hizmetlerin temini ve sunumunda isabetli karar verebilme ve ihtiyaca uygunluk
c) Hesap verebilirlik
ç) Katılımcılık
d) Uygulamada adalet ve hizmette eşitlik
Hizmetlerde geçici çözümler ve anlık kararlar yerine sürdürülebilirlik, temel ilkelerini esas 

alır.
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İKİNCİ BÖLÜM
USUL VE ESASLAR

Genel Esaslar
(1) MADDE 6-   Taşınan  yolcu  ücretleri  elektronik  ücret  toplama sistemi  ile  validatörler 

aracılığıyla toplanır.
(2) Elektronik  Ücret  toplama  sistemi  T.C.  Kütahya  Belediyesi  Ulaşım  Hizmetleri 
Müdürlüğü Kart 43 servisi ve yüklenici firma tarafından yürütülür. 
(3) Validatörlere  okutulan  biletlerin  ücretleri  belediye  tarafından  belirlenen bir  hesapta 

toplanır.
(4) Hesapta  biriken  yolcu ücreti  bedelleri  her  ayın  onuncu,  yirminci  ve son günü saat 
23:59 itibariyle raporlanarak hesap kesilir.
(5) Ertesi iş günü  T.C. Kütahya Belediyesi Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü Kart 43 servisi 

tarafından hakediş raporları mutabakat metni hazırlanarak Müdürlük onayına sunulur.
(6) Müdürlük  tarafından  kontrol  edilerek  onaylanan  hakediş  tutarları  işletmecilerin 
dilekçelerinde belirttiği banka hesaplarına EFT ile aktarılır.
(7) Ayın onuncu, yirminci veya son gününün resmi tatile rastlaması durumunda mutabakat 
metni  ilk  mesai  günü  T.C.  Kütahya Belediyesi  Ulaşım Hizmetleri  Müdürlüğü Kart  43 
servisi  tarafından en geç saat 09:30’a kadar müdürlük onayına sunulur.
(8) Hakedişlerin hesaplanmasında aşağıdaki hususlara göre işlem yapılır.

a) Ücret toplama sözleşmesinin ilgili maddesinde belirtilen oranlarda belediye ve 
yüklenici işletim sistemi payı ayrılır.

b) Elektronik ücret toplama sisteminin işletilmesinden dolayı  yüklenici tarafından 
alınan komisyon tutarı yüklenici firma tarafından fatura edilir.

c) Kalan tutar işletmeci  ve eğer çalıştırılıyorsa belediye otobüsü hakedişi  olarak 
belirlenir. (İdarenin ihtiyaç görmesi halinde T.C. Kütahya Belediyesine ait olan otobüsler 
hatlarda çalıştırılabilir. 

ç) Belirlenen hakediş İşletmeci, kooperatif araçları, idare otobüsleri olmak üzere 3 
çalışma grubuna ayrılır. Araç hakedişi; grup hakedişinin çalıştığı gruptaki araç adedine eşit 
olarak bölünmesi ile elde edilir.  

d) Hesaplanan hakedişin işletmecinin kendi rızasıyla beyan ettiği kesintiler ve bu 
yönetmelikte  düzenlenen  kesintiye  tabi  durumlar  haricindeki  tutarı  işletmeci  hesabına 
aktarılır.

e) Söz konusu hesaplara  işletmecinin  kendi  rızası  ve  bu  yönergede  düzenlenen 
eksik çalışmalardan kaynaklanan kesintiler haricinde herhangi bir müdahalede bulunulmaz.

f) Yolcu  taşımacılığı  hizmeti  verilmesinde  eksik  çalışma,  ihlal,  bildirimde 
bulunmama vb. eylemlerinden dolayı hakedişinden kesinti yapılan işletmecilerden yapılan 
kesintiler neticesinde hesaplanan tutar işletmecilere eşit olarak paylaştırılır.

g) Kesinti yapılacak durumlar Belediye Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü kontrol ve 
denetim elemanları, araç takip ve kamera sisteminden alınan raporlarla tespit edilir.

h) Kesintiye tabi eylemlerle ilgili Özel Halk Otobüsleri Çalışma Yönetmeliğindeki 
ceza hükümleri saklıdır.
(9) Toplu taşıma işletmeciliği  faaliyetinden dolayı kesintiye sebep olacak durumlar aşağıdaki 
bentlerde belirlenmiş olup uygulanacak ceza miktarları her takvim yılı başında yıllık olarak tespit 
edilmek üzere müdürlük tarafından belediye encümenine gönderilir.

a) Aracın  görevli  olduğu  hattaki  ilk  seferine  mazeret  bildirmeyen,  bildirdiği 
mazereti ispatlayamayan ve duraklarından kalkış yapamayacaklarını haber vermeyen,

b) Mazeretini bildirip haber verip, yerine araç temin etmeyip seferine çıkamayan, 
(her sefer için)

c) Nöbetten kaçan, mazereti olmadan sıradan çıkan,
ç) Yarım saat ve 1 saat ara ile çalışılan hatlarda çalışmasını yerine getirmeyen,
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d) Gün  içinde  çalışma  esnasında  kaza  veya  arıza  yapıp  gün  içerisinde  sefer 
yapamayan, (idareye haber vermeleri halinde yapamadıkları sefer başına),

e) Çalışacağı güzergâha yarıdan giren veya güzergâhını tamamlamayan,
d) Araçların  kendi  aralarında  değişiklik  yapıp  nöbet  veya  çalışma  günlerinin 

değiştirilmesi  hususunda  denetim  ve  kontrol  memurlarına  bilgi  verilmediği  takdirde  o 
günkü hakediş iptal edilir.

e) Güzergâhtaki çalışmasında duraklara uğrama sürelerine 
uymayan, araçlara ilgili encümen kararı ile tespit edilen miktarda 
kesinti uygulanır.

Ayrıca;
a) Tamir ve  bakım  için  sanayiye  girip  çalışılacak  günde  yerine  araç  temin 

etmemesi durumunda o günkü hakedişi iptal edilir.
b) Kesinti  yapılmasını  gerektiren  durumlarda  yerine  çalışacak  araç  temin  eden 

işletmecilerden kesinti yapılmayacaktır, 
c) Sözlü  olarak  yapılan  bildirimler  yazı  ile  bildirilerek  teyit  edilecektir.  Yazılı 

olarak yapılmayan bildirimler geçerli değildir.
(10) Vize ve kişiselleştirme, kiosklar (para toplama üniteleri) ve bayi işlemleri Kart 43 servisi 
tarafından gerçekleştirilir. Belediye meclisi tarafından gelir tarifesinde belirlenen ücretler ve Kart 
43 bayi komisyonları her ayın son günü (haftasonuna denk gelmesi durumunda bir sonraki iş 
günü) sözleşmede belirtilen oranlarda belediye, işletmeci, yüklenici ve bayilere paylaştırılır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Diğer ve Son Hükümler

Yönetmelikte Hüküm Bulunmayan Haller:
MADDE 7-  Bu yönetmelikte  hüküm bulunmayan  hallerde  yürürlükteki  ilgili  mevzuat 
hükümlerine göre işlem yapılır. Bu yönetmelikteki uygulanacak kesinti tutarları Belediye 
Meclisi tarafından belirlenir.

Yürürlükten Kaldırılan Yönetmelik

MADDE 8- Bu yönetmeliğin yürürlüğe girmesi ile birlikte Kütahya Belediye Meclisinin 
10.06.2019 tarih  ve  161 sayılı meclis  kararı  ile  kabul  edilen  T.C.  Kütahya  Belediyesi 
Ulaşım  Hizmetleri  Müdürlüğü  Denetimli  Özel  Halk  Otobüsleri  Hakediş  Yönetmeliği 
yürürlükten kalkar.

Yürürlük:
MADDE 9- Bu Yönetmelik T.C. Kütahya Belediye Meclisinin onayı ile yürürlüğe girer.

Yürütme:
MADDE 10- Bu Yönetmelik hükümlerini Kütahya Belediye Başkanı yürütür.

Belediye Meclisinin 17.05.2021 tarih ve 179 sayılı meclis kararıyla kabul edilmiştir.

Meclis Başkanı

Prof. Dr. Alim IŞIK

Katip

Özgür MUSLU

Katip

Fuat GÖKÇE
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