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>Belediye Meclisi'nin 12.12.2017 tarihli birleşiminde Plan ve Bütçe Komisyonuri
havale edilen Ulaşım Dairesi Başkanlığı ibareli 11.12.2017 tarihli ve 86651005-301.01-
E.3164 sayılı yazı okundu.

Toplu Taşıma Araçları Seyahat Kartları Uygulama Yönetmeliğinde değişiklik
yapılması hakkında olduğu görüldü.

Yapılan görüşme sonunda:

Trabzon Büyükşehir Belediyesi Toplu Taşıma Araçları Seyahat Kartları Uygulama
Yönetmeliğindeki maddelere ekleme, değişme ve iptal edilme gerekliliğine ihtiyaç hasıl
olmuş olup, söz konusu yönetmelikte ekli yazıda belirtilen değişikliklerin yapılması uygun
görüldüğüne dair Plan ve Bütçe Komisyon Raporu oya sunularak oy birliği ile kabulün€,
gereği için evrakın Ulaşım Dairesi Başkanlığına gönderilmesine karar verildi.15.12.2017
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SEYAHAT KARTLARI YÖNETMELİĞİNE EKLENMESİ, DEĞİŞTİRİLMESİVE İl
EDİLMESİ GEREKEN MADDELER

EKLENMESİ GEREKEN MADDELER
BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

1I-MADDE 3 DAYANAK;

s) 14/12/2005 tarih ve 26023 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Milli Eğitim Bakanlığı Açı

Lisesi Yönetmeliğinin 26 ncı maddesi.

ş$) Kamu Görevlilerinin Geneline ve Hizmet Kollarına Yönelik Mali ve Sosyal Haklarailişki

bulunduğu yılları kapsayan ilgili dönem toplu sözleşme metinleri.

t)17/06/2014tarih ve 29033 sayili Resmi Gazete’de yayımlanan Türkiye Bursları Yönetmel

Vv) 23/11/2006 tarih ve 26355 sayili Resmi Gazete’de yayimlanan 29/09/2006tarihli ve 2006

sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Nüfus Hizmetleri Kanununun Uygulanmasına

Yönetmeliğinin Nüfus Kayıt Örneğiİsteme ve Alma Yetkisi başlıklı 151 inci maddesinin (g) fikras
İKİNCİ BÖLÜM

Genel Başvuru Koşulları

2- MADDE 5 BAŞVURU KOŞULLARI;

(4)Müracaat esnasında alınacak olan başvuru belgelerinin güncel olması gerekmekte olup,

olan belgenin üzerindeki tarihin, müracaattarihinden itibaren 30 takvim gününü geçmemesi gerekn

(sağlık kurulu raporu hariç, sağlık kurulu raporu süreli ise raporda yazılı süre dikkate alınacaktır.)

5) Yukarıdaki fıkralarda belirtilen öğrenci kimlik, personel kimlik ve vatandaşlık kimlik kai

fotokopileri ibaresinin yerine “bu kartların aslını müracaat esnasındailgili personele ibraz etmekki

fotokopilerinin verilmesi” gerekmektedir.

3- MADDE 6 ÜCRETSİZ ELEKTRONİK KARTLARI İLE SEYAHAT HAKKINDA|
YARARLANACAKLAR VE BAŞVURU KOŞULLARI ;

(16) Müracaat esnasında alınacak olan başvuru belgelerinin güncelolması gerekmekte olup

olan belgenin üzerindekitarihin, müracaattarihinden itibaren 30 iş. gününü geçmemesi gerekmekte

kurulu raporu hariç, sağlık kurulu raporu süreli ise raporda yazılı süre dikkate alınacaktır.)

4-MIADDE8 İNDİRİMLİ-ÜCRETSİZ ELEKTRONİK KARTLARIN SONLANDIRI
(ç)Yabancı Uyruklu Öğrencilerin burslarının kesilmesi durumundaücretsiz seyahat hakkı s

(d) Açık lisede okuyan öğrencilerden 12 (on iki) dönemiaşanların öğrenim görme hakkını

kullanmaları devam eder ancak, öğrencilik haklarından faydalanamazlar, bu sebeple on iki dönemi

indirimli seyahat hakkından faydalanamazlar.

BEŞİNCİ BÖLÜM
Toplu Taşıma Seyahat Kartlarının Tanım veŞekilleri, Ücret Tarifeleri

5-NTADDE20 ÜCRETLİ VEYA ÜCRETSİZ KART DEĞİŞİM VE DÖNÜŞÜM İŞLE

(0)—ÜCRETLİ KART DÖNÜŞÜM
a)Kişiselleştirilmiş karttan tam Giyfeedürtü ürü,
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b)Kişiselleştirilmiş herhangibir karttan, diğer kişiselleştirilmiş kartlara dönüşüm,(aşağıda 2

maddedeki ücretsiz kart dönüşümünde bulunanlar hariç).

(2)-ÜCRETSİZ KART DÖNÜŞÜM
a)65 yaş karta dönüşüm,

b)Engelli karta dönüşüm,

o)Devlet sporcusu karta dönüşüm,

ç)Şehit eşi, anne, baba ve çocuklarına verilen karta dönüşüm,

d)Gazi,eşi, anne, baba ve çocuklarına verilen karta dönüşüm,

e)Engelliden 65 yaşa dönüşüm (sürekliengelliler hariç)

(3)-UCRETLIi KART DEĞİŞİM
a)Ücretli veya ücretsiz verilmiş tüm fiziksel hasarlı kartların (kişiselleştirilmiş veyasivil kai

(ezik,kırık, yanık vs.)

b) Ücretli veya ücretsiz verilmiş tüm kayıp kartların (kişiselleştirilmiş veyasivil kart) yerin

çıkarılması,

o)Yıliçerisinde Harcırah kartı sahibi olan kişinin kurumutarafından değiştirilmesinin talebi

(yıl içinde ilk defa harcırah kartı alacak personelden Maliye Bakanlığının genelgesi doğrultusunda

alınmaz), ilk harcırah kartı alanın kartı iptal edilir, değiştirilmesi talep edilen personele harcırah kal

ücreti alınarak verilir.

(4-ÜCRETSİZ KART DEĞİŞİM
a)Arızalı kart (manyetiği bozuk,fiziksel bir kusuru olmayan kart)

b)Hatalı baskı

c)Elektronik akıllı kartların görsellerinin veya isimlerinin değişmesihalinde değiştirilmesi

vatandaşların elinde bulunan mevcutkartlarla yeni kartların değiştirilmesive değiştirilme şeklinin

belirlenmesiidarenin takdirinde olacaktır.

DEĞİŞTİRİLMESİ GEREKEN MADDELER
BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

I-MADDE 4 TANIMLAR;

ç) Belediye Personeli: Trabzon Büyükşehir Belediyesi ve yan kuruluşu olan TİSKİ Gen

Müdürlüğü bünyesinde kadrolu, sözleşmeli memur ve işçi, hizmetalımı ihalesiile istihdam edilen!

dahil işe gidip gelmede yeterli servis hizmeti verilememiş durumlarda, bunun yerine toplu taşıma

araçlarından Belediyece belirlenen günlük kotada ücretsiz yararlandırılan personeli, ayrıca Trabzor

Büyükşehir Belediyesi ve yan kuruluşu TİSKİ Genel Müdürlüğü personellerindenfiili olarak dış g

mutemet, tahsildar, tebliğ memuru, takip memuru vs. olarak görev yapan personelleri için bağlı bu!

daire başkanlıklarının yazılı başvuruları 6245 sayılı yasa kapsamında değerlendirilecektir.

d) Belediye Zabıtası: Trabzon Büyükşehir Belediyesi ile Trabzon İl sınırları dahi

Belediyelerde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu kapsamında Zabıta Memuru olarak görev yapa!

h) Engelli we Engelli Refakatçisi: Sağlık Kurul raporuyla 9640 ve üzerinde engelli olduğunu belgel

Vatandaşla:rının kendileri ile yine Sağlık Kurulu raporundaağır engelli olduğu belirtilen engellileri

ile birlikte, birden fazla olmamak üzere beraber seyahatettikleri kişileri,
Sy,

i2C KRAY
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j) Gümrük Muhafaza Memurları: Toplu iş sözleşmesi dönemleri içerisindeki ilgili maddede

süre içinde belirtilen Gümrük ve Ticaret Bakanlığında gümrük muhafaza memuru kadrosundaçalış

personelleri,

(n) Orman Muhafaza Memurları: Toplu iş sözleşmesi dönemleri içerisindeki ilgili maddede

süre içinde belirtilen Orman ve Suİşleri Bakanlığı ile Orman Genel Müdürlüğünde orman muhafa?

kadrosundaçalışan personelleri,

yer aldığı

an

yer aldığı

a memuru

(0) Öğrenci: Milli Eğitim Bakanlığına bağlı olarak devlette ve özelde eğitim verenilkokul, prtaokul ve

lise öğrencileri (açık ilkokul, açık ortaokul ve açık lise ve mesleki teknik açık öğretim okulu öğren

dahil) ile YÖK'e bağlı olarak devlette ve özelde eğitim veren örgün, açık ve uzaktan yüksek öğretim

öğrencileri (ön lisans, lisans ve lisansüstü (yükseklisans, doktora, tıpda uzmanlık)), Türk Silahlı Ki

ileri de

lıvvetlerine

bağlı komutanlık bünyesinde öğrenim gören lise ve yüksek öğretim öğrencileri, als

ığı süre(6) Başdağıtıcı ve Dağıtıcı: Toplu iş sözleşmesi dönemleri içerisindeki ilgili maddede yer

içinde belirtilen T.C. Posta ve TelgrafTeşkilatı Anonim Şirketi pozisyonlarında çalışan başdağıtıcı

personelleri (kadrolu),

ve dağıtıcı

©) Yabancı Uyruklu Öğrenci: Türkiye Bursları Yönetmeliğinin öğrenci tanımında belirtilen Türkiye
Bursları kapsamında Türkiye'de eğitim görmesi ve araştırma yapması uygun görülen yabahcı uyruklu
uluslararası öğrencileri (Türkçe Dil Öğretimi, önlisans, lisans, lisanüstü, doktora ve ara
programlarından bir veya birden fazlasını kapsar). Araştırma Burslarına, doktorasını bitirmiş yal
çalışmasında tez aşamasında olan adaylardan Türkiye'deki üniversitelerin birinden araştırmasıiçin

tırma burs

da doktora
kabul almış

ve ilgili üniversitenin eğitim dilini bildiğini gösterir belgelere sahip olanlar başvurabilmektedir. Araştırmacılar
için bursluluk süresi yalnızca araştırma süresiile sınırlıdır ve azami| yıldır.

İKİNCİ BÖLÜM
Genel Başvuru Koşulları

2-MADDE 5 İNDİRİMLİ ELEKTRONİK KARTLARI İLE SEYAHAT HAKKINDAN
YARARLANACAKLARVE BAŞVURU KOŞULLARI ;

1) Öğrenci: Ortaokul ve lisede okuyan öğrenciler eğitim-öğretim gördüğü o yıla ait öğrerlci belgesini

veya öğrenci kimlik kartının aslını ibraz etmek kaydıyla fotokopisini (kimlik kartında okul müdürlinün imzası

veya okul mührü mutlaka olmalı) vermeleri halinde seyahat kartlarını alabileceklerdir. Okulun toplu

müracaatlarında ise kurum yazı ekinde onaylı öğrenci isim listesi ve fotoğraf vermeleri gerekmektedir.

Elektronik ortamda alınan öğrenci belgesini getirecek olanların belgeleri https://Www.turkiye.dov.tr/belge-

dogrulama adresinden ayrıcı sorgulanacaktır. İleriki yıllarda Milli Eğitim Bakanlığı ile belediyerhiz arasında

protokol yzapılması halinde MEBBİS sistemişifresini (sadece sisteme girmek ve bilgileri görmek amaçlı)

tarafımıza verildiği takdirde başvurularda herhangi bir belge istenmeksizin görevli personelimizce sistemden

belgenin çıktısı alınarak işlem gerçekleştirilecektir. Ancak, bu uygulama devreye girene kadar işlemler

yukarıdaki paragrafta yer aldığışekli ile devam edecektir.Üniversite öğrencilerinin ise üniversiteye yapılan ilk

kayıtlarda (hazırlık okuyacak olanlar veya hazırlıktan muaf olup, 1 inci sınıfta okuyanlara) ders kaydı

aranmaksızın öğrenci belgeleri ile geldiklerinde seyahat kartları verilecektir. 2 nci sınıf ve üzeri okuyacak

olanlar ise üniversiteye yapacakları ders kayıt dönemlerinin bitiminden itibaren yeni kart işlemleri için

başvuruda bulunabileceklerdir.

2) Eğitim ve Öğretim Hizmetleri Sınıfı Personeli: Görev yeri belgesi ile öğretmen uhvanı yazılı

personel kümlik kartını ibraz etmek kaydı ile personel kimlik kartının fotokopisini vermeleri halihde, seyahat

kartlarını aslabileceklerdir. Personel kimlik kartını ğaÇarumunda öğretmen olarak ilk atahmış olduğu
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isim listesi, fotoğraf ve personel kimlik kartları fotokopileri verilecektir. (Okullarda müdür yâ

yardımcısı kadrosunda görev yapmakta olanlar da, öğretmen gibi indirim hakkından faydalanır. Ö

kartları kabul edilmez.). (Belediyemize gönderilmek üzere elektronik ortamda hazırlanmış olari

belgesinin kart satış ve dolum noktalarına verilmesi halinde, bu evrakların

https://evraksorgu.meb.gov.tr/ adresinden sorgulanacaktır.

İleriki yıllarda Milli Eğitim Bakanlığı ile belediyemiz arasında protokol yapılması halinde N

sistemi şifresini (sadece sisteme girmek ve bilgileri görmek amaçlı) tarafımıza verilmesi halinde ba

herhangibir belge istenmeksizin görevli personelimizce sistemden belgenin çıktısı alınarak işlem

da müdür

Şretmenevi

görev yeri

doğruluğu

VWEBBİŞ

isvurularda

gerçekleştirilecektir. Ancak, bu uygulama devreye girene kadar işlemler yukarıdaki paragrafta yerâldığı şekli

ile devam edecektir.

3-60 yaş,65 yaş arasıkart sahipleri için kartla ilgili müracaatı yapacak olan | inci derece yal <inlari (es,

anne, baba ve çocukları) nüfus vukuat örneğini elektronik ortamdan alıp kart satış noktalarına getirmeleri

halinde, bu belge https:/Wwww.turkiye.gov.tr/belge-dogrulama adresinden sorgulanarak evrağın doğ

yapılacaktır.

İleriki yıllarda Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğüile belediyemiz arasında protokol

yapılması halinde MERNİSsistemi şifresini (sadece sisteme girmek ve bilgileri görmek amaçlı)tai

ruluğu

afımıza

verilmesi halinde başvurularda herhangi bir belge istenmeksizin görevli personelimizce sistemden belgenin

çıktısı alınarak işlem gerçekleştirilecektir. Ancak, bu uygulama devreye girene kadar işlemler yukarıdaki

paragrafta yer aldığışekli ile devam edecektir.

3-MADDE6 ÜCRETSİZ ELEKTRONİK KARTLARI İLE SEYAHAT HAKKINDAN
YARARLANACAKLAR VE BAŞVURU KOŞULLARI ;

1)Sarı Basın Kart Sahipleri:

http://basinkartlari.byegm.gov.tr/bk/pages/Basvuru/llllBasinKartiSahipleri.aspx adresinde sorgulanmak üzere

kaydı bulunanların Başbakanlık Basın Yayın Enformasyon Genel Müdürlüğünce adlarına düzenlermiş olan

Sarı Basın Kartı ve kimlik kartlarını ibraz etmeleri kaydıyla fotokopilerini vermeleri halinde seyahât kartlarını

alabileceklerdir,

3) Engelli ve Engelli Refakatçisi: Otobüslerdeki yolcu sayısı ve binen yolcuçeşitliliğinin istatistiki

bilgilerini veri olarak alabilmek ve kullanabilmek amacıyla elektronik kartla yolculuk yapılması gerekli olup,

19/07/2008tarihli ve 26941 sayılı Resmi Gazete*de yayımlanan Yönetmelik uyarınca, Aile ve Sos al

Politikalar İl Müdürlüklerince kendilerineverilen engelli kimlikkartı ile ya da anılan Yönetmeliğin geçici 1

inci maddesi ile geçerlilikleri korunmuşolan engelli kimlik kartı fotokopisi ile müracaat edeceklerdir. Engelli

kartı olmayanlar, 9040 ve üzeri engelli olduğunu belirten sağlık kurulu raporu fotokopisi ile de müracaat

edebilecekllerdir ( kimlik kartının da başvuru sırasında görevli tarafından görülmesizorunludur). Ancak,ilgili

Bakanlık tarafından kendilerine elektronik ücret sistemlerine entegre edilebilecek tanıtım kartları düzenlendiği

takdirde seyahatlerini bu kartlarla yapabileceklerdir. Elektronik ücret toplamaişini yapan şirketler,

düzenlenera bu kartları elektronik ücret toplama sistemine entegre edeceklerdir.

Bakanlıkça

Refakatçi hakkı vardır ibaresi olan engellinin; engelli kimlik kartı ya da ağır engelli olduğunu belirten sağlık

kurulu raporu fotokopisiile müracaatları kabul edilecektir.

4) ©5 yaş üstü kart sahipleriiçin kartla ilgili müracaatı yapacak olan 1 inci derece yakınları

baba ve çoc&ukları)nüfus vukuat örneğini elektronik ortamdan alıp kart satış noktalarına getirmeleri!

belge https //Www.turkiye.gov.tr/belge-dogrulama adresinden sorgulanarak evrağın doğruluğu yap
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alınarak işlem gerçekleştirilecektir. Ancak, bu uygulama devreye girene kadar işlemler yukarıdaki

yeraldığı şekliile devam edecektir,

6) Yabancı Uyruklu Öğrenci: Türkiye Burslusu yabancı uyruklu öğrenci üniversiteye yapıla

kayıtlarda (Türkçe dil eğitimi alan ve hazırlık okuyacak olanlar veya hazırlıktan muaf olup, 1 inci §

okuyanlara) ders kaydı aranmaksızın öğrencibelgeleri ile geldiklerinde seyahatkartları verilecektir

ve üzeri okuyacak olanlar ise üniversiteye yapacakları ders kayıt dönemlerinin bitiminden itibaren

için başvuruda bulunabileceklerdir. (Türkçe dil eğitimi alan ve hazırlık okuyacak olan Türkiye But

yabancı uyruklu öğrencilerden ders kayıtları aranmaz),

Türkiye Bursları, Türkiye Cumhuriyeti tarafından uluslararası öğrencilere verilen kamu kay

yükseköğrenim burslarıdır. Avrupa Birliği çerçevesinde yürütülen (Erasmus vb.) projeler ile Yüksd

Kurulu'nun ikili anlaşmalar çerçevesinde ya da üniversitelerin verdiği burslarla ülkemize gelen yab

uyruklu öğrenciler, Türkiye Bursları kapsamının dışındadır.

7) Öğrenci: İlkokul öğrencileri (1,2,3 ve 4 üncü sınıf) okul üniformaları ile otobüslerimizet
olup,sivil kıyafetli olmaları durumundave hafta sonları okul kimlik kartlarını göstermek kaydıile

otobüslerimizden faydalanacaklardır, şeklinde değiştirilmesi.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Elektronik Seyahat Kartları Uygulama ve Yürürlük Koşulları

4-MADDE 15 KARTIN KURAL DIŞI KULLANILMASI;

(3) Kartın kural dışı kullanıldığı anlaşılan kartlar bir (bir) yıl kullanım dışı bırakılır. Her kur

kullanımda aynı men cezası uygulanır.

5-MADDE 16 VİZE İŞLEMİ;
(1) Kişiselleştirilmiş kartların;

a) Elinde elektronik seyahat kartı olanlardan ortaokul, lise öğrencilerin vize başlangıçtarihl

eğitim-öğretim yılının başlangıç tarihinden itibaren başlar, o yılın Ekim ayının sonunda sona erer.

b) Elinde elektronik seyahat kartı olan önlisans, lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencisiil

baragrafta

in ilk

ınıfta

. 2 nci sınıf

yenikart

slusu

inakli

köğretim

ancl

inecek

al dışı

eri o yılın

e bu

programlardaki Türkiye Burslusu yabancı uyruklu öğrencilerin vize başlangıç tarihleri o yılın eğitim-öğretim

yılının başlamasıile 2 nci sınıfve üzeri okuyacak olanların üniversiteye yapacakları ders kayıt dönemlerinin

bitiminden itibaren vize işlemleri için başvuruda bulunabileceklerdir.

ders kaydının yapıldığının teyidiile başlar, o yılın ekim ayının sonunda sonaerer.

c) Gümrük Muhafaza Memuru, T.C.Posta ve Telgraf Teşkilatı A.Ş. Başdağıtıcı ve Dağıtıcıları, Orman

Muhafaza Memuru, Belediye Zabıta Memuru ve Büyükşehir Belediye personellerinin vize başlangiç tarihleri

o yılın Araluk ayı başından başlar, o yılın Aralık ayı sonundabiter.

d) D evlet Sporcusu, Emniyet Hizmetleri Sınıfı personeli, Eğitim Hizmetleri Sınıfı personeli

personeli, 60 yaş, Sarı Basın Kartı sahipleri, Gazieşi, anne, baba ve çocuklarına, Şehiteşi, anne, I

çocuklarına vize süreleri vize başlangıç tarihinden (başvuru tarihi) itibaren | (bir) yıl süreyle geçer

işlemleri, vi ze bitiş tarihinden | (bir) ay önce başlar.

, TÜİK
aba ve

idir. Vize

e) Harcırah kartı kullanıcılarının vize süreleri, yılın Ocak ayında başlar, yılın Aralık ayında (biter

(Aralık ayı öncesinden vize yapılmaz, zira seyahat kartı bedelleri her yıl değiştiği ve değişen fiyatların

uygulanmas.ı Ocak ayından başlar, o yılın Aralık ayının sonuna kadar geçerli olur.)

f) Elektronik kart için müracaat edilecektarihten itibaren 65 yaş üstü vatandaşlar için uygulanacak vize

tarihleri 5 (teş) yılda bir, Refakatçili veya Refadikart sahiplerinden sürekli engelli sağlık kurulu

o

raporu olanl ar 5 (beş) yılda bir, Refakatçili vefaRetake
  

    

 

gelli kart sahiplerinden süresi bell

1Sa

engelli 



sağlık kurulu raporu olanlar sağlık kurulu raporunda yazdığı süre kadar (5 (beş) yılı geçmemekka;

vizesi yapılacaktır.

1 ile)

(4) Vize işlemlerinde elektronik ücret toplama sisteminde, belediye meclisi tarafından alınahkarar

doğrultusundabelirtilen miktar kadar vize ücretialınır. Vize ücreti alınmayacak olanlar aşağıdabeli

a) 65 yaş kartı,

b) Refakatçili veya refakatçisiz engelli kartı,

c) Devlet sporcusu kartı,

ç) Şehit eşi, anne, baba ve çocuklarına verilen kartı,

d ) Gazi,eşi, anne, baba ve çocuklarınaverilen kartı,

€) Ortaokuldan liseye, liseden üniversiteye geçişlerde verilen ücretli kartlarda,

6- MADDE 17 KARTIN KAYBEDİLMESİ;
(1) Herhangi bir sebeple kaybedilenkişiselleştirilmiş seyahat kartlarından (kart sahibi dışını

irtilmiştir.

da karti

kullananlar hariç), Ulaşım Dairesi Toplu Taşıma Şube Müdürlüğüneteslim edilenleriçin, kart kullânıcısının

yazılı müracaatı halinde, kendilerine bir tutanakla kartı iade edilir. Kullanıcının kayıp kartını bulam

halinde, yeni kart çıkarmak için Ulaşım Dairesi Toplu Taşıma Şube Müdürlüğünün kart başvuru se

müracaat yapması gerekmektedir. Başvuru koşulları yerine getirildiğinde (indirimli ve ücretsiz kart

süresi geçmişolanlar için vize işlemleri sırasında alınan evraklar istenilecek, diğer durumlarda kim

fotokopisiistenilecektir), kart bedeli ödenerek yeni kartı ilgili kişiye verilir.

ALTINCI BÖLÜM
Genel Hükümler

7-MADDE21 CEZAİ SORUMLULUK;

aması

rvisine

lardan vize

İlik

- (1) Bu yönetmelik hükümlerine göre, tarafımızca üretilerek sistemimizde kullanılan elektronik ücret

toplamakartlarının sahtesini yaptırarak kullanmak isteyenler hakkında, Büyükşehir Belediyesince,

CumhuriyetSavcılığına gerekli müracaatlar yapılarak, Türk Ceza Kanunu'nun ilgili maddelerinin

uygulanmasınıtalep edebilir.

İPTAL EDİLMESİ GEREKEN MADDELER
BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

I-MADDE 4 TANIMLAR;

1) Engelli Refakatçisi: Sağlık Kurulu raporunda ağır engelli olduğu belirtilen engellilerin kendileri ile

birlikte, birden fazla olmamak üzere beraber seyahatettikleri kişileri,

İKİNCİ BÖLÜM
Genel Başvuru Koşulları

2-MADDE 6 ÜCRETSİZ ELEKTRONİK KARTLARI İLE SEYAHAT HAKKINDAN
YARARLANACAKLAR VE BAŞVURU KOŞULLARI ;

4)Engelli Refakatçisi: Refakatçi hakkı vardır ibaresi olan engellinin; engelli kimlik karti yal
ER

engelli olduğunu belirten sağlık kurulu raporuLomüracaatları kabuledilecektir.
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