T.C.
DÜZCE BELEDİYESİ
SEYAHAT KARTLARI YÖNETMELİĞİ
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç
Madde 1- Hizmet alanı sınırları içerisinde Düzce Belediyesi tarafından işletilen, işlettirilen, koordine
edilen ve denetlenen toplu taşıma araçları ile yolculuk yapanlar tarafından, elektronik ücret toplama
sistemi kapsamında kullanılacak olan toplu taşıma seyahat kartlarının türleri, başvuru ve verilme
koşulları ile uygulamaya dair esasları düzenlemektir.
Kapsam
Madde 2- 4736 sayılı “Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Ürettikleri Mal ve Hizmet Tarifeleri ile Bazı
Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun” çerçevesinde, Düzce Belediyesi hizmet alanı
sınırları içerisinde elektronik ücret toplama sistemine entegre olmuş toplu taşıma araçlarından “tam
ücretli”, “indirimli ücretli” ve “ücretsiz” faydalanma hakkına sahip olanları kapsar.
Dayanak
Madde 3- Bu yönetmeliğe;
657 sayılı Devlet Memurları Kanunu,
1005 sayılı İstiklal Madalyası Verilmiş Bulunanlara Vatani Hizmet Tertibinden Şeref Aylığı
Bağlanması Hakkında Kanunu,
1608 sayılı Umuru Belediyeye Müteallik Ahkamı Cezaiye Kanun,
2022 sayılı 65 Yaşını Doldurmuş Muhtaç, Güçsüz ve Kimsesiz Türk Vatandaşlarına Aylık Bağlanması
Hakkında Kanunu,
2330 sayılı Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanun,
2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu,
2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanunu,
3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu,
4736 sayılı Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Ürettikleri Mal ve Hizmet Tarifeleri ile Bazı Kanunlarda
Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunu,
5393 sayılı Belediye Kanunu,
5429 sayılı Türkiye İstatistik Kanunu,
5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu
5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu,
5584 sayılı Posta Kanunu,
5774 sayılı Başarılı Sporculara Aylık Bağlanması ile Devlet Sporcusu Unvanı Verilmesi Hakkında
Kanun,
6245 sayılı Harcırah Kanunu,
22286 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığınca Aylık Bağlananlara
Verilecek Tanıtım Kartları Ve Ücretsiz Seyahat Kartları Yönetmeliği,
24665 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2002/3654 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı,
24678 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2002/3700 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı
24717 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2002/3835 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı,
24772 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2002/4109 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı,
27586 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2010/404 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı,
28173 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Özürlülük ölçütü, sınıflandırılması ve özürlülere verilecek
Sağlık Kurulu raporları hakkında yönetmelik”,
Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat, İşletme Fakülteleri Öğretim ve Sınav Yönetmeliği.
yasal dayanak teşkil etmektedir.
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Tanımlar
Madde 4- Bu yönetmelikte geçen;
a) İdare (Belediye) : Düzce BelediyeBaşkanlığını,
b) Yüklenici
: Elektronik Ücret Toplama Sistemisorumlusu,
c) İşletici
: Bu Yönetmelik uyarınca çalıştırılan Özel Halk Otobüslerinin gerçek veyatüzel
kişiliğe haizişleticisi,
d) Ulaştırma Hizmetleri Müdürlüğü: Düzce Belediyesi Ulaştırma HizmetleriMüdürlüğü’nü,
e) Toplu Taşıma Araçları: Belediye adına Ulaştırma Hizmetleri Müdürlüğü tarafından işletilen veya
işletilecek olan Belediye Otobüsleri ile Belediyenin koordinasyonu ve denetiminde bir imtiyaz
sözleşmesine bağlı olarak süreli tahsis edilen hatlarda gerçek veya tüzel kişilerce işletilen Özel Halk
Otobüslerini,
f) Diğer Toplu Taşıma Araçları: Belediye Otobüsü ve Özel Halk Otobüsü dışında kalan ve şehir içi
ve/veya şehirlerarası yolcu taşımacılığı yapan diğer toplu ulaşımaraçlarını,
g) Öğrenci: Resmi ve özel ilköğretim, ortaöğretim ve yükseköğretim kurumlarında kayıtlı olarak
eğitim gören örgün ve açık öğrenim öğrencilerini,
h) Eğitim ve Öğretim Hizmetleri Sınıfı Personeli: Milli eğitim bakanlığına ve Yüksek Öğrenim
Kurumuna bağlı örgün eğitim kurumlarında görev yapanöğretmenleri,
i) Özürlü: T.C. Başbakanlık Özürlüler İdaresi Başkanlığınca verilen Özürlü Kimlik Kartı veya Sağlık
Bakanlığı tarafından belirlenmiş sağlık kurulu raporlarını düzenlemeye yetkili sağlık kurumları ve
hakem hastanelerinden alınmış 14 Ocak 2012 tarih ve 28173 sayılı resmi gazetede yayımlanan
“Özürlülük ölçütü, sınıflandırılması ve özürlülere verilecek Sağlık Kurulu raporları Hakkında
yönetmelik” hükümleri doğrultusunda düzenlenmiş Sağlık Kurulu Raporu ile %40 ve üstü özürlü
olduğunu belgeleyenkişileri,
j) Özürlü Refakatçisi: Sağlık Bakanlığı tarafından belirlenmiş sağlık kurulu raporlarını düzenlemeye
yetkili sağlık kurumları ve hakem hastanelerinden alınmış 14 Ocak 2012 tarih ve 28173 sayılı resmi
gazetede yayımlanan “Özürlülük ölçütü, sınıflandırılması ve özürlülere verilecek Sağlık Kurulu
raporları Hakkında yönetmelik” hükümleri doğrultusunda düzenlenmiş Sağlık Kurulu Raporu ile
%60 ve üstü ağır özürlü olduğunu belgeleyen kişilere ve özür oranı %40 ve üstü olan zihinsel
engelli kişilere Refakatçisi ile birlikte kullanabileceği Kişiselleştirilmiş Ücretsiz Seyahat taşıma
kartını,
k) 65 Yaş: 65 Yaşını doldurmuş T.C vatandaşı kişileri kapsar.
l) Muhtaç, Güçsüz ve Kimsesiz: 2022 sayılı 65 Yaşını Doldurmuş, Muhtaç, Güçsüz ve Kimsesiz
Türk Vatandaşlarına Aylık Bağlanması Hakkında Kanun kapsamında kendilerine aylık bağlanan
kişileri,
m)Şehitlerin Dul Eşleri, Yetimleri, Anneleri ve Babaları: 1005 sayılı İstiklal Madalyası Verilmiş
Bulunanlara Vatani Hizmet Tertibinden Şeref Aylığı Bağlanması Hakkında Kanun, 3713 sayılı
Terörle Mücadele Kanunu ve 2330 sayılı Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkındaki Kanun
kapsamında kendilerine aylık bağlanan Şehitlerin Eşlerini, Anneleri ve Babaları ile Şehit olan anne
ve babalarından yetim aylığı aldıkları müddetçe, Sosyal Güvenlik Kurumundan yetim aylığı dışında
aylık veya gelir almayan ve bu Kuruma tâbi olarak çalışmayan Yetim Çocuklarını,
n) Gaziler ve Maluller ile Eşleri: 1005 sayılı İstiklal Madalyası Verilmiş Bulunanlara Vatani Hizmet
Tertibinden Şeref Aylığı Bağlanması Hakkında Kanun, 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu ve
2330 sayılı Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkındaki Kanun kapsamında kendilerine aylık
bağlanan; İstiklal Savaşı, Kore Savaşı ve Kıbrıs Barış Harekatına fiili olarak katılan Gaziler ve Harp
Malulleri ile Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü,
Sahil Güvenlik Komutanlığı, Milli İstihbarat Teşkilatı Mensupları, Mahalle ve Kır Bekçileri,
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o)

p)

r)

s)
t)

u)
v)
y)

Orman Memurları, Gümrük Muhafaza Memurları ve Sağlık Personelinden terörle mücadele
esnasında yaralanan veya sakatlanan Vazife Malullerini ve bu Gazi ve Malullerin Eşleri ile
kendilerinin vefatları halinde aylık bağlanan DulEşlerini,
Emniyet Hizmetleri Sınıfı Personeli: Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesinde kadrolu ve fiilen
görev yapmakta olan Bekçi, Polis, Komiser Muavini, Komiser, Başkomiser, Emniyet Müfettişi,
Polis Müfettişi, Emniyet Amiri, Emniyet Müdürü ve Emniyet Müdürü sıfatını kazanmış emniyet
mensupları ile Düzce Belediyesi sınırları içerisinde fiilen görev yapan Jandarma Genel Komutanlığı
bünyesindeki Subay, Astsubay, Uzman J. Çavuşları ile Uzman Erbaşları,
Harcırah Kanununa Tabi Olanlar: Kamu Kurum ve Kuruluşlarında görevli personel içerisinden,
6245 sayılı Harcırah Kanununun 48. Maddesi uyarınca, tahsildar, yoklama memuru, mutemet,
veznedar, satın alma memuru, tebliğ memuru, posta veya evrak dağıtıcısı, takip memuru, mübaşir
kadrolarında fiilen görevli ve Belediye sınırları içerisinde seyyar olarak görev yapmakta olan
gerekli vizeleri alınmış memur vehizmetlileri,
Posta Dağıtıcıları: 406 sayılı Telgraf ve Telefon Kanunu ile 5584 sayılı Posta Kanununa göre T.C.
Posta ve Telgraf Teşkilatı Genel Müdürlüğü bünyesinde görev yapan 657 sayılı Devlet Memurları
Kanununa tabi üniformalı postacı vedağıtıcıları,
Basın Mensupları: T.C. Başbakanlık Basın Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğünce verilmiş
Sarı Basın Kartı ve Sürekli Basın Kartısahipleri.
TÜİK Personeli: 5429 sayılı Türkiye İstatistik Kanununun 49.Maddesi uyarınca, Belediye hizmet
alanı içerisinde sayım, araştırma, inceleme, denetleme ve veri kalite kontrolü için geçici görevle
sahada görevlendirilen Türkiye İstatistik Kurumupersonelini,
Belediye Zabıtası: Belediyede fiilen görev yapmakta olan zabıta kadrosundaki BelediyeZabıtasını,
Belediye Personeli: Düzce Belediyesinde kadrolu olarak görev yapan memur, sözleşmeli ve işçi
personeli ile müteahhitpersoneli,
Sivil: Yukarıdaki tanımlar arasında yer almayan ve Toplu Taşıma Araçlarından tam ücret ödeyerek
yararlanankullanıcıları,

z) Seyahat Kartı: Üzerine biniş değeri yüklenilebilen, yolcuların toplu taşım araçlarını kullanmalarında
ve/veya aktarma yapmalarında yolculuk bedelinin tahsilinde kullanılan, kullanıldıkça üzerine yüklenmiş
biniş değeri azalan, gerektiğinde üzerine kimlik bilgilerinin yazıldığı fotoğrafla kişiselleştirilebilen, bir son
kullanma tarihi olan ve içinde bu kartla yapılan yolculuklarla ilgili istatistiksel bilgiler saklanan, sistemde
bilet yerine kullanılan “temassız elektronik kart”ları,
aa) Manyetik Bilet: Seyahat Kartı sahibi olmayan kişilere seçenek sunmak için bir biniş imkânı sağlayan
üzerine tekrar dolumu yapılmayan kullan at bileti ifade eder.
bb) Kişiselleştirme İşlemi: İndirimli veya ücretsiz Seyahat kartlarının üzerine, kart sahibinin fotoğrafı ile
birlikte adı, soyadı, kurumu, görevi vb bilgilerin bastırılarak seyahat kartlarının kişiye özel hale
dönüştürülmesiişlemini,
cc) Vize İşlemi: İndirimli veya ücretsiz Seyahat kartı sahibi olanların gerekli koşullarının geçerliliğinin
devam edip etmediğinin kontrolü ve başvuru belgelerinin güncellenmesi amacıyla, Kişiselleştirilmiş Seyahat
Kartlarının kullanım sürelerinin uzatılma işlemini ifade eder.

dd) Devlet Sporcusu:24/06/2008 tarihli ve 5774 sayılı Başarılı Sporculara Aylık Bağlanması ile
Devlet Sporcusu Unvanı Verilmesi Hakkında Kanuna göre aylık bağlananların kendileri.
ee) Yolcu Aktarma : Yolcuların seyahatleri esnasında aynı biletle bir toplu taşıma aracından,
diğerine binerek yolculuğunu tamamlamasını
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İKİNCİ BÖLÜM
Elektronik Ücret Toplama Sistemi, Seyahat Kart Türleri ve Manyetik Bilet
Elektronik Ücret Toplama Sistemi (EÜTS)
Madde 5- Düzce Belediyesi belediye ve mücavir alan sınırları içinde çeşitli güzergahlarda farklı tür ve
boyutta araçların hizmet verdiği toplu ulaşım sisteminde, Toplu Taşıma Araçları ile yapılan ve gün
içinde sürekli değişkenlik gösteren yolculuk talebi verilerinin toplanması ve analizi ile bu araçların
ekonomik, verimli ve entegre bir biçimde işletilmesi, yolculuk bedelinin elektronik kartlar ve bilet
kullanılarak ödenmesini sağlayan sistemi,
Seyahat Kartları
Madde 6- Toplu Taşıma Araçlarından sık ve düzenli olarak yararlananlar için bu Yönetmelikte
tanımlanan kullanıcılar tarafından biniş ücretini ödeme oranına göre, Seyahat Kartı ile “tam ücretli”,
“indirimli ücretli” ve “ücretsiz” biniş imkânı sağlayan,
(a) Tam SeyahatKartı,
(b) İndirimli SeyahatKartı,
(c) Serbest SeyahatKartı
olmak üzere üç farklı Seyahat Kartı kategorisi belirlenmiştir.
Kişiselleştirilmiş Seyahat Kartları
Madde 7- Tam-Kart dışındaki diğer Seyahat Kartları, adı, soyadı vb. diğer gerekli kullanıcı bilgilerini
de içeren fotoğraflı ve kişisel kullanıma özel toplu taşıma seyahat kartlardır. Bu kişisel kullanıma özel
seyahat kartları, bireysel veya toplu başvuru üzerine, gerekli belgelerin ibrazı ve ilan edilen kart
bedelinin ödenmesi karşılığı yetkili Kart81 kişiselleştirme ofislerinde tanzim edilir ve kart sahibinden
başvuruda alınan gerekli belgeler arşivlenir.
Manyetik Biletler
Madde 8- Seyahat Kartı sahibi olmayanlara seçenek sunmak ve Toplu Taşıma Araçlarını seyrek
kullanalar ile şehir dışından kısa süreliğine gelenlerin faydalanması için bir biniş imkânı sağlayan
Manyetik Bilet (Kullan At Bilet) kullanılacaktır.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Seyahat Kartları Türlerinden Yararlanacak Olanlar, Başvuru Koşulları ve Usulleri
Tam Seyahat Kartlarından Yararlanacak Olanlar
Madde 9- Yasal mevzuat uyarınca toplu ulaşım hizmetlerinden ücretsiz veya indirimli yararlanma
hakkı bulunmayan (sivil) kullanıcılar, sadece tam ücretli biniş imkânı sunan toplu taşıma seyahat
kartından (Tam Seyahat Kartı) yararlanırlar. Elektronik Ücret Toplama Sistemine entegre Toplu
Taşıma Araçlarında geçerli İndirimli ve Öğrenci Seyahat Kartlarıyla biniş ücretlerinin
hesaplanmasında baz teşkil edecek ücret, Tam Seyahat Kartı ile Toplu Taşıma Araçlarına biniş
ücretidir.
İndirimli Seyahat Kartlarından Yararlanacak Olanlar, Başvuru Koşulları ve Usulleri
Madde 10- İndirimli Seyahat Kartlarından yararlanacaklardan;
a) Öğretmenler:
1. 1 adet vesikalıkfotoğraf,
2. Nüfus cüzdanıfotokopisi,
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3. Düzce Belediye ve mücavir alan sınırları içinde oturduğuna dair ikametgah belgesi veya
görev yeribelgesi,
istenir. Şehir içi ulaşımda Toplu Taşıma Araçlarını kullanımlarında, Tam-Kart ile biniş ücreti
üzerinden %20 indirim oranı sağlayan “Öğretmenler İçin İndirimli Seyahat Kartından”yararlanırlar,
b) Öğrenciler:
1. 1 adet vesikalıkfotoğraf,
2. Nüfus cüzdanıfotokopisi,
3. Öğrenci Kimlik kartı fotokopisi ya da öğrenimbelgesi,
istenir. Yabancı öğrenciler ayriyeten pasaport fotokopisi getirecektir. Şehir içi ulaşımda Toplu Taşıma
Araçlarını kullanımlarında, Tam-Kart ile biniş ücreti üzerinden %30 indirim oranı sağlayan öğrenciler
için indirimli seyahat kartından yararlanırlar.
Serbest Seyahat Kartlarından Yararlanacak Olanlar, Başvuru Koşulları ve Usulleri
Madde 11- Serbest Seyahat Kartından yararlanacaklar;
a) Şehitlerin Dul Eşleri, Yetimleri, Anneleri veBabaları:
1. 1 adet vesikalıkfotoğraf
2. Sosyal Güvenlik Kurumundan adına düzenlenmiş ve üzerinde "SERBEST" ibaresi bulunan
kartın aslı vefotokopisi,
b) Gaziler ve Maluller ile Eşleri:
1. 1 adet vesikalıkfotoğraf
2. Sosyal Güvenlik Kurumundan adına düzenlenmiş ve üzerinde "SERBEST" ibaresibulunan
kartın aslı vefotokopisi,
c) Emniyet Hizmetleri Sınıfı Personeli:
1.
2.
3.

1 adet vesikalıkfotoğraf
Nüfus Cüzdanıfotokopisi
Bağlı oldukları kurumdan kadrosunun onaylı talepyazısı,

d) 65 Yaş
1. 1 adet vesikalıkfotoğraf,
2. Nüfus cüzdanıfotokopisi,
istenir. Şehir içi ulaşımda Toplu Taşıma Araçlarını kullanımlarından ücretsiz olarak yararlanırlar.
e) PostaDağıtıcıları:
1.
2.
3.

1 adet vesikalıkfotoğraf
Nüfus Cüzdanıfotokopisi
Bağlı oldukları kurumdan kadrosunun onaylı talepyazısı,

f) BasınMensupları:
1. 1 adet vesikalıkfotoğraf
2. Nüfus Cüzdanıfotokopisi
3. T.C. Başbakanlık Basın ve Yayın Genel Müdürlüğünce verilmiş Sarı Basın Kartı sahipleri
için, Sarı Basın Kartı aslı vefotokopisi
4. Yerel basın mensupları, yerel TV muhabir ve kameramanları, yerel radyo muhabirleri için,
işyerlerinden çalıştıklarına dair yazı ve SSK primlerinin dönem bordrolarının yatırıldığına ilişkin
belge,
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g) Muhtaç, Güçsüz ve Kimsesizler:
1. 1 adet vesikalıkfotoğraf
2. Nüfus Cüzdanıfotokopisi
3. SGK Primsiz Ödemeler Daire Başkanlığından gönderilen bilgi mektubu ya da Düzce Sosyal
Güvenlik Kurumundan alınan 2022 S.K. tabi olduğuna dair onaylıyazı,
h) %40 ve Üzeri Raporlu Özürlüler:
1. 1 adet vesikalıkfotoğraf
2. Nüfus Cüzdanıfotokopisi
3. T.C. Başbakanlık Özürlüler İdaresi Başkanlığınca verilen Özürlü Kimlik Kartı aslı ve
fotokopisi veya Sağlık Bakanlığı tarafından belirlenmiş sağlık kurulu raporlarını düzenlemeye
yetkili sağlık kurumları ve hakem hastanelerinden alınmış “Özürlülük ölçütü, sınıflandırılması ve
özürlülere verilecek Sağlık Kurulu raporları Hakkında yönetmelik” hükümleri doğrultusunda
düzenlenmiş aslı gibidir onaylı Sağlık KuruluRaporu,
i) Refakatçiler:
1. 1 adet vesikalıkfotoğraf
2. Nüfus Cüzdanı aslı vefotokopisi
3. Tam teşekküllü Devlet Hastanesinden alınmış ağır özürlü olduğunu belgeleyen Sağlık kurulu
raporu,
Özürlü ve refakatçisi için tek kart düzenlenecek olup, özürlüler beraberlerinde refakatçileri
olmadan, refakatçilerde beraberlerinde özürlü olmadan ulaşım araçlarından ücretsiz yararlanamazlar.

j) Belediye Personeli:
1. 1 adet vesikalıkfotoğraf
2. Nüfus Cüzdanıfotokopisi
3. Kurumlarından bir üstyazı,
k) Türkiye İstatistik Kurumu Görevlileri:
1. 1 adet vesikalıkfotoğraf
2. Nüfus Cüzdanıfotokopisi
3. Bağlı oldukları kurumdan kadrosunun onaylı talepyazısı,
m) Harcırah Kanununa Tabi Olanlar:
1. Personelin onaylı kadro listesi ve talepyazısı,
2. Maliye Bakanlığınca tespit edilenücret,
3. 1 adet vesikalıkfotoğraf,
4. Nüfus Cüzdanıfotokopisi
n) Mahalle ve Mücavir Alan Muhtarları
1. Adet vesikalıkfotoğraf
2. Nüfus Cüzdanıfotokopisi
3. Muhtarlık mazbatasıfotokopisi
11. maddenin a,b,c, d fıkraları ile f fıkrası 4 numaralı bendi kapsamına girenler ilgili kendi
tanıtım kartları ile seyahat edebilecekler, ayıca talep ederlerse Serbest Kart alabileceklerdir.
Manyetik Biletlerden Yararlanacak Olanlar
Madde 12- Sık ve düzenli olarak Toplu Taşıma Araçlarını kullanmayanlar ve şehir dışından gelenlerin
günübirlik şehir içi yolculuklarında Toplu Taşıma Araçlarından yararlanabilmeleri için tek biniş
imkânı sağlayan Manyetik Bilet (Kullan At Bilet) uygulamasındanyararlanırlar.
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Diğer Kullanıcılar
Madde 13- Anaokullarında eğitim gören öğrenciler ile okul öncesi çocuklar, seyahat kartı veya bilet
talep edilmeksizin Toplu Taşıma Araçlarından ücretsiz yararlanırlar.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Seyahat Kartlarının Veriliş ve Uygulama Koşulları
Kişiselleştirilmiş Seyahat Kartlarının Tanzimi
Madde 14- Başvuru koşullarını taşıyan kullanıcı tarafından seyahat kartı başvuru formunun
doldurulması, gerekli belgelerin ibrazı ve talep edilen toplu taşıma seyahat kartının bedelinin ödenmesi
sonrası, başvurunun onaylanması halinde, fotoğraflı, isimli, seri numaralı ve kurumunu veya veriliş
nedenini içeren bilgilerin yer aldığı kişiselleştirilmiş toplu taşıma seyahat kartı tanzim edilir.
Kartlarının Kullanılması
Madde 15- Kart sahipleri aşağıdaki hususlara uymakla yükümlüdürler.
a- Kişiselleştirilmiş kartlar kişiye mahsus verilir. Bu kartların başkası tarafından kullanılmasıyasaktır.
b- Kişiselleştirilmiş kart sahipleri toplu taşım araçlarına binerlerken denetim görevlisi veya sürücünün
uyarısına gerek kalmadan kart ve biletlerini göstermekle ve bilet/kart okuma cihazına okutmakla
yükümlüdür. Kişiselleştirilmiş kartını göstermeyenler verilen haklardanyararlanamazlar.
c- Yolcular kart ya da bilet kullanmadan seyahatedemezler.
Seyahat Kartlarının Kural Dışı Kullanımı
Madde 16- Bu yönetmelikte yer alan toplu taşıma indirimli ya da ücretsiz seyahat kartları, kart sahibi
dışında üçüncü şahıslar tarafından kullanıldığında ya da süresi dolduğu halde kullanıma devam
edilmesi durumunda adı geçen seyahat kartı sürücü ya da denetim görevlileri tarafından alınır ve
Ulaştırma Hizmetleri Müdürlüğüne teslimedilir.
İndirimli veya ücretsiz seyahat kartlarının, başkası tarafından kullanıldığı tespit edilerek geri
alınanlar; İlk tespitte 30 gün, tekrarında seyahat kartı 1 yıl süre ile alıkonulur.
Kartların Yenilenmesi
Madde 17- Herhangi bir sebeple yıpranmış, resmi ya da yazıları silinmiş ve kullanım dışı kalmış
kişiselleştirilmiş seyahat kartı, başvuru üzerine iptal edilerek kullanıma kapatılacak ve talep edilmesi
halinde başvuru koşullarının sağlanması ve kart bedelinin ödenmesi suretiyle bu seyahat kartı
yenilenebilecektir. Arızalanan kartın içinde bakiye varsa, yeni verilecek karta aktarılacaktır. Üretim
hatasından veya manyetik arızadan kaynaklanan durumlarda kart ücretsiz olarak yenilenir.
Kartların Kaybedilmesi
Madde 18- Herhangi bir sebeple çaldırılan veya kaybedilen kişiselleştirilmiş seyahat kartları, başvuru
halinde iptal edilir ve kullanım dışı bırakılır. Talep olması halinde, başvuru koşulları sağlanıyorsa, kart
bedeli ödenerek yeni kişiselleştirilmiş kart düzenlenebilir.
Kişiselleştirilmiş Seyahat Kartlarının Vizesi
Madde 19- Kullanıcıların indirimli veya ücretsiz kullanım haklarında değişiklik olup olmadığının
kontrolü, kişisel bilgilerinin güncellenmesi ve kart kullanım süresinin uzatılması amacıyla
kişiselleştirilmiş seyahat kartları ilan edilen vize ücretinin her yıl için ödenmesi karşılığı müracaat
tarihinden itibaren ;
a) İlköğretim öğrencileri için kademeli olarak öğrenim süresince(4+4) ile sınırlı,
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b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)

Lise öğrencileri için kademeli olarak 4 yıl süreile sınırlı,
Üniversite ve yüksek okullar için kademeli olarak 2-4yıl süreile sınırlı,
Milli eğitim personeli için her yıl,
Özürlü-Refakatçiler için raporları sürekli ise 3 yıl süre ile değilse raporda belirtilen sürekadar,
Muhtaç, Güçsüz ve Kimsesizler için 2 yıl,
65 yaş üstü serbest kartlılar için 2yıl süreile,
Diğerleri için bir yıllık süreile

geçerlidir. Başvuru koşullarını taşımaları kaydıyla sahip oldukları kartlarını vize ettirerek
yürürlüklerini devam ettirirler. Geçerlilik süresi dolduğu halde vize işlemi yapılmamış ücretsiz seyahat
kartları kullanım dışı bırakılır. Ücretsiz seyahat kartı kapsamı dışında kalan kullanıcılar vizeleme
işlemini gerçekleştirmemişse, kartları kullanım dışı kalmayarak kart bakiyelerinden düşecek Tam kart
tarifesi ile seyahat ederler. İndirimli seyahat kartı kullanan bir kişinin vefatı halinde aileden birinci
dereceden yakınına kart bakiyesinin devri sağlanacaktır.
Cezai Sorumluluk
Madde 20- Bu Yönetmelik hükümlerine göre, kullanıcılara verilecek olan toplu taşıma indirimli ve
ücretsiz seyahat kartlarının sahtesini yapmaya ve kullanmaya teşebbüs edenlerin tespiti halinde,
Belediye Başkanlığınca Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunularak sorumlular hakkında
Türk Ceza Kanununun ilgili maddelerine göre işlem yapılması talep edilecektir.
BEŞİNCİ BÖLÜM
Toplu Taşıma Seyahat Kartlarının Biçimi, Tarife ve Kart Bedelleri, Aktarma Tarifeleri,
Yürürlük, Yürütme ve Yetki
Kartların Biçimleri
Madde 21- Toplu Taşıma Seyahat Kartlarının tanım ve şekilleri Düzce Belediyesi Başkanlığı
tarafından belirlenir.
Kartlarla Biniş Tarifeleri ve Kart Bedelleri
Madde 22- Tüm toplu taşıma biniş tarifeleri ve seyahat kartları kart bedelleri Belediye Meclisince
belirlenir.
Yolcu Aktarma
Madde 23-Yolcularıntoplu taşıma araçlarına biniş saatinden itibaren 30 dakika içinde başka bir toplu
taşıma aracına binmeleri halinde tek bilet tutarı biniş ücreti alınır. Aktarmalarda alınan biniş ücreti ilk
toplu taşıma aracı havuz hesabına gerçekleştirilir.
Yükümlülük
Madde 24- Düzce Belediyesi, yüklenici ve işleticileri bu yönetmelikte yer alan hususlarla ilgili kendi
sorumluluk alanlarına giren iş ve işlemleri gerekli sürede yerine getirme konusunda yetkili ve
yükümlüdürler.
Yürürlük
Madde 25- Bu yönetmelikten sonra çıkan ilgili kanun, kanun hükmünde kararnameler ve Bakanlar
Kurulu kararları ya da bu sayılanlardaki değişiklikler uygulanır.
Madde 26- Bu yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde Belediye Başkanlığı emir ve talimatları
uygulanır.
Madde 27- İşbu Yönetmelik, Belediye Meclisi’nce onaylanıp ilanını takip eden günden itibaren
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yürürlüğe girer ve yürürlüğe girmesinden önceki tüm uygulamalar bu yönetmeliğe göre düzenlenir.
Yürütme
Madde 28- Bu yönetmelik hükümleri Düzce Belediye Başkanlığı tarafından yürütülür.
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