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Meclis Hukuk ve Mevzuat Komisyonunun 07/02/2018 tarihli ve 2 sayılı raporu ile Meclis
Çevre Sağlık ve Ulaşım Komisyonunun 07/02/2018 tarih ve 1 sayılı raporu okundu.
Sivas Belediye Başkanlığı Özel Halk Otobüsleri Çalışma ve Seyrüsefer Yönetmeliğinde
değişiklik yapılmasının istenildiği anlaşıldı.
YAPILAN GÖRÜŞME SONUNDA:
Belediye Meclisi’nin Şubat ayı toplantısı 07/02/2018 tarihli birleşiminde Meclis Hukuk ve
Mevzuat Komisyonu ile Meclis Çevre Sağlık ve Ulaşım Komisyonuna havale olunan Sivas Belediye
Başkanlığı Özel Halk Otobüsleri Çalışma ve Seyrüsefer Yönetmeliğinde değişiklik yapılması ile
ilgili Meclis Hukuk ve Mevzuat Komisyonu ile Meclis Çevre Sağlık ve Ulaşım Komisyonlarınca
gerekli incelemeler yapılarak 07/02/2018 tarihli raporları Meclisimize sunulmuş olup;
Meclisimizin incelemesi sonunda; 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 18. maddesinin (m)
bendine istinaden; olunan Sivas Belediye Başkanlığı Özel Halk Otobüsleri Çalışma ve Seyrüsefer
Yönetmeliğinde değişiklik yapılmasına, Meclis Hukuk ve Mevzuat Komisyonu ile Meclis Çevre
Sağlık ve Ulaşım Komisyonu raporlarının geldiği şekliyle kabulüne yapılan işaretle oylamada oy
çokluğu ile karar alındı.07/02/2018

T.C.
SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI
ÖZEL HALK OTOBÜSLERİ ÇALIŞMA VE SEYRÜSEFER YÖNETMELİĞİNDE
DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK
MADDE 1 - (1) Sivas Belediye Meclisinin, 06/10/2016 tarih ve 405 sayılı kararı ile kabul
edilen, Sivas Belediyesi Özel Halk Otobüsleri Çalışma ve Seyrüsefer Yönetmeliğinin
10.maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“a)Toplu taşım sisteminde hizmet veren mevcut araçlar yolcu, çevre ve seyahat konforunu
sağlamak için aşağıda sayılan özellikler çerçevesinde sadece sıfır km araçlarla araç değişim yılı,
araç değişim modeli olarak da kabul edilerek araçların değişimi sağlanacaktır. Özel Halk Otobüsü
sahipleri ve hissedarları 23 Şubat 2018 günü mesai bitimine kadar araç alımında ilgili firma ile
belirlenen araçların satın alma işlemini veya sözleşmesini yapmış olacaklardır. Satın alınacak
araçlarda Türkiye Cumhuriyeti Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından alınmış araç tip onay
belgesi (aksam onayı, sistem onayı, tip onayı) uygunluk belgesi şartı aranacaktır.
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07/02/2018 tarih ve 119 nolu kararın devamı
Araçlar sözleşmeleri yenilendiği sürece Belediye Meclisinin belirlemiş olduğu model ve
hizmet yaş sınırına kadar çalışabilirler.
1) Araçlar düşük şaseli olup, engelli bireylerin binebilecekleri engelli rampası olan tip onay
uygunluk belgesinde araç uzunluğu da 8 metre ve üzeri araçlar olacaktır.
2) Araç değişiminde yeni alınacak olan araçlarda minimum yolcu kapasitesi toplamda 60
kişi olacaktır.
3) Motor kısmı aracın arkasında konumlanmış olmalıdır.
4) Süspansiyon sisteminde hava körüğü ve amortisör bulunmalıdır.
5) Araçlarda mutlak suretle klima ve webasto (ısıtma sistemi) ile havalandırma sistemi
olmalıdır. Araçta açılabilir camlar bulunmalıdır.
6) Araç içi en az 1 ay kayıt yapabilen ve Belediyenin erişimine açık online izlenebilen
kamera düzeneği ile her durağı sesli ve görüntülü bilgilendirme ekranları ile bütünleştirecek yolcu
bilgilendirme sistemi bulunmalıdır.
7) Araç sürücülerinin yolcularla ilişiğini kesebilecek şekilde şoför mahalli kabinli olmalıdır.
8) Yeni alınacak araçların sisteme son dahil tarihi 31 Mayıs 2018 tarihi olacaktır. Bu tarihten
sonra değişimi yapılmamış araçlar çalıştırılmayacaktır.
9) Araç değişim sürecinde yeni araç alacak olan araç sahibi ve hissedarları, alınacak
araçlarda sürüş emniyeti (otomatik vites) çevreci, alçak taban, euro 6 motor ve 8,5 metre veya üzeri
özelliklerinin tamamını taşıyan araçlarla değişimde bulunanlar bu araçlarını maksimum 12 senelik
süre zarfında hatta kullanabileceklerdir. Yeni araç alan ancak araçları sürüş emniyeti (otomatik
vites) çevreci, alçak taban, euro 6 motor ve 8,5 metre veya üzeri özelliklerinin tamamını taşıyan
araçlarla değişimini yapmayan araç sahibi ve hissedarlar bu araçlarını maksimum 10 senelik süre
zarfında hatta kullanabileceklerdir.”
Yürürlük:
MADDE 2- (1) Bu Yönetmelik Sivas Belediye Meclisinin kabulünden sonra ilanını takip
eden günden itibaren yürürlüğe girer.
Yürütme:
MADDE 3- (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Sivas Belediye Başkanı yürütür.
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