KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ TOPLU TAŞIMA ARAÇLARI SEYAHAT
KARTLARI UYGULAMA YÖNETMELİĞİ
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanım
Amaç
Madde 1- Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından yürütülen ve denetlenen toplu taşıma
araçlarında yolculuk yapan kişiler tarafından kullanılacak Toplu Taşıma Seyahat kartlarına ait
esas ve usulleri belirlemek.
Kapsam
Madde 2- Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından yürütülen ve denetlenen toplu taşım
seyahat kartı hakkı verilme koşulları ile uygulama esasları bu yönetmelik hükümlerine göre
düzenlenir.
Dayanak
Madde 3(a) 08.06.1949 tarih ve 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu,
(b)18.02.1954 tarih ve 6245 sayılı Harcırah Kanunu,
(c) 23.07.1965 tarih ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu,
(d)24.02.1968 tarih ve 1005 sayılı İstiklal Madalyası Verilmiş Bulunanlara Vatani Hizmet
Tertibinden Şeref Aylığı Bağlanması Hakkında Kanun,
(e)01.07.1976 tarih ve 2022 sayılı 65 Yaşını Doldurmuş Muhtaç, Güçsüz ve Kimsesiz Türk
Vatandaşlarına Aylık Bağlanması Hakkında Kanun,
(f)03.11.1980 tarih ve 2330 sayılı Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanun,
(g)12.04.1991 tarih ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu,
(h)17.05.1995 tarih ve 22286 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Türkiye Cumhuriyeti Emekli
Sandığınca Aylık Bağlananlara Verilecek Tanıtım Kartları ve Ücretsiz Seyahat Kartları
Yönetmeliği,
(i)19.01.2002 tarih ve 4736 sayılı Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Ürettikleri Mal ve Hizmet
Tarifeleri ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun,
(j)08.02.2002 tarih ve 24665 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2002/3654 sayılı Bakanlar
Kurulu Kararı,
(k)21.02.2002 tarih ve 24678 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2002/3700 sayılı Bakanlar
Kurulu Kararı,
(l)05.04.2002 tarih ve 24717 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2002/3835 sayılı Bakanlar
Kurulu Kararı ile,
(m) 02.08.2013 tarih ve 28726 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 6495 sayılı Bazı Kanun ve
Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun,
(n) 04.03.2014 tarih ve 28931 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Aile ve Sosyal Politikalar
Bakanlığı, Ücretsiz veya İndirimli Seyahat Kartları yönetmeliği
(o) 10.07.2004 tarih ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediye kanunu
(ö) 12.11.2012 tarih ve 6360 sayılı On Üç İlde Büyükşehir Belediyesi ve Yirmi Altı İlçe Kurulması ile
Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

yasal dayanak teşkil etmektedir.
Tanım
Madde 4- Bu yönetmelikte geçen;
(a) Basın mensupları: Basın Kimlik Kartı sahipleri ve Basın mensupları
(b) Belediye zabıtası: Belediye Zabıta kadrosunda görev yapan personeli,
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(c) Eğitim ve öğretim hizmetleri sınıfı personeli: Örgün eğitim kurumlarında 657 sayılı
yasaya göre görev yapan öğretmenler, sözleşmeli öğretmenleri,
(d) Engelliler: Eski adı ile T.C. Başbakanlık Özürlüler İdaresi Başkanlığınca ya da T.C. Aile
ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğünce verilen,
Engelli Kimlik Kartı olan kişileri,
(e) Emniyet hizmetleri sınıfı personeli: 657 sayılı yasanın Emniyet Hizmetleri sınıfındaki
Bekçi, Polis, Komiser Muavini, Komiser, Başkomiser, Emniyet Müfettişi, Polis Müfettişi,
Emniyet Amiri, Emniyet Müdürü ve Emniyet Müdürü sıfatını kazanmış emniyet mensupları
ile Kayseri Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisinde, emniyet ve asayiş görevini fiilen yapan,
Jandarma Genel Komutanlığı bünyesindeki Subay, Astsubay ve Uzman Çavuşları,
(f) Gazi ve eşi, şehit dul ve yetimleri T.C. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından
hak sahibi olduğunu gösterir kimlik kartı olan kişileri,
(g) Kamu personeli: 6245 sayılı Kanun’un 48. maddesinde belirtilen; Memuriyet mahalli
dâhilinde seyyar olarak vazife gören tahsildar, yoklama memuru, mutemet, veznedar, satın
alma memuru, tebliğ memuru, posta veya evrak dağıtıcısı, takip memuru, mübaşir ile gerekli
vizeleri alınmış memur ve hizmetlileri,
(h) Kişiselleştirilmiş seyahat kartı: İndirimli, öğrenci, öğretmen veya ücretsiz resimli
seyahat kartını,
(i) Muhtaç, güçsüz ve kimsesiz yaşlılar: 2022 sayılı Kanun’a göre 65 yaşını doldurmuş
Muhtaç, Güçsüz ve Kimsesiz Türk vatandaşlarına Aylık Bağlanması Hakkında Kanun
kapsamındaki kişileri,
(j) Öğrenci: Türkiye veya yurt dışında örgün eğitim kurumlarındaki öğrenciler ile 21
yaşından gün almayan üniversite hazırlık dershane öğrencileri, YÖK kapsamındaki tüm
üniversiteler ile şehrimizde eğitim gören, en az bir öğrenim yılı veya daha fazla süren resmi
kurumların 21 yaşından gün almayan kursiyerleri, açık öğretim fakülteleri, açık ilköğretim,
açık orta öğretim öğrencileri ve 3308 sayılı Kanun’un 11 nci maddesi gereği çıraklık okulları
öğrencileri. Açık ilköğretim, açık ortaöğretim, açık lise, resmi kurum kurs öğrencileri,
öğretmenler ile üniversite hazırlık dershane öğrencilerinin sosyal güvenlik kayıtlarının
bulunması halinde öğrenci tanımı içinde yer almazlar.
(k) Posta dağıtıcıları: 406 sayılı Kanunu ile 5584 sayılı Kanununa göre T.C. Posta ve Telgraf
Teşkilatı Genel Müdürlüğü bünyesinde görev yapan 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa
tabi üniformalı postacı ve dağıtıcılarını,
(l) Refakatçi: T.C. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel
Müdürlüğünce verilen, Engelli Kimlik Kartında “ULAŞIMDA REFAKATÇİ HAKKI
VARDIR” ibaresi bulunan kişilerin, bir yakınını veya engelliye eşlik eden kişiyi
(m) Toplu taşım araçları: Büyükşehir Belediyesince yürütülen ve denetlenen toplu taşım
sistemindeki tüm araçları,
(n) Toplu taşım seyahat kartları: Toplu taşım araçlarında geçerli olacak İndirimsiz,
İndirimli, öğrenci, öğretmen ve Ücretsiz kişiselleştirilmiş seyahat kartlarını,
(o) TUİK personeli: 5429 sayılı Kanununun 49.Maddesi uyarınca, Büyükşehir Belediyesi
hizmet alanı içerisinde sayım, araştırma, inceleme, denetleme ve veri kalite kontrolü için
geçici görevle sahada görevlendirilen Türkiye İstatistik Kurumu personelini,
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(p) Vize işlemi: Kişiselleştirilmiş Seyahat Kartlarında şartlarının devam ettiğini belgeleyerek
kullanımının uzatılmasını ifade eder,
(r) Yabancı uyruklu öğrenci: İlimizde öğrenim gören yabancı uyruklu öğrencileri,
(s) 65 Yaş ve üzeri Türk vatandaşları: (Gün, ay ve yıl olarak) 65 yaş ve üzeri (ndeki) Türk
vatandaşlarını,
(ş) Devlet sporcusu: T.C. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından hak sahibi olduğunu
gösterir kimlik kartı olan kişileri,
İKİNCİ BÖLÜM
Seyahat Kartlarından Yararlanacaklar ve Başvuru Koşulları
Madde 5- TOPLU TAŞIM SEYAHAT KARTLARINDAN YARARLANACAKLAR VE
BAŞVURU KOŞULLARI
A) İndirimsiz (Tam) seyahat kartlarından yararlanacaklar ve başvuru koşulları
İndirimsiz seyahat kartı almak isteyen kişiler, seyahat kartı satış noktalarından kart
bedelini ödeyerek alırlar.
B) İndirimli, öğrenci ve öğretmen seyahat kartlarından yararlanacaklar ve başvuru
koşulları
a)Öğrenci
İstenen Belgeler:
- Okul müdürlüklerince onaylanmış öğrenci listeleri veya öğretim yılına ait öğrenci
Belgesi.
- Milli Eğitim Bakanlığı, Yüksek Öğretim Kurumu veya Üniversite veri tabanından
online sorgu yapılabildiği durumlarda belge istenmez.
- Üniversite ve yüksek okul öğrencileri için o yıla ait öğrenci belgesi.
- 1 adet vesikalık fotoğraf (Son altı ay içerisinde çekilmiş).
b)Öğretmen (Eğitim ve Öğretim Hizmetleri Sınıfı)
İstenen Belgeler:
-Okul müdürlüklerince veya İl/İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerince onaylanmış
öğretmen listesi ya da görev yeri belgesi (kadro unvanları belirtilmiş olacak)
-Milli Eğitim Bakanlığı veri tabanından online sorgu yapılabildiği durumda belge
istenmez.
-1 adet vesikalık fotoğraf (Son altı ay içerisinde çekilmiş).
c) Yabancı uyruklu öğrenci:
İstenen Belgeler:
-Emniyet Müdürlüğünden veya Göç İdaresi İl Müdürlüğünden alınmış yabancı
uyruklu öğrenci İkametgâh tezkeresi
-Öğrenci belgesi
-Pasoport fotokopisi
-1 adet vesikalık fotoğraf (Son altı ay içerisinde çekilmiş).
Yukarıdaki belgeleri tamamlayan kişiler, İlgili Daire Başkanlığı, Elektronik Ödeme
Sistemleri Şube Müdürlüğüne müracaat ederler.
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C) Ücretsiz Seyahat Kartlarından Yararlanacaklar ve Başvuru Koşulları
a) Gazi ve eşi, şehit dul ve yetimleri ile anne ve babaları:
İstenen Belgeler:
- T.C. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından hak sahibi olduğunu gösterir
kimlik kartı aslı ve fotokopisi
-1 adet vesikalık fotoğraf (Son altı ay içerisinde çekilmiş).
b) Basın mensupları
İstenen Belgeler:
- Başbakanlık Basın Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğünce verilmiş basın kartı
veya Sürekli Basın Kartını göstermek suretiyle seyahat ederler.
- Başbakanlık Basın ve Yayın Genel Müdürlüğünce verilmiş basın kartı veya Sürekli
Basın Kartının aslı ve fotokopisi
- Gazeteciler cemiyetince onaylanmış basın mensupları listesi
- 1 adet vesikalık fotoğraf (Son altı ay içerisinde çekilmiş).
c) Emniyet hizmetleri sınıfı personeli
İstenen Belgeler:
- Sahada aktif görevlerini yürütürken, Emniyet Genel Müdürlüğünce verilmiş kimlik
kartlarını göstermek suretiyle seyahat ederler.
- Emniyet asayiş Hizmetleri ile görevli Jandarma Genel Komutanlığı personeli için:
- Sahada emniyet ve asayişle görevli olduğunu gösterir talep yazısı
-1 adet vesikalık fotoğraf (Son altı ay içerisinde çekilmiş).
d) Belediye zabıtası
İstenen Belgeler:
- Belediyeler tarafından verilmiş Zabıta Kimlik Kartını göstermek suretiyle seyahat
ederler.
e) Posta dağıtıcıları
İstenen Belgeler:
- Bağlı oldukları kurumdan kadrosunun onaylı talep yazısı.
- 1 adet vesikalık fotoğraf (Son altı ay içerisinde çekilmiş).
f) TUİK personeli:
İstenen belgeler
- Kurum üst yazısı veya kurum tarafından onaylı personel listesi
- 1 Adet vesikalık fotoğraf (Son altı ay içerisinde çekilmiş).
g) Muhtaç, güçsüz ve kimsesizler:
İstenen Belgeler:
- Nüfus cüzdanı
- 1 adet vesikalık fotoğraf (Son altı ay içerisinde çekilmiş).
h ) Engelliler refakatçiler
İstenen Belgeler:
- Eski adı ile “T.C. Başbakanlık Özürlüler İdaresi Başkanlığı”nca ya da T.C. Aile ve
Sosyal Politikalar Bakanlığı Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğünce verilen,
Engelli Kimlik Kartı
- Nüfus cüzdanı.
-1 adet vesikalık fotoğraf (Son altı ay içerisinde çekilmiş).
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i) 65 Yaş ve üzeri Türk vatandaşları:
İstenen Belgeler:
-Nüfus cüzdanı aslı
-Nüfus Vatandaşlık Genel Müdürlüğü veri tabanından online sorgu yapılabildiği
durumda belge istenmez.
-1 adet vesikalık fotoğraf (Son altı ay içerisinde çekilmiş).
j) Devlet Sporcusu:
İstenen Belgeler:
-T.C. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından hak sahibi olduğunu gösterir
kimlik kartı
-1 Adet vesikalık fotoğraf (Son altı ay içerisinde çekilmiş).
Yukarıda belirtilen belgeler ile ilgili Daire Başkanlığı Elektronik ödeme sistemleri
Şube Müdürlüğünce uygunluk onayı verilerek ücretsiz kişiselleştirilmiş seyahat kartı alırlar.
D) Harcırah Kanununa Tabi Olan Kamu Personelinin Yararlanma ve Başvuru
Koşulları
-Personelin onaylı kadro listesi ve talep yazısı.
-Maliye Bakanlığınca tespit edilen ücret.
-1 adet vesikalık fotoğraf (Son altı ay içerisinde çekilmiş).
Yukarıdaki belgeleri tamamlayan kişiler, ilgili Daire Başkanlığı Elektronik Ödeme
Sistemleri Şube Müdürlüğüne müracaat ederler.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Toplu Taşım Seyahat Kartlarının Veriliş Koşulları
Madde 6- TOPLU TAŞIM SEYAHAT KARTLARININ VERİLİŞ KOŞULLARI
Başvuru koşullarını taşıdığı İlgili Daire Başkanlığı Elektronik Ödeme Sistemleri Şube
Müdürlüğünce onaylanan başvuru sahiplerinin talep ettiği toplu taşım seyahat kart formu
doldurulduktan sonra resimli, isimli, seri numaralı, kurumunu veya veriliş nedenini içeren
bilgileri taşıyanlara toplu taşım seyahat kartı verilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Toplu Taşım Seyahat Kartlarının Uygulama Koşulları
Madde 7- TOPLU TAŞIM SEYAHAT KARTLARI UYGULAMA YÜRÜRLÜLÜK
KOŞULLARI
a) Kartın yenilenmesi
Herhangi bir sebeple yıpranmış, kullanım dışı kalmış toplu taşım seyahat kartlarının
düzenlenecek başvuru formuyla ilgili Daire Başkanlığı Elektronik Ödeme Sistemleri Şube
Müdürlüğüne başvurulduğunda eski kart en kısa sürede iptal edilerek kullanıma
kapatılacaktır. Başvuru koşulları yerine getirildiğinde toplu taşım seyahat kartı yenilenecektir.
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b) Kartın kural dışı kullanılması
Tüm toplu taşım seyahat kart sahiplerinden indirimli, öğrenci, öğretmen veya ücretsiz
seyahat edenler, toplu taşım araçlarına binerlerken kontrolörün veya sürücünün uyarısına
gerek kalmadan kartı göstermek ya da görülür şekilde kullanmak zorundadırlar. Toplu taşım
indirimli, öğrenci, öğretmen ve ücretsiz seyahat kartını göstermeyenler bu haktan
yararlanamazlar.
Bu yönetmelikte yer alan toplu taşım indirimli, öğrenci, öğretmen ya da ücretsiz
seyahat kartları, kart sahibi dışında üçüncü şahıslar tarafından kullanıldığında ya da süresi
dolduğu halde kullanıma devam edilmeye çalışıldığında, adı geçen toplu taşım seyahat kartı
sürücü ya da kontrolörler tarafından alıkonulur ve kayıt altına alınarak en geç iki iş günü
içinde ilgili Daire Başkanlığı Elektronik Ödeme Sistemleri Şube Müdürlüğüne teslim edilir.
İndirimli, öğrenci veya öğretmen toplu taşım seyahat kartının tekrar kullanımını
önlemek için, kartına el konulanlar, ilgili Daire Başkanlığı Elektronik Ödeme Sistemleri Şube
Müdürlüğüne müracaat ettiklerinde; kişiselleştirilmiş indirimli, öğrenci ve öğretmen seyahat
kartlarının bir başkası tarafından kullanıldığının tespiti halinde; İlk tespitte 20 indirimsiz biniş
(İndirimsiz Seyahat kart 1 biniş tarifesi X20) bedeli, 2. tespitte 50 indirimsiz biniş (İndirimsiz
Seyahat kart 1 biniş tarifesi X50) bedeli tahsili karşılığında, seyahat kartı sahibine iade edilir,
3. kez tekrarında ise seyahat kartı 1 yıl süre ile alıkonulur, seyahat kartı alıkonulduğu tarihten
itibaren 1 yıllık sürenin dolması halinde sahibine iade edilir.
Ücretsiz seyahat kartlarının tekrar kullanımını önlemek için, kartına el konulanlar,
ilgili daire başkanlığı elektronik ödeme sistemleri şube müdürlüğüne müracaat ettiklerinde ve
ücretsiz seyahat kartının bir başkası tarafından kullanıldığının tespiti halinde; ilk tespitte 60
indirimsiz (indirimsiz seyahat kart 1 biniş tarifesi x60) bedeli, 2. tespitte 120 indirimsiz biniş
(indirimsiz seyahat kart 1 biniş tarifesi x120) bedeli tahsili karşılığında, seyahat kartı sahibine
iade edilir, 3. kez tekrarında ise seyahat kartı 1 yıl süre ile alıkonulur, seyahat kartı
alıkonulduğu tarihten itibaren 1 yıllık sürenin dolması halinde sahibine iade edilir.
c) Vize işlemi
Kullanımda bulunan toplu taşım indirimli, öğrenci, öğretmen ve ücretsiz seyahat
kartına sahip olanların, kartları kullanım süreleri müracaat tarihinden itibaren;
İlk, orta ve lise öğrencileri için kademeli olarak 1-4 yıl süre ile,
Üniversite ve yüksek okullar için kademeli olarak 2 yıl süre ile,
Eğitim Öğretim Hizmetleri sınıf (Öğretmen) için 5 yıl süre ile,
Engelli-Refakatçiler için kademeli olarak maximum 4 yıl süre ile,
65 Yaşını doldurmuş Türk vatandaşları için 10 yıl süre ile
Diğerleri için bir yıllık süre ile geçerlidir.
Başvuru koşullarını taşımaları kaydıyla sahip oldukları kartlarını, vize ettirerek
yürürlüklerini devam ettirirler. Aksi durumda kartlar kullanım dışı bırakılır.
d) Kartın kaybedilmesi
Herhangi bir sebeple kaybedilen kişiselleştirilmiş seyahat kartları sahipleri ivedilikle
İlgili Daire Başkanlığı Elektronik Ödeme Sistemleri Şube Müdürlüğüne yazılı müracaat
ettiklerinde eski kartları otomatik olarak kullanım dışı bırakılır. Başvuru koşulları yerine
getirildiğinde yeni kart verilir.
Herhangi bir sebeple çaldırılan veya kaybedilen kişiselleştirilmiş seyahat kartları
sahipleri Ulaşım Planlama ve Raylı Sistem Dairesi Başkanlığı Elektronik Ödeme Sistemleri
Şube Müdürlüğüne, yazılı müracaat ettiklerinde eski kartları otomatik olarak kullanım dışı
bırakılır. Başvuru koşulları yerine getirildiğinde ve eski karta ait kullanım bilgilerinin
tamamının sisteme gelmesini müteakiben yeni kart verilir.
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Bu maddenin b) bendine göre kartın kural dışı kullanımının tespiti yapıldıktan sonra,
kayıp veya çalıntı bildirimi yapılması durumunda yukarıdaki hükümler uygulanmaz.
BEŞİNCİ BÖLÜM
Genel Hükümler, Yürürlük ve Yürütme
Genel Hükümler
Madde 8-Toplu taşım seyahat kartlarının tanım ve şekilleri, Büyükşehir Belediyesi tarafından
belirlenir.
Madde 9- Seyahat Kartlarının tarifelerini ve ödeme şeklini belirleme yetkisi UKOME Genel
Kurulundadır.
Madde 10- Uygulamadan kaldırılan Kartlar vize tarihleri bitiminde kullanıma kapatılır.
Madde 11- Bu yönetmelik hükümlerine göre, Büyükşehir Belediyesi ilgili Daire Başkanlığı
Elektronik Ödeme Sistemleri Şube Müdürlüğünün onayı ile verilecek olan toplu taşım
indirimli, öğrenci, öğretmen ve ücretsiz seyahat kartlarının sahtesini yaptırarak kullanmak
isteyenler hakkında; Büyükşehir Belediye Başkanlığınca gerekli hukuk işlemlerin başlatılması
talep edilecektir.
Madde 12- 66 ayı doldurmamış küçük çocuklar şehir içi toplu taşıma araçlarından, ücretsiz
yararlanırlar.
Yürürlükten kaldırılan yönetmelik
Madde 12- Bu yönetmeliğin kabulü ile bir önceki, 15.07.2011 tarihli ve 538 sayılı Kayseri
Büyükşehir Belediyesi Toplu Taşıma Araçları Seyahat Kartları Uygulama Yönetmeliği
yürürlükten kaldırılmıştır.
Yürürlük
Madde 13- Bu yönetmelik Büyükşehir Belediye Meclis’ince kabul edildikten sonra yürürlüğe
girer.
Yürütme
Madde 14- Bu yönetmelik hükümlerini Büyükşehir Belediye Başkanı yürütür.

7

