T.C
SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
ULAŞIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI
TOPLU TAŞIMA ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
SEYAHAT KARTLARI YÖNETMELİĞİ
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç
Madde 1- Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından işletilen ve Sakarya Büyükşehir
Belediyesi yönetim, yürütüm ve denetiminde bulunan toplu taşıma araçlarında ücretli, indirimli
veya ücretsiz seyahat edecek kişiler 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” ve bu Kanuna ek olarak çıkarılan
6495 Sayılı Kanun çerçevesinde, Sakarya Büyükşehir 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.
Dayanaklar
Madde 33.1 15.05.1930 tarih ve 1608 sayılı Umuru Belediyeye Müteallik Ahkamı Cezaiye Kanunu
3.2 08.06.1949 tarih ve 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu
3.3 18.02.1954 tarih ve 6245 sayılı Harcırah Kanunu
3.4 24.02.1968 tarih ve 1005 sayılı İstiklal Madalyası Verilmiş Bulunanlara Vatani Hizmet
Tertibinden Şeref Aylığı Bağlanması Hakkında Kanun,
3.5 03.11.1980 tarih ve 2330 sayılı Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanun,
3.6 26.05.1981 tarih ve 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu,
3.7 12.04.1991 tarih ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu,
3.8 17.05.1995 tarih ve 22286 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Türkiye Cumhuriyeti Emekli
Sandığınca Aylık Bağlananlara Verilecek Tanıtım Kartları Ve Ücretsiz Seyahat Kartları
Yönetmeliği,
3.9 19.01.2002 tarih ve 4736 sayılı Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Ürettikleri Mal ve Hizmet
Tarifeleri ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun,

3.10 08.02.2002 tarih ve 24665 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2002/3654 sayılı Bakanlar
Kurulu Kararı,
3.11 21.02.2002 tarih ve 24678 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2002/3700 sayılı Bakanlar
Kurulu Kararı,
312 05.04.2002 tarih ve 24717 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2002/3835 sayılı Bakanlar
Kurulu Kararı ile
3.13 01.06.2002 tarih ve 24772 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2002/4109 sayılı Bakanlar
Kurulu Kararı
3.14 10.07.2004 tarih ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu,
3.15 03.07.2005 tarih ve 5393 sayılı Belediye Kanunu
3.16 10.11.2005 tarih ve 5429 sayılı Türkiye İstatistik Kanunu
3.17 Bazı Kanun ve Kanun Hükmündeki Kararnamelerde değişiklik yapılmasına dair
02.08.2013 tarihinden itibaren yürürlüğe giren 6495 Sayılı Kanun
3.17 15.06.2006 tarih ve 26199 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Büyükşehir Belediyeleri
Koordinasyon Merkezleri Yönetmeliği, yasal dayanak teşkil etmektedir.
3.19 24.06.2008 tarih ve 5774 sayılı Başarılı Sporculara Aylık Bağlanması ile Devlet Sporcu
unvanı Verilmesi Hakkında Kanun.

Tanımlar
Madde 4- Bu yönetmelikte geçen;
4.1 Büyükşehir Belediyesi: Sakarya Büyükşehir Belediyesi Başkanlığını,
4.2 Ulaşım Dairesi: Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığını,
4.3 UKOME: Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezini,
4.4 Toplu Taşıma Aracı: Büyükşehir Belediyesi adına Ulaşım Dairesi tarafından işletilen
Belediye Otobüsleri ile Büyükşehir Belediyesinin yönetim, yürütüm ve denetiminde bir imtiyaz
sözleşmesine bağlı olarak süreli tahsis edilen hatlarda gerçek veya tüzel kişilerce kent içi
yolcu taşıma maksadıyla işletilen Özel Halk Otobüslerini,
4.5 Diğer Toplu Taşıma Araçları: Belediye Otobüsü ve Özel Halk Otobüsü dışındaki toplu
ulaşım araçlarını,
4.6 Öğrenci: Milli Eğitim Bakanlığına bağlı olarak Devlet ve Özel Kurumlarda ilköğretim, Lise
ve yükseköğretim yaygın veya uzaktan eğitimi gören ve Sosyal Güvenlik Kurumu kapsamında
çalışmadığını belgeleyen kişileri,
4.7 Burslu Yabancı Öğrenci: Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisindeki eğitim-öğretim
kurumlarında öğrenim görmek amacıyla Devlet Burslu olarak Milli Eğitim Bakanlığınca

yurtdışından getirilen ve fiilen tam zamanlı olarak kayıtlı ve devam zorunlu olarak yüz yüze
eğitim gören örgün öğrenim öğrencilerini,

4.8 Öğretmen: Özel kurslar, özel dershaneler vb hariç, Milli Eğitim Bakanlığınca ataması
yapılan ve bu Bakanlık bünyesindeki resmi veya özel örgün ve yaygın eğitim-öğretim
kurumlarında tam zamanlı, bordrolu ve asli işi olarak fiilen görev yapan (Kadrolu, Sözleşmeli,
Geçici, Vekil öğretmenler vb) Eğitim ve Öğretim Hizmetleri Sınıfı personelini,
4.9 Öğretim Elemanı: Yüksek Öğretim Kurumu bünyesinde örgün veya yaygın
yükseköğrenim kurumlarında tam zamanlı, bordrolu ve asli işi olarak fiilen öğretim elemanı
olarak görev yapan (Profesör, Doçent, Yardımcı Doçent, Öğretim Görevlisi, Araştırma
Görevlisi, Okutman, Uzman) Eğitim ve Öğretim Hizmetleri Sınıfı kapsamındaki akademik
personeli,
4.10 Engelli: Yetkili Hastane Sağlık Kurullarından aldıkları “Sağlık Kurulu Raporunu” ve
Başbakanlık Engelliler İdaresi Başkanlığınca verilecek “Engelli Kimlik Kartını” ibraz etmek
kaydıyla, %40 ve üzeri engelli oranına sahip engellileri,
4.11 Serbest Yaşlı: Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisinde ikamet eden ve 65 ve üzeri yaşlı
kişileri,
4.12 İndirimli Yaşlı: 60-64 yaş arası kişileri,
4.13 Muhtaç, Güçsüz ve Kimsesiz: 2022 sayılı 65 Yaşını Doldurmuş, Muhtaç, Güçsüz ve
Kimsesiz Türk Vatandaşlarına Aylık Bağlanması Hakkında Kanun kapsamında kendilerine
aylık bağlanan kişileri,
4.14 Şehitlerin Dul Eşleri, 25 yaşını doldurmamış ve evli olmayan 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 veya her hangi bir Sosyal Güvenlik Kurumuna tâbi olarak çalışmayan evli olmayan ve
25 yaşını doldurmamış Yetim Çocuklarını,
4.15 Gaziler ve Vazife Malulleri, Eşleri, Anne ve Babaları ile 25 yaşını doldurmamış ve
evli olmayan çocukları: 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, 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 Dul Eşlerini, Anne ve
Babalarını ve evli olmayan 25 yaşını geçmemiş çocuklarını,
4.16 Emniyet Hizmetleri Sınıfı Personeli: Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesinde kadrolu ve
fiilen görev yapmakta olan Bekçi, Polis, Komiser Muavini, Komiser, Baş komiser, Emniyet

Müfettişi, Polis Müfettişi, Emniyet Amiri, Emniyet Müdürü ve Emniyet Müdürü sıfatını kazanmış
emniyet mensupları ile Jandarma Genel Komutanlığı bünyesinde kadrolu ve fiilen görev
yapmakta olan Subay, Astsubay ve Uzman Çavuşları,
4.17 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 Büyükşehir sınırları içerisinde seyyar
olarak görev yapmakta olan gerekli vizeleri alınmış memur ve hizmetlileri,
4.18 Milli Sporcuları: 5574 sayılı kanun kapsamında uluslararası düzeyde üstün başarı
kazanmış sporculardan “Devlet Sporcusu” unvanına sahip olanları kapsar.
4.19 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 ve dağıtıcıları,
4.20 Basın Mensupları: T.C. Başbakanlık Basın Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğünce
verilmiş Sarı Basın Kartı veya Sürekli Basın Kartı sahipleri.
4.21 TÜİK Personeli: 5429 sayılı Türkiye İstatistik 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,
4.22 Belediye Zabıtası: Büyükşehir Belediyesi ve Büyükşehir’e bağlı İlçe Belediyelerinde
fiilen görev yapmakta olan zabıta kadrosundaki Belediye Zabıtasını,
4.23 Belediye Personeli: Büyükşehir Belediyesi, BELPAŞ Genel Müdürlüğü, SASKİ Genel
Müdürlüğü ve İlçe Belediyelerinde kadrolu olarak görev yapan memur, işçi personel ile
sözleşmeli personel ile hizmet alımı yöntemiyle görev yapan firma personelini,
4.24 Sivil: Toplu Taşıma Araçlarından tam ücret ödeyerek yararlanan kişileri,
4.25 Akıllı Kart:
Toplu Taşıma Araçlarını kullanırken biniş ücretini ödemek amacıyla
kullanılabilen ve üzerine parasal değer yüklenebilen kredi kartı ebatlarında elektronik seyahat
kartını,
4.26 Akıllı Bilet: Akıllı Kart sahibi olmayan kullanıcıların Toplu Taşıma Araçlarından
yararlanırken biniş ücreti ödeme amacıyla kullanılan, sınırlı sayıda binişlik değere sahip ve
üzerine parasal değer yüklenemeyen son kullanımdan sonra atılan bileti,
4.27 Kişiselleştirme İşlemi: İndirimli veya ücretsiz akıllı ulaşım kartlarının üzerine, kart
sahibinin fotoğrafı ile birlikte adı, soyadı, kurumu, görevi vb bilgilerin bastırılarak seyahat
kartlarının kişiye özel hale dönüştürülmesi işlemini,
4.28 Vize İşlemi: İndirimli veya ücretsiz akıllı ulaşım kartı almak için gerekli koşullarının
geçerliliğinin devam edip etmediğinin kontrolü ve başvuru belgelerinin güncellenmesi
amacıyla, Kişiselleştirilmiş Seyahat Kartlarının kullanım sürelerinin bir yıl uzatılması işlemini
ifade eder.
4.29 Abonman Kart: Tam veya indirimli yolculuk hakkı bulunanlar için düzenlenen, süresi

(haftalık, 15 günlük, aylık 3 aylık, 6 aylık veya yıllık) ve bu süre içinde kullanılabilecek yolculuk
sayısı belirlenmiş Kart 54.
4.30 Kurumsal Kart: Kurum veya Kuruluş personeli için düzenlenen, süresi ve bu sürede
kullanılabilecek yolculuk limiti belirlenmiş Kart 54 kapsamaktadır.

İKİNCİ BÖLÜM
Elektronik Ücret Toplama Sistemi, Akıllı Kart Türleri ve Akıllı Bilet
Elektronik Ücret Toplama Sistemi
Madde 5- Çok 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 için, elektronik ücret toplama sistemi önemli bir enstrümandır.
Akıllı Seyahat Kartları
Madde 6- Elektronik ücret toplama sistemine geçişle birlikte, nakitle binişlerin kaldırılmasının
ardından, sisteme entegre tüm Toplu Taşıma Araçlarında kullanılacak olan ve “Kart54” adı
verilen, Akıllı Kart ve Akıllı Bilet aracılığıyla kademeli olarak bütünleşik ücret toplama sistemine
geçilmiştir. Sağlıklı veri elde edilerek, kaynakların verimli bir şekilde kullanılması ve doğru
planlama yapılabilmesi, performansların doğru tespiti için toplu taşıma araçlarına binişlerin
kayıt altına alınabilmesi için binen her yolcunun akıllı kart veya akıllı bilet kullanması
gerekmektedir. Hem bu nedenle, hem de Toplu Taşıma Araçlarından sık ve düzenli olarak
yararlananlar için bu Yönetmelikte tanımlanan kullanıcılar tarafından biniş ücretini ödeme
oranına göre, Kart54 ile “tam ücretli”, “indirimli ücretli” ve “ücretsiz” biniş imkanı sağlayan,
1- Tam-Kart54,
2- İndirimli-Kart54,
3- Öğrenci-Kart54,
4- Serbest-Kart54,
5- Abonman Kart 54,
olmak üzere, 5 (beş) farklı Akıllı Kart kategorisi belirlenmiştir.
Kişiselleştirilmiş Akıllı Kartlar
Madde 7- Tam-Kart54 dışındaki diğer Akıllı Ulaşım Kartları, ad, 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 karşılığında yetkili Kart54
kişiselleştirme ofislerinde tanzim edilir ve kart sahibinden başvuruda alınan gerekli belgeler
arşivlenir.
Kişiselleştirilmiş Kartların Vize İşlemi
Madde 8- Verilen Öğrenci indirimli kartların geçerlilik süresi bir (1) yıl olup, her yıl Öğretim
dönemi başında ve belirlenmiş olan zaman dilimi içinde vize ettirilmesi gerekmektedir. İndirimli
ve ücretsiz kartların da 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 ödenmesi karşılığı her yıl
vize işlemine tabi tutulur.

Akıllı Kullan At Biletler
Madde 9- Akıllı Seyahat Kartı sahibi olmayanlara seçenek sunmak ve Toplu Taşıma Araçlarını
seyrek kullanalar ile şehir dışından kısa süreliğine gelenlerin faydalanması için ise tek veya
sınırlı sayıda biniş imkanı sağlayan Akıllı Bilet (Kullan At Bilet) kullanılacaktır. Kullan At Biletler
istisnai bilet olup, elektronik ücret toplama sisteminin omurgasını Akıllı Seyahat Kartları
oluşturmaktadır.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
AKILLI SEYAHAT KARTLARINDAN YARARLANACAKLAR
Tam Seyahat Kartlarından Yararlanacak Olanlar
Madde 10- Yasal mevzuat uyarınca toplu ulaşım hizmetlerinden ücretsiz veya indirimli
yararlanma hakkı bulunanların dışında kalan kişilere talepleri halinde, Tam-Kart 54 verilir. Tam
Kart 54’ün bir (1) biniş ücreti aynı zamanda indirimli ve öğrenci Kartlar ile özel anlaşmalarla
indirim uygulanan Kişiselleştirilmiş Kart 54 sahipleri için baz teşkil eder. Yani her türlü
indirimler Tam Kart 54 “ün bir binişlik ücreti üzerinden hesaplanır. Hamiline olan Tam Kart 54
verilmesi için her hangi bir belge istenmez. Ancak özel indirim uygulanan veya diğer
kişiselleştirilmiş Kart 54 için ilgilinin durumunu ispatlayan belge ve resim ile diğer gerekli
belgelerin verilmesi zorunludur. Tam Kart 54 talep eden kişilerden UKOME tarafından tespit
edilen tutarda Kart bedeli alınır. Hamiline olan Tam Kart 54’lerin vizesi gerekmez. Ancak
kişiselleştirilmiş ve özel indirim uygulanan Kart 54’lerin her yıl vize edilmesi ve vize ücreti
ödenmesi gerekir.
İndirimli Seyahat Kartlarından Yararlanacak Olanlar
Madde 1111.1 Öğretmenler: Özel kurslar, özel dershaneler vb hariç, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından
ataması yapılan ve bu bakanlık bünyesindeki resmi veya özel örgün ve yaygın eğitim-öğretim
kurumlarında tam zamanlı, bordrolu ve asli işi olarak fiilen görev yapan (Kadrolu, Sözleşmeli,
Geçici, Vekil öğretmenler vb) Eğitim ve Öğretim Hizmetleri Sınıfı personele, Tam Kart 54 bir
biniş ücreti üzerinden %15 indirim uygulanır. Öğretmenlerin indirimli Kart 54 alabilmeleri için
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından ataması yapıldığını ve durumunu belgelemesi gerekir. Ayrıca
Kart 54 tanzim ofisi tarafından talep edilecek resim v.b. belgelerin ve bilgilerin verilmesi
zorunludur. İndirimli Öğretmen Kart 54 için UKOME tarafından tespit edilen Kart ücreti ve her
yıl vize ücreti alınır.
11.2 Öğretim Elemanları: Yükseköğretim Kurulu bünyesinde örgün veya yaygın
yükseköğrenim kurumlarında tam zamanlı, bordrolu ve asli işi olarak fiilen öğretim elemanı
olarak görev yapan (Profesör, Doçent, Yardımcı Doçent, Öğretim Görevlisi, Araştırma
Görevlisi, Okutman, Uzman) Eğitim ve Öğretim Hizmetleri Sınıfı kapsamındaki akademik
personele %15 indirim uygulanır. Bu durumdaki kişilerin Kart 54 tanzim ofisine başvururken

durumlarını ispatlayan belgeleri, resim ile diğer istenecek bilgi ve belgeleri ibraz etmeleri
gerekir. Öğretim Elemanları için düzenlenen (Üniversite Kimlik Kartları hariç) İndirimli Kart 54
için UKOME tarafından tespit edilen kart beldi ve her yıl vize ücreti alınır.

11.3 60-65 yaş arası kişiler: Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisinde ikamet eden, 60
(altmış) ile 65 yaş arasındakilere Tam Kart 54 bir biniş ücreti üzerinden %50 indirim uygulanır.
Bu kapsamda yer alan ve Kart 54 tanzim ofisine Nüfus Cüzdanı fotokopisi ve 1 adet vesikalık
resim ile başvuranlara %50 indirimli kart 54 (İndirimli Kart 54-B ) düzenlenir. %50 İndirimli Kart
54 alacaklardan UKOME tarafından tespit edilen kart bedeli ve her yıl vize ücreti alınır.

11.4 Belediye Personeli: Büyükşehir Belediyesi, SASKİ Genel Müdürlüğü, BELPAŞ Genel
Müdürlüğü ve İlçe Belediyelerinde kadrolu olarak görev yapan memur, işçi ve sözleşmeli
personel ile bu birimlerde hizmet alımı yöntemiyle çalıştırılan firma personeline, Tam-Kart54 ile
bir biniş ücreti üzerinden %50 (yüzde elli) indirim uygulanır. Bu personele kişiselleştirilmiş %50
indirimli kart 54-B düzenlenebilmesi için her personel için ayrı, ayrı olmak üzere, Kurum Kimlik
Kartı ile Nüfus Cüzdanı fotokopisi, 1’er adet resim ibraz edilmesi ve miktarı UKOME tarafından
kart ücretinin ödenmesi gerekir.
Öğrenci Seyahat Kartlarından Yararlanacak Olanlar
Madde 1212.1 Yükseköğrenim Öğrencileri: Yükseköğretim Kurulu tarafından denkliği onaylanmış
yurtdışı veya yurtiçi bir yükseköğretim kurumunda fiilen tam zamanlı ve yüz yüze eğitime
kayıtlı olarak eğitim gören örgün öğrenim öğrencileri (Polis Meslek Yüksekokulu dâhil) ile
Sosyal Güvenlik Kurumundan herhangi bir işte çalışmadığını belgelemek kaydıyla yüz yüze
eğitim görmek zorunda olmayan yaygın ve uzaktan öğrenim (Açık Öğretim Fakültesi dâhil)
öğrencilerine; önlisans ve lisans öğrencileri için Belediye ve Özel Halk Otobüslerinde, Yüksek
Lisans ve Doktora öğrencileri için sadece Belediye Otobüslerinde geçerli olmak üzere %30
indirim uygulanır. (Öğrenci Kart 54-A) Bu durumda olan öğrenciler kart başvurusu yaparken
Öğrenci Belgesi, Nüfus Cüzdan Sureti ve 1 adet vesikalık resim ibraz etmek zorundadırlar.
İndirimli Kart 54 A alacak öğrencilerden (Üniversite kart alanlar haricinde) UKOME tarafından
belirlenen Kart ücreti ve her yıl vize ücreti alınır.
12.2 İlk, Orta ve Lise Eğitimi alan Öğrenciler (4+4+4 sistemi): Milli Eğitim Bakanlığına bağlı
İlk, Orta öğretim, Lise Mesleki ve Teknik resmi ve özel lise ve dengi okullarda fiilen tam
zamanlı olarak kayıtlı ve devam zorunlu olarak yüz yüze eğitim gören örgün öğrenim
öğrencileri (Polis Okulları ve Askeri Okullar dahil) ile Sosyal Güvenlik Kurumundan herhangi
bir işte çalışmadığını belgelemek kaydıyla yüz yüze eğitim görmek zorunda olmayan yaygın
öğrenim (Açık Öğretim Lisesi dahil) öğrencilerine Tam Kart 54 bir biniş ücreti üzerinden %50
indirim uygulanır. (Öğrenci Kart 54-B) Öğrenci indirimi öğrenciliğin bitmesiyle sona erer ve
verilen İndirimli kart 54 kullanıma kapatılarak iptal edilir. Bu kapsamda indirimli Öğrenci Kart
54 almak isteyenlerin Öğrenci Belgesi, Nüfus Cüzdan sureti ile 1 adet resim ibraz etmeleri,
UKOME tarafından tespit edilen Kart ücretini ve her yıl vize ücretini ödemeleri gerekir.
12.3 Burslu Yabancı Öğrenciler: Büyükşehir sınırları içerisindeki eğitim-öğretim
kurumlarında öğrenim görmek amacıyla Devlet Burslu olarak Milli Eğitim Bakanlığınca

yurtdışından getirilen ve fiilen tam zamanlı olarak kayıtlı ve devam zorunlu olarak yüz yüze
eğitim gören örgün öğrenim öğrencilerine, Tam Kart 54 bir biniş ücreti üzerinden %50 indirim
uygulanır. (Öğrenci-Kart54-B) Bu öğrencilerin kart almak içi müracaat ettiklerinde Öğrenci
Belgesi, Nüfus Cüzdan sureti ve 1 adet vesikalık resim ibraz etmeleri ve UKOME tarafından
belirlenen kart ücreti veya vize ücretini ödemeleri gerekir.

Serbest Seyahat Kartlarından Yararlanacak Olanlar
Madde 1313.1 Şehitlerin Dul Eşleri, Yetimleri, Anneleri ve Babaları ile evli olmayan 25 yaşını
aşmamış çocukları: 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 Eşleri, Anneleri ve Babaları, 25 yaşını doldurmamış ve
evli olmayan çocukları ile Şehit olan anne ve babalarından yetim aylığı aldıkları müddetçe,
Sosyal Güvenlik Kurumundan yetim aylığı dışında aylık veya gelir almayan ve her hangi bir
Sosyal Güvenlik Kurumuna tâbi olarak çalışmayan 25 yaşını aşmamış ve evli olmayan Yetim
Çocukları, (Kart başvurusu esnasında Durumlarını gösteren ve ilgili Sosyal Güvenlik
Kurumunca düzenlenen Kart fotokopisi, Nüfus Cüzdan fotokopisi ile 1 adet vesikalık resim
ibraz edilir)
13.2 Gaziler ve Maluller ile Eşleri, evli olmayan ve 25 yaşını aşmamış çocukları: 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,
Orman Memurları, Gümrük Muhafaza Memurları ve Sağlık Personelinden terörle mücadele
esnasında yaralanan veya sakatlanan Vazife Malulleri ve bu Gazi ve Malullerin Eşleri ile
kendilerinin vefatları halinde aylık bağlanan Dul Eşleri ve bunların evli olmayan 25 yaşını
aşmamış çocukları. (Kart başvurusu esnasında Durumlarını gösteren ve ilgili Sosyal Güvenlik
Kurumunca düzenlenen Kart fotokopisi, Nüfus Cüzdan fotokopisi ile 1 adet vesikalık resim
ibraz edilir)
13.3 Engelliler: Yetkili Hastane Sağlık Kurullarından aldıkları Sağlık Kurulu Raporunu ve
Başbakanlık Engelliler İdaresi Başkanlığı tarafından verilmiş olan “Engelliler İçin Kimlik Kartını”
ibraz eden ve %40 ve daha yukarı engelli oranına sahip kişilere, (Serbest Kart başvurusu
esnasında, UKOME tarafından belirlenen kart ücretini ödeyerek, Engelli oranını gösteren
Sağlık Kurulu Raporu ve Nüfus Cüzdan fotokopisi ile 1 adet vesikalık resim ibraz edilir.)
13.4 65 Yaş üzeri kişiler: 65 yaş üzerindeki vatandaşlara talep etmeleri ve müracaat
esnasında UKOME tarafından belirlenen kart ücretini ödedikten sonra, Nüfus Cüzdanı
fotokopisini ve1 adet vesikalık resmi ibraz etmeleri halinde Serbest Kart 54 düzenlenir.
13.4 Emniyet Hizmetleri Sınıfı Personeli: Kent İçi Toplu Taşıma Araçlarında denetim
yetkisine sahip Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesinde kadrolu ve fiilen görev yapmakta olan
Bekçi, Polis, Komiser Muavini, Komiser, Baş komiser, Emniyet Müfettişi, Polis Müfettişi,

Emniyet Amiri, Emniyet Müdürü ve Emniyet Müdürü sıfatını kazanmış emniyet mensupları ile
Jandarma Genel Komutanlığı bünyesinde kadrolu ve fiilen görev yapmakta olan Subay,
Astsubay ve Uzman Çavuşlara, (Serbest kart almak için başvurulduğunda UKOME tarafından
belirlenen kart ücretini ödeyerek, Kurum Kimlik Kartı ve Nüfus Cüzdan fotokopisi ile 1 adet
vesikalık resim ibraz edilir)
13.5 Belediye Zabıtası: Kent İçi Toplu Taşıma Araçlarında denetim yetkisine sahip
Büyükşehir Belediyesi ve Büyükşehir’e bağlı İlçe Belediyelerinde fiilen görev yapmakta olan
zabıta kadrosundaki Belediye personeline, (Serbest kart almak için başvurulduğunda UKOME
tarafından belirlenen kart ücretini ödeyerek, Kurum Kimlik Kartı ve Nüfus Cüzdan fotokopisi ile
1 adet vesikalık resim ibraz edilir)
13.6 Posta Dağıtıcıları: 406 sayılı Telgraf ve Telefon Kanunu ile 5584 sayılı Posta Kanununa
göre T.C. Posta ve Telgraf Teşkilatı Genel Müdürlüğü (PTT) bünyesinde görev yapan 657
sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi üniformalı postacı ve dağıtıcılarına, (Serbest Kart
başvurusu esnasında UKOME tarafından belirlenmiş olan kart ücretini ödemiş olmak kaydıyla
bağlı bulundukları Kurumdan resmi yazı, Kurum Kimlik Kartı ile Nüfus Cüzdan fotokopisi ve 1
adet vesikalık resim ibraz edilir.)
13.7 Sarı Basın veya Sürekli Basın Kartı Sahibi Basın Mensupları: T.C. Başbakanlık Basın
Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğünce verilmiş Sarı Basın Kartı ve Sürekli Basın Kartı
sahiplerine, (Serbest Kart başvurusu esnasında UKOME tarafından belirlenmiş olan kart
ücretini ödemiş olmak kaydıyla Basın Kartı ile Nüfus cüzdanı fotokopisi, durumlarını gösteren
resmi yazı ve 1 adet vesikalık resim ibraz edilir.)
13.8 Ağır Engellilerin Refakatçisi: Yetkili Sağlık Kuruluşundan alınan ve %70 ve üzeri
oranda ağır engeli olduğunu gösteren Sağlık Kurulu Raporunu ibraz ederek Serbest Kart 54
almış olanlara refakat edenlere, (engelli yanında olmadan refakatçi tek başına ücretsiz
seyahat edemez), Refakatçi Kartı almak isteyenlerin müracaat esnasında UKOME tarafından
belirlenen kart ücretini ödeyerek refakat edecekleri kişiye ait Engelli oranını gösteren sağlık
kurulu raporunun fotokopisini, kendisine ait nüfus cüzdanı fotokopisini ve 1 adet vesikalık
resmi ibraz etmeleri gerekir.
13.9 Türkiye İstatistik Kurumu Görevlileri: 5429 sayılı Türkiye İstatistik 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 personeline, (seyahat kartından geçici görev süresi boyunca yararlanmak
koşuluyla) Bu durumdaki personelin Serbest Kart için başvururken UKOME tarafından
belirlenen kart ücretini ödemek kaydıyla, Kurumlarından remi yazı, Nüfus Cüzdanı sureti ve 1
adet vesikalık resim ibraz edilir.
13.10 Harcırah Kanununa Tabi Olanlar: Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel
Müdürlüğü tarafından her yıl ilan edilen aylık seyahat kartı bedelinin, her bir görevli personel
için Kurumu tarafından Büyükşehir Belediyesine ödenmesi koşuluyla, Kamu Kurum ve
Kuruluşlarında görevli personel içerisinden, 6245 sayılı Harcırah Kanununun 48.Maddesi
uyarınca, tahsildar, yoklama memuru, mutemet, veznedar, satın ama memuru, tebliğ memuru,
posta veya evrak dağıtıcısı, takip memuru, mübaşir kadrolarında fiilen görevli ve Büyükşehir
sınırları içerisinde seyyar olarak görev yapmakta olan gerekli vizeleri alınmış memur ve
hizmetlilere (seyahat kartından hafta tatili ve resmi tatil günleri hariç iş günlerinde 07:00-19:00
saatleri arasında yararlanmak koşuluyla) talep etmeleri ve müracaat esnasında Kurumlarından
alınan resmi yazı, her yıl ilan edilen aylık seyahat bedelinin ödendiğine dair ilgili Kurumdan

alınan Makbuz fotokopisi, Nüfus cüzdanı fotokopisi ve 1 adet resim ibraz etmeleri ve UKOME
tarafından belirlenen kart bedelini ödemeleri halinde Serbest Kart 54 düzenlenir.
13.11 Milli Sporcular: 5774 sayılı kanuna göre SGK (Sosyal Güvenlik Kurulu) tarafından
adlarına düzenlenmiş ve üzerinde “Serbest” İbaresi bulunan kartı milli sporcular; 1 adet
vesikalık fotoğraf, nüfus cüzdanının aslı, milli sporculardan talep edilen belgeleri ve UKOME
tarafından belirlenen kart bedelini ödemeleri halinde Serbest Kart 54 düzenlenir.
13.12 İstisnai durumlar: 12.1. ile 12.2. şıklarında belirtilen ve il dışından şehrimize geçici
olarak gelenler, Emniyet Sandığı tarafından adlarına düzenlenen Kartları ibraz etmeleri
halinde, istisnai olarak toplu taşıma araçlarından ücretsiz yararlanırlar. Bu kişiler istedikleri ve
gerekli bilgi ile belgeleri ibraz etmeleri halinde kendilerine Serbest kart 54 düzenlenebilir.
Kullan At Biletlerden Yararlanacak Olanlar
Madde 14- Sık ve düzenli olarak Toplu Taşıma Araçlarını kullanmayanlar ve şehir dışından
gelenlerin günübirlik şehir içi yolculuklarında Toplu Taşıma Araçlarından yararlanabilmeleri için
ücreti mukabilinde bir veya daha fazla sayıda biniş hakkı bulunan Akıllı Bilet (Kullan At Bilet)
verilir. Bu biletlerin fiyatları UKOME tarafından belirlenir ve Kart 54 fiyatına göre daha
yüksektir.
Diğer Kullanıcılar
Madde 15- 0-6 yaş gurubu içinde yer alan okul öncesi çocuklar, her hangi bir belge veya kart
ibraz etmeden Toplu Taşıma Araçlarından ücretsiz yararlanırlar.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Akıllı Seyahat Kartlarının Veriliş ve Uygulama Koşulları
Kişiselleştirilmiş Seyahat Kartları İçin Başvuru
Madde 16- İndirimli ve ücretsiz seyahat kartlarından yararlanmak isteyen ve bu Yönetmelikte
tanımlanan tüm kişi ve gruplarla ilgili ayrıntılı başvuru koşulları ve gerekli belgeler, Akıllı Kart
Kişiselleştirme Ofislerinde, Hareket Amirliklerinde ve Büyükşehir Belediyesi internet sitesinde
ilan edilecektir.
Kişiselleştirilmiş Seyahat Kartlarının Tanzimi
Madde 17- Başvuru koşullarını taşıyan kullanıcı tarafından seyahat kartı başvuru formunun
doldurulması, gerekli belgelerin ibraz edilmesi ve UKOME tarafından belirlenmiş olan seyahat
kartı bedelinin ödenmesi, başvurunun onaylanması halinde, kendisine fotoğraflı, isimli, seri
numaraları olan ve kurumunu veya veriliş nedenini gösteren bilgilerin yer aldığı
kişiselleştirilmiş toplu taşıma seyahat kartı tanzim edilir. (İndirimli veya Serbest)
Kart 54’lerin Kullanılması
Madde 18- Belediyeye ait veya Belediye yönetim, yürütüm ve denetiminde toplu taşıma
hizmeti yapan Özel Halk Otobüslerinde seyahat eden Serbest veya İndirimli Kart 54 sahipleri
toplu taşıma araçlarına binerken sürücünün herhangi bir uyarısına ve talebine gerek kalmadan
verilen Kartları sürücüye göstererek kart okuma cihazına okutmak ve denetim esnasında
denetim görevlisine ve kontrol etmek maksadıyla talep eden şoföre ibraz etmek zorundadırlar.

Kartlarının Kural Dışı Kullanımı
Madde 19- Bu yönetmelikte çerçevesinde düzenlenen indirimli, öğrenci ya da serbest toplu
taşıma seyahat kartları, kullanım süresi dolduğu halde veya kart sahibi dışında üçüncü
şahıslarca kullanılmaya teşebbüs edildiğinde, her türlü amaç dışı kullanım ve sahtecilik
yapıldığının, sürücü veya kontrolör tarafından ya da teknik inceleme sonucu tespiti halinde,
bahsi geçen görevlilerce bir tutanak düzenlenerek söz konusu karta el konulur ve kart
kullanıma kapatılarak iptal edilir. Kartına el konulan kullanıcılar indirimli veya ücretsiz toplu
taşıma seyahat kartını tekrar kullanmak için başvuruda bulunduklarında; 1608 sayılı Umuru
Belediyeye Müteallik Ahkâmı Cezaiye Kanunu’nun 1.Maddesi uyarınca Büyükşehir Belediyesi
Encümenince belirlenecek para cezasını ödediklerinde bir defaya mahsus olmak üzere
kişiselleştirilmiş kartları kendilerine geri verilir. Kartını geri almak için başvuruda
bulunmayanlar veya ikinci kez kural dışı kullanımı tespit edilenlerin kartları otomatik olarak
kullanım dışı bırakılır ve kart sahiplerine kartın iptal edildiği tarihten itibaren bir yıl süre ile yeni
kişiselleştirilmiş seyahat kartı verilmez.
Kartların Yenilenmesi
Madde 20- Düzenlenen Kart 54’lerin kullanım ve korunması sorumluluğu sahibi olan kişiye
aittir. Kullanım hatası veya başka bir sebeple kullanıcı tarafından yıpratılmış, zayi edilmiş
kullanılamaz hale getirilmiş kişiselleştirilmiş toplu taşıma seyahat kartının yerine, talep
edilmesi halinde başvuru koşullarının sağlanması ve kart bedelinin ödenmesi suretiyle yenisi
verilir.
Kartların Kaybedilmesi
Madde 21- Herhangi bir sebeple çaldırılan ve kaybedilen kişiselleştirilmiş seyahat kartları,
başvuru halinde iptal edilir ve kullanım dışı bırakılır. Talep edilmesi başvuru şartlarının
sağlanması halinde, UKOME tarafından belirlenen kart bedeli tahsil edilerek yeni
kişiselleştirilmiş kart düzenlenir.
Kişiselleştirilmiş Kartların Vizesi
Madde 22- Kişiselleştirilmiş bütün indirimli veya serbest seyahat kartına sahip olanların bu
kartları kullanım süreleri, başvuru tarihlerinden itibaren bir yıldır. Bu bir yıllık süre sonunda
başvuru koşullarının geçerliliğini koruması ve UKOME tarafından belirlenen vize ücretinin
ödenmesi kaydıyla, kart sahipleri kişiselleştirilmiş kartlarını vize ettirerek kartlarının geçerliliğini
bir yıl daha devam ettirirler. Geçerlilik süresi dolduğu halde vize işlemi yapılmamış indirimli ve
ücretsiz seyahat kartları kullanıma kapatılır.
Cezai Sorumluluk
Madde 23- Bu yönetmelik hükümleri çerçevesinde düzenlenen bütün indirimli veya serbest
Kart 54’lerin sahtesini yapmaya ve kullanmaya teşebbüs edenlerin tespiti halinde, almış
oldukları Kart54 (İndirimli, öğrenci ve serbest) kullanıma kapatılır ve kendilerine bir daha Kart

54 düzenlenmez. Ayrıca, ilgililer hakkında Büyükşehir Belediye Başkanlığınca Cumhuriyet
Savcılığına suç duyurusunda bulunularak haklarında Türk Ceza Kanunlarının ilgili maddelerine
göre işlem yapılması talep edilir.

BEŞİNCİ BÖLÜM
Toplu Taşıma Seyahat Kartlarının Biçimi, Tarife ve Kart Bedelleri, Kurumsal Toplu Kart
Talepleri, Yürürlük, Yürütme ve Yetki
Kartların Biçimleri
Madde 24- Toplu Taşıma Seyahat Kartlarının tasarımı, tanımı ve ölçüleri Büyükşehir
Belediyesi tarafından belirlenir. Bu kartların her hangi bir yerine yazılı veya resimli reklam
alınması hakkı Büyükşehir Belediyesine aittir.
Kartlarla Biniş Tarifeleri ve Kart Bedelleri
Madde 25- Büyükşehir Belediyesi ile yönetim, yürütüm ve denetiminde bulunan Özel Halk
Otobüslerinde geçerli olan Tam Kart 54, bütün İndirimli Kart54, Abonman Kart 54 ve Serbest
Kart 54’ün kart bedelleri, kullan at biletlerin bedelleri, yolcu taşıma ücretleri, 5216 sayılı
Büyükşehir Belediyesi Kanunu ile bu kanunun uygulama yönetmeliği olan Büyükşehir
Belediyeleri Koordinasyon Merkezleri Yönetmeliği uyarınca, Büyükşehir Belediyesi UKOME
Genel Kurulunca belirlenir.
Kurumsal İndirimli Kart Talepleri
Madde 26- Kamu veya özel kurum ve kuruluşların personelinin, sadece İdareye ait toplu
taşıma araçlarında, toplu taşımayı teşvik etmek amacıyla; Kurum veya Kuruluşlarının indirim
uygulanması talebinde bulunması halinde, 10 kişiden az olmamak kaydıyla, talebin; 4736
sayılı Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Ürettikleri Mal ve Hizmet Tarifeleri ile Bazı Kanunlarda
Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunda yer alan, “kamu kurum ve kuruluşlarınca üretilen mal
ve hizmet bedellerinde işletmecilik gereği yapılması gereken ticari indirimler” kapsamında olup
olmadığını değerlendirmek şartıyla, Kurumlar arasında düzenlenecek protokol esasları
çerçevesinde ve %15’i geçmemek kaydıyla indirim uygulanabilir. Bu indirim oranı Özel Halk
Otobüsleri’nde geçerli olmayacaktır.
Abonman Kart, Kurumsal Kart, Aile Kartı
Madde 27- Gerekli teknik alt yapı hazırlandıktan sonra aylık ve daha fazla süreli, ya da
haftalık, 15 günlük abonman kart, Kurum ve Kuruluşlar için süreleri karşılıklı mutabakatla
belirlenecek Kurumsal Kart veya Aile Kartı gibi içinde yolculuk sayısı bulunan Blok Kart 54
düzenlenebilir. Bu Kartların fiyatları UKOME tarafından belirlenir.

Yükümlülük
Madde 28- 13.07.2009 tarih ve 7/264 sayılı Büyükşehir Belediyesi Meclis ve 13.08.2009 tarih
ve 187 sayılı Büyükşehir Belediyesi Encümen kararlarına dayanılarak 03.09.2009 tarihinde

gerçekleştirilen Toplu Taşıma Elektronik Ücret Toplama ve Araç Takip Sistemi ihalesini
kazanan Yüklenici E-Kent Elektronik Ücret Toplama Sistemleri A.Ş ile yapılan 13.10.2009
tarihli sözleşme ve eki şartnameler ile her türlü ek protokol çerçevesinde bu Yönetmelikte yer
alan hususlarla ilgili olarak kendi sorumluluk alanına giren iş ve işlemleri gerekli sürede yerine
getirme konusunda yetkili, yükümlü ve sorumludur.

Yürürlük
Madde 29- İşbu Yönetmelik, Büyükşehir Belediye Meclisi’nce onaylanıp ilanını takip eden
günden itibaren yürürlüğe girer ve yürürlüğe girmesinden önceki tüm yönetmelik ve
uygulamaları geçersiz kılar.
Yürütme
Madde 30- Bu Yönetmelik hükümlerini Büyükşehir Belediye Başkanlığı adına Ulaşım Dairesi
Başkanlığı yürütür.

NOT: Bu yönetmelik; Sakarya Büyükşehir Belediyesi Meclisinin ………….. tarih ve ……. Sayılı kararı ile
kabul edilerek ……….. tarihinden itibaren uygulamaya koyulmuştur.

