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Vatandaslanrmzm huzur ve guven ortanu icinde yasamalan Devletimizin asli gorev ve
sorumluluklardandrr. Kamu hizmetlerinin aksamaya mahal vermeksizin, degisen kosullara ve
ihtiyaclara uyumlu bir sekilde turn vatandaslanrmza ulastmlmasi kamu duzeniyle yakmdan
iliskilidir. Vatandaslanrmzm gunluk hayatlannm aksama ve sikmti olmaksizin idamesine iliskin
her turlu tedbiri alma yetki, gorev ve sorumlulugu ise suphesiz kamu idarelerine aittir.

Ticari taksilerde seyahat eden vatandaslanrmzm guvenilir hizmet almalanm saglamak,
yasanabilecek sorunlan en aza indirmek onem arz etmektedir.

n sunrlarr icinde bazi ticari taksi sofdrlerinm; kisa mesafe, 90k uzun mesafe ya da
olumsuz hava kosullannda veya trafigin yogun oldugu saatlerde yolcu almadigi, odeme
konusunda (bozuk para) sorun cikardigi, ozellikle yabanci turistler basta olmak uzere farkh
sehirlerden gelen vatandaslanrmzm gidecekleri adresleri bilmemelerini firsat bilerek ulasim
guzergahim uzatarak yolculardan yuksek ucret talep ettigi, pazarhk usulu ile taksimetre
kullanmada imtina ettigi, arac icerisinde yuksek sesle muzik dinledigi, seyir halinde iken cep
telefonu ile oyun oynadigi, uzun sureli yuksek sesle konusarak yolculan rahatsiz ettigi, arac
icerisinde sigara ictigi, alkollu iken arac kullandigi, uygunsuz tutum ve davramslarda bulundugu
vatandaslarmuzdan gelen sikayet ve taleplerden anlasrlmaktadir.

5442 sayih il idaresi Kanununun 9 uncu maddesinin (9) fikrasmda; "Kanun,
Cumhurbaskanligt kararnamesi ve diger mevzuatzn verdigi yetkiyi kullanmak ve bunlartn
yukledigi odevleri yerine getirmek ir;invaliler genel emirler r;zkarabilirve bunlarz ilan ederler. "

5442 saYlh il idaresi Kanununun 11 inci maddesinin (c) flkrasmda; "il smlrlarz ir;indehuzur
ve guvenligin, ki.ri dokunulmazhglmn, tasarrufa muteaallik emniyetin, kamu esenliginin
saglanmasl ve onleyici kolluk yetkisi valinin odev ve gorevlerindendir.

Bunlarz saglamak ir;in vali gereken karar ve tedbirleri ahr. Bu hususta alman ve ilan
olunan karar ve tedbirlere uymayanlar hakkmda 66 nCl madde hukmu uygulamr. ",

Amlan Kanunun 66 nCl maddesinde; "il genel kurulu veya idare kurullarz yahut en buyuk
mUlkiyeamirleri tarajindan kanunlarm verdigi yetkiye istinaden ittihaz ve usulen teblig veya ilan
olunan karar ve tedbirlerin tatbik ve icraszna muhalefet eden veya mU$kulatgosterenler veya
riayet etmeyenler, mahallf mulkf amir tarajindan Kabahatler Kanununun 32 nci maddesi hukmu
uyarmca cezalandzrzhr. Ancak, kamu duzenini ve guvenligini veya ki$ilerin can ve mal
emniyetini tehlikeye dU$urecektoplumsal olaylarzn ba$gostermesi halinde vali tarajindan kamu
duzenini saglamak amaclyla alman ve usuliine gore ilan olunan karar ve tedbirlere aykzrz
davrananlar, ur; aydan bir Ylla kadar hapis cezaslyla cezalandzrzhr. "

5326 saYlh Kabahatler Kanununun "Emre aykzrz davram$" ba~hkh 32 nci maddesinde;
"Yetkili makamlar tarajindan adlf i$lemler nedeniyle ya da kamu giivenligi, kamu duzeni veya
genel saghgzn korunmasl amaclyla, hukuka uygun olarak verilen emre aykzrzhareket eden ki$iye
yuz Turk Lirasl idarf para cezaSl verilir. Bu cezaya emri veren makam tarajindan karar verilir.
"

5326 saYlh Kabahatler Kanununun "Tutun mamullerinin tuketilmesi" ba~hkh 39 uncu
maddesinin 2 nci flkrasmda; "Toplu ta$lma arar;larmda tutun mamulu tuketen ki$iye, elli Turk
Lirasl idarf para cezaSl verilir. Kabahatin ozel hukuk ki$ileri tarajindan i$letilen toplu ta$lma
arar;larzndai$lenmesi halinde bu ceza ilk ba$vurulan kolluk birim yetkilileri tarajindan verilir.
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Kamuya ait toplu tastma araclartnda islenmesi halinde idari para cezast verme yetkisi
baktmtndan birinci fikra hukmu uygulanir.

Ozel hukuk kisilerine ail olan ve herkesin girebilecegi binalartn kapali alanlartnda, tutun
mamullerinin tuketilemeyecegini belirtir acik bir isarete yer verilmesine ragmen, bu yasaga
aykiri hareket eden kisiye, elli Turk Lirast idarf para cezast verilir. Bu ceza, sikdyet iizerine en
yaktn kolluk birimi yetkililerince verilir. "

4207 sayih Tutun Urtmlerinin Zararlanmn Onlenmesi ve Kontrolu Hakkmda Kanunun
"Tutun Urunlerinin Yasaklanmasi" bashkh 2 nci maddesinde hangi alanlarda tutun iiriinlerinin
kullamlarnayacagi ve amlan Kanunun "Ceza hukumleri" bashkh 5 inci maddesinde ise
yasaklanan alanlarda kullananlar hakkmda uygulanacak cezalar belirtilmistir.

2918 sayih Karayollan Trafik Kanununun "Tedbirsiz ve saygtstz arac siirme basltkli 73
uncu maddesinde; "Karayolunda araclartn kamunun rahat ve huzurunu bozacak veya kisilere
zarar verecek sekilde saygtstzca surulmesi, araclardan bir sey attlmasi veya dokulmesi, seyir
halinde suruculerin cep ve arac telefonu ile benzer haberlesme cihazlarini kullanmasi yasakur.
Bu madde hukumlerine uymayanlar 1.800.000 lira para cezast ile cezalandtnltrlar. "

hukumleri bulunmaktadir,
Bu itibarla; kamu duzeninin korunmasi, vatandaslanrmzm huzur ve guvenligi icin il

snnrlari icinde ticari taksi ~ororlerince;
- Kisa mesafe ya da 90k uzun mesafeye yolcu ahnmaktan kacimlmasi,
- Olumsuz hava kosullannda veya trafigin yogun oldugu saatlerde yolcu ahnmaktan

kacirulmasi,
- Odeme konusunda sorun cikanlmasr (bozuk para olmamasi ya da cok bozuk para

verilmesi),
- Ozellikle yabanci turistler basta olmak uzere farkh sehirlerden gelen

vatandaslanrmzm gidecekleri adresleri bilmemelerini firsat bilerek ulasim guzergahmi
uzatarak yolculardan yiiksek iicret talep edilmesi,

- Araclann bakimsiz ve Iveya kirli kullamlmasi,
- Arac i~erisinde yiiksek sesle miizik dinlenilmesi,
- Seyir halinde iken cep telefonu ile oyun oynanmasl, uzun siireli yiiksek sesle

konu~arak yolculann rahatslz edilmesi,
- Ara~ i~erisinde sigara i~ilmesi,
- Uygunsuz tutum ve davranl~larda bulunulmasl,
- Arac;ta pazarhk usulii yolcu ta~lnmasl,
- Alkollii iken arac; kullanIlmasl,
yasaktu.
Aksine davranan ~of6rler hakkmda ilgililerin bildirimi halinde tespit tutanagl

diizenlemeye kolluk kuvvetleri ve belediye trafik zabltasl yetkili olup ilgiH mevzuat hiikiimleri
c;erc;evesinde adli/idari i~lemler yapllacak, gerekli idari para cezaSl uygulanacaktu.

Bu Karar yaylml tarihinde yiiriirliige girer.
Bilgi ve geregini rica ederim.

M. ilker HAKTANKAC;MAZ
YaH

DAGITIM:
Tiim Kamu Kurum ve Kurulu~larma
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