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llgi a) Düzce Valitiği İl Yazı İşleri Müdürlüğünün 1 1. 10.2018 tarihli ve E-49l92673,
000-9686 sayılı 20l8/l Numaralı Genelgesi.
b) İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğü nij;n 28.09.2021 tarihli ve E_

2363 5644-249 - |5669 sayılı yazısı.

Vatandaşlarımızın huzur ve güven ortamı içinde yaşamalan Devletimizin asli görev ve

sorumluluklanndandır. Kamu hizmetlerinin aksamaya mahal vermeksizin, değişen koşullara ve

ihtiyaçlara uyumlu bir şekilde tüm vatandaşlarımıza ulaştınlması kamu diDeniyle yakından ilişkilidir.
Vatandaşlarımızın günlük hayatlannın aksama ve sıkıntı olmaksızrn idamesine ilişkin her türlü tedbiri

alma yetki. görev ve sorumluluğu ise şüphesiz kamu idarelerine aittir.
-l-icari 

taksilerde seyalrat eden vatarrdaşlarımızın güvenilir hizmet almalarını sağlamak,
yaşanabilecek sorunları en aza indirmek önem arz etmektedir.

İl sınırları içinde bazı ticari taksi şofiirlerinin; krsa mesafe, çok uzun mesafe ya da olumsuz hava

koşullannda veya trafiğin yoğun olduğu saatlerde yolcu almadığı, ödeme konusunda (bozuk para) sorun

çıkardığı. özellikte yabancı turistler başta olmak üzere farklı şehirlerden gelen vatandaşlarımızın
gidecekleri adresleri bilmemelerini firsat bilerek ulaşım gi.izergÜmı uzatarak yolculardan yüksek ücret

talep ettiği. pazarlık usulü ile taksimetre kullanmada imtina ettiği, araç içerisinde yüksek sesle müzik

dinlediği, seyir halinde iken cep telefonu ile o1un oynadığı, uzun süreli yilksek sesle konuşarak yolcuları

rahatsız ettiği, araç içerisinde sigara içtiği, alkollü iken araç kullandığı, uygunsrız tutum ve davranışlarda

bıılunduğu vatandaşlarımızdan gelen şikayet ve taleplerden anlaşıldığındarı, ticari taksilerde seyahat eden

vatandaşlarımızın güvenilir hizmet almalannı sağlamak, yaşanabİlecek sorunları en aza indirmek
amacıyla ilgi (a)'da kayıtlı Genelgemiz yayımlaırmıştr.

Konuya ilişkin olarak Bakanlığımızdan alınan ilgi (b)'de kayıtlı yazı i|e özellikle büyük şehirlerde
bulunanlar başta olmak üzere bazı taksi şoftirlerinin kısa mesafe veya tıafiğin yoğun olduğu saatlerde

yolcu almadığına ilişkin şikayetlerin devam ettiği, taksi şoftirleri ve yolcular arasında
yaşanan/yaşanabilecek tartışmalann trafik yoğunluğunun artrabİleceği, asayİşe müessir olayIarın (darp,

hakaret. tehdit vb.) kamu düzeni ve güvenliğini bozabileceği değerlendirilmekte olup ticari taksilerde

seyahat ederı/etmek isteyen vatandaşlanmızırı/turistlerin yaşayabilecekleri mağduriyetlerin önüne

geçilmesi amacıy[a bazı tedbirlerin alınması gerektiği bildiritmiştir.
Bu kapsamda; ilgi (a)'da kayıtlı Genelge yiiriiırlükten kaldınlmış olup konuyla ilgili olarak yeniden

düzenleme yapılması gereği hasıl olmuştur.
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5442 sayılı il idaresi Kanununun 9 uncu maddesinin (ç) fıkrasında; "Kanun, Cumhurbaşkanlığı
ktırıırnanıesi ve diğer mevzuaıın verdiği yelkiyi kullanmak ve bunların yüklediği ödevleri yerine gelirmck
için ırıliler gcnel emirler çıkarubilir ve bunları ilan ederler-"

5442 sayılı il idaresi Kanununun 11 inci maddesinin (c) fıkrasında; "İl sınırları içinde huzur ve

giircnliğin, kişi dokunulnazlığının, tasarrufa müıeaallik emniyelin, kamu esenliğinin sağlanması ve

ı;nIayici kolluk yetkisi vulinin ödev ve görevlerindendir.
Bunları sağlamak için vali gereken karar ve tedbirleri alır. Bu hususta alınan ve ilan olunan karar ve

tedbirlere uymayanlr hakkında 66 ncı madde hükmü uygulanır.
Anılan Kanunun 66 ncı maddesinde;"İl genel kurulu veya idare kurulları yahul en biıyük mülkiye

ıınıirlcri tara/inı]an kanunların verdiği yelkiye isıinaden itlihaz ve usulen tebliğ veya iIan olunrın kıırıu' ı'a

teı]birlerin lalbik ve icrasına muhalefet eden veya müşkijlat göslerenler veya riayel elmeyenler, muhulli
nülki umir tcırafınıIan Kabahatler Kanununun 32 nci maddesi hülcınü uyarınca cezalandırılır. Ancak,

kumıı ılüzeniııi ve güvenliğini veya kişilerin canve mal emniyetini tehlikeye düşürecek toplıımsal olayların
hıış gösıermasi hdlinde vali tarafından kamu düzenini sağlamak amacıyla alınan ve usulüne göre ilan
olııntın karar ve leı]birlere aykırı davrananlar, üç aydan bir yıla kadar hapis cezasıyla cezalanı]ırı Iu'-

5326 sayılı Kabahatler Kanu nunııı "Emre aykırı daı,ranış" başlıkh 32 nci maddesinde:' "Yctkili

nıakanılar tarcıfindan adli işlemler nedeniyle ya da kamu güvenliği, kamu diizeni veya genel suğlığın

kıırunnıusı amucıyla, hukuka uyppın olarak verilen emre aykırı hareket eden kişiye Yüz Tiirk LirOSı idcıı,i

ptıru cezast ı,erilir. Bu cezaya emri veren makam larafından karar verilir. ..." (202l yılı için ılörl Yüz
yirnıi yedi Türk Lirası)

5326 sayılı Kabahatler KanunuflJn "Tütün mamullerinin tüketilmesi" başlıklı 39 uncu maddesinin 2

ııci fıkrasında: "Toplıı taşıma araçlarında tütün mqmulü tüketen kişiye, Elli Türk Lirası idari parrı t'czcısı

vcrilir. (202 t yılı için iki yüz dörı Türk Lirası) Kabahatin özel hukuk kişileri tarafından işletilen ıoplıı
ıaşıma uraçlarınıla işlenmesi halinde bu ceza ilk başvurulan kolluk birim yelkilileri tarafından verilir... "

Kanıuyıı uiı toplu taşıma araçlarınıla işlenmesi halinde bu ceza ilk başvurulan kolluk birim yetkilileri
laralindun veriliı,.

Kumuya ait ıoplu taşıma araçlarında işlenmesi halinde idari para cezası verme yelkisi bakımınılan

hirinci fıkra hükmli uygulanır.
Ozel hukuk kişilerine aiı olan ve herkesin ğrebileceği binaların kapalı alanlarında, tülün

mamullerinin tiikeıilemeyeceğinİ belirlir açık bir iŞarete yer verilmesine rağmen, bu yasağa aykırı
harekel eden kişiye, Etli Türk Lirası idari para cezası verilir. Bu ceza, şikdyet üzerine en yakın kolluk
hirini yelkililerince verilir." (202l yılı için iki yüz dörı Türk Lirası)

4207 sayılı Tütün Üriinlerinin Zararlarının Önlenmesi ve Kontrolü Hakkında Kanunw"Tüüün
{Jrünlerinin yasaklanması" başlıklı 2 nci maddesinde hangi alanlarda ti.itiin ürünlerinin kullanılamayacağı
ve anılan Kanunun "Ceza hükümleri" başlıklı 5 inci maddesinde ise yasaklanan alanlarda kullananlar

haklında uygulanacak cezalar belirtilmiştir.
2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununun "Tedbirsiz ve saygısız araç sürme " başlıklı 73 üncü

maddesinde; " Karayolunda araçların kamunun rahat ve huzurunu bozacak veya kişilere zarar verecek

şekilda saygısızca sürülmesi, araçlarılan bir şey atılması veya döh)lmesi, seyir halinıle Sürücülerin ceP w
cn-aç ralefııİu ile benzer haberleşme cihazlarını kullanması yasaktır. Seyir halinde cep ve araç lelefonıı ile

hcıızar haberleşme cihazlarını kullıınan sürücüler 235 Türk Lirası, (2021 yılı için üç Yüz on dört Türk

Lirusı) maı]ıJenin diğer hükümlerine uymayanlar ]08 Türk Lirası (202l yılı için yüz kırk dört Türk Lirıısı)
para cezası ile cezalanı]ırılırlcır. " Hükümleri bulunmakıadır.

Bu itibarla; kamu düzeninin korunmasr, vatandaşlanmızın huzur ve güvenliği için il sınırları içinde

ticari taksi şoftirlerince;
-Kısa mesafe ya da çok uzun mesafeye yolcu alınmaktan kaçınılması,
-Olumsuz hava koşullannda veya trafiğin yoğun olduğu saatlerde yolcu alrnmaktan kaçınılması,
_Ödeme konusunda sorun çıkanlması (bozuk para olmaması ya da çok bozuk para verilmesi).
_Özellikle yabancı turistler başta olmak iizere farklı şehirlerden gelen vatandaşlarımızın gideceklerİ
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a<lresleri bilmemelerini fırsat bilerek ulaşım güzergahını uzatarak yolculaıdan yilksek ücret talep

edilmesi.
-Araçlann bakımsız ve /veya kirli kullanılması,
-Araç içerisinde yüksek sesle müzik dinlenilmesi,
-Seyir halinde iken cep telefonu ile oyun oynanması, uzun süreli yüksek sesle konuşarak yolcuların

rahatsız edilmesi.
-Araç içerisinde sigara içilmesi,
-Uygunsuz tutum ve davranışlarda bulunulması,
-Araçta pazarlık usulü yolcu taşınması,
-Alkollü iken araç kullanılması,
yasaktır.
Aksine dauranan şoftirler hakkında ilgililerin bildirimi halinde tespit tutanağı düzenlemeye kolluk

kuvyetleri ve belediye trafik zabıtası yetkili olup ilgili mevzuat hfüiimleri çerçevesinde adli/idari iŞlemler

yapılacak. gerekli idari pzıra cezz§ı uygulaııacaktır.
Bu karar yayımı tarihinden itibaren yiirürlüğe girecektir.

İlanen tebliğ olunur.

Cevdet ATAY
Vali

I}u bclge- gil\enli clekıIonik iıı]la ile iİn/alantnlş!ür-
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