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Vatandaşları mıztrılMzur ve güven ortam içinde yaşamaları Devletimizin asli görev ve
sorumlulukları ndandı r. K amu h izmetleri nin aksamaya mahal vermeksizin, değişen koşullara ve
ihtiyaçlara uyumlu bir şekilde tüm vatandaşlarımıza ulaştırılması kamu dilzeniyle yakından
ifişkilidir. Vatandaşlarımızın günlük lıaatlarnun aksama ve sı kıntı olmaksızın idamesine
ilişkin her türlü tedhiri alma yetki, görev ve serumlulu& ise şüphesiz kamu idarelerine
Ticari taksilerde seyahat eden vatandaşları mızın güvenilir hizmet almalarını sağlamak,
yaşanabilecek sorunları ea aza indirmek önenı arz etmektedir.
ii sınırları içinde bazı ticari taksi şoförlerinin; kısa mesafe, çok uzun mesafe ya da
olumsuz hava koşullitrında veya trafiğin yoğun olduğu saatlerde yolcu almadığı, s5derrıe
konusunda (bozuk para) sorun çıkardığı, özellikle yabancı turistler başta olmak üzere farklı
şehirlerden gelen vatandaşları:mi/1n gidecekleri adresleri bilmeınelerini, frrsat bilerek ulaşım
gruergahı m uzatarak yolculardan yüksek ücret talep ettiği, pazarlık usulü ile taksinıetre
ettiği. araç içerisinde yüksek sesle müzik dffilediffl, seyir halinde iken cep
kullarunada
telefonu ile oyun oynadığı, uzun süreli yüksek sesle konuşarak yolcuları rahatsız ettiği. araç
içerisinde sigara içtiği, alkollü iken araç kullandığı, uygunsuz tutum ve davranışlarda
bulunduğ v a ta ıı daş la rınıızd aıı gelen şikayet ve taleple rd en anlaşılmaktadır.
5442 sayı lı
idaresi Kanununun 9 uncu maddesinin (ç) fiktasındaz "Kanun,
Cumhurba,ykunlıgı kararnamesi ve diger ınevzıman verdiği -,etkiyi kullanmak ve btmların
yüklediği Ötleyleri yerine getirmek için valiler genel emirler cıkarabilir ve bunları ilan ederler, "
5442 sa alı il idaresi Kanununun Il inci maddesinin (e) fikrastrıdaz "li sınırları iç'inde:
huzur ve güvenliğin, kial dokunulmazlıgının. tasarrufu müteuallik emniyetin, kamu esenliğini";
sağlanması ve o. nleyici konuk yetkisi valinin ödev ve görevlerindendir
Bunları sağlanıak icin vali gereken karar ve tedbirleri alır. Bu hususta alınan ve ilan
olunan karar ve tedbirlere uyınayanlar hakkında 66 net madde hükmü uygulanır.",
Andan Kanunun 66 mı maddesinde; "il genel kuruhı veya idare kurulları yahut en büyük
müllaye amirleri tarafindan kanunların verdiği -yetkiye istinaden ittibaz ve usulen tebliğ veya
ilan olunan karar ve tedbirlerin tatbik ve icrasına muhalefet eden veya müşkidat zdsterenler
ınülki aınir tarafından Kabahailer Kanununun 32 nci maddesi
veya riayet etnı4,enkr.
hilbnü uyarınca cezalcvıdırthr, Ancak kamu düzenini ve güvenliğini veya kişilerin can ve mal
emınvetini tehlikeye di4iirecek toklumsal olayların baş gosternıesThalinde vali taralindan kamu
di,izenini sağ'lamak amacıyla alinan ve usuliine göre ilan olunan karar ve tedbirlere aykırı
davrananlar, aydan bir yıla katkır hapis cezastyla cezalandırdır ",
5326 sayı lı Kabahatler Kanununun "Enire aykırı dm-Tanış" başlık!' 32 nei maddesine
iatinaden; "Yetkili makamlar tarafından adli işlemler nedeniyle ya da kamu güvenliği, kamu
düzeni veya genel Sak'Unı korunması amacıyla hukuka uygun olarak verilen emre ayları
hareket eden kişiye kanunun 32. A,laddesinde belirtilen idari para cezası verilir. Bu cezaya emri
veren makam tarafından karar verilir ...."
5326 sayılı Kabahatler Kanununun "Tütün manıullerinin tüketilmesi" başlıklı 39 ımeti
maddesinin 2 nei fikrasma istinaden: "Toplu taylma araçlarında- tütün maınulü tüketen kişiye.
39. Maddesinde belirtilen idari para cezası verilir. Ka6alkıtili azel hukuk kişileri tarafnulan
işletilen toplu taşıma araclarında işlenmesi halinde bu Ceza ilk bapurulan konuk birim
yeticilileri tarafından verilir. Kamuya ait toplu taşıma etraçlartnda işlenmesi halinde idari para
cezası verme yetkisi bakımından birinci fıkra hükmü uygulanır
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ği binaların kapalı alanlarında,
Özel hukuk,kişilerine ait olan ve herkesin girebilece
ini helirtir açık bir işarete yer verilmesine rağınen, bu
tütün maımıllerinin tzı ketilemeyeceğ
iye, 39. Maddede belirtilen idari para cezası verilir. Bu ceza,
yasağa aykırı hareket eden kiş
• şikayet üzerine en ..) ,akın kolluk birimi yetkililerince verilir. "
ı nda Kanunun
4207 sayı lı fütün Ürünlerinin Zararlarının önlenmesi ve Kontrolü Hakk
"Tütün Ürünlerinin ymaklanması" başlıklı 2 nci maddesinde hangi alanlarda tütün ürünlerinin
5 inci maddesinde ise
kullanı lamayacağı ve anılan Kanunun "Ceza hükümleri" başlıklı
yasak] anan alanlarda kullananlar hakkında uygulanacak cezalar belirtilmiştir.
başlıklı 73
2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununun "Tedbirsiz ve saygısız araç sitrme"
ıt bozacak veya
• Uncu maddesine istinaden; "Karayolunda araçları n kamunun rahat ve huzurunveya dökülmesi,
ı
şey
atılmas
rülmesi,
araçlardan
bir
• kişilere zarar verecek şekilde saygısızca .,,iı
seyir halinde siirüciderin cep ve araç telefonu ile benzer haberleşme cihaziarinı kullanması
,yasaktır. Bu madde hükümlerine ıtymayanlar hakkı nda 73. Maddede belirtilen para cezası ile
eezalandırıhrlar."
hükümleri bulunmaktadır.
Bu itibarla; kamu düzeninin korunması . vatandaşlarımızın huzur ve güvenliği için ii
smırlan içinde ticari taksi şoförlerince;
Kı sa mesafe ya da çok uzun mesafeye yolcu ainunaktan kaçı/Idman
Olumsuz hava koşullarında veya trafiğin yoğun olduğu saatlerde yolcu almmaktan
kaçı rnimasi,
Ödeme konusunda sorun çıkanIrrıası (bozuk para olmaması ya da çok bozuk para
Yerihnesi).
Özellikle yabancı turistler başta olmak üzere farklı şehirlerden gelen
vatandaşlarımızı n gidecekleri adresleri bilmemelerini fı rsat bilerek ulaşım
glizergalunı uzatarak yolculardan yüksek ücret talep edilmesi,
Araçların 1-_,akı nısı z ve /veya kirli kullanı lması.
Araç içerisinde yüksek sesle müzik dinlenilmesi,
- Seyir halinde iken cep telefonu ile oyun ovnannıası
, uzun süreli yüksek sesle
konuşarak yolcuların mhatsız edilmesi,
- Araç ieeri s i nde sigara içilmesl,
- Uygunsuz tutum ve davramşlarda bulunulması,
Araçta pazarl ı k usulü yolcu taşıtın-las!,
Alkollü iken araç kullanı lması,
yasaktı r.
Aksine davranan şoförler hakkı
nda ilgililerin bildirimi halinde tespit t
düzenlemeye konuk kuvvetleri ve belediye trafik zabıtası
yetkili olup
çerçevesinde adli/idari iş lemler yapı
rnevzutıt hetkiltr
ulana
ıle(şil
lacak, gerekli idari para cezası uygulanacakt
ır.
u karar yayı nı , tarihinden Itibaren
-yurılrlüğe girecektir.
Hanan teblig olunur.

