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İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 
KİŞİSELLEŞTİRİLMİŞ TOPLU ULAŞIM KARTLARI YÖNETMELİĞİ 

(Değişik başlık: 10/09/2014-809/1 md.) 
  

BİRİNCİ BÖLÜM 
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 

 
Amaç  
MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı, İzmir Büyükşehir Belediyesi sınırları içindeki 

toplu ulaşım araçlarında geçerli kişiselleştirilmiş toplu ulaşım kartlarının verilişi ile kullanımına 
ilişkin usul ve esasları belirlemektir. 

Kapsam  
MADDE 2- (1) Bu Yönetmelik, toplu ulaşım hizmetlerinden ücretli, ücretsiz veya 

indirimli faydalanan kişileri kapsar. 
Dayanak 
MADDE 3- (Değişik birinci fıkra: 10/09/2014-809/2 md.) (1) Bu Yönetmelik 

10/07/2004 tarih ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 7 nci maddesinin 1 inci 
fıkrasının (f) ve (p) bendi, 03/07/2005 tarih ve 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 15 inci 
maddesinin 1 inci fıkrasının (b), (f) ve (p) bendi ile 18 inci maddelerine dayanılarak 
hazırlanmıştır. 

Tanımlar 
MADDE 4- (1) Bu Yönetmelikte geçen; 
a) Belediye Meclisi: İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi’ni, 
b) ESHOT Genel Müdürlüğü: İzmir Büyükşehir Belediyesi Elektrik, Su, Havagazı, 

Otobüs ve Troleybüs Genel Müdürlüğü’nü, 
c) Kart bedeli: Toplu ulaşım kartlarının ESHOT Genel Müdürlüğü tarafından her yıl 

belirlenen bedelini, 
ç) Kişiselleştirilmiş toplu ulaşım kartı: Toplu ulaşım araçlarında ücretli, ücretsiz veya 

indirimli seyahat etme imkânı veren kartları, 
d) Kullanım bedeli: Hak sahibi kişinin toplu ulaşım araçlarından aylık veya yıllık 

faydalanma bedelini, 
e) Kullanım sayısı: Hak sahibi kişinin toplu ulaşım araçlarından günlük, aylık veya 

yıllık faydalanma sayısını,  
f) Toplu ulaşım aracı: İzmir Büyükşehir Belediyesi toplu ulaşım sistemine dahil 

ESHOT Genel Müdürlüğü, İZULAŞ A.Ş., İzdeniz A.Ş., Metro A.Ş. ve İZBAN A.Ş.’ne ait toplu 
taşım araçları ile toplu ulaşıma dahil edilecek diğer araçları,  

g) Ulaşım Koordinasyon Merkezi: İzmir Büyükşehir Belediyesi Ulaşım ve 
Koordinasyon Merkezi’ni, 

ğ) (Değişik bend: 10/09/2014-809/3 md.) Vize: Kişiselleştirilmiş toplu ulaşım 
kartlarına uygulanan, kartın ilk yıl verilmesinden sonra karta yapılan güncelleme işlemini, 
  ifade eder. 

 
İKİNCİ BÖLÜM 

Kişiselleştirilmiş Toplu Ulaşım Kartlarının Veriliş, Kullanım Usul ve Esasları 
   

Başvuru 
MADDE 5- (1) Kişiselleştirilmiş toplu ulaşım kartı almak için, ESHOT Genel 

Müdürlüğü’ne toplu veya şahsen başvuru yapılır. 
Öğrenci kartı 
MADDE 6- (1) 14/06/1973 tarih ve 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu uyarınca 

örgün eğitim kurumlarında eğitim ve öğrenim gören öğrenciler toplu ulaşım araçlarından 
indirimli olarak yararlanır. 

(2) Öğrenci kartı almak için aşağıda belirtilen belgelerin verilmesi zorunludur: 
a) Üniversite öğrencileri için; öğrenci kimlik kartında güncel öğrenim dönemi 

belirtilmiş ise öğrenci kimlik kartı aslı ve fotokopisi, belirtilmemiş ise öğrenci belgesi aslı, 
b) İlköğretim ve ortaöğretim öğrencileri için; okullarından alacakları imzalı mühürlü 

öğrenci belgesi aslı, 
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c) Açık İlköğretim ve Açık Öğretim Lisesi öğrencileri için; Bağlı bulundukları okuldan 
alacakları öğrenci belgesi aslı.  

Öğretmen kartı  
MADDE 7- (1) Örgün eğitim kurumlarında 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu 

uyarınca kadrolu veya sözleşmeli olarak çalışan eğitim ve öğretim hizmetleri sınıfı personeli 
toplu ulaşım araçlarından indirimli olarak yararlanır. 

(2) Öğretmen kartı almak için aşağıda belirtilen belgelerin verilmesi zorunludur: 
a) Okul tarafından yazılan talep yazısı,  
b) İlsis veri tabanından alınan imzalı ve onaylı "Hizmet Belgesi",  

 c) 4/B sözleşmeli öğretmenlerden o yıla ait sözleşmenin “Aslı Gibidir” onaylı 
fotokopisi. 

Engelli kartı (Değişik başlık ve sekizinci madde: 10/09/2014-809/4 md.) 
MADDE 8- (1) Sağlık Kurulu raporuyla %40 ve üzerinde engelli olduğunu belgeleyen 

Türk vatandaşlarının kendileri, ağır engellilerin ise kendileri ile birlikte birden fazla olmamak 
üzere beraber seyahat ettikleri refakatçileri toplu ulaşım araçlarından ücretsiz olarak 
yararlanırlar. 

(2) Sağlık Kurulu raporuyla %40 ve üzerinde engelli olduğunu belgeleyen Türk 
vatandaşlarına ve ağır engellilerin ise kendileri ile birlikte birden fazla olmamak üzere 
beraber seyahat edecekleri refakatçilerine kişiselleştirilmiş toplu ulaşım kartı verilir.  

(3) Engelli kartı almak için aşağıda belirtilen belgelerin verilmesi zorunludur: 
a) Nüfus cüzdanı aslı, 
b) Bir adet vesikalık fotoğraf, 
c) 30/10/2005 tarihli ve 25981 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Özürlüler Veri 

Tabanı Oluşturulmasına ve Özürlülük Bilgisinin Nüfus Cüzdanında Yer Almasına Dair 
Yönetmelik uyarınca nüfus cüzdanlarında özür oranı belirtilmeyen kişiler için Başbakanlık 
Özürlüler İdaresi Başkanlığı tarafından verilen kimlik belgesinin aslı ve onaylı sureti veya 
16/07/2006 tarihli ve 26230 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Özürlülük Ölçütü, 
Sınıflandırması ve Özürlülere Verilecek Sağlık Kurulu Raporları Hakkında Yönetmelik 
uyarınca alınan özürlü sağlık kurulu raporunun aslı veya onaylı örneği. 

Şehit ailesi kartı  
MADDE 9- (1)12/04/1991 tarih ve 3713 Sayılı Terörle Mücadele Kanunu’nun 21 inci 

maddesinin birinci fıkrasının (d) ve (h) bentlerinde sayılan kişiler toplu ulaşım araçlarından 
ücretsiz olarak yararlanırlar. 

(2) Şehit ailesi kartı almak için, aşağıda belirtilen belgelerin verilmesi zorunludur:  
a) Nüfus cüzdanının aslı,  
b) Bir adet vesikalık fotoğraf, 
c) Şehitlik belgesi, 
ç) Nüfus kayıt örneği. 
(3) Malul olanlar ile şehitlerin kız çocuklarının şehit ailesi kartı alabilmesi için T.C. 

Emekli Sandığı dışındaki sosyal güvenlik kuruluşlarına tabi olarak çalışmadıklarına ilişkin 
belgeleri ibraz etmeleri zorunludur.  

(4) Malul olanlar ile şehitlerin malul ve muhtaç olan erkek çocuklarına bu durumu 
belgelemeleri koşuluyla şehit ailesi kartı verilir.  

65 yaş kartı  
Madde 10- (Değişik onuncu madde: 10/09/2014-809/5 md.) (1) Türk vatandaşı olan 

65 yaş ve üzeri kişiler toplu ulaşım araçlarından ücretsiz olarak yararlanırlar. 
(2) 65 yaş ve üzeri kişilere kişiselleştirilmiş toplu ulaşım kartı verilir. 65 yaş kartı almak 

için aşağıda belirtilen belgelerin verilmesi zorunludur: 
a) Nüfus cüzdanı aslı, 
b) Bir adet vesikalık fotoğraf. 
60 yaş kartı 

 MADDE 11- (Değişik onbirinci madde: 10/09/2014-809/6 md.) (1) Türk vatandaşı 
olan ve altmış yaş ile altmış beş yaş arasında bulunan kişilere toplu ulaşımdan 
faydalanmaları için 60 yaş kartı verilir. 
 (2) Bu kişiler sabah 10.00 – 16.00 ile akşam 19.00 – 24.00 saatleri arasında toplu 
ulaşım araçlarından faydalanırlar. 

(3) 60 yaş kartı almak için, aşağıda belirtilen belgelerin verilmesi zorunludur: 
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a) Nüfus cüzdanı aslı,  
b) Bir adet vesikalık fotoğraf. 
(4) 60 yaş kartlarının kullanım bedelini ve kullanım sayısını İzmir Büyükşehir 

Belediyesi Meclisi belirler. 
Resmi kurum kartı 

 MADDE 12- (1) 10/02/1954 tarih ve 6245 Sayılı Harcırah Kanunu’nun 48 inci maddesi 
uyarınca toplu ulaşım kartlarından hafta tatili ile resmi tatil günleri hariç iş günlerinde 07.00-
19.00 saatleri arasında memuriyet mahalli dâhilinde seyyar olarak vazife gören tahsildar, 
yoklama memuru, mutemet, veznedar, satın alma memuru, tebliğ memuru, posta veya evrak 
dağıtıcısı, takip memuru, mübaşir gibi memur ve hizmetlilere fiilen bu görevde çalışması 
şartıyla ve idaresinin talebi halinde toplu ulaşım kartı verilir. Belirtilen görevleri fiilen yapıp da 
kadrosu tutmayanlar için Maliye Bakanlığı vizesi şartı aranır.  

(2) Resmi kurum kartı almak için, aşağıda belirtilen belgelerin verilmesi zorunludur: 
a) Nüfus cüzdanı fotokopisi, 
b) Bir adet vesikalık fotoğraf, 
c) Kadro durumunu ve fiilen hangi görevi yaptığını gösteren kurum talep yazısı ile 

onaylı son maaş bordrosu,  
ç) Kadrosu tutmayıp, fiilen görev yapanlar için Maliye Bakanlığı vize onayı. 
Türkiye İstatistik Kurumu kartı 
MADDE 13- (1) 10/11/2005 tarih ve 5429 Sayılı Türkiye İstatistik Kanunu’nun 49 uncu 

maddesi uyarınca sayım, araştırma, inceleme, denetleme ve veri kalite kontrolü için alanda 
görevlendirilen Türkiye İstatistik Kurumu personeli görevleri süresince toplu ulaşım 
araçlarından ücretsiz olarak yararlanırlar. 

(2) Türkiye İstatistik Kurumu kartı almak için, aşağıda belirtilen belgelerin verilmesi 
zorunludur: 

a) Türkiye İstatistik Kurumu tarafından kartın hangi tarihler arasında kullanılacağını 
gösterir yazı sureti, 

b) Bir adet vesikalık fotoğraf. 
(3) Türkiye İstatistik Kurumu’nun çalışma koşulları dikkate alınarak kartların kullanım 

usul ve esaslarını ESHOT Genel Müdürlüğü belirler.  
Posta dağıtıcısı kartı 
MADDE 14- (1) 21/02/2002 tarih ve 24678 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 

2002/3700 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı gereğince kadro unvanı posta dağıtıcısı olup, T.C. 
Posta ve Telgraf Teşkilatı Genel Müdürlüğü bünyesinde 657 sayılı Devlet Memurları 
Kanununa tabi olarak görev yapan memur personel toplu ulaşım araçlarından ücretsiz 
faydalanır. 

(2) Posta dağıtıcısı kartı için aşağıdaki belgelerin verilmesi zorunludur: 
a) Kurum talep yazısı, 
b) Onaylı son maaş bordrosu, 
c) Bir adet vesikalık fotoğraf. 
(3) PTT Genel Müdürlüğü’nün çalışma koşulları dikkate alınarak uygulama ile ilgili 

usul ve esasları ESHOT Genel Müdürlüğü belirler. 
 Personel ulaşım servis tanıtım kartı 

MADDE 15- (1) İzmir Büyükşehir Belediyesi, ilçe belediyeleri ile bunlara bağlı kuruluş 
ve şirketler ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan personele, kurumları tarafından 
kullanım bedelinin ödenmesi halinde personel ulaşım servis tanıtım kartı verilebilir. 

(2) Personel ulaşım servis tanıtım kartı kullanım bedeli ve kullanım sayısını Ulaşım 
Koordinasyon Merkezi belirler. 

(3) Personel ulaşım servis tanıtım kartı için aşağıdaki belgelerin verilmesi zorunludur: 
a) Kurum tarafından yazılan talep yazısı,  
b) İsim listesi, 
c) Bir adet vesikalık fotoğraf. 
Toplu ulaşım hizmetinden ücretsiz faydalanan diğer kişiler  
MADDE 16- (Değişik onaltıncı madde: 10/09/2014-809/7 md.) (1) Aşağıda belirtilen 

kişiler şehir içi toplu ulaşım hizmetinden ücretsiz faydalanır: 
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a) 23/03/2001 tarih ve 24351 Sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Basın Kartı 
Yönetmeliği uyarınca Basın Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü tarafından verilen basın 
kartlarını kullanma hakkına sahip kişiler, 

b) 14/07/1965 tarih ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 36 ncı maddesinde 
tanımlanan emniyet hizmetleri sınıfı personeli, 

c) Belediye zabıta biriminde kadro unvanı zabıta olup, fiilen zabıta olarak görev 
yapanlar, 

ç) 24/2/1968 tarihli ve 1005 sayılı İstiklal Madalyası Verilmiş Bulunanlara Vatani 
Hizmet Tertibinden Şeref Aylığı Bağlanması Hakkındaki Kanun veya 28/5/1986 tarihli ve 
3292 sayılı Vatani Hizmet Tertibi Aylıklarının Bağlanması Hakkında Kanun kapsamındaki 
hizmetleri sebebiyle vatani hizmet tertibinden aylık bağlananların; 8/6/1949 tarihli ve 5434 
sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununun 56 ncı maddesi ile mülga 45 inci ve 64 
üncü maddelerine veya 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık 
Sigortası Kanununun 47 nci maddesine, 3/11/1980 tarihli ve 2330 sayılı Nakdi Tazminat ve 
Aylık Bağlanması Hakkında Kanuna veya 2330 sayılı Kanun hükümleri uygulanarak aylık 
bağlanmasını gerektiren kanunlara göre vazife malulü sayılarak aylık bağlananların kendileri, 
eşleri, evli olmayan ve yirmi beş yaşını doldurmamış olan çocukları, anne ve babaları; 
yukarıda sayılan kanunlara göre harp veya vazife malulü sayılanlardan sınıf veya görev 
değiştirerek çalışmaya devam edenler ile vazife malulü sayılarak aylık bağlananlardan, 5510 
sayılı Kanunun 4 üncü maddesi kapsamında çalışmaya başlamaları nedeniyle ödenmekte 
olan aylıkları kesilenlerin kendileri ile eşleri, evli olmayan ve yirmi beş yaşını doldurmamış 
çocukları, anne ve babaları; yukarıda sayılan kanunlara göre harp veya vazife malulü 
sayılacak şekilde hayatını kaybedenlerin ya da aynı kapsamda aylık almaktayken hayatını 
kaybedenlerin eşleri, evli olmayan ve yirmi beş yaşını doldurmamış olan çocukları, anne ve 
babalar,  

d) Resmi üniformalı oldukları sürece Orman ve Su İşleri Bakanlığı ile Orman Genel 
Müdürlüğü orman muhafaza memurları. 
 (2) Yukarıda belirtilen kişilere kişiselleştirilmiş toplu ulaşım kartı verilir. 
 (3) Bu kişilere kart verilmesi halinde uyulacak usul ve esasları ESHOT Genel 
Müdürlüğü belirler. 
 Kartların teslimi 

Madde 17- (1) Kişiselleştirilmiş toplu ulaşım kartlarının teslimi sırasında kimlik 
kartındaki bilgilerin yer aldığı kimlik teslim belgesi düzenlenir. Kişiselleştirilmiş toplu ulaşım 
kartı, bireylerin bizzat kendisine veya kanuni temsilcilerine, kimlik teslim belgesi imzalatılarak 
verilir. 

(2) Eğitim ve öğretim kurumları tarafından öğrenci ve öğretmen kartı almak için toplu 
ve bireysel başvuruda bulunulan hallerde kartların teslimi hususunda uyulacak usul ve 
esasları ESHOT Genel Müdürlüğü belirler. 

Kartların vizesi 
MADDE 18- (Değişik onsekizinci madde: 10/09/2014-809/8 md.) (1) 

Kişiselleştirilmiş toplu ulaşım kartlarının güncellenmesi için vize yapılması esastır. Öğrenci ve 
öğretmen kartlarına dört yılda bir, 60 yaş kartı, personel ulaşım servis tanıtım kartı ve resmi 
kurum kartlarına her yıl vize yapılır.     

(2) Vize işlemi sırasında uygulanacak usul ve esasları ESHOT Genel Müdürlüğü 
belirler. 

Kartların zayii 
MADDE 19- (1) Kişiselleştirilmiş toplu ulaşım kartlarının; kaybedilmesi, çalınması 

veya herhangi bir nedenle kullanılamaz hale gelmesi durumunda, ilgilinin başvurusu ile 
yeniden kişiselleştirilmiş toplu ulaşım kartı düzenlenir. 

(İkinci fıkra : 10/09/2014-809/9 md. ile kaldırılmıştır.) 
Kart bedeli 
MADDE 20- (Değişik yirminci madde: 10/09/2014-809/10 md.) (1) Kişiselleştirilmiş 

toplu ulaşım kart bedeli ESHOT Genel Müdürlüğü tarafından belirlenir.    
(2) Ancak 08/01/2002 tarih ve 4736 sayılı Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Ürettikleri 

Mal ve Hizmet Tarifeleri ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun’un 1 inci 
maddesi uyarınca toplu ulaşım araçlarından ücretsiz faydalanma hakkı olan kişilerden kart 
bedeli alınmaz. 
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 
Ceza Hükümleri 

 
Kartlarda tahrifat ve sahtecilik 
MADDE 21- (1) Üzerinde tahrifat, silinti ve kazıntı olan kişiselleştirilmiş toplu ulaşım 

kartları geçersizdir. 
(2) Gerçeğe aykırı kart düzenleyenler veya bu tür kartı bilerek kullananlar, kart 

üzerinde tahrifat, silinti, kazıntı yapanlar ile tahrif edilmiş kartları kullananlar ve iade etmesi 
gerektiği halde kişiselleştirilmiş toplu ulaşım kartını kullanmaya devam edenler hakkında 
genel hükümlere göre cezai işlem yapılır. 

İdari Para Cezası 
Madde 22- (1) Gerçeğe aykırı kişiselleştirilmiş toplu ulaşım kartı düzenleyenler veya 

bu tür kartı bilerek kullananlar, iade etmesi gerektiği halde kişiselleştirilmiş toplu ulaşım 
kartını kullanmaya devam edenler, kart üzerinde tahrifat, silinti, kazıntı yapanlar ile tahrif 
edilmiş kartları kullananlar hakkında 15/05/1930 tarih ve 1608 sayılı Umuru Belediyeye 
Müteallik Ahkamı Cezaiye Hakkında 16 Nisan 1340 Tarih ve 486 Numaralı Kanunun Bazı 
Maddelerini Muaddil Kanun’un 2 nci maddesi uyarınca idarî para cezası uygulanır.  

 (İkinci fıkra : 10/09/2014-809/11 md. ile kaldırılmıştır.) 
 

 
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 
Yürürlük ve Yürütme 

 
Yürürlükten kaldırılan yönetmelik 
MADDE 23- (1) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girmesi ile 13/01/2012 tarih ve 73 sayılı 

Meclis Kararı ile kabul edilen İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı Kişiselleştirilmiş Toplu 
Ulaşım Kartları Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır. 

Yürürlük 
MADDE 24- (1) Sayıştay’ın görüşü alınan bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe 

girer.  
Yürütme 
MADDE 25- (1) Bu Yönetmelik hükümlerini İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı 

yürütür. 


