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14 N�san 2021 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 31454

YÖNETMELİK

Ulaştırma ve Altyapı, Çevre ve Şeh�rc�l�k �le İç�şler� Bakanlıklarından:

ELEKTRİKLİ SKUTER YÖNETMELİĞİ
 

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmel�ğ�n amacı;
a) Paylaşımlı elektr�kl� skuter (e-skuter) �şletmec�l�ğ� faal�yetler�n� ülke ekonom�s�n�n gerekt�rd�ğ� şek�lde

düzenlemek, bu faal�yetlerde düzen� ve güvenl�ğ� sağlamak, ulaşımın çevre üzer�ndek� egzoz em�syon ve karbon
salınımı g�b� olumsuz etk�ler�n� azaltarak çevresel değerler� korumak, hareketl�l�ğ� artırarak kısa mesafel� seyahatlerde
şahs� araç kullanımı yer�ne paylaşımlı e-skuter kullanımının yaygınlaştırılması �le paylaşımlı e-skuterler�n d�ğer
ulaşım türler� �le entegre, sürdürüleb�l�r b�r ulaşım s�stem� �çer�s�nde gel�ş�m�n� sağlamak üzere bu faal�yetlere �l�şk�n
pazara g�r�ş şartlarını ve h�zmet üretenler �le h�zmetten yararlananların hak, yükümlülük ve sorumluluklarını,

b) Elektr�kl� skuter ve kullanımına �l�şk�n 13/10/1983 tar�hl� ve 2918 sayılı Karayolları Traf�k Kanununda
sayılan hususlar dışında kalan d�ğer hususları,

bel�rlemekt�r.
Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmel�k, karayolunda kullanılacak e-skuterler, paylaşımlı e-skuter �şletmec�l�ğ�

faal�yet� yapanlar �le bu faal�yetlerden yararlananlar ve bu faal�yetlerde kullanılan her türlü e-skuterler� kapsar.
Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmel�k; 13/10/1983 tar�hl� ve 2918 sayılı Karayolları Traf�k Kanununun 66 ncı

maddes�, 26/5/1981 tar�hl� ve 2464 sayılı Beled�ye Gel�rler� Kanunu, 10/7/2004 tar�hl� ve 5216 sayılı Büyükşeh�r
Beled�yes� Kanunu, 3/7/2005 tar�hl� ve 5393 sayılı Beled�ye Kanunu, 26/9/2011 tar�hl� ve 655 sayılı Ulaştırma ve
Altyapı Alanına İl�şk�n Bazı Düzenlemeler Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ve 10/7/2018 tar�hl� ve 30474
sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşk�latı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnames�ne
dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmel�kte geçen;
a) Bakanlık: İlg�s�ne göre, Çevre ve Şeh�rc�l�k Bakanlığını, İç�şler� Bakanlığını ya da Ulaştırma ve Altyapı

Bakanlığını,
b) e-Devlet (www.turk�ye.gov.tr): e-Devlet h�zmetler�n�n son kullanıcıya farklı er�ş�m kanallarından tek

noktadan bütünleş�k olarak sunulduğu ortak elektron�k platformu,
c) Elektr�kl� skuter (e-skuter): Hızı en fazla 25 km/saate ulaşan, tekerlekl�, fren mekan�zmasına sah�p, ayak

tahtası ve tutamağı olab�len, d�key b�r d�reks�yon mekan�zması �çereb�len ve ayakta kullanılan elektr�kl� taşıtı,
ç) Elektron�k tebl�gat s�stem�: 655 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye ve bu Yönetmel�ğe göre düzenlenen

�dar� para cezalarının, 4/1/1961 tar�hl� ve 213 sayılı Verg� Usul Kanununun 107/A maddes� hükümler�ne göre Gel�r
İdares� Başkanlığı tarafından kurulan tekn�k altyapı üzer�nden muhatapların elektron�k adresler�ne tebl�ğ ed�lmek
üzere tebl�ğ evrakının gönder�ld�ğ� ve elektron�k ortamda del�llend�r�lerek tesl�m�n�n sağlandığı s�stem�,

d) İdare: Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığını,
e) Kararname: 26/9/2011 tar�hl� ve 655 sayılı Ulaştırma ve Altyapı Alanına İl�şk�n Bazı Düzenlemeler

Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamey�,
f) Kısa unvan: Yetk� belges� sah�b�n�n, Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından tesc�l ed�lm�ş markasını veya

t�caret s�c�l�nde tesc�l ed�lm�ş, varsa �şletme adını,
g) Paylaşımlı e-skuter: Kullanıcılara kısa sürel� e-skuter k�ralama �mkanı veren elektron�k s�stem�n kullanıldığı

h�zmetler�,
ğ) Paylaşımlı e-skuter �zn� (e-skuter �zn�): Bu Yönetmel�k kapsamında yetk� belges� almış olan gerçek veya

tüzel k�ş�ler�n faal�yetler�nde kullanacakları e-skuterler �ç�n aldıkları �zn�,
h) UKOME: Büyükşeh�r beled�yes� ulaşım koord�nasyon merkezler�n�,
ı) Ulaştırma Otomasyon S�stem� (U-Net): Bu Yönetmel�ğe göre faal�yet gösteren gerçek ve tüzel k�ş�ler�n,

faal�yetler�ne �l�şk�n bel�rlenen ver�ler�n İdare tarafından tutulduğu, gerekt�ğ�nde �lg�l� kamu kurum ve kuruluşlarıyla
ver� paylaşımına açık olduğu/olab�leceğ� s�stem�,

�) Yetk� belges�: Bu Yönetmel�k kapsamında paylaşımlı e-skuter �şletmec�l�ğ� faal�yet�nde bulunmak �steyen
gerçek veya tüzel k�ş�lere faal�yet �zn� veren ve İdare tarafından düzenlenen belgey�,

�fade eder.
İKİNCİ BÖLÜM



15.10.2021 09:44 14 N�san 2021 ÇARŞAMBA

https://www.resm�gazete.gov.tr/esk�ler/2021/04/20210414-3.htm 2/7

Genel Hususlar
E-skuter kullanımına �l�şk�n genel hususlar
MADDE 5 – (1) E-skuter sürücüler�n�n uyacakları kurallar aşağıda göster�lm�şt�r:
a) E-skuter�n;
1) Ayrı b�s�klet yolu veya b�s�klet şer�d� varsa taşıt yolunda sürülmes�,
2) Otoyol, şeh�rler arası karayolları ve azam� hız sınırı 50 km/s üzer�nde olan karayollarında sürülmes�,
3) İk�den fazlasının taşıt yolunun b�r şer�d�nde yan yana sürülmes�,
4) Yaya yollarında sürülmes�,
5) Başka b�r araca bağlanarak, asılıp tutunarak sürülmes�,
6) İz�n alınarak yapılan göster�ler dışında, akrobat�k hareketler yapılarak sürülmes�,
7) Manevra �ç�n �şaret verme haller� dışında tek elle sürülmes�,
8) Kamu n�zamını bozacak, özel mülk�yet� �hlal edecek ve yayalar, engell�ler veya hareket kısıtlılığı olan

k�ş�ler�n güvenl� ve bağımsız hareketler�n�, araç ve yaya traf�ğ�n� engelleyecek şek�lde park ed�lmes�,
b) E-skuterde;
1) D�ğer araçlar �zlen�rken, geç�l�rken, manevra yapılırken; karayolunu kullananların hareket�n� zorlaştırıcı,

tehl�ke doğurucu davranışlarda bulunulması,
2) Sürücü dışında başka k�ş�ler�n taşınması,
3) Sırtta taşınab�len k�ş�sel eşya har�c� yük ve yolcu taşınması,
yasaktır.
(2) Kullanılacak e-skuter�n; gece d�ğer araç sürücüler� ve yayalar tarafından rahat b�r şek�lde fark ed�lmeler�n�

sağlamak üzere; önde beyaz ışık verecek ve en az 20 metre önü aydınlatab�lecek şek�lde b�r adet far, arkada, kırmızı
renkte ışık veren b�r lamba ve kırmızı reflektör �le 30 metreden duyulab�lecek ses çıkarab�len z�l, korna veya benzer�
ses alet� �le teçh�z ed�lm�ş olması zorunludur.

(3) E-skuter kullananlar 2918 sayılı Kanunda ve �lg�l� d�ğer mevzuatta bel�rt�len kurallara uymakla
yükümlüdürler.

Paylaşımlı e-skuter �şletmec�l�ğ�ne �l�şk�n genel hususlar
MADDE 6 – (1) Bu Yönetmel�k kapsamında yürütülecek paylaşımlı e-skuter �şletmec�l�ğ� faal�yetler�,

ekonom�k, güvenl�, çevreye olumsuz etk�s� en az, fert, toplum ve çevre sağlığı �le bunların güvenl�ğ�n�, engell�
er�ş�leb�l�rl�ğ�n� ve traf�k güvenl�ğ�n� olumsuz yönde etk�lemeyecek ve kamu yararını gözetecek tarzda serbest rekabet
ortamında gerçekleşt�r�l�r.

(2) Bu Yönetmel�ğe göre yürütülecek paylaşımlı e-skuter �şletmec�l�ğ� faal�yetler�n�n, �lg�l� d�ğer mevzuata
uygun olarak gerçekleşt�r�lmes� esastır.

(3) Paylaşımlı e-skuter �şletmec�l�ğ� faal�yet�, sadece yetk� belges� ve paylaşımlı e-skuter �zn� alan gerçek veya
tüzel k�ş�ler tarafından yapılır.

(4) Bu Yönetmel�ğe göre düzenlenecek yetk� belgeler� �le ver�lecek e-skuter �z�nler�, satılamaz ve
devred�lemez.

(5) Yetk� belges� alanlar, verd�kler� h�zmetlerden ayrım yapmaksızın, haksız rekabete �mkan vermeyecek
şek�lde, herkes�n yararlanmasını ve h�zmet�n sürekl�l�ğ�n� sağlamak zorundadırlar.

(6) Bu Yönetmel�k kapsamında yürütülecek paylaşımlı e-skuter �şletmec�l�ğ� faal�yetler�n�n yer�ne get�r�lmes�
üçüncü şahıslar tarafından engellenemez.

(7) İdare, paylaşımlı e-skuter kullanım ücret� �le �lg�l� taban ve/veya tavan ücret tar�fes� uygulaması get�reb�l�r.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Yetk� Belges� ve E-Skuter İzn� Almanın Genel ve Özel Şartları
Yetk� belges� almanın veya yen�lemen�n genel şartları �le faal�yet�n geç�c� durdurulması
MADDE 7 – (1) Yetk� belges� almak veya yen�lemek �ç�n;
a) Gerçek k�ş�ler�n Türk�ye Cumhur�yet� tab��yet�nde olmaları,
b) Tüzel k�ş�ler�n Türk�ye Cumhur�yet� kanunlarına göre kurulmuş ve t�caret s�c�l�ne tesc�l ed�lm�ş olmaları,
c) Faal verg� mükellef� olmaları,
ç) Merkez� adresler�n�n bulunduğu yerdek� t�caret odası veya t�caret ve sanay� odası veya esnaf ve sanatkarlar

odasından b�r�ne kayıtlı olmaları,
d) Elektron�k tebl�gat s�stem�ne üye olmaları,
e) 8 �nc� maddede bel�rt�len özel şartları sağlamaları,
f) 24 üncü madden�n b�r�nc� fıkrasında bel�rt�len ücret� ödem�ş olmaları,
şarttır.
(2) Bu Yönetmel�k kapsamında faal�yet gösterecek yabancı gerçek ve tüzel k�ş�lere, 5/6/2003 tar�hl� ve 4875

sayılı Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanunu hükümler� �le bu Yönetmel�ğ�n bel�rled�ğ� şartları yer�ne get�rmeler�
hal�nde yetk� belges� ver�l�r.

(3) B�r�nc� fıkranın (c), (ç), (d) veya (e) bend�nde bel�rlenen yetk� belges� alma şartlarından herhang� b�r�n�n
kaybed�lmes� ve kaybed�len şartın veya şartların, kaybed�ld�ğ� tar�hten �t�baren doksan gün �çer�s�nde g�der�lmemes�
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veya tamamlanmaması hal�nde, yetk� belges� ver�len�n bu Yönetmel�k kapsamındak� faal�yet� geç�c� olarak durdurulur.
Bu şek�lde faal�yet� geç�c� olarak durdurulanlara, kaybed�len şartı/şartları sağlaması/tamamlaması hal�nde faal�yet�ne
yen�den �z�n ver�l�r.

Yetk� belges� almanın veya yen�lemen�n özel şartları
MADDE 8 – (1) Yetk� belges� �ç�n başvuranların;
a) 500.000 Türk L�rası sermayeye veya �şletme sermayes�ne sah�p olması,
b) Standartları İdare tarafından bel�rlenen ve yapılacak faal�yete uygun b�r �nternet s�tes� �le mob�l

uygulama/uygulamalara sah�p olması,
c) Gerçekleşt�recekler� faal�yetlere �l�şk�n ver�ler�n tutulacağı ver� tabanının saklanacağı sunucuların Türk�ye

Cumhur�yet� sınırları �çer�s�nde barındırılması ve İdaren�n er�ş�m�ne açık olması,
ç) Ser�/plaka/�d numaralarını U-Net’e kaydetmek koşulu �le kend�ler�ne a�t en az 250 adet e-skutere sah�p

olması,
d) Güncel hal� esas olmak üzere TS EN ISO 9001, TS EN ISO 14001, TS ISO/IEC 27001, ISO 45001 kal�te

belgeler�ne sah�p olması,
şarttır.
(2) Kamu kurum ve kuruluşları �le �şt�rakler�nden bu maddede bel�rt�len sermaye şartı aranmaz.
Yetk� belges� ver�lmes� ve ver�len yetk� belges�n�n �ptal�
MADDE 9 – (1) Yetk� belges� almak veya yen�lemek �steyen gerçek ve tüzel k�ş�ler, 7 nc� ve 8 �nc�

maddelerde bel�rt�len şartların sağlandığını gösteren belgelerle İdareye başvurur.
(2) Yetk� belges� ver�l�rken, ver�len �zne; �zn�n ver�l�ş tar�h�, geçerl�l�k süres�, numarası �le belge sah�b�n�n

t�caret unvanı, varsa kısa unvanı, adres�, t�caret odası/esnaf odası s�c�l numarası, bağlı bulunduğu verg� da�res�n�n adı
ve verg� k�ml�k numarası (gerçek k�ş�lerde T.C. k�ml�k numarası) ve benzer� b�lg�ler yazılır.

(3) Her b�r gerçek veya tüzel k�ş�ye sadece b�r yetk� belges� ver�l�r.
(4) Ad� ortaklıklara yetk� belges� ver�lmez.
(5) İdare tarafından ver�lecek yetk� belgeler� e-Devlet üzer�nden düzenlen�r.
(6) İdarece, sunulan belgeler�n gerçeğe aykırı olduklarının tesp�t� hal�nde, gerçek veya tüzel k�ş�ler�n yetk�

belges� �ptal ed�l�r ve faal�yetler� durdurulur.
Paylaşımlı e-skuter �zn� verecek merc�ler
MADDE 10 – (1) Bu Yönetmel�k kapsamında yetk� belges� almış olan gerçek veya tüzel k�ş�ler�n, paylaşımlı

e-skuter faal�yetler�nde kullandıracakları e-skuterler �ç�n;
a) Büyükşeh�r beled�yes� kurulu bulunan �llerde UKOME’den,
b) Büyükşeh�r beled�yes� bulunmayan �llerde �l traf�k kom�syonundan,
c) (a) ve (b) bentler�nde bel�rt�len merc�ler�n görevl� ve yetk�l� olmadığı ve özel kanunlar �le bel�rlenm�ş

alanlarda, kend�ler�ne yetk� ver�lm�ş �lg�l� kurum ve �şletmelerden,
�z�n almaları ve 24 üncü madden�n �k�nc� fıkrasındak� harcı ödemeler� zorunludur.
Paylaşımlı e-skuter �zn� ver�lmes�ne �l�şk�n esaslar
MADDE 11 – (1) Paylaşımlı e-skuter �zn� ver�lmes�nde, özell�kle toplu taşıma hatları �le entegrasyon,

arz/talep denges� ve haksız rekabete ya da p�yasada tekelleşmeye mahal ver�lmemes� hususları esas alınır.
(2) Büyükşeh�rlerde �z�n ver�lecek her b�r �lçedek� nüfusun, büyükşeh�r olmayan yerlerde beled�ye nüfusunun

en fazla 200’de b�r� kadar olacak şek�lde e-skuter �zn� ver�leb�l�r.
(3) Nüfusun mevs�msel veya dönemsel değ�ş�m�n�n kullanım taleb�n� artırması �le kapas�te kullanım durumu

ve benzer� gerekçelerle �k�nc� fıkra �le bel�rlenen sayı %50’ye kadar artırılab�l�r.
(4) Nüfusu 20.000’�n altında olan beled�yelerde �k�nc� fıkra �le bel�rlenen e-skuter �zn� sayısı 3 katına kadar

artırılab�l�r.
(5) Her b�r yetk� belges� sah�b�ne, �k�nc� fıkrada bel�rlenen e-skuter sayısının beşte b�r�n� aşmamak kaydıyla e-

skuter �zn� ver�l�r.
(6) Özel kanunlar �le korunan ve yetk�l� kurum/�şletme uhdes�ndek� alanlarda (haval�manları, ün�vers�te

kampüsler�, hastaneler, m�ll� parklar ve benzer�) ver�leb�lecek e-skuter �z�n sayısı �ç�n bu maddede bel�rt�len
sınırlamalar uygulanmaz.

Paylaşımlı e-skuter �zn� ver�lmes�
MADDE 12 – (1) 11 �nc� maddedek� esaslar çerçeves�nde UKOME ve �l traf�k kom�syonlarınca, sorumluluk

sahalarında ver�lecek e-skuter sayıları, her b�r yetk� belges� sah�b�n�n başvuruda bulunab�leceğ� azam� e-skuter �zn�
sayısı, e-skuterler�n kullanılmayacağı alanlar, başvuru sürec� ve talep ed�leb�lecek d�ğer şartlara �l�şk�n karar alınır ve
alınan bu karar son başvuru tar�h�nden en az 10 gün önce �lg�l� kurumların �nternet sayfasında duyurulur.

(2) Başvurular büyükşeh�r beled�yes� kurulu bulunan �llerde UKOME, büyükşeh�r beled�yes� kurulu
bulunmayan yerlerde �l traf�k kom�syonu başkanlığına yapılır. Başvurular her b�r beled�ye �ç�n ayrı ayrı değerlend�r�l�r,
60 gün �ç�nde karar alınarak sonuçlandırılır ve duyurulur. Yapılan değerlend�rme sonucunda; talep ed�len e-skuter �zn�
sayısının, ver�leb�lecek e-skuter �z�n sayısının;
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a) Üstünde olduğu durumlarda, yetk� belges� sah�b� başvurucular arasında talep ett�kler� sayılar �le orantılı
olarak eş�t şek�lde e-skuter �zn� ver�l�r.

b) Altında olduğu durumlarda, e-skuter �zn� düzenlenmes�n� müteak�p 6 ay �çer�s�nde �lg�s�ne göre UKOME
veya �l traf�k kom�syonlarınca varsa �lave talepler alınır. E-skuter �zn� alan yetk� belges� sah�pler� har�c�nde yen� talep
olmaması durumunda, 11 �nc� madden�n beş�nc� fıkrasındak� kısıta bakılmaksızın �z�n alan yetk� belges� sah�pler�n�n
�lave e-skuter �zn� talepler� (a) bend�nde bel�rt�len usule göre karşılanır.

(3) Bu maddeye göre alınacak kararlarda;
a) Her b�r yetk� belges� sah�b� �ç�n ver�lecek e-skuter �zn� sayısı �le hang� �lçe veya beled�yede faal�yet

göster�leceğ�n�n,
b) E-skuter �zn� ver�len gerçek veya tüzel k�ş�l�ğ�n yazılı olduğu l�sten�n,
c) İz�n ver�len e-skuterler�n varsa kullanılamayacağı yasaklı bölgeler�n,
ç) E-skuterler �ç�n, 25 km/saat� aşmamak kaydıyla bölgelere göre bel�rlenen azam� hız sınırının,
bel�rt�lmes� zorunludur.
(4) Özel kanunlar �le korunan ve yetk�l� kurum/�şletme uhdes�ndek� alanlarda (haval�manları, ün�vers�te

kampüsler�, hastaneler, m�ll� parklar ve benzer�) ver�leb�lecek e-skuter �zn� sayısının tesp�t�, başvuru sürec� ve �lan �le
yetk� belges� sah�pler�ne e-skuter �zn� ver�lmes�ne �l�şk�n �ş ve �şlemler, �lg�l� kurumlar/�şletmeler tarafından yürütülür.

(5) Bu maddeye göre alınan kararlar; olumlu �se üçüncü fıkrada bel�rt�len b�lg�ler �le b�rl�kte 7 �ş günü
�çer�s�nde U-Net’e, olumsuz �se 15 �ş günü �çer�s�nde gerekçes�yle b�rl�kte yazılı olarak İdareye b�ld�r�l�r.

(6) UKOME/�l traf�k kom�syonları tarafından ver�len paylaşımlı e-skuter �z�n sayısının, ver�leb�lecek azam�
sayıya ulaşmadığı durumlarda, her 6 ayda b�r yen�den değerlend�rme yapılarak e-skuter �zn� talepler� bu maddeye göre
değerlend�r�l�r.

(7) E-skuter �zn� ver�len yetk� belges� sah�pler�, bu maddeye göre e-skuter �zn�n�n düzenlend�ğ� tar�hten
�t�baren en geç 45 gün �çer�s�nde e-skuterler�n� sahada bulundurmak zorundadır.

Yetk� belges� ve e-skuter �z�n süres� �le yen�lenmes�
MADDE 13 – (1) Bu Yönetmel�k kapsamında ver�len ve yen�lenen yetk� belgeler�n�n süres� 5 yıldır. Ancak

süres� b�tmeden yen�lenen yetk� belgeler� �ç�n, yetk� belges�nde kalan süre, yen�lenen belgen�n geçerl�l�k süres�ne �lave
ed�l�r.

(2) 12 nc� maddeye göre ver�lecek e-skuter �z�n süres�, e-skuter �zn�n�n ver�ld�ğ� karar tar�h�nden �t�baren 2
yıldır. Ancak 2 yılın sonunda yen� başvuru olmaması durumunda ve 24 üncü madden�n �k�nc� fıkrasında bel�rlenen
harcın ödenmes� kaydıyla, bu fıkrayla bel�rlenm�ş süre başka b�r �şleme gerek kalmaksızın �zn� veren merc� tarafından
1 yıl daha uzatılab�l�r.

(3) Mevs�msel veya dönemsel nüfus değ�ş�kl�kler�n�n olduğu yerlerde �lg�l� merc�ler tarafından 2 yıldan daha
kısa sürey� kapsayan e-skuter �zn� ver�leb�l�r.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Bölünme, B�rleşme, Tür Değ�ş�kl�ğ� ve H�zmet Sözleşmes�

Bölünme, b�rleşme ve tür değ�ş�kl�ğ�
MADDE 14 – (1) Tüzel k�ş�l�kler�n, bölünmeler�, b�rleşmeler� ve tür değ�şt�rmeler� hal�nde aşağıdak� kurallar

uygulanır:
a) Yetk� belges� ver�lm�ş b�r tüzel k�ş�l�ğ�n 13/1/2011 tar�hl� ve 6102 sayılı Türk T�caret Kanununa uygun

olarak bölünmes� hal�nde; tüzel k�ş�l�ğe ver�lm�ş yetk� belges�, yen� ortaya çıkan tüzel k�ş�l�klerden sadece b�r�ne
ver�leb�l�r. Bunun �ç�n, bölünme sonucunda ortaya çıkan tüzel k�ş�l�kler�n, yetk� belges�n�n ver�leceğ� tüzel k�ş�l�k
leh�ne noter onaylı muvafakatname vermeler� şarttır. Bu bentle �lg�l� İdare tarafından ayrıca düzenleme yapılab�l�r.

b) Yetk� belges� ver�lm�ş veya ver�lmem�ş b�r tüzel k�ş�l�ğ�n 6102 sayılı Kanuna uygun olarak akt�f ve pas�f�yle
b�r başka yetk� belges� sah�b� tüzel k�ş�yle b�rleşmes� hal�nde; bu b�rleşmeye göre b�rleş�len tüzel k�ş�l�k adına yetk�
belges� yen�den ver�l�r.

c) Yetk� belges� ver�lm�ş b�r tüzel k�ş�l�ğ�n 6102 sayılı Kanuna uygun olarak tür değ�şt�rmes� hal�nde; yetk�
belges�, yen� ortaya çıkan tüzel k�ş�l�ğe ver�l�r.

(2) Bu maddeye göre yapılan/yapılacak �şlemler �ç�n;
a) Bu Yönetmel�kle bel�rlenm�ş tüm şartların sağlanmış olması,
b) Bu Yönetmel�ğe göre yetk� belges�n�n faal�yet�n�n durdurulmamış olması,
şarttır.
(3) Bu maddeye göre ver�lecek yetk� belgeler� kapsamında daha önce �z�n alınmış e-skuterler �ç�n 24 üncü

madden�n �k�nc� fıkrasına göre ayrıca harç alınmaz.
H�zmet sözleşmes�
MADDE 15 – (1) Bu Yönetmel�k kapsamındak� faal�yetlerle �lg�l� yetk� belges� sah�pler� �le h�zmetten

yararlananlar arasında sözleşme yapılması zorunludur.
(2) Yapılacak sözleşmen�n elektron�k olarak yapılması ve onaylanması mümkündür.
(3) Bu madde kapsamında yapılacak sözleşmede, yetk� belges� sah�b�n�n adı/unvanı, yetk� belges� numarası,

adres�, verg� k�ml�k numarası (gerçek k�ş�lerde T.C. k�ml�k numarası), h�zmetten yararlanan tarafın adı, soyadı,
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c�ns�yet�, Türk vatandaşı �se T.C. k�ml�k numarası, Türk vatandaşı değ�lse uyruğu, pasaport numarası veya varsa
yabancı k�ml�k numarası �le h�zmetten yararlanma bedel�n�n bulunması şarttır.

BEŞİNCİ BÖLÜM
Sorumluluk, Yükümlülük ve Haklar

Yetk� belges� ver�lenler�n yükümlülükler�
MADDE 16 – (1) Yetk� belges� sah�pler�, sadece �z�n aldıkları beled�ye/bölge sınırları �çer�s�nde faal�yette

bulunab�l�rler. E-skuterler�n �z�n alınmayan b�r beled�ye/bölge sınırları �çer�s�nde kullanılması durumunda, söz konusu
e-skuterler�n 48 saat �çer�s�nde �z�n alınan beled�ye/bölge sınırları �çer�s�ne get�r�lmes� zorunludur.

(2) Yetk� belges� sah�pler�, yapacakları faal�yetlerle �lg�l� olarak, e-skuterler�n ser�/plaka/�d numaraları ve
konum b�lg�ler� �le 15 �nc� madden�n üçüncü fıkrasında bel�rt�len b�lg�ler�, ver�len h�zmet�n b�t�ş�ne kadar U-Net’e
�şlemek/�letmek zorundadırlar.

(3) Yetk� belges� sah�pler�, f�rmalarında meydana gelen unvan, adres ve sermaye şartını kaybedecek şek�ldek�
sermaye azaltışlarını, değ�ş�kl�ğ�n meydana geld�ğ� tar�hten �t�baren doksan takv�m günü �ç�nde İdareye elektron�k
olarak b�ld�rmekle yükümlüdürler.

(4) Yetk� belges� sah�pler�, 24/4/1930 tar�hl� ve 1593 sayılı Umum� Hıfzıssıhha Kanununda ön görülen
tedb�rler, ka�deler ve yasaklamalara uygun olarak faal�yette bulunmaktan sorumludurlar. Bu fıkraya aykırılığın tesp�t�
hal�nde, bu durum �lg�l� merc�lere �let�l�r.

(5) Yetk� belges� sah�pler�, çevrey� ve �nsan sağlığını koruma, çevre k�rl�l�ğ�n� önleme amacıyla yürürlüğe
konulan mevzuat hükümler�n� b�lmek ve faal�yetler�n� bunlara uygun olarak yürütmekten sorumludurlar.

(6) Yetk� belges� sah�pler�n�n, h�zmet alanlara a�t b�lg�ler�n g�zl�l�ğ� ve güvenl�ğ�ne �l�şk�n; her türlü b�lg�y�
açığa vurmaları, üçüncü k�ş�lere b�lg� vermeler� veya herhang� b�r�n�n bunları yapmasına neden olmaları yasaktır. Bu
fıkraya aykırılığın tesp�t� hal�nde, 24/3/2016 tar�hl� ve 6698 sayılı K�ş�sel Ver�ler�n Korunması Kanunu hükümler�
çerçeves�nde �lg�l� merc�lere b�lg�lend�rme yapılır.

(7) Yetk� belges� sah�pler�, h�zmetten yararlananlara h�zmetler�yle �lg�l� çevr�m�ç� (mob�l/�nternet) eğ�t�m
vermek ve bu eğ�t�m�n tamamlanıp tamamlanmadığını kontrol etmekle yükümlüdürler.

(8) Yetk� belges� sah�pler�, e-skuter�n kullanımı sırasında kask, d�zl�k, reflektörlü ceket g�b� koruyucu ve
görünürlüğü artırıcı ek�pmanların g�y�lmes� konusunda h�zmetten yararlananları b�lg�lend�rmekle yükümlüdürler.

(9) Yetk� belges� sah�pler�, 15 yaşını b�t�rmem�ş olanlara h�zmet veremez.
(10) Yetk� belges� sah�pler�, UKOME/�l veya �lçe traf�k kom�syonu tarafından bel�rlenen hız sınırları

çerçeves�nde e-skuterler�n� kullandırırlar. G�r�lmes� yasak bölgeler ve hız l�m�tler� �ç�n coğraf� ç�tleme uygulanır ve
coğraf� ç�tleme ver�ler� U-Net üzer�nden İdare �le paylaşılır.

(11) Yetk� belges� sah�pler�, faal�yet gösterd�kler� �l �ç�n aldıkları toplam e-skuter �z�n sayısını aşmamak
kaydıyla, faal�yet gösterd�kler� �lçede/bölgede �zn� aldıkları toplam e-skuter sayısının %70’�nden az (Kasım-Şubat
dönem�nde %40 olarak uygulanır) %130’undan fazla e-skuter bulunduramazlar. Bu uygulamada e-skuter sayısı
kontrolü �ç�n 00:00-23:59 saatler� esas alınarak b�r tam günlük �zleme yapılır.

(12) Yetk� belges� sah�pler�, kullanıcılarına 7 gün 24 saat esasına göre h�zmet vereb�lecek kapas�tede b�r çağrı
merkez� veya aynı amaçla h�zmet edecek mob�l uygulama bulundurmakla yükümlüdürler.

(13) Yetk� belges� sah�pler�, kamu n�zamını bozacak, özel mülk�yet� �hlal edecek ve yayalar, engell�ler ve
hareket kısıtlılığı olan k�ş�ler�n güvenl� ve bağımsız hareketler�n�, araç ve yaya traf�ğ�n� engelleyecek şek�lde park
ed�len e-skuterler�n� �k� saat �çer�s�nde toplamakla yükümlüdürler.

(14) Yetk� belges� sah�pler�, h�zmet verecekler� e-skuterler�n en az % 30’u �ç�n, e-skuterler�n Sanay� ve
Teknoloj� Bakanlığı tarafından yayımlanacak tebl�ğ �le bel�rlenecek yerl�l�k esaslarına uygunluğunu gösteren TSE
Uygunluk Belges� almakla yükümlüdürler.

(15) Yetk� belges� sah�pler�, unvan veya varsa kısa unvanlarını ve ser�, plaka veya �d numaralarından b�r�n� �zn�
aldıkları e-skuterler�n en az b�r yer�ne görüleb�lecek şek�lde yazdırmak zorundadırlar.

(16) Yetk� belges� sah�pler�, e-skuterlerle �lg�l� h�zmetten yararlananların yapmış oldukları traf�k kural
�hlaller�n�n 2918 sayılı Kanun kapsamında �şlem yapılacağını kullanıcılara b�ld�rmekle yükümlüdürler.

(17) Yetk� belges� sah�pler�, kullandıracakları e-skuterler� 5 �nc� madden�n �k�nc� fıkrasına uygun olarak teçh�z
etmek zorundadırlar.

(18) Yetk� belges� sah�pler�, faal�yetler�yle �lg�l� olarak İdarece yayımlanan düzenley�c� �şlemlere uymakla
yükümlüdürler.

H�zmetten yararlananların hakları
MADDE 17 – (1) Bu Yönetmel�k kapsamındak� paylaşımlı e-skuter h�zmet�nden yararlananların, 7/11/2013

tar�hl� ve 6502 sayılı Tüket�c�n�n Korunması Hakkında Kanun hükümler�nden doğan hakları saklıdır.
(2) Yetk� belges� ver�lenler, h�zmetten yararlananlara kusursuz h�zmet vermek zorundadırlar. Kusursuz h�zmet,

h�zmetten yararlananların hakkıdır.
ALTINCI BÖLÜM

İstat�st�k ve B�lg� Paylaşımı
İstat�st�k
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MADDE 18 – (1) İdare tarafından, bu Yönetmel�k kapsamındak� faal�yetler�n genel seyr�n�n tesp�t� ve pol�t�ka
oluşturulması bakımından bu faal�yetlere �l�şk�n güven�l�r ver�lere dayalı �stat�st�kler oluşturulur.

(2) İdare oluşturduğu �stat�st�kler� gerekt�ğ�nde yayımlar.
B�lg� paylaşımı
MADDE 19 – (1) Bu Yönetmel�k kapsamındak� faal�yetler, bu faal�yetler� yürüten gerçek ve tüzel k�ş�ler �le

kullanılan e-skuterlere a�t İdare tarafından elektron�k ortamda tutulan ver�ler�n �lg�l� kamu �dareler�yle; �lg�l� kamu
�dareler�nce elektron�k ortamda tutulan ver�ler�n de �ht�yaç hal�nde İdare �le paylaşımı esastır.

(2) Talep ed�lmes� hal�nde; b�r�nc� fıkraya göre İdare tarafından elektron�k ortamda tutulan ver�ler, tâb� olduğu
usul ve esaslar �lg�l� Bakanlıklarca yayımlanan yönetmel�klerle bel�rlenen ve �lg�l� kamu �dareler�n�n denet�m�ne tab�
kuruluşlarla; bu kuruluşlarca elektron�k ortamda tutulan ver�ler de İdare �le paylaşılır.

(3) Elektron�k ortamda paylaşılan ver�ler�n g�zl�l�ğ�n�n korunmasından ver�y� alan taraf sorumludur. B�lg�
paylaşımına �l�şk�n usul ve esaslar yapılacak protokollerle bel�rlen�r.

YEDİNCİ BÖLÜM
Denet�m ve Tutanaklar

Denet�m
MADDE 20 – (1) Yetk� belges� ver�lenler�n bu Yönetmel�k kapsamında yer alan faal�yetler� İdaren�n

denet�m�ne tâb�d�r.
(2) İdare yapacağı denet�mler�; doğrudan yapab�leceğ� g�b�, Kararnamen�n 28 �nc� maddes�n�n b�r�nc�

fıkrasının verd�ğ� yetk�ye dayanarak bu Yönetmel�ğ�n 21 �nc� maddes�nde bel�rt�len personel el�yle de yapab�l�r.
(3) İdare ve yetk�l� d�ğer kurum ve kuruluşlar, denet�m faal�yetler� sırasında �ş b�rl�ğ� �çer�s�nde ve koord�nel�

olarak görev yapar.
(4) Yetk� belges� sah�pler�n�n, denet�m yapmakla görevl�/yetk�l� olanlar tarafından �sten�len belgeler� vermes�

zorunludur.
(5) Bu Yönetmel�ğe göre yapılacak denet�mlere �l�şk�n usul ve esaslar ayrıca bel�rlen�r.
(6) Denet�mle �lg�l� d�ğer mevzuat hükümler� saklıdır.
Denet�mle görevl� ve yetk�l� kuruluşlar
MADDE 21 – (1) Paylaşımlı e-skuter �şletmec�l�ğ� faal�yet� yapanlar �le bu faal�yetlerden yararlananlar ve bu

faal�yetlerde kullanılan her türlü e-skuterlerle �lg�l� olarak, İdare �le beled�ye denet�m b�r�mler�, bu Yönetmel�ğ�n
kend�ler�ne yükled�ğ� görev ve yetk�ler� doğrudan yer�ne get�r�r ve kullanırlar.

(2) Denet�mle görevl� ve yetk�l� kılınanlar, Kararname �le bu Yönetmel�k esaslarına göre denet�m görevler�n�
yer�ne get�rmek ve denet�mler sırasında tesp�t ett�kler� kusurlar �ç�n tutanak düzenlemekle yükümlüdürler.

(3) E-skuterler�n 2918 sayılı Kanun kapsamına g�ren alanlarda mevzuatta bel�rt�len kurallara, şartlara, hak ve
yükümlülüklere uygun olarak kullanımı hususundak� denet�mler Emn�yet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel
Komutanlığı kolluk personel�nce yer�ne get�r�l�r.

İdar� yaptırımlar
MADDE 22 – (1) Bu Yönetmel�k hükümler�n�n �hlal� durumunda, Kararnamen�n 28 �nc� maddes�n�n b�r�nc�

fıkrasına göre aşağıdak� �dar� para cezaları uygulanır. Buna göre;
a) 6 ncı madden�n üçüncü fıkrasına, 10 uncu madden�n b�r�nc� fıkrasına veya 16 ncı madden�n on dördüncü

fıkrasına aykırı davrananlara on b�n Türk L�rası (10.000 TL),
b) 6 ncı madden�n b�r�nc�, �k�nc�, beş�nc� veya altıncı fıkralarına, 15 �nc� madden�n b�r�nc� fıkrasına, 16 ncı

madden�n b�r�nc�, �k�nc�, üçüncü, yed�nc�, sek�z�nc�, dokuzuncu, onuncu, on üçüncü, on beş�nc�, on altıncı, on yed�nc�
veya on sek�z�nc� fıkralarına aykırı davrananlara b�n Türk L�rası (1.000 TL),

c) 16 ncı madden�n on b�r�nc� fıkrasına aykırı davrananlara, �lk aykırılıkta b�n Türk L�rası (1.000 TL), �k�nc�
aykırılıkta on b�n Türk L�rası (10.000 TL), üçüncü aykırılıkta ell� b�n Türk L�rası (50.000 TL),

ç) 16 ncı madden�n on �k�nc� fıkrasına aykırı davrananlara beş b�n Türk L�rası (5.000 TL),
�dar� para cezası uygulanır. Ayrıca, bu fıkranın (c) bend�ne göre üçüncü aykırılık neden�yle �dar� para cezası

ver�lenler�n yetk� belges� kapsamındak� faal�yetler� 6 ay süreyle geç�c� olarak durdurulur.
(2) Bu Yönetmel�kte bel�rt�len kusurları �şleyenler hakkında, 21 �nc� maddede bel�rt�len görevl�ler tarafından

�dar� para cezası düzenlen�r.
(3) B�rden fazla kusurun b�r arada �şlenmes� hal�nde her kabahat �ç�n ayrı �dar� para cezası karar tutanağı

düzenlen�r.
(4) E-skuter �le �hlallerde bulunulması hal�nde, her b�r e-skuter �ç�n ayrı ayrı �dar� para cezası uygulanır.
(5) İdar� para cezalarına �l�şk�n d�ğer hususlarda �lg�l� mevzuat hükümler� esas alınır.
(6) Bu maddeye göre düzenlenecek tutanaklar, elektron�k olarak da düzenleneb�l�r. Elektron�k olarak

düzenlenecek tutanaklara �l�şk�n hususlar, İdare tarafından düzenlen�r.
Geç�c� durdurma ve �ptal
MADDE 23 – (1) Bu Yönetmel�ğe göre yapılacak geç�c� durdurma ve �ptal �şlemler�, geç�c� durdurma

�şlem�n�n �lg�l� yetk� belges� sah�b�ne b�ld�r�m tar�h�n� tak�p eden otuzuncu günde yürürlüğe g�rer. Bu durum, �şlem
tes�s ed�len yetk� belges� kapsamında e-skuter �zn� veren merc�e b�ld�r�l�r.
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SEKİZİNCİ BÖLÜM
Ücretler ve Yen�den Değerleme Oranı

Ücretler
MADDE 24 – (1) İdare tarafından ver�lecek yetk� belges� �ç�n 10.000 TL ücret alınır. Bu ücret, İdaren�n döner

sermaye �şletmes�n�n �lg�l� hesaplarına yatırılır.
(2) Bu Yönetmel�k kapsamında yetk� belges� almış f�rmalardan faal�yetler�nde kullandıracakları e-skuterler

�ç�n �şgal harcı 2464 sayılı Kanunun 56 ncı maddes�nde bel�rt�ld�ğ� şek�lde, �lg�l� beled�yeye öden�r. Yetk� belges�
almış f�rmalardan bu fıkrada bel�rt�len harçların konusunu oluşturan hususlarda ayrıca ücret alınamaz.

(3) Yetk� belges� �ç�n ödenm�ş olan ücretler �ade ed�lmez.
Yen�den değerleme oranı
MADDE 25 – (1) 24 üncü madden�n b�r�nc� fıkrası �le bel�rlenen ücretler her yıl, b�r öncek� yıla �l�şk�n olarak

213 sayılı Kanun uyarınca tesp�t ve �lan ed�len yen�den değerleme oranında, takv�m yılı başından geçerl� olmak üzere
artırılarak uygulanır. Bu Yönetmel�k kapsamındak� �dar� para cezaları �se 30/3/2005 tar�hl� ve 5326 sayılı Kabahatler
Kanununun 17 nc� maddes�n�n yed�nc� fıkrası hükümler�ne göre yen�den değerlemeye tab� tutulur.

DOKUZUNCU BÖLÜM
Çeş�tl� ve Son Hükümler

Alt düzenley�c� �şlemler
MADDE 26 – (1) Bu Yönetmel�k hükümler�n�n uygulanması amacıyla alt düzenley�c� �şlemler yapılab�l�r.
Süreler�n başlangıcı, b�t�ş� ve nüfus sayıları
MADDE 27 – (1) Bu Yönetmel�ğe göre düzenlenen belgelerde bel�rt�len geçerl�l�k tar�hler� har�ç d�ğer süreler,

�şlem tar�h�n� �zleyen günden �t�baren �şlemeye başlar. Tat�l günler� sürelere dah�ld�r. Süren�n son gününün tat�l gününe
rastlaması hal�nde, süre tat�l gününü �zleyen �lk �ş günü mesa� b�t�m�ne kadar uzar.

(2) Bu Yönetmel�kte bel�rt�len ve bell� b�r süre �ç�nde tekrarı hal�nde �dar� yaptırım gerekt�ren f��ller �ç�n söz
konusu süren�n bel�rlenmes�nde başlangıç tar�h� olarak �lk f��l�n �şlend�ğ� tar�h esas alınır.

(3) Bu Yönetmel�kle bel�rlenen nüfus sayılarında, Türk�ye İstat�st�k Kurumu tarafından yayımlanan yıl sonu
nüfus sayıları esas alınır.

B�ld�r�m
MADDE 28 – (1) Bu Yönetmel�ğe göre �dar� para cezaları, geç�c� durdurma ve �ptallere �l�şk�n b�ld�r�mler,

11/2/1959 tar�hl� ve 7201 sayılı Tebl�gat Kanununa ve �lg�l� d�ğer mevzuat hükümler�ne göre yapılır.
Paylaşımlı e-skuter �zn�
GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu Yönetmel�ğ�n yürürlüğe g�rd�ğ� tar�hten �t�baren 60 gün �çer�s�nde 12 nc�

madden�n b�r�nc� fıkrası gereğ� �lg�l� kurumların karar alması zorunludur.
Yerl�l�k oranı
GEÇİCİ MADDE 2 – (1) 16 ncı madden�n on dördüncü fıkrası, 31/12/2024 tar�h�ne kadar uygulanmaz.
Kal�te belges� zorunluluğu
GEÇİCİ MADDE 3 – (1) 1/1/2022 tar�h�nden önce yapılan yetk� belges� başvurularında, 8 �nc� madden�n

b�r�nc� fıkrasının (d) bend�nde bel�rt�len belgelere �l�şk�n başvuru yapılmış olması ve başvuruya �l�şk�n belgeler�n
sunulması kaydıyla söz konusu belgeler�n �braz ed�lmes� zorunlu değ�ld�r.

Muaf�yet
GEÇİCİ MADDE 4 – (1) Özel kanunlar �le korunan ve yetk�l� kurum/�şletme uhdes�ndek� alanlar har�ç olmak

üzere, bu Yönetmel�ğ�n yürürlüğe g�rd�ğ� tar�hten önce paylaşımlı e-skuter �şletmec�l�ğ� yapan gerçek veya tüzel
k�ş�ler, 31/7/2021 tar�h�ne kadar bu Yönetmel�k hükümler�nden muaftır. Ancak bu Yönetmel�k kapsamında e-skuter
�z�nler� düzenlenen �lçeler/bölgeler �ç�n muaf�yetler �ptal ed�l�r.

Yürürlük
MADDE 29 – (1) Bu Yönetmel�k yayımı tar�h�nde yürürlüğe g�rer.
Yürütme
MADDE 30 – (1) Bu Yönetmel�k hükümler�n� Ulaştırma ve Altyapı, Çevre ve Şeh�rc�l�k �le İç�şler� Bakanları

b�rl�kte yürütür.

 
 


