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vatandaşlarımızıı huzur ve güven ofiamı içinde yaşamalaıı Devletimizin asli görev vesorumluluklarındandır. Kamu hizmetIerinin aksamaya maha] .rermeksirin, a"g4.n toşiııu,u u"ihtiyaçlara uyumlu bir şekilde tiim_.vaiandaşlan.,ru uıuJi,.ı.r., ı."*. a,i7Jriyı" 'ü;*
iliŞkilidir. VatandaŞlarımızın ginlük hayat[arının aksarna ve sıkıntı olmaksızın idamesineilişkin her tiırlü tedbiri alma yetki,.görev ve sorumluıugu ise şüphesiz kamu idareleıine aittir,

-Ticad taksilerde seyahat eden vatandaşlarımızıi gtiveniiir hizmet 
"ı-"ı""- ."gi"."ı-,yaşanabilecek sorun]arı en aza indirmek önem arz etmekTedir.

. İl sınırları içinde bazı ticari taksi şofiirlerinin; tisa.ne.ar", çok uzun mesafe ya daolumsuz hava koşullarında veya. trafiğin yogun olduğu saatlerde 
-y"ı", 

a."Jüi- oi"-.koııısunda (bozuk paıa) sorun çıkardığ, ozelİne yabİcı turistler ıaşta olmak ;;;. f..kl,
şe_hirlerden gelen vatandElaıımızın gidecekleri adresleıi bilmemelenni fıısat bilerek ulasımgüzergahını uzatarak yolculaıdan. yiiksek ücret talep ettiği. pur*irı. ;rr]u İ-..lk.i.J;kullanmada imtina ettiği, araç içerisinde yııksek sesle mıızif aiı"aigi, sey;. t aıirae it"n ceptelefonu ile oyun oynadığl. uzun süreti yiksek sesle konuş-r-y;ı.:;l;;';;;;;;;;;:';
içerisinde sigara içtiği, alkollü iken araç kutlandığı, ,ygrnrr. tulum ve davranışlardabulunduğu vatandaşlarrmızdan gelen şikayel ve trlŞleraeİ anlaşılmaktadır.

5442 sayılı il İdaresi Kanununun 9 uncu maddesinin (ç} fıkrasında; ''Kanun,cumhurbaşkanlığı kararnamesi,ve diğer mevzuatın verdiği yetkiyi kullanmak ve bunların
Yüklediği ödevleri yerine gelirmek için İaliler genel emirler ç"ıkarabİlir ue bunüarı ilan ejeİİeİ,r'.,,
- 5442 sayılı İl idaresi Kanununun l 1 iici maddesinin (c; tıkasında; '. Il şınırlorı icindehuz,ur ve güvenliğin, kişi dokunulmazlığının, tasarrufa mo*iiıii "rriİ,ir,';;;';;;;;ğ*"
. Bunları sağlamak için vali gereken karar veledbirleri alır, Bu husuşta alınan ve ilan

Anılan kanunun 66 ncı maddesin de; "il genel kurılu veya idaie kurul]arı yahut enbüyük mülkiy_e amirleri tara/ında.n kanunların uer-dıgi yetkye isrinaden ittihaz ve urrırı ,ıtııgveya ilan olunan karar ve tedbirlerin taıbık ve-iirasıia mııhaleJbt ,arn 
"ryı- rtişü'ıı,gösterenler veya riayet etmeyenler, mahalli mülki amir taroJindan kabono*, ronunııur"iı

nci maddesi hükınü uyarınca cezalandırılır. Ancak, kamu dı)enini ve güventiğini veya kişiteriican u_e ınal 
_emniyetini ıehlikey.e düşürecek toplumsal olaylann baş' gasıer7ıesi iaııri, ,"iitarafından kamu dikenini sağlamak amocıyli alınan ıe usutıne gie ilan olunan ;;rr;ledbirlere ayhrı dcıvrananlar, üç aydan bir yıIa kaclar hapis cezasşla cezalandırılır. '',

5326 sayılı Kabahatler Kaıununun " Emre aykırı iavranış'' iaşlıklı 32 nci maddesinde;"yetkili makamlar tqrartndan adlt 
_işlemler nedeniyte ya da kamu gıivenligi, kanu aıini ueyagenel sağIığın korunması amacıyla, hukulra uygun ilarak verilü emre"ayk rı h*";r; 

";";kışiy_e yüz Türk Lirası idari para cezası verilir. Bu cezalıa emri veren makam tarafınılan kararverilir....
5326 sayılı Kabahatler Kanununun "Tütün mamullerinin lükeiilmesi'' başlıklı 39 uncu

maddesinin 2 nci fıkrasında; " Toplıı İaşıma araçlarında tütün mamulı tıketen kişiye, 
"ıi i*iLirası idari para cezası verilir. Kabahatin özel hukuk kişileri iarafından !ı"tırii"pı" i"şr."araçlarında işlenmesi halinde bıı ceza ilk başı,urulan katluk"birim yettitııer:i İ";;İ;;;;

uerıltrKamuya ait toplu taşıma araçlarında işlenmesi halinde idari pari 
""rrr; "";;;;;;;;;bahmından birinci fikra hlkmü uygulanır"



Ozel hııhık kiŞilerine ait olan ve herkesin girebileceği binaların kapalı alanlarınıio,
tiitün mamullerinin ıüketilemeyeceğini betirlir oçri bi, işaret" yer verilmisine rağmen, buyasağa aykırı harelret eden kııiye, :!li Türk Lirası idari pora cezası verilir, Bu ce)a, şikiyetiEerine enyahn kollzık birimi yetkililerince veri!ir. ''

4207 saYılı Tütün Üriinlerinin Zararlannın önlenmesi ve Kontrolü Hakkında Kanunun
','Tü_ıün Ürınlerinin yasaklanmast'başlıklı 2 nci maddesinde hangl aıunı-aa tıttır, tı.iırıeiiJn
kullanılamayacağı ve anılan kanunun "ceza hüklimlerı'' naşiıtı s ırci maaaesı.rae"ls"yasaklanan alanlarda ku]lananlar hakkında uygulanacak cezalaı. belirtilmiştir.

2918 sayılı Karayollaıı Tra{ik Kanununu n "Tedbirsiz ve saygısız araç sürme'' başlıklı
71 p"ü maddesinde; " Karayolunda araçların kamunun rahat i,e' huzurui,i ıirrrri'rİ"
kişilere zarar verecek şekilde saygısızca sürülmesi, araçlardan bir şey onıro, uiyiıJırıırır'i,
seyir 

,halinde sürücülerin cep ,e araç ıelefonu ile bewer haberlişme cihazhn|nı İ;ıİ;'";;;;,yasahır. Bu madde hükımlerine uymayonlar l .800.000 tira para cezası ile cezalandırılırlar. ''
hiiki}n leri bulunmaktadır.
Bu itibarla; kamu dlizeıinin ]<oruırması, vatandaşlarımızın huzuı ve güvenliği için ilsınrrlan içinde ticari taksi şofiirlerince;
- Kısa mesafe ya da çok uzun mesafeye yolcu alınmaktan kaçınılması,

. . 
- olumsuz hava koşullarında veya trafiğin yoğun olduğu saatlerde yolcu alınmaktan

kaçınılması,
- Ödeme konusunda sorun çıkanlması (bozuk para olmaması ya da çok bozuk paraverilmesi),

, _ _ 
- Özellikle Yabancl turistler başta olmak iizere faıklı şehirlerden gelen vatandaşlarımızıngidecekleri adresleri bilmemelerini llrsat bilerek utaşım giizergahıni uzatarak yoı.ıu.aun

yüksek ücret talep edilmesi,
_ Araçların bakımsız ve /veya kirli kullanılması,
_ Araç içerisinde yiiksek sesle müzik dinlenilmesi,

, . - seyir halinde iken cep telefonu ile oyun oynanması, uzun süreli yüksek sesle konuşarakyolculann ıahatsız edilmesi,
- Araç içerisinde sigara içilmesi,
- Uygunsuz futum ve davranışlarda bulunulnrası,
- Araçta pazarlık usulü yolcu taşınması,
- AIkollü iken maç kullanılması,
yasaktıı,

. _ 
Aksine dawanan şofİirler hakkında ilgililerin bildirimi halinde tespit tutanağı

d'izenlemeye kolluk kuwetleri ve belediye trafik zabıtası yetkiti olup ilgili mevzua:i
hüklimleri çerçevesinde adli/idari işlemtir yapılacak, g"..i.ıi id*i pu. Jezası uygulanacaktır,

Bu karar yayımı tarihinden itibaren yllrtlrlüğe ğirecektir.
Ilanen tebliğ olunur.
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