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BİRİNCİ BÖLÜM 

 

Amaç, Kapsam, Dayanak  

 

Madde 1 - AMAÇ 

 

Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından yetkilendirilen Samulaş A.Ş. tarafından 

işletilen Hafif Raylı Sistem, Otobüs, Teleferik, Otopark ve Büyükşehir Belediyesinin 

belirleyeceği diğer işletmelerde ve Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından yetkilendirilen 

Özel Halk Otobüsleri Derneğinde faaliyet gösteren ve/veya faaliyetten faydalanan araçlarında 

kullanılan elektronik seyahat kartlarının usul ve esaslarını belirlemektir. 

 

Madde 2 - KAPSAM 
 

Bu yönetmelik hükümleri, UKOME tarafından toplu taşıma güzergâhları belirlenen, 

Samsun Büyükşehir Belediyesi sınırları içinde faaliyet gösteren toplu taşıma yıllık izin 

belgesine sahip Özel Halk Otobüsleri ve SAMULAŞ A.Ş. tarafından işletilen Hafif Raylı 

Sistem, Otobüs, Teleferik, Otopark ve Büyükşehir Belediyesinin belirleyeceği diğer 

işletmeleri kapsar. 

 

Madde 3 - DAYANAK 

 

3.1. 4736 Sayılı Kanun: Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Ürettikleri Mal ve Hizmet Tarifeleri  

       Kanunu 

3.2. Ücretsiz kart alabilecek hak sahipleri; 
 

a) %40 ve Üzeri Engelliler: 4736 sayılı Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Ürettikleri Mal 

ve Hizmet Tarifeleri Kanunu/Ücretsiz veya İndirimli Seyahat Kartları Yönetmeliği 

gereğince, 

b) Gazi, Gazi Yakını ve Şehit Yakını Seyahat Kartı: Aile, Çalışma ve Sosyal 

Hizmetler Bakanlığı tarafından hazırlanan “Ücretsiz veya İndirimli Seyahat Kartları 

Yönetmeliği ”04.03.2014 tarihli ve 28931 sayılı Resmi Gazete ’de yayımlanan 4736 

sayılı Kanunun 1 inci maddesinin ikinci fıkrası”  uyarınca Aile, Çalışma ve Sosyal 

Hizmetler Bakanlığı tarafından verilen elektronik tanıtım ve seyahat kartları 

geçerlidir. 
 

c) Polis Memurları: İçişleri Bakanlığı Tebliği 
 

d) Jandarma Personelleri: İçişleri Bakanlığı Tebliği 
 

e) Sahil Güvenlik Komutanlığı Personelleri: 4736 sayılı Kanunun 1.Maddesi 

2002/3700 Sayılı Bakanlar Kurulu kararı gereğince, 
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f) Gümrük Muhafaza Memurları: 4736 sayılı Kanunun 1.Maddesi 2002/3700 Sayılı 

Bakanlar Kurulu kararı gereğince, 

 

g) Harcırah Kanununa Tabi Olanlar: 6245 sayılı harcırah Kanunun 48. Maddesi 

gereğince, 

 

h) Postacılar: 6245 sayılı harcırah Kanunun 48. Maddesi gereğince, 

 

i) Basın Mensupları: 4736 sayılı Kanunun 1.Maddesi 2002/3700 Sayılı Bakanlar 

Kurulu kararı gereğince, 

 

j) TÜİK Personelleri: 5429 sayılı kanunun 49. maddesi gereğince, 

 

k) Zabıtalar Memurları: 4736 sayılı Kanunun 1.Maddesi 2002/3700 Sayılı Bakanlar 

Kurulu kararı gereğince, 

 

l) Milli Sporcular: 4736 sayılı Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Ürettikleri Mal ve 

Hizmet Tarifeleri Kanunu/Ücretsiz veya İndirimli Seyahat Kartları Yönetmeliği 

gereğince, 

 

m) Orman Muhafaza Memurları: 28310 sayılı resmi gazetede yayınlanan 2012/1 sayılı 

kamu görevlileri hakem kurulu kararının 61. maddesi gereğince, 

 

n) 65 Yaş Üzeri Kişiler: 4736 sayılı Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Ürettikleri Mal ve 

Hizmet Tarifeleri Kanunu/Ücretsiz veya İndirimli Seyahat Kartları Yönetmeliği 

gereğince, 
 
 

Madde 4 - TANIMLAR 
 
Bu yönetmelikte yer alan, 
 
UKOME ( Ulaşım Koordinasyon Merkezi ): 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 

9. maddesine dayanılarak Büyükşehir Belediyesi bünyesinde kurulan ulaşım ve trafiğin 

düzenlenmesi, yolcu taşıma ücretlerinin ve toplu taşıma araçlarının hat ve güzergâhlarının 

belirlenmesinde kararlar alan birimdir. 
 
Hat: Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından belirlenen başlangıç ve bitiş noktası belli olan 

toplu ulaşım ağı. 
 
Güzergâh: Otobüsler Kalkış ve varış noktaları arasındaki izleyeceği yol, 
 
Durak: Aracın güzergâh boyunca indirme bindirme amacıyla duraklama yapacağı noktaları, 
 
 Elektronik Ücret Toplama Sistemi (EÜTS): Samsun Büyükşehir Belediyesi sınırları içinde 

işletilen toplu taşıma sistemlerinde, otoparklarda ve Samsun Büyükşehir Belediyesinin 

belirleyeceği diğer işletmelerde yolculuk/seyahat/ziyaret bedellerinin elektronik kartlar 

kullanılarak ödenmesini kapsayacak şekilde geliştirilen, bütünleşik bir bilgisayar sistemini, 

mailto:info@samulas.com.tr


 

Samsun Proje Ulaşım İmar İnşaat Yat. San. ve Tic. A.Ş.  
Adres: Yeşildere Mah. Anadolu Bulvarı Cad. D Blok No:1 Atakum / SAMSUN 

Tel: 0 362 436 00 01 ( Dahili: 401) Fax: 0 362 436 00 83 

E-Posta : info@samulas.com.tr www.samulas.com.tr 

 

 

Elektronik Bilet Kartları: Yolcuların toplu taşıma araçlarını kullanmalarında yolculuk 

bedelinin tahsilinde kullanılan, kullanıldıkça içerisine yüklenmiş biniş değeri azalan, 

gerektiğinde üzerine kimlik bilgilerinin yazıldığı ve fotoğrafla kişiselleştirilebilen, bir son 

kullanma tarihi olan ve içinde bu kartla yapılan yolculuklarla ilgili istatistiksel bilgiler 

saklanan, sistemde bilet kart yerine kullanılan “temassız elektronik kart”  ları, 
 
Tam ve İndirimli Bilet: Tarifesi UKOME nin kararı ile belirlenen elektronik bilet kartı ile 

yapılan yolculuk bedelini, 
 
Kart Okuma Cihazı (Validatör): Elektronik bilet kartındaki bilgileri okuyabilen, geçerli ve 

geçersiz kartları ayırt edebilen, karttaki değer miktarını azaltan, kart üzerine düşülen değeri ve 

ilgili bilgileri kayıt edebilen, istendiğinde belleğinde tuttuğu bilgileri bilgi aktarma 

merkezlerindeki bilgisayarlara aktaran cihazı, 
 
Aktarma Sistemi: Yolcuların seyahatleri esnasında aynı biletle bir toplu taşım aracından 

diğerine binerek yolculuğunu tamamlamasını, 
 
Veri Aktarma: Elektronik bilet sisteminde kullanılan cihazlar arasında elektronik veri 

aktarımını, 
 
Akıllı Bilet Sözleşmesi: İdare ile Halk Otobüsçüleri ve yüklenici firma arasında elektronik 

ücret toplama sistemi konusunda imzalanan sözleşmeyi ifade eder. 

Tam Samkart: Herkes tarafından sahip olunabilen, herhangi bir indirim hakkına sahip 

olmayan kart tipidir. Tarifesi UKOME’ nin kararı ile belirlenir. 
 
Samkart Eğitim:  

Türkiye' de veya yurt dışında örgün eğitim kurumlarında eğitim gören 

öğrencilerin; 

- Yüksek Öğretim Kurumuna bağlı örgün eğitim veren tüm üniversiteler ile şehrimizde 

örgün eğitim gören yabancı uyruklu öğrencilerin yaş sınırı olmadan tamamının, 

- Açık İlköğretim, Açık Orta Öğretim, Açık Öğretim Fakültesi ve herhangi bir 

üniversitenin uzaktan eğitim programlarında eğitim gören öğrencilerinin ve 3308 

sayılı Kanun’un 11 inci maddesi gereği çıraklık okulları öğrencilerinin 30 yaşını 

doldurmamış kişilerin, 

- Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı örgün öğretim veren eğitim kurumlarda görevli 

öğretmenlerin aldıkları kişiselleştirilmiş elektronik kart tipidir. Tarifesi UKOME’nin 

kararı ile belirlenir. 
 
Samkart Extra: Sivil Abonmanlıkta kullanılan kişiselleştirilmiş kart tipidir. UKOME’nin 

kararı ile belirlenir. 
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Samkart Pozitif: Madde 3.2’de yasal dayanakları belirtilen niteliklere sahip kişilerin 

faydalanabileceği kart tipidir. Bunun dışında hiçbir kişi, kurum ve kuruluş Samkart Pozitif’ten 

yararlanma hakkına sahip değildir. 

 

Ultralight Kart: Ultralight 2 (iki) binişlik kartlar, yolcuların toplu ulaşım araçlarını 

kullanmalarında yolculuk bedelinin tahsilinde kullanılan, kullandıkça üzerindeki biniş değeri 

azalan içerisinde yüklü biniş değeri tüketildikten sonra tüketici tarafından tekrar kullanma 

olanağı olmayan kart tipidir. Tarifesi UKOME’nin kararı ile belirlenir. 

Harcırah Kartı: 6245 sayılı harcırah Kanunun 48. Maddesi gereğince yararlanacak kişilere 

verilen kartlardır 

Bu yönetmelikte yer almayan ve açıklanmayan diğer hususlar için ilgili kanun ve 

yönetmeliklerde kullanılan tanımlar geçerlidir. 

 

 

İKİNCİ BÖLÜM 

 
Taşıma Tarifesinin Belirlenmesi, Başvuru Koşulları ve Seyahat Kartında Tahrifat, 

Sahtecilik 

 

Madde 5 - TAŞIMA TARİFESİNİN BELİRLENMESİ 
 
Samsun Büyükşehir Belediyesi sınırları içinde; güzergâh ve işletmesi Samsun Büyükşehir 

Belediyesi tarafından belirlenen toplu taşıma hatlarına işlenen tarifeler 5216 sayılı kanun ilgili 

maddelerince UKOME tarafından belirlenir. 

 

Madde 6 - BAŞVURU KOŞULLARI 

 

6.1. Tam Samkart:  

 

       Bu kart tipinden yararlanmak isteyenlerin herhangi bir bilgi belge vermeden seyahat kartı 

satış noktalarından ve tramvay istasyonlarında bulunan kioks cihazlarından kart bedelini 

ödeyerek alırlar. 

 

6.2. Eğitim Samkart: 

- M.E.B. ve Samsun Üniversitesi öğrenci sorguları Samkart Başvuru Merkezinden 

yapılabilmekte,  

- Diğer okullar için okul müdürlüklerince onaylanmış ilgili eğitim-öğretim yılına ait öğrenci 

belgesi, 

- Okul müdürlüklerince onaylanmış ilgili eğitim-öğretim yılına ait görev belgesi, 

- Üniversite veya yüksekokul öğrencileri için ilgili öğretim yılına ait öğrenci belgesi, 

- Üniversite veya yüksekokul akademisyenleri için ilgili öğretim yılına ait görev belgesi 
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- Açık öğretim kurumlarındaki öğrencilerden bağlı oldukları kurumdan alınan ilgili öğretim 

yılına ait öğrenci belgesi  

- Nüfus cüzdan aslı ve fotokopisi, 

- 1 Adet resim, (Son 1 yıl içerisinde çekilmiş olacak), 

- Öğrenci Kartından ( Samkart Eğitim ) Faydalanamayanlar; 

- Açık Öğretim Lisesinde 13 ve sonraki dönemleri okuyan 

- 30 yaşını gün, ay ve yıl olarak dolduran Açık Öğretim öğrencileri, 

- Açık Öğretim Fakültesinde öğrenim görüp de 2 yıllık bölümlerde 4 yılı aşanlar, 4 yıllık 

bölümde 7 yılı aşanlar,  

- Öğrenim durumları “Pasif”  olanlar, 

- 30 yaşını gün, ay ve yıl olarak dolduran Uzaktan Eğitim alan üniversite öğrencileri,  

- Yukarıda sıralanan maddeler dışında herhangi bir özel veya kamu kursunda hobi veya eğitim 

amaçlı kursiyer olanlar ( halk eğitim merkezleri, dershaneler, etüt merkezleri, dil kursları, 

enstitü kursiyerleri vb. ) öğrenci eğitim kartından faydalanamazlar.  

 

6.3. Ekstra Samkart: 

- Adet nüfus cüzdan aslı ve fotokopisi 

- 1 Adet resim, (Son 1 yıl içerisinde çekilmiş olacak), 

 

6.4. Pozitif Samkart: 

a) 65 Yaş ve Üstü Seyahat Kartı 

- Nüfus cüzdan aslı ve fotokopisi, 

- 1 Adet resim, (Son 1 yıl içerisinde çekilmiş olacak), 

b) Engelli Seyahat Kartı 

- Nüfus cüzdan aslı ve fotokopisi, 

- T.C. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı İl Müdürlüğünce verilmiş “Engelli 

Tanıtım    Kartı” aslı ve fotokopisi, 

- 1 Adet resim, (Son 1 yıl içerisinde çekilmiş olacak) 

c) Gazi, Gazi Yakını ve Şehit Yakını Seyahat Kartı 

- Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından hazırlanan “Ücretsiz veya İndirimli 

Seyahat Kartları Yönetmeliği ”04.03.2014 tarihli ve 28931 sayılı Resmi Gazete ’de 

yayımlanan 4736 sayılı Kanunun 1 inci maddesinin ikinci fıkrası”  uyarınca Aile, Çalışma ve 

Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından verilen elektronik tanıtım ve seyahat kartları geçerlidir. 

ç) Basın Mensupları Seyahat Kartı 

- Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından verilen güncel “Basın Kartı” aslı ve 

fotokopisi, 

- Nüfus cüzdan aslı ve fotokopisi, 

- 1 adet vesikalık fotoğraf (Son 1 yıl içerisinde çekilmiş olacak),   
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d) Posta Dağıtıcıları Seyahat Kartı 

- Bağlı oldukları kurumdan kadrosunun belirtildiği üst talep yazısı, 

- Kurum kimlik kartının fotokopisi, 

- 1 adet vesikalık fotoğraf (Son 1 yıl içerisinde çekilmiş olacak), 

e) Harcırah Seyahat Kartı (6245 sayılı kanunda belirtilen personeli kapsar) 

- İlgili kurumlar tarafından onaylı üst yazısı ve kadro listesi, 

- Nüfus cüzdan fotokopisi, 

- 1 adet vesikalık fotoğraf(Son 1 yıl içerisinde çekilmiş olacak),  

f) Kolluk Kuvvetleri Seyahat Kartı 

- Bağlı oldukları kurumdan aldıkları görev belgesi, 

- Nüfus cüzdan fotokopisi, 

- 1 adet vesikalık fotoğraf (Son 1 yıl içerisinde çekilmiş olacak), 

g) Orman Muhafaza Memuru: 

- İlgili kurumlar tarafından onaylı üst yazısı ve kadro listesi, 

- Personel Kimlik kartı fotokopisi (Ünvan’ı belirtilmiş olacak) 

- 1 adet vesikalık fotoğraf(Son 1 yıl içerisinde çekilmiş olacak),  

ğ) Gümrük Muhafaza Memuru: 

- İlgili kurumlar tarafından onaylı üst yazısı ve kadro listesi, 

- Personel Kimlik kartı fotokopisi (Ünvan’ı belirtilmiş olacak) 

- 1 adet vesikalık fotoğraf(Son 1 yıl içerisinde çekilmiş olacak), 

h) Milli Sporcular: 

- İlgili kurumlar tarafından onaylı Millilik belgesi, 

- Nüfus cüzdan fotokopisi, 

- 1 adet vesikalık fotoğraf(Son 1 yıl içerisinde çekilmiş olacak), 

ı) ZabıtalarMemuru: 

- İlgili kurumlar tarafından onaylı üst yazısı ve kadro listesi, 

- Nüfus cüzdan fotokopisi, 

- 1 adet vesikalık fotoğraf (Son 1 yıl içerisinde çekilmiş olacak),  

i) TÜİK Personeli: 

- İlgili kurumlar tarafından onaylı üst yazısı ve kadro listesi, 

- Nüfus cüzdan fotokopisi, 

- 1 adet vesikalık fotoğraf(Son 1 yıl içerisinde çekilmiş olacak), 

 

4736 sayılı kanun uyarınca; Madde 1 - Genel bütçeye dâhil daireler ile katma bütçeli 

idareler, bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlar, kanunla kurulan fonlar, kefalet sandıkları, 

sosyal güvenlik kuruluşları, genel ve katma bütçelerin transfer tertiplerinden yardım alan 

kuruluşlar, kamu iktisadi teşebbüsleri ve bağlı ortaklıkları ile müesseseleri, il özel idareleri ve 

belediyeler ile bunların kurdukları birlik, müessese ve işletmeler, özel bütçeli kuruluşlar, 

özelleştirme işlemleri tamamlanıncaya kadar, 24.11.1994 tarihli ve 4046 sayılı Kanuna tâbi 
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kuruluşlar ve özel hukuk hükümlerine tâbi, kamunun çoğunluk hissesine sahip olduğu 

kuruluşlar, kamu banka ve kuruluşları ile bunlara bağlı iş yerleri ve diğer kamu kurum ve 

kuruluşlarınca üretilen mal ve hizmet bedellerinde işletmecilik gereği yapılması gereken ticarî 

indirimler hariç herhangi bir kişi veya kuruma ücretsiz veya indirimli tarife uygulanmaz. 

Madde 7 - SEYAHAT KARTINDA TAHRİFAT, SAHTECİLİK 
 
      2017/3-60 sayılı UKOME kararına göre “Başkasına Ait Samkart Kullanan Kişilere 

Uygulanacak İşlemler" ile ilgili maddede başkalarına ait Samkart kullanan kişilere 

uygulanacak cezai işlem ve yasal işlemler belirlenmiştir: 
 
a)  İlk usulsüz Samkart kullanımının tespitinde ücretsiz Samkart sahiplerinden 50 (elli) tam 

bilet, indirimli Samkart sahiplerinden 25 (yirmibeş) tam bilet tutarında ceza bedeli, 2. usulsüz 

Samkart kullanımın tespitinde ücretsiz Samkart sahiplerinden 100 (yüz) tam bilet, indirimli 

Samkart sahiplerinden 50(elli) tam bilet tutarında ceza bedeli alınır; 3. Usulsüz kullanımın 

tespitinde ise indirimli veya ücretsiz Samkart kullanımına kapatılır. Kullanıma kapatıldığı 

tarihten itibaren 1 (bir) takvim yılı süresi içerisinde kişiselleştirilmiş Samkart verilmez.  

b) Yasal kart sahibi ile anlaşmazlıklar durumunda, usulsüz Samkart kullanımına ilişkin 

içeriğinde adı soyadı, T.C. Kimlik Numarası, adres ve telefon numarasının yer aldığı tutanak 

ve el konulan karta ilişkin kayıtlarla birlikte savcılığa suç duyurusunda bulunulur. 
 
c ) Kişilerin kendi isteği dışında Samkart kullanımının anlaşılması veya çalınması durumunda 

en geç bir hafta içerisinde SAMULAŞ A.Ş.’ye yazılı dilekçe ile başvurmaları gerekir. 

 

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 
 
 
Madde 8 -  KARTIN YENİLENMESİ -  VİZE İŞLEMLERİ 
 

a) Kartın Yenilenmesi 

Herhangi bir sebeple fotoğraf ve kimlik bilgileri okunamayacak düzeyde tahrip olan toplu 

taşıma seyahat kartları Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından belirlenen Samkart Başvuru 

Noktasına bildirilecektir. Yapılan bildirimin ardından başvuru koşulları sağlayan ve kart 

bedelini ödeyen her bireyin eski kartı kullanıma kapatılarak yeni kartı üretilip, kullanıma 

sunulacaktır. 

b) Vize İşlemi 

Seyahat kartları Samsun Büyükşehir Belediyesi UKOME tarafından belirlenecek olan 

zamanlarda yılda bir sefere mahsus olmak üzere vize yaptırılır. İndirimli veya ücretsiz 

seyahat kartı sahipleri aynı indirimden yaralanma haklarını devam ettiklerini gösterir belgeleri 

ibraz ettiklerinde kartlarına vize ücreti karşılığında vize işlemi uygulanır. 
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Madde 9 -  KARTIN USULSÜZ KULLANIMI 

 

a) Toplu taşıma seyahat kart kartı sahipleri, toplu taşıma araçlarına binerken 

kontrolörün veya sürücünün uyarmasına gerek kalmadan kartını validatöre 

(elektronik kart okuma cihazı) okutmak zorundandır. Kart sahipleri kartını 

validatöre okutmadığı sürece toplu taşıma hakkından hiçbir şekilde yararlanamazlar. 

Bu yönetmelikte yer alan kişiselleştirilmiş seyahat kartları, kart sahibi dışındaki 

şahıslar tarafından kullanıldığında ya da validatöre okutulduğunda herhangi bir 

sebeple geçiş onayı vermeyen kartlar sürücü ya da kontrolör tarafından el konularak 

alınır, ilgili birime teslim edilir.  

b)  Usulsüz kullanımından dolayı kartlarına el konulan yasal kart sahipleri taşımacı 

firmaya müracaat ettiklerine, UKOME (Ulaşım Koordinasyon Merkezi) tarafından 

belirlenecek para cezası uygulanır.  

c) Kartına ikinci kez kural dışı kullanımından dolayı el konulanlar ilk ceza tutarını iki 

katını ödeyerek, üç ve daha fazla sayıda aynı hali sürdürenler ise aynı oranda 

katlanmış şekilde ceza ödeyerek yeni kartlarını alabilirler.  

d) Cezai Bedel ödenmediği takdirde kartın el konulma tarihinden itibaren bir sene 

boyunca kullanıma kapatılır.(Şahıs bir süre zarfı içerisinde kişiselleştirilmiş kart 

başvurusunda bulunamaz.)Bir sene sonra kart sahibine ücretsiz iade edilir. 

 

 

Madde 10 - KARTIN KAYBOLMASI 
 

a) Kişiselleştirilmiş seyahat kartı sahipleri, kartlarının kayıp, çalıntı veya fotoğraf ve 

kimlik bilgileri okumayacak düzeyde tahrip olduğu durumlarda SBB (Samsun 

Büyükşehir Belediyesi) tarafından belirtilen Samkart Başvuru Noktasına müracaat 

etmeleri gerekmektedir. Başvuru noktasına müracaatta bulunan bireylere ait 

seyahat kartları sistem üzerinden kullanım dışı bırakılır. Kartların kayıp, çalıntı 

veya yıpranma durumlarında yapılacak olan müracaatta alınacak olan bedel, 

kartların güncel başvuru bedelleri kadardır. Bu duruma kişiselleştirilmemiş kartlar 

dâhil değildir. 

b) Kişilerin kendi isteği dışında Samkart kullanımının anlaşılması, çalınması veya 

kaybolduğunun anlaşılması durumunda en geç bir hafta içerisinde SAMULAŞ 

A.Ş.’ye yazılı dilekçe ile başvuruda bulunmaları gerekmektedir. 
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DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

 

Tarifelerin Belirlenmesi, Genel Esaslar, Yürürlük ve Yürütme 

 

Madde 11 - TARİFELERİN BELİRLENMESİ  

 

 5216 sayılı yasa ve uygulama yönetmeliklerinde yer alan düzenlemeler uyarınca tüm 

tarifeler Samsun Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanlığı UKOME tarafından 

belirlenir. 

 

Madde 12 -  GENEL ESASLAR 

a) Toplu taşıma seyahat kartlarının tasarım ve şekilleri, Samsun Büyükşehir Belediyesi 

Ulaşım Daire Başkanlığı tarafından belirlenir. 

b) Her bireyin kullandığı kart ID numarası farklıdır ve tek surette basılır. 

c) Seyahat kartlarının başvurularının alınması, kartın basılması ve bireylere dağıtılması 

işlemleri Samsun Büyükşehir Belediyesi’nin belirleyeceği kurum tarafından yapılır.  

d)  Kişiselleştirilmiş seyahat kartları bireye özeldir, başkası tarafından kullanılamaz. 

e) Bu yönetmelik hükümlerine göre, Samsun Büyükşehir Belediyesi’nin belirleyeceği firma 

tarafından verilecek olan toplu taşıma seyahat kartlarının sahtesi yaptırılarak kullanmak 

isteyenler hakkında, Cumhuriyet Başsavcılığına taşımacı firma tarafından gerekli müracaat 

yapılarak Türk Ceza Kanununun ilgili maddelerinin uygulanması talep edilecektir. 

f)  Kişiselleştirilmiş indirimli veya ücretsiz seyahat kartları vize tarihlerinin bitiminden 

itibaren sivil tarifeden işlem görecektir. 

g) İdarenin belirleyeceği zaman dilimi ve farklı güzergâhlar ile sınırlı olmak kaydıyla 

yolcuların ikinci araca binişlerinde ücretsiz ya da indirimli tarife uygulanması (aktarma 

işlemi) sağlanacaktır. 

 

Madde 13 - YÜRÜRLÜK – YÜRÜTME 

a)Yürürlük 

1. İş bu Yönetmelik Samsun Büyükşehir Belediyesi UKOME’nin kabulü ve Belediye İlan 

Tahtasında ve/veya Belediyemiz Web sitesinde yayımlandıktan sonra yürürlüğe girer. 

2. Bu yönetmeliğin yürürlüğe girmesi ile daha önceki yönetmelik yürürlükten kalkar. 

 

b)Yürütme 
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Bu yönetmelik Samsun Büyükşehir Belediye Belediyesi Başkanı adına Ulaşım Hizmetleri 

Daire Başkanlığı tarafından yürütülür. 

 

 

Madde 14 - ELEKTRONİK KART SKALALARI  

 

Tam Samkart 

                                                                                                                                   

 

- Herkes tarafından kullanılabilen, herhangi bir 

indirim hakkına sahip olmayan kart tipidir.  

 

 

Ekstra Samkart 

 

- Sivil abonmanlık tarifesinde kullanılan ve 

kişiselleştirilen kart tipidir, herkes tarafından kullanılabilir.  

 

 

Eğitim Samkart 

 

- Yalnızca madde 4 te belirtilen öğrenci ve 

öğretmenlerin kullanabildikleri eğitim ve abonman tarifesinde 

kullanılan, kişiselleştirilen kart tipidir. 

 

Pozitif Kart 

 

- Kanun çerçevesinde ücretsiz ulaşım hakkına 

sahip kişilerin kullanabildikleri kişiselleştirilen kart tipidir.  

 

 

- 65 yaş ve üzeri kişiler                                                      - Polis memurları 

- %40 ve üzeri engelli kişiler                                             - Jandarma personelleri 

- Basın kartı sahibi basın mensupları                                 - Sahil güvenlik personelleri 

- Posta dağıtıcıları                                                              - Zabıta Memurları 

- Milli sporcular                                                                 - Bekçiler 
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- TÜİK personelleri                                                            - Orman Muhafaza Memurları 

- Harcırah kanunu kapsamında kurum çalışanları             - Gümrük Muhafaza Memurlar 
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