T.C.
İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
ADALAR İLÇESİ ULAŞIM VE LOJİSTİK YÖNERGESİ
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç
MADDE 1(1) Bu yönerge, Adalar ilçe sınırları içerisinde motorsuz/elektrikli taşıt kullanımını düzenlemek,
ulaşım ve lojistik alanında sürdürülebilir çözümler sunmak ve bunlara ilişkin usul ve esasları
belirlemek amacını taşır.
Kapsam
MADDE 2 (1) Bu yönerge, İstanbul anakarası ile Adalar ilçesi arasında ve Adalar ilçe sınırları içerisinde
hizmet verecek ulaşım ve lojistik sistemlerine dair usul ve esaslara ilişkin hükümleri kapsar.
Özel kanunlara dayalı mevzuatlarda aksine bir hüküm bulunmuyorsa bu yönerge hükümleri
uygulanır.
(2) Engelliler için özel tahsis edilmiş, manuel ya da elektrikli araçlar bu yönerge kapsamı
dışındadır.
Dayanak
MADDE 3 –
(1) Bu yönerge; 03.07.2005 tarih ve 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 15. Maddesine, 10.07.2004
tarih ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 9. Maddesine, Resmî Gazete ’de
15.06.2006 tarih ve 26199 sayı ile yayınlanan Büyükşehir Belediyeleri Koordinasyon
Merkezleri Yönetmeliği, İBB Karayolu Yük Taşıma Yönergesi, 4925 sayılı Karayolu Taşıma
Kanunu, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu ve ilgili meri mevzuata dayanılarak
hazırlanmıştır.
Tanımlar ve Kısaltmalar
MADDE 4(1) Bu yönergede geçen;
a) İBB: İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ni,
b) Belediye: Adalar ilçe belediyesini,
c) UKOME: Ulaşım Koordinasyon Merkezi’ni,
ç) TUHİM: Toplu Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü’nü,
d) LOTEM: Lojistik Yönetimi ve Terminaller Müdürlüğü’nü
e) Trafik Zabıtası: İl Emniyet Müdürlüğü’nü, Kıyı Emniyeti’ni
f) Belediye Zabıtası: İBB Zabıta Daire Başkanlığını ve İlçe Belediye Zabıtası’nı
g) Adalar Ulaşım ve Lojistik Komisyonu: Adalar ilçesinde Bireysel elektrikli araç kullanımı
ve lojistik alanıyla ilgili ön kararları alan komisyonu,
ğ) Toplu Ulaşım: Kamunun ulaşım ihtiyacını karşılamak için, kamu veya kamu adına özel
müteşebbisler tarafından yerine getirilen ve İBB tarafından belgelendirilen taşıtlar ile yapılan
ulaşım hizmetini,
h) Kamu Araçları: Adalar ilçesinde faaliyet gösteren kamu kurumu ve kuruluşlarına ait veya
hizmet alınarak kullanılan tüm araçları,
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ı) Bisiklet: Üzerinde bulunan insanın adale gücü ile pedal veya elle tekerleği döndürülmek
suretiyle hareket eden motorsuz veya batarya dâhil ağırlığı 30 kg’ı aşmayan azami sürekli
km/saate ulaştıktan sonra ya da pedal çevrilmeye ara verildikten sonra gücü tamamen kesilen
iki tekerlekli elektrikli taşıtı,
i) Bireysel Elektrikli Araç: %100 elektrikli, azami hızı saatte 45 kilometreyi, azami sürekli
nominal güç çıkışı 4 kilovatı geçmeyen, net ağırlığı 350 kilogramı aşmayan üç tekerlekli
motorlu bisiklet (moped) sınıfı taşıtı, (net ağırlıklarının hesaplanmasında batarya ağırlıkları
dikkate alınmaz),
j) Bireysel Elektrikli Araç Kullanım İzin Belgesi: Adalar ilçesinde bireysel elektrikli araç
sahibi kişilere araçlarını kullanabilmesi için Adalar Belediyesi tarafından düzenlenen ve 1
(bir) yıl süreyle geçerli belgeyi,
k) Deniz Yük Taşıma Kooperatifi: Deniz Ticaret Odasına kayıtlı, deniz yoluyla yük ve eşya
taşıma kooperatifini,
l) Kara Yük Taşıma Kooperatifi: Adalar ilçesi sınırları içinde karayolunda yük ve eşya
taşımacılığı yapan kooperatifi,
m) Ticari Yük: Dökme, paletli ya da kolili olarak taşınan kayıtlı yükü,
n) Özel Yük: Ağırlığı ve boyutları itibariyle deniz yolcu araçlarında taşınmasına izin verilen
yükü,
o) Denetim Alanları: Belediye Zabıtası ve Trafik Zabıtasının kendi mevzuatları kapsamında
yetki ve sorumluluk bölgelerini,
ö) Çıkarma Gemisi: Anakara ile Adalar arası motorlu kara araçlarını taşıyan yük gemisini,
p) Deniz Yük Aracı: Anakara ile Adalar arasında motorlu kara araçları hariç her türlü yükü
taşıyan kooperatifler bünyesindeki gemiyi,
r) Yük Taşıma Aracı Güzergâh Kullanım İzin Belgesi: Yük taşıtlarının çalışacakları
güzergâhı, taşıyacağı yükün cinsini, süresini ve saatini belirten belgeyi,
s) Deniz Yolu Geçici Yük Taşıma Ruhsatnamesi: Anakara ile Adalar arası ve Adalar
ilçesinde deniz yoluyla yük taşımacılığı yapan araçlara verilen ruhsatı,
ş) Yük Taşıma Aracı Kullanım Belgesi: Yük taşıtlarında şoför olarak çalışmak isteyen
kişilere LOTEM tarafından düzenlenen izin belgesini,
ifade eder.
(2) Bu yönergede yer alan diğer ifadeler için ilgili mevzuatta kullanılan tanımlar geçerlidir.
İKİNCİ BÖLÜM
Genel Uygulama ve Çalışma Esasları
Genel Esaslar
MADDE 5(1) Adalar Ulaşım ve Lojistik Komisyonu
a) Adalar ilçesinde kullanılacak olan bireysel elektrikli araç, lojistik faaliyetinde kullanılacak
araçlar ve kamu adına kullanılacak kamu kurumu ve kuruluşlarına ait resmi veya kiralık
hizmet araçlarına izin vermek üzere; Adalar Kaymakamlığı, Adalar Belediyesi, İBB Ulaşım
Daire Başkanlığı, İlçe Emniyet Müdürlüğü ve İlçe Toplum Sağlığı Müdürlüğü
temsilcilerinden oluşur. Komisyonun iş ve işlemleri Adalar İlçe Emniyet Müdürlüğü
tarafından yürütülür.
b) Adalar Ulaşım ve Lojistik Komisyonun görevleri;
1) Adalar ilçesi içi, Adalar arası ve Adalar ile anakara arasında yapılan ulaşım, lojistik
faaliyetler, iş makinaları, kamu araçları, bireysel elektrikli araçlar ve kullanıcılarıyla ilgili
standart, nicelik ve nitelikler konusunda UKOME’ye görüş bildirir.
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2) Adalar çevresinde, deniz yoluyla turistik ve rekreatif gezi amaçlı yapılacak taşımacılıkla
ilgili UKOME’ye görüş bildirir.
3) UKOME Kararları doğrultusunda, Adalar ilçesinde bireysel elektrikli araç kullanabilecek
kişilere, yük aracı kullanabilecek ticari fonksiyonlara ve kullanılabilecek bireysel
elektrikli araçlara ön izin verir.
c) Adalar Ulaşım ve Lojistik Komisyonu kararları ön onay niteliğinde olup; ön onay verilen
araç ve kullanım izinleri UKOME kararı alındıktan sonra yürürlüğe girecektir.
ç) Komisyonun uygun görüşüyle UKOME kararı alındıktan sonra belgelendirme ilgili birimler
tarafından yapılabilecektir.
d) Karar altına alınan yük araçları, İBB Lojistik Yönetim Merkezi kapsamında gerekli teçhizatı
(GPS) bulundurmak ve çalışır durumunda olmasını sağlamak zorundadır.
MADDE 6(1) Kamu Araçları ile İlgili Genel Esaslar
a) Kamu hizmetlerinin yerine getirilmesi amacıyla; kamu kurum ve kuruluşları bünyesinde yer
alan araçlarla Adalar ilçesinde kamu hizmeti verecek araçlarla ilgili (özmal veya kiralık
hizmet alım araçları) ön izni Adalar Ulaşım ve Lojistik Komisyonu verir.
b) Adalar Ulaşım ve Lojistik Komisyonu tarafından uygun görülen kamu araçları yıllık olarak
alınacak UKOME kararıyla Adalar ilçesinde kullanılabilecektir.
c) UKOME kararı alınan yük taşımacılığı araçları LOTEM’den izin belgesi almak zorundadır.
Ayrıca bu araçları kullanılacak kişilerin de Yük Taşıma Aracı Kullanım Belgesi alması
zorunludur. (Sistem alt yapısı tamamlandıktan sonra verilmeye başlanacaktır.)
ç) Kamu kuruluşlarının dönemsel ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla UKOME standartlarına
uygun olmak kaydıyla geçici kullanılabilecek araçlar komisyon izniyle kullanılabilecektir.
MADDE 7(1) Ulaşım Sistemi Genel Esasları;
a) Toplu Ulaşım Sistemi Genel Esasları:
1) Kara Toplu Ulaşım Sistemleri;
a) Tüm toplu ulaşım araçları %100 elektrik motorlu ve tescilli olacaktır.
b) Toplu ulaşım araçlarının güzergâh, araç tip, sayıları ve teknik özellikleri ile sefer ve
ücret tarifeleri UKOME tarafından belirlenir.
c) Tüm toplu ulaşım araçları İstanbul geneli ücret toplama entegrasyonuna dâhil olacaktır.
ç) Tüm toplu ulaşım araçları; İBB Toplu Ulaşım Denetim ve Yönetim Merkezi’ne dâhil
olacaktır.
d) Talep bazlı taşımacılık yapan araçlar İBB tarafından belirlenen/izin verilen yönetim
sistemine dâhil olacaktır.
2) Deniz Toplu Ulaşım Sistemleri;
a) Adalar ilçesinde deniz toplu ulaşım sistemleri güzergâh bazlı (vapur, tekne vb.), talep
bazlı (deniz taksi) ve turistik amaçlı (ada çevresinde turistik ve rekreatif ulaşım) olmak
üzere 3 (üç) sınıfta yürütülecektir.
b) Tüm deniz ulaşım araçları ve çalışanları meri mevzuattaki şartlara uygun olacaktır.
c) Toplu ulaşım araçlarının güzergâh, araç tip, sayıları ve teknik özellikleri ile sefer ve
ücret tarifeleri UKOME tarafından belirlenir.
ç) Tüm deniz ulaşım araçları İstanbul geneli ücret toplama entegrasyonuna dâhil
edilecektir.
d) Tüm deniz ulaşım araçları; İBB Toplu Ulaşım Denetim ve Yönetim Merkezi’ne dâhil
olacaktır.
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e) Deniz taksiler UKOME tarafından çıkarılan Deniz Taksi Taşımacılığı Yönergesi
kapsamında faaliyet yürütecek olup İBB tarafından belirlenen/izin verilen yönetim
sistemine dâhil olacaktır.
b) Bireysel Ulaşım Sistemi Genel Esasları:
1) Adalar İlçesinin doğal, kültürel ve kentsel sit alanı olmasından kaynaklı olarak Adalar
Ulaşım ve Lojistik Komisyonu tarafından belirlenen ve bu yönergede tanımlanan bireysel
elektrikli araç ve bisiklet haricinde bireysel elektrikli araç kullanımı yasaktır.
2) Adalar Ulaşım ve Lojistik Komisyonu tarafından uygun görülen kişi ve araçlar UKOME
kararı alındıktan sonra bireysel ulaşım sistemine dahil olacaktır.
3) Adalar ilçesinde; Bireysel Elektrikli Araç kullanmak isteyen kişilerde aşağıdaki şartlar
aranacaktır.
a) Adalar İlçesinde ikamet ediyor olmak, (Daimî adres olarak Adalar ilçesi yer almalıdır,
ikincil adres olarak Adalar yazılsa dahi kabul edilmeyecektir)
b) 66 yaşından gün almış olmak,
c) Uygun Sürücü Belgesine sahip olmak,
4) Bireysel elektrikli araçlarda aşağıdaki özellikler aranacaktır.
a) Bireysel Elektrikli araçların ihtiyaç duyduğu elektriği karşılayan cihazların (akü,
batarya vb.) montajları dışarıdan müdahale edilmeyecek bir şekilde korunaklı olacaktır.
b) Araçlar 20 km/saat hızın üzerine çıkamayacak şekilde hız sınırlayıcı sisteme sahip
olacaktır.
c) Araçlar üzerinde kullanıcıların gerektiği takdirde kullanabilmesi için bir adet mekanik
zil dışında herhangi bir ses yükseltici aksesuar (hoparlör vb.) bulundurulmayacaktır.
ç) Kullanılacak elektrikli araçlar tescilli olacaktır.
d) Aracın ön veya arka tarafında 35x50x35 cm boyutlarını geçmeyecek şekilde sepet
bulundurulabilecektir.
5) Adalar ilçesinde Bireysel Elektrikli Araç Kullanım İzin Belgesi Adalar İlçe Belediyesi
tarafından düzenlenecektir.
6) Adalar ilçesinde Bireysel Elektrikli Araç Kullanım İzin Belgesi olmadan bireysel
elektrikli araç kullanılamayacaktır.
7) Bireysel Elektrikli Araç izin belgeleri her yıl ocak ayında düzenlenecek olup izin süresi 1
yıldır.
8) Bireysel Elektrikli Araç Kullanım İzni Belgesi, belge üzerinde yazan kişi veya plaka
dışında kullanımı durumunda geçersiz olacaktır.
9) Bireysel Elektrikli araçlar yayalaştırılmış alanlarda kullanılamayacaktır.
10) Bireysel Elektrikli araçlar ile amacı dışında taşımacılık yapmak yasaktır.
(2) Lojistik Sistemi Genel Esasları;
a) Deniz Yolcu Araçları ve Yolcu İskelelerindeki Yük Taşımacılığının Genel Esasları;
1) Deniz yolcu araçlarında biletli yolcular ticari olmayan azami 30 kiloya kadar ve 80x55x30
cm battal boy, 65x50x35 cm büyük boy, 55x40x23 cm orta boy bavul boyutlarını
aşmayan özel yüklerini ücretsiz taşıyabilir.
2) Deniz yolcu araçlarında ve yolcu iskelelerinde; görme engellilere refakat eden kılavuz
köpekler ile ağızlığı ve tasması takılmış köpekler ve kafeste taşınma koşuluna uyan küçük
kafes hayvanları, yolcu ile birlikte seyahat edebilir. Yolcu beraberindeki hayvanlar ile
ilgili sorumluluk onlara refakat eden kişilere aittir. Bu taşıma işleminden ücret alınmaz.
3) Herhangi bir şekilde serbest kaldığında, diğer yolculara zarar verebilecek yırtıcı, zehirli
hayvanlar, sürüngen türleri ve av hayvanı olarak kullanılabilecek kuş türleri, binek
hayvanlar, atlar, kurbanlık ve adaklık canlı hayvanlar deniz yolcu araçlarına ve yolcu
iskelelerine kabul edilmez.
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4) Deniz yolcu araçlarında ve yolcu iskelelerinde özel yükler uygun malzemeyle
paketlenmeli, yolcu geçişlerini engellemeyecek şekilde ayrı bir bölümde taşınmalı, kötü
koku ve görüntü kirliliği oluşturmamalıdır.
5) Biletli yolcu dışında deniz yolcu araçlarında toplamda 30 kiloyu geçmeyen ticari olarak
beyan edilmiş kargo, posta, evrak, ilaç, kıymetli eşya, ambalajlı paket veya kolileri fatura,
irsaliye fişi vb. belgenin ibraz edilmesi kaydıyla UKOME tarafından belirlenmiş ücret
tarifesiyle taşınabilir.
6) Taşıma kabıyla birlikte toplam boyutları en, boy ve genişliğinin (kutusu dâhil) 140x42x25
cm’yi geçmediği elektronik eşya, spor ve müzik ekipmanı ve buna benzer bireysel ya da
ticari dayanıklı tüketim ürünleri taşınabilir.
7) Deniz yolcu araçlarında ve yolcu iskelelerinde her türlü yanıcı, parlayıcı, patlayıcı ve
radyoaktif içerikli yüklerin taşınması yasaktır.
8) Deniz yolcu araçlarına ve yolcu iskelelerine paletli ürünler, dökme yükler, inşaat ve yapı
malzemeleri, beyaz eşya ve mobilya ürünleri, diğer eşyalara zarar verecek nitelikteki akar,
kokar vb. nitelikteki eşyalar, atık ve geri dönüşüm malzemeleri, Adalar ilçesinde
kullanımı yasak olan taşıtlar ile taşınması suç teşkil eden eşyalar kabul edilmez.
9) Deniz Yolcu Araçlarında; yolcu ile birlikte taşınan bisikletler aşağıdaki şartlarda ve ilave
ücret alınmadan taşınır;
a) Adakart sahibi olan bisikletli yolcular saat sınırlaması olmaksızın taşınır.
b) Katlanabilir bisikletler katlanmış şekilde tüm sefer ve saatlerde taşınır.
c) Deniz yolcu araçlarının bisiklet konulacak alanlarına, katlanamayan bisiklet
kapasiteleri görülecek şekilde yazılacaktır.
d) Yaz dönemi, 15 Nisan – 15 Eylül ve 08:30 – 10:30 / 18:30 – 20:30 saatleri arasında,
özel müteşebbisler tarafından işletilen deniz yolcu araçlarının;
1) 300 yolcu kapasitesine kadar olanlarda 5 katlanmayan bisiklet sınırı uygulanır.
2) 600 yolcu kapasitesine kadar olanlarda 10 katlanamayan bisiklet sınırı uygulanır.
3) 600 ve üzeri yolcu kapasiteli olanlarda herhangi bir bisiklet sayı sınırlaması
yapılmaz.
e) Yaz döneminin yukarıda belirlenen saatleri dışında ve kış döneminde, tüm seferlerde
ve saatlerde yolcu ile birlikte taşınan bisikletlerde herhangi bir sayı sınırlaması
yapılmaz.
10) 5378 Sayılı Engelliler Kanunun doğrultusunda özel ve kamu toplu taşıma sistemleri ve
araçlarının engellilerin erişilebilirliğine uygun olması zorunluluğundan dolayı deniz
yolcu araçları ve iskeleler dezavantajlı yolcuların erişimine uygun hale getirilecektir.
Dezavantajlı yolcuların mobilize olmasını sağlayan araç ve gereçlerden (tekerlekli
sandalye vb.) ücret alınmayacaktır.
11) Ücrete tabii yüklerin tavan ücret tarifesi yıllık olarak yolcu bilet ücretleri ile birlikte
UKOME kararıyla belirlenir.
b) Deniz Yük Araçları ve Yük İskelelerindeki Yük Taşımacılığının Genel Esasları;
1) Deniz yük araçlarında ve yük iskelelerinde denizyolu taşımacılığı mevzuatına aykırı yük
ve eşya taşımacılığı yapılamaz.
2) Deniz yük araçları, çıkarma gemileri ve deniz yük taşıma kooperatifleri LOTEM’den
gerekli belge ve izinleri almadan yük ve eşya taşımacılığı faaliyeti yapamaz.
3) LOTEM’den “Yük Taşıma Aracı Güzergâh Kullanım İzin Belgesi” almamış hiçbir
motorlu araç çıkarma gemisine alınmaz ve Adalar ilçesine girişine izin verilmez. Adalar
Belediyesi tarafından iskele kullanımı veya taşımacılık hizmeti öncesinde bahsi geçen
belgelerin sorulması zorunludur.
4) Çıkarma gemisiyle Adalar ilçesine giriş çıkış yapabilecek yük araçları EK-1’de
belirtilmiştir. EK-1 şartlarına uymayan ancak LOTEM’den alınmış Yük Taşıma Aracı
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Güzergâh Kullanım İzin Belgesi’ne sahip yük araçları; EK-2’de belirtilen çalışma
saatlerinde Adalar Ulaşım ve Lojistik Komisyonuna bilgi vererek Adalar ilçesinde geçici
süreyle faaliyet gösterebilir.
5) Çıkarma gemisi ile Adalar ilçesine giriş yapan yük araçları en geç 24 saatin sonunda çıkış
yapmak zorundadır. Ancak Adalar Ulaşım ve Lojistik Komisyonuna izin alan yük araçları
24 saatten fazla bir süre Adalar ilçesinde bulunabilir.
6) Deniz yük taşıma kooperatifleri, kamu kurumları ve bağlı iştirak şirketleri dışında özel
tekne, gezi teknesi ya da balıkçı teknesi ile ticari yük ve eşya taşımacılığı yapılamaz.
7) Deniz yük araçlarında ve yük iskelelerinde iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini almak ve
uygulamak taşımacının sorumluluğundadır.
8) Adalar ilçesi iskelelerinde depolama yapılamaz, uygun ekipmanlarla yükleme ve boşaltma
işlemleri yapılır.
9) Anakara ile Adalar arasındaki tarifeli yük seferleri EK-3’deki tabloda yer almaktadır. Yaz
ve kış döneminde, hafta içi ve hafta sonu olmak üzere ayrı ayrı belirtilmiştir. Ancak
Adalar Ulaşım ve Lojistik Komisyonu’nun izni ile ihtiyaç halinde tarifesiz yük
taşımacılığı yapılabilir.
10) Adalar ilçesi yük iskelelerini (çıkarma gemisi ve yük gemilerinin kullandığı alan ve
iskeleler) turistik ve rekreatif gezi amaçlı tekneler ile yolcu tekneleri kullanamaz.
11) Adalar İlçe Belediyesinin gemileri bu yönergede bahsedilen saat uygulamalarından
muaftır.
12) Deniz yük araçları ile yapılacak yük ve eşya taşımaları tavan ücret tarifesi UKOME kararı
ile belirlenir.
c) Ada İçi Kara Yük Taşımacılığının Genel Esasları;
1) Adalar ilçesinde kişi özel yükünü ağırlık, boyut, miktar ve cinsine göre yaya olarak ya da
bisikletiyle kendi taşıyabilir. İzin verilen yük sınırlarını aşmamak kaydıyla güzergâh bazlı
(minibüs/otobüs) ve talep bazlı taşımacılık araçlarında taşıyabilir ya da kara yük taşıma
kooperatifinden ücret tarifesi karşılığında belgeli taşımacılık hizmeti alabilir.
2) Deniz yolcu araçları ile taşınmasına izin verilen özel ve ticari yükler, başka işletmelere ait
yük taşıma araçları ya da Bireysel Elektrikli araçlarla taşınamaz. Yük aracı bulundurma
hakkı olan işletmeler ancak kendi yükünü taşıyabilir.
3) Hiç kimse, kendi yükünü hamal, yükçü ya da her ne unvanla olursa olsun birileri
tarafından taşınması için zorlanamaz.
4) Deniz yolcu araçları ile taşınmasına izin verilen özel ve ticari yükler için ada içinde
belirlenen saat sınırlaması uygulanmaz.
5) Adalar ilçesinde kara yük taşıma kooperatifi bünyesinde bulundurulacak yük araçlarının
cinsi, sayısı ve teknik özellikleri ile sürücülerinde aranacak şartlar, ilgili mevzuat ve
UKOME kararları doğrultusunda Adalar Ulaşım ve Lojistik Komisyonu tarafından
belirlenir.
6) Adalar ilçesinde ağırlık ve boyutları itibariyle taşıma hizmeti gerektiren özel ve ticari
yükler; kara yük taşıma kooperatifi tarafından UKOME kararındaki ücret tarifesine göre
belgeli olarak taşınır. Belgesiz yük ve eşya taşımacılığı yapılamaz.
7) İhtiyaç duyulması ve coğrafi şartlar nedeniyle gerekebilecek iş makinesi ya da ağır tonajlı
araçlar iş süresi ile sınırlı olacak şekilde Adalar Ulaşım ve Lojistik Komisyonu izni ile
anakaradan karşılanabilir.
8) Adalar ilçesinde deniz yük iskelelerindeki yükleme boşaltma işlemlerinde forkliftler
kullanılabilir. Ancak yolcu ve yük iskelesi ile işyeri ve depolar arasında forkliftler
kullanılamaz. Hem forklift görevini hem de yük taşıma işlevini karşılayacak araç tipini
Adalar Ulaşım ve Lojistik Komisyonu belirler.
6/8

9) Adalar ilçesinde yük taşımacılığına izin verilen saatler EK-2’deki tabloda yer almaktadır.
Yaz ve kış döneminde, hafta içi ve hafta sonu ile resmî tatiller olmak üzere ayrı ayrı
belirtilmiştir. Tabloda izin verilen saatler dışında yük ve eşya taşımacılığı yapılamaz.
Belirlenen saat sınırlamasına kamu araçları, evlere ve iş yerlerine servis yapan işletmelere
ait yük araçları tabi değildir.
10) Ada içi dal atığı, hafriyat, moloz ve benzeri atıklar Adalar İlçe Belediyesi tarafından
taşınır.
11) Adalar ilçesinde gerçekleştirilecek yük ve eşya taşımacılığına ait ücret tarifesi UKOME
kararı ile belirlenir.
ç) Ada İçi Depolama Faaliyetleri Genel Esasları;
1) Adalar’ın lojistik ihtiyaçlarının anakaradan sağlanması esastır.
2) Adalar ilçesindeki faaliyetlerden ve hizmetlerden kaynaklanan hafriyat toprağı, inşaat
yıkıntı atığı, kâğıt ve plastik gibi geri dönüşüm malzemeleri ile çöp atıkları, Adalar
İlçesinin tamamı sit alanı olması sebebiyle anakarada bertaraf edilir.
3) Afet anında ve sonrasında temel ihtiyaçları karşılayacak düzeyde her bir adada, Adalar
Ulaşım ve Lojistik Komisyonu tarafından afet lojistiği depoları oluşturulacaktır. Bu
depoların stok ve sevkiyat yönetimini Adalar Kaymakamlığı ve Adalar Belediyesi
gerçekleştirecektir.
Ulaşım ve Lojistik Sistemi Denetim Esasları
MADDE 8 (1) Adalar İlçesindeki ulaşım ve lojistik faaliyetleri iş bu yönerge hükümlerine göre aşağıdaki
kurum görevlilerince denetlenir.
a) Trafik Zabıtası,
b) Belediye Zabıtası,
c) İBB Ulaşım Daire Başkanlığı’na bağlı denetim birimleri,
(2) Yaptırımlar; 5393 sayılı Belediye Kanunu, 1608 sayılı Umuru Belediyeye Müteallik Ahkâmı
Cezaiye Hakkında 16 Nisan 1340 Tarih ve 486 Numaralı Kanunun Bazı Maddelerini Muadil
Kanun, 5326 sayılı Kabahatler Kanunu, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu, 5237 sayılı
Türk Ceza Kanunu, 4207 sayılı Tütün Ürünlerinin Zararlarının Önlenmesi ve Kontrolü
Hakkında Kanunla ilgili Yönetmelikleri, İBB Karayolu Yük Taşıma Yönergesine göre
uygulanır.
(3) Araçlarda bulunan takip sistemlerinin (kamera, GPS vb.) vereceği raporlar; denetim ekiplerinin
hazırlayacağı rapor niteliğindedir.
Yürütme, Yürürlük ve Öngörülmemiş Durumlar
MADDE 9 (1) Bu yönerge hükümleri İBB Ulaşım Daire Başkanlığı tarafından yürütülür.
(2) Bu yönerge, alınacak UKOME kararının ardından İBB Ulaşım Koordinasyon Müdürlüğü
tarafından yayınlandığı tarihte yürürlüğe girer.
(3) Uygulamada bu yönergede öngörülmemiş bir durumla karşılaşılması halinde meri mevzuat
hükümleri doğrultusunda hareket edilir.
GEÇİCİ MADDE
MADDE 10 (1) Kamu hizmetlerinde kullanılacak motorlu taşıtların aşamalı olarak 31.12.2022 tarihine kadar
elektrikli araçlara dönüştürülmesi esastır.
(2) Kooperatiflere ait mevcut motorlu yük araçlarının 31.12.2022 tarihine kadar elektrikli araçlara
dönüştürülmesi esastır.
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EK-1 Adalar İlçesinde Faaliyet Gösteren Yük Araç Cinsi ve Kategorileri
KATAGORİ

ARAÇ SINIFI
TAŞIT
CİNSİ

N Sınıfı araçlar

N1 (3,5 Tonu Aşmayan)

CİNSİ
Kamyonet, Çekici, Özel
Amaçlı, römorksüz

Motorlu Bisiklet
(Moped)

L2 Sınıfı araçlar Yük taşımacılığı 3 Tekerlekli Motorlu Bisikletler
(Moped) ile yapılacaktır.

1-Tabloda belirtilen araçlar dışında herhangi bir araç sınıfı, türü özel izin almadan faaliyet gösteremez.
2- Adalar İlçesinde yük taşımacılığı yapacak olan ve EK-1 de gösterilen araçların LOTEM’den Güzergâh
Kullanım İzin Belgesi alması zorunludur.

Ada İçi Yük Taşımacılığı
(Yük Hacmi Büyük Olan Mobilya ve
Beyaz Eşyalar-İnşaat Malzemeleri)

EK-2 Ada İçi Kara Yük Taşımacılığı Çalışma Saatleri
Taşıt Cinsi

Mevsim

N1 Sınıfı Araçlar

Yaz Dönemi
(01 Mayıs–30
Eylül)

L2 Sınıfı araçlar

N1 Sınıfı Araçlar

Kış Dönemi
(01 Ekim–30
Nisan)

L2 Sınıfı araçlar

Günler
Cumartesi ve Resmî Tatillerde
Hafta İçi
İzin Verilen Saatler
İzin Verilen
İzin Verilen
Yasak Saatler
Yasak Saatler
Saatler
Saatler
(06:00-10:00)
(10:00-20:00)
(08:00-10:00)
(10:00-21:00)
(20:00-24:00)
(24:00-06:00)
(21:00-24:00)
(24:00-08:00)
√ (Belgeli)
X
√ (Belgeli)
X
√ (Belgeli)
X
√ (Belgeli)
X
İzin Verilen
İzin Verilen
Yasak Saatler
Yasak Saatler
Saatler
Saatler
(07:00-11:00)
(11:00-19:00)
(09:00-11:00)
(11:00-20:00)
(19:00-24:00)
(24:00-07:00)
(20:00-24:00)
(24:00-09:00)
√ (Belgeli)
X
√ (Belgeli)
X
√ (Belgeli)
X
√ (Belgeli)
X

NOT: Pazar günleri yük taşımacılığı yapılması yasaktır.

Anakara – Adalar ve Adalar Arası
Yük Taşımacılığı

EK-3 Anakara-Adalar ve Adalar Arası Deniz Yük Taşımacılığı Çalışma Saatleri
Günler
Taşıt Cinsi

Mevsim

Çıkarma Gemisi
Deniz Yük Aracı
Çıkarma Gemisi
Deniz Yük Aracı

Hafta İçi İzin Verilen
Saatler

Cumartesi ve Resmî Tatillerde
İzin Verilen Saatler

Yaz Dönemi
(01 Mayıs–30
Eylül)

22:00-10:00

22:00-09:00

Kış Dönemi
(01 Ekim–30
Nisan)

19:00-11:00

19:00-11:00

1. Çıkarma Gemisi ve Deniz Yük Araçları, LOTEM’den Deniz Yolu Geçici Yük Taşıma

Ruhsatnamesi almak zorundadır.
2. Çıkarma Gemisini kullanacak tüm yük araçlarının, LOTEM’den Güzergâh Kullanım İzin

Belgesi alması zorunludur.
3. Çıkarma Gemisinin işletmecisi yük araçlarından, Güzergâh Kullanım İzin Belgesi talep

etmek zorundadır.
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