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02.09.2021 tarihli UKOME Kurulunda alınan 2021/4-6 sayılı karar gereğince 

paylaşımlı e-skuter izni almak için başvuru yapan her bir firmada aranan şartlar ve paylaşımlı 

e-skuter izninin verilmesine yönelik esaslar aşağıdaki gibidir. 

 Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’ndan yetki belgesi almış firmaların aşağıda belirlenen 

esaslar doğrultusunda başvurularını 01.11.2021 Pazartesi günü mesai bitimine kadar Aydın 

Büyükşehir Belediyesi Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığı gelen evrak kaydına teslim 

etmeleri gerekmektedir. 

02.09.2021 TARİHLİ VE 2021/4-6 SAYILI UKOME KARARI 

1-) UKOME Kurulunun izin verdiği aşağıda belirtilen bisiklet yollarında paylaşımlı e-

skuter izni verilecektir. Aşağıda belirtilen bisiklet yollarının bulunduğu alanlar haricinde 

Aydın İl genelinde paylaşımlı e-skuter işletmeciliği yapılmayacaktır. 
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2-) Yukarıda belirtilen bisiklet yollarında paylaşımlı e-skuter izni almak için başvuru 

yapacak firmaların Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından “Yetki Belgesi” almış olması 

zorunludur. 

3-) Yukarıda belirtilen bisiklet yollarında paylaşımlı e-skuter izni almak için başvuru 

yapan her bir yetki belgesi sahibine tabloda belirtilen sayıda e-skuter izni verilecektir.  

İlçe İlçe Nüfusu 
BAŞVURU YAPAN HER BİR YETKİ BELGESİ 

SAHİBİNE VERİLEBİLECEK MAKSİMUM  
SKUTER İZNİ SAYISI 

Efeler 292.716 10 

Kuşadası 121.493 40 

Didim 90.427 5 

 

4-) Özel kanunlar ile korunan ve yetkili kurum/işletme uhdesindeki alanlarda 

(havalimanları, üniversite kampüsleri, hastaneler, milli parklar ve benzeri) verilebilecek e-

skuter izni sayısının tespiti, başvuru süreci ve ilan ile yetki belgesi sahiplerine e-skuter izni 

verilmesine ilişkin iş ve işlemler, ilgili kurumlar/işletmeler tarafından yürütülür. 

5-) E-skuter izin süresi, Aydın ilinin turizm ve tarımsal faaliyetlerin yürütüldüğü bir 

bölge olması göz önüne alınarak mevsimsel veya dönemsel nüfus değişikliklerinin olması 

sebebi ile paylaşımlı e-skuter izninin verildiği UKOME Kurul Kararı tarihinden itibaren 

geçerli olacak şekilde 1 yıl olacaktır. 

6-) Elektrikli Skuter Yönetmeliği kapsamında paylaşımlı e-skuter izni alanların 

faaliyetlerinde kullandıracakları e-skuterler için işgal harcı 2464 sayılı Kanunun 56. 

maddesinde belirtildiği şekilde ilgili belediyesine ödenir. UKOME Kurulu tarafından alınan e-

skuter izni kararının yetki belgesi sahibine tebliğ edilebilmesi için işgaliye bedelinin ödenmiş 

olması şartı aranır. 

7-) Başvuruda bulunacak yetki belgesi sahipleri UKOME Kurulunun belirlemiş 

olduğu bisiklet yolları içerisinden hangisinde paylaşımlı e-skuter izni almak istediklerini, bu 

bisiklet yollarında tabloda belirtilen skuter izin sayıları doğrultusunda faaliyet göstermek 

istedikleri skuter sayısını ve başvuruda bulunacağı her bir skuter için kullanmak istedikleri 

duraklara ilişkin konumları gösteren sayısal harita verisini (kmz. olarak) belirterek başvuru 

işlemlerini tamamlamalıdır.  

8-) Elektrikli skuter paylaşım sistemi park istasyonları ile hizmet verecek ise bu park 

istasyonlarının yerleştirilebileceği alanlar Aydın Büyükşehir Belediyesinin iznine tabidir. 

9-) Yetki Belgesi ve paylaşımlı skuter izni alan gerçek veya tüzel kişiler tarafından 

kullanıcı performans karnesinin tutulması ve takibinin yapılması ayrıca söz konusu karnenin 

Aydın Büyükşehir Belediyesi’ nin belirlediği periyotlarda Aydın Büyükşehir Belediyesine 

rapor olarak sunulması gerekmektedir. 
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10-) Aydın Büyükşehir Belediyesi skuterlerin girmesinin tamamen yasak olduğu 

bölgeleri belirleme hakkını saklı tutar. 

11-) Aydın Büyükşehir Belediyesi tarafından kullanılması ve park edilmesi uygun 

görülmeyen bölgelerin paylaşımlı skuter izni alan yetki belgesi sahiplerine ait mobil 

uygulama/web üzerinden “park yasak”, “kullanım yasak” bölgeler olarak belirlenmesi 

sağlanacaktır. 

12-) Paylaşımlı skuter izni alan yetki belgesi sahipleri, kullanım dışı kalmış arızalı 

elektrikli skuterleri 12 saat, kamu nizamını bozacak, özel mülkiyeti ihlal edecek ve yayalar, 

engelliler ve hareket kısıtlılığı olan kişilerin güvenli ve bağımsız hareketlerini, araç ve yaya 

trafiğini engelleyecek şekilde park edilen e-skuterlerini 2 saat içerisinde toplamakla 

yükümlüdürler. Belediyeler ve kolluk kuvvetleri bu tip ihlallerde elektrikli skuterleri 

toplamaya ve toplattırmaya yetkilidir. 

13-) Paylaşım sistemlerine ait elektrikli skuter ile toplu taşıma araçlarına 

binilmeyecektir. 

14-) Elektrikli skuter durakları Aydın Büyükşehir Belediyesi mülkiyeti dışındaki 

alanlarda olması durumunda paylaşımlı skuter izni alan yetki belgesi sahipleri ilgili kurumdan 

ya da kişilerden izin alacaktır veya kiralayacaktır. 

15-) Paylaşımlı skuter izni alan yetki belgesi sahibi, kendi sistemleri üzerinde yapılan 

seyahatlerle ilgili anonimleştirilmiş veya Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) 

kapsamında kullanıcı kişisel bilgilerini göstermeyecek şekilde Aydın il sınırları içerisinde 

aktif ve pasif tüm skuterlere ilişkin istem durumuna göre anlık veya periyodik bilgileri Aydın 

Büyükşehir Belediyesi ile paylaşacaktır. Paylaşımın biçim ve yöntemi Aydın Büyükşehir 

Belediyesi tarafından belirlenecektir. 

16-) E-skuter izni alan firmalar, kullanıcı tercihleri, trafik etki analizleri, toplu ulaşım 

planlama çalışmaları, toplu ulaşım türleri arasında oluşan kapasite/tercih analizleri, istatistiki 

çalışmalar, koordinasyon faaliyetlerinde kullanılmak üzere aşağıda belirtilen ana başlıkları 

içeren sabit ve gerçek zamanlı olarak veri paylaşımı yapacaktır. 

1- KVKK dışında kullanıcı bilgileri (kullanıcı sayısı, yaş, cinsiyet bilgileri), 

2- Filo detayları (yedek skuter dahil), 

3- Yolculuk detayları, 

a) Yolculuk başlangıç konum ve zaman bilgileri, 

b) Yolculuk bitiş konum ve zaman bilgileri, 

c) Güzergah, 

d) Ortalama hız. 

4- Durak noktaları, 

5- Kaza bilgileri, 

6- Bakım detayları, 

7- Şikayet bilgileri, 

8- Girilmesi yasak olan bölgelere ilişkin bilgiler, 
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9- Park yasağı olan bölgelere ilişkin bilgiler. 

17) Paylaşımlı e-skuter izni alan firmalar, Aydın Büyükşehir Belediyesine 

sistem/yazılım üzerinden kendi kullandıkları yönetim ara yüzünde sadece okuma yetkisine 

sahip bir kullanıcı hesabını paylaşacaktır. Bunun için izin verilen firmalarca gerekli altyapı, 

izin süresini takip eden 1 ay içerisinde tamamlanacaktır.  

18-) Paylaşımlı e-skuter izni verilen yetki belgesi sahipleri e-skuter işletmeciliği 

faaliyeti içerisinde kaza, çalınma vb. her türlü eylem ile tazminat konusu teşkil edecek 

durumlar ile doğacak zarar ve ziyan tazmininden sorumlu olacağını, bu ve benzeri hususlarda 

Aydın Büyükşehir Belediyesinin herhangi bir hukuki ve cezai sorumluluğu olmadığını, 

üçüncü kişilere karşı yapabileceği zarar bedeli, tazminat, yargılama gideri gibi her ne isimde 

olursa olsun ödemelerini Aydın Büyükşehir Belediyesine rücu etmeyeceğini, herhangi bir 

durumda üçüncü kişiler tarafından Aydın Büyükşehir Belediyesine rücu edilen tazminat ve 

diğer tüm maddi ve manevi zararları karşılayacağını kabul, beyan ve taahhüt ettiğini gösteren 

noter onaylı taahhütname vermek zorundadır. 

19-) Aydın Büyükşehir Belediyesi paylaşımlı skuter izni alan yetki belgesi sahibinden 

verdiği hizmeti kamusal alanı kullanarak yerine getirmesi sebebiyle bu hizmetin verilmesi 

sırasında oluşacak zararları tazmin etmesini isteyebilir. Bu zararlar hizmetlerin kullanımı ile 

bağlantılı veya herhangi bir şekilde bunun sonucu olan kişisel yaralanma ve mal hasarı dahil 

görünür-görünmez riskler, doğrudan, dolaylı, tesadüfi, hususi, emsal niteliğinde, ceza 

gerektiren ve sonucu olan hasarları kapsamaktadır. Başvuru yapacak yetki belgesi sahipleri bu 

şartları kabul, beyan ve taahhüt ettiğini gösteren noter onaylı taahhütname vermek zorundadır. 

20-) Paylaşımlı e-skuter işletmeciliği faaliyeti, sadece yetki belgesi ve paylaşımlı e-

skuter izni alan gerçek veya tüzel kişiler tarafından yapılır. 

21-) Kullanılacak e-skuterin; gece diğer araç sürücüleri ve yayalar tarafından rahat bir 

şekilde fark edilmelerini sağlamak üzere; önde beyaz ışık verecek ve en az 20 metre önü 

aydınlatabilecek şekilde bir adet far, arkada, kırmızı renkte ışık veren bir lamba ve kırmızı 

reflektör ile 30 metreden duyulabilecek ses çıkarabilen zil, korna veya benzeri ses aleti ile 

teçhiz edilmiş olması zorunludur.  

22-) Oluşabilecek olumsuzlukların önlenmesi amacıyla paylaşımlı e-skuterlerin 

sürücüler tarafından gece kullanımlarında reflektif yelek giyilmesi zorunludur. Reflektif yelek 

firma ya da kullanıcılar tarafından temin edilir. İzin alan firmalar skuterlerin bu yelek ile 

birlikte kullanılmasını sağlamak zorundadır. Paylaşımlı skuter izni alan yetki belgesi sahipleri 

gece kullanımları için reflektif yelek giyilmesinin zorunlu olduğu ile ilgili mobil 

uygulama/web üzerinden kullanıcılara gerekli bilgileri vermek zorundadır.  

23-) E-skuter kullananlar 2918 sayılı Kanunda ve ilgili diğer mevzuatta belirtilen 

kurallara uymakla yükümlüdürler. 

 

24-) Belediyeler yoğun yaya sirkülasyonunun olduğu kaldırımlarda elektrikli skuter 

parklanmasına yönelik ek düzenleme yapma hakkına sahiptir.  
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25-) Yetki belgesi sahipleri sadece izin aldıkları bölge sınırları içerisinde faaliyette 

bulunabilirler. E-skuterlerin izin alınmayan bir bölge sınırları içerisinde kullanılması 

durumunda, söz konusu e-skuterlerin 48 saat içerisinde izin alınan bölge sınırları içerisine 

getirilmesi zorunludur. 

 

26-) Elektrikli skuter (e-skuter) hızı en fazla 20 km/saat olacak ve bu hız ayarı firmalar 

tarafından ayarlanacaktır. 

 
27-) İzin verilen firmalar, olumsuz hava koşullarında kullanıcılara bilgilendirme 

yapacak, gerekirse e-skuteri kullanıma kapatacaktır. 

28-) Yetki belgesi ve paylaşımlı e-skuter izni alan gerçek veya tüzel kişiler KVKK 

Kapsamındaki kurallara uymakla yükümlüdür.  

 

29-) Sürüş güvenliğinin sağlanması için elektrikli skuterin ayak basılan kısmı kaymaz 

özelliğe sahip kauçuk veya benzer dayanıklı malzemeden yapılmış olacaktır. 

 

30-) Her elektrikli skuter üzerinde; ön, yan ve arka kısmında minimum yüksekliği 3,5 

cm olan, harf ve rakamlardan oluşan, beyaz zemin üzerine siyah renkte, o araca özgün ayırt 

edici bir kod olacaktır. Yetki belgesi sahiplerinin alacağı kod yapısı paylaşımlı e-skuter izni 

alınması sonrasında Aydın Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanlığı tarafından 

belirlenecektir.  

 

31-) Elektrikli skuterler reklam unsuru içermeyecektir.  

 

32-) Elektrikli skuter, yolculara en az % 10 şarj düzeyinde sunulacaktır. Paylaşımlı 

skuter izni alan yetki belgesi sahibi, şarj düzeyi % 10’un altına düşmüş elektrikli skuterleri 

sahadan toplayıp en az % 90 şarj seviyesindeki araçlarla değiştirmekle yükümlüdür. Yetki 

belgesi sahibi, mobil/web uygulaması üzerinden kullanıcıya şarj düzeyini rakamsal olarak 

göstermeli ve mevcut şarj düzeyi ile ne kadarlık mesafede hizmet verebileceğini bildirmelidir.  

 

33-) %50 - %10 şarj aralığında olan elektrikli skuterin azami kullanım süreleri 

mobil/web uygulama üzerinden kullanıcılar tarafından görülebilecektir. 

 

34-) Yolculuk sonrasında kullanıcıya yolculuğun süresi, birim ücret tarifesi, tarih ve 

saat bilgilerini içeren elektronik fatura kesilmesi zorunludur.  

 

35-) Paylaşımlı skuter izni alan yetki belgesi sahibi, paylaşımlı e-skuter işletmeciliği 

faaliyet alanı içinde yapılacak yolculukları kapsayan, oluşabilecek zararlar ile üçüncü kişilere 

verilebilecek zararlara karşı, kullanıcıları Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde faaliyet 

gösteren bir sigorta şirketi üzerinden Ferdi Kaza ve 3.Şahıs Kaza Sigortası yaptıracaktır. 

 



Sayfa 7 / 8 
 

36-) 15 yaşını bitirmemiş olanlara paylaşımlı elektrikli skuter kullanım izni 

verilmeyecektir. Paylaşımlı skuter izni alan yetki belgesi sahibi yaş kontrolünü mobil/web 

uygulaması üzerinden çevrimiçi yapmak ile yükümlüdür. 

 

37-) Yetki belgesi sahipleri, kullanıcılarına 7 gün 24 saat esasına göre hizmet 

verebilecek kapasitede bir çağrı merkezi veya aynı amaçla hizmet edecek mobil/web 

uygulama bulundurmakla yükümlüdürler. Mobil/web uygulama ve elektrikli skuterlere ilişkin 

soru ve sorunların iletilebileceği bir Türkçe ve İngilizce çağrı merkezi hizmeti sunacaktır. 

Çağrı Merkezi kendilerine iletilen şikâyet içeren sorunları en kısa sürede giderecektir. 

Gerektiğinde saha personeli ile kullanıcının ve elektrikli skuterin güvenliği ve sağlığını 

kontrol edecektir. 

 

38-) Yetki belgesi sahipleri, e-skuterlerle ilgili hizmetten yararlananların yapmış 

oldukları trafik kural ihlallerinin 2918 sayılı Kanun, Yönetmelik, Kabahatler Kanunu, ilgili 

mevzuat ve iş bu karar kapsamında işlem yapılacağını kullanıcılara bildirmekle 

yükümlüdürler. 

 

39-) Yetki belgesi sahiplerinin sağladığı mobil/web uygulama ve istasyon ekranları 

hem Türkçe hem İngilizce hizmet vermekle yükümlüdür. 

 

40-) Bisiklet yolunda kullanılacak elektrikli skuterlerin kullanımında bisikletin geçiş 

hakkı öncelikli olup, hızın bisiklete göre ayarlanması gerekmektedir. Kullanıcılar eğer 

bisikleti geçmek istiyorsa geçişi soldan yapmalı ve geçiş öncesinde mekanik zili çalarak veya 

“Soldayım!” diyerek sesle uyarı ile geçiş yapmalıdır. 

 

41-) 5 günden fazla süredir herhangi bir şekilde hareket ettirilmemiş araçlar yetki 

belgesi sahiplerine bildirilmeksizin yetkili belediye zabıtaları veya kolluk kuvvetleri 

tarafından park edildiği yerden kaldırılacaktır. Sistemin hizmete açılmasının ilk iki ayında ve 

yeni duraklarda bu süre 10 gün olarak uygulanacaktır. 

 

42-) Elektrikli skuter duraklarının kurulması, bakım ve onarımı yetki belgesi 

sahiplerinin sorumluluğundadır. 

 

43-) Yetki belgesi sahipleri, hizmetten yararlananlara hizmetleriyle ilgili çevrimiçi 

(mobil/internet) eğitim vermek ve bu eğitimin tamamlanıp tamamlanmadığını kontrol etmekle 

yükümlüdürler. Kullanıcı bu eğitimleri mobil/web uygulama üzerinden tamamlamadan 

uygulamayı kullanamaz ve elektrikli skuterin kullanım iznine sahip olamaz.  

 

44-) Çevrimiçi eğitim kullanıcı müdahalesine kapalı olup, eğitimde kullanılacak 

videolar ve sunumlar kullanıcının ileri almasına olanak vermeyecek şekilde düzenlenecektir.  

 

45-) Yetki belgesi sahibi, kullanıcı bilgilerini adli soruşturma gibi gerekli görülen 

durumlarda kolluk kuvvetleri ile paylaşmakla yükümlüdür.  
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46-) Yetki belgesi sahipleri verilecek olan eğitimlerde; Kullanıcı Rehberi, Güvenli 

Sürüş ve Uygun Parklanma Bilgisi, Koruyucu Ekipman Kullanımı, Gece Kullanımı vb. 

bilgilendirmeler bulunduracaktır. 

 

47-) Paylaşımlı E-Skuter izni için başvurular bu kararın Aydın Büyükşehir Belediyesi 

internet sayfasının “Duyurular” kısmında yayımı tarihinden itibaren 01.11.2021 tarihi mesai 

bitimine kadar Ulaşım Dairesi Başkanlığı’na yapılacaktır. Ulaşım Dairesi Başkanlığı 

tarafından toplanan başvurular bir sonraki UKOME Kurul toplantısında değerlendirilerek e-

skuter izni verilecektir. 

 

48-) Paylaşımlı E-skuter izni için başvuru yapacak yetki belgesi sahipleri “Elektrikli 

Skuter Yönetmeliği” ve bu kararda yer alan tüm şartları kabul, beyan ve taahhüt ettiğini 

gösteren noter onaylı taahhütnameyi Aydın Büyükşehir Belediyesine vermek zorundadır. 

Taahhütname örneği Aydın Büyükşehir Belediyesinden alınacaktır. 

 

49-) UKOME Kurulu tarafından alınan e-skuter izni kararının yetki belgesi sahibine 

tebliğ edildiği tarihten itibaren en geç 45 gün içerisinde e-skuterlerin izin verilen bölgede 

bulundurulması zorunludur. 

 

 

 


