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T.C. 

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 

 

ADALAR İLÇESİ BİSİKLET KİRALAMA YÖNERGESİ 

 

 

BİRİNCİ BÖLÜM 

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 

 

Amaç 

MADDE 1- 

(1) Bu yönerge, Adalar ilçe sınırları içerisinde bisiklet kiralama hizmetinin çağa uygun 

yöntemlerle, sürdürülebilirlik ilkesi doğrultusunda, kaliteli ve güvenli biçimde yapılabilmesine 

ilişkin usul ve esasları belirler. 

 

Kapsam  

MADDE 2 -  

(1) Bu yönerge, Adalar ilçesi sınırları içerisinde hizmet verecek bisiklet kiralama hizmetine dair 

usul ve esaslara ilişkin hükümleri kapsar. Özel kanunlara dayalı mevzuatta aksine bir hüküm 

bulunmuyorsa bu yönerge hükümleri uygulanır.  

 

Dayanak 

MADDE 3 – 

Bu yönerge;  

(1) 03.07.2005 tarih ve 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 15. (b) Maddesine,  

(2) 10.07.2004 tarih ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 9. Maddesine,  

(3) Resmi Gazete ’de 15.06.2006 tarih ve 26199 sayı ile yayınlanan Büyükşehir Belediyeleri 

Koordinasyon Merkezleri Yönetmeliği’nin 18. Maddesine,  

(4) Resmi Gazete’de 12 Aralık 2019 tarih ve 30976 sayı ile yayınlanan Bisiklet Yolları 

Yönetmeliği’ne 

(5) 24 Aralık 2020 tarih ve 7261 sayı ile yayınlanan Türkiye Çevre Ajansının Kurulması ile Bazı 

Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanuna, 

(6) 5326 sayılı Kabahatler Kanunu’na, 

(7) 14 Aralık 2012 tarih ve 2649 nolu İBB Meclisi kararına dayanılarak hazırlanmıştır. 

 

Tanımlar ve Kısaltmalar 

MADDE 4-  

(1) Bu yönergede geçen; 

1) İBB: İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ni, 

2) Belediye: Adalar İlçe Belediyesi’ni, 

3) UKOME: Ulaşım Koordinasyon Merkezi’ni, 

4) Adalar Ulaşım ve Lojistik Komisyonu: Adalar ilçesinde ulaşım,bireysel elektrikli araç 

kullanımı ve lojistik alanıyla ilgili ön kararları alan komisyonu, 

5) Kiralık Bisiklet: Adalar İlçesi sınırları içerisinde kullanıcılara süreli kiralanan bisikleti,  

6) Kullanıcı: Kiralık bisiklet hizmetini alan kişiyi, 

7) İşletme: Kiralık bisiklet hizmetini uygulama ve bisikletlerin belirtilen şartlarda hizmete 

sunulmasından sorumlu olan Bisiklet Kiralama Hizmet Lisansı sahibi işletmeyi, 
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8) Bisiklet Kiralama Hizmet Lisansı: Adalar İlçesi sınırları içerisinde bisiklet kiralama 

hizmeti vermek isteyen işletmelerin koordinasyonunun ve denetiminin sağlanması amacıyla 

İBB’den aldıkları yetkilendirme belgesini,  

9) Çalışma Belgesi: Bisiklet Kiralama Hizmet Lisansı sahibi işletmelere, kiralama hizmeti 

sunan her bir bisiklet için bir yıl süre ile verilen işletmeye uygunluk belgesini,  

10) Bisiklet Kimlik İşareti: Bisiklet kiralama hizmetinde kullanılan, çalışma belgesine sahip 

bisikletlerin üzerinde yer alan, dört rakamdan oluşan ve o rakamı belirten kare kod ve 

benzeri dijital işareti, 

11) Mobil Uygulama: Bisiklet kiralama hizmetinde kullanılmak üzere elektronik ortamda 

oluşturulmuş özel yazılımları, 

12) Bisiklet Kiralama Hizmeti Mobil Uygulama Lisansı: Adalar ilçesi sınırları içerisinde 

bisiklet kiralama hizmetinde kullanılacak olan mobil uygulama için bir yıllık kullanım izni 

sağlayan lisansı, 

13) Yaptırım Cetveli: Yönerge hükümlerine aykırı hareket eden işletme ve kullanıcılara 

uygulanacak yaptırımı gösteren bu yönerge ekindeki tabloyu,  

14) Gizlilik Güvenliği Taahhütnamesi: Bisiklet Kiralama Hizmet Lisansı sahibi işletmelerin, 

lisans sahibinin sistemine üye olacak kullanıcılara ilişkin edindiği bilgi ve belgeleri üçüncü 

kişilerin erişimine izin vermeyeceğine ve bilgiye izinsiz erişimi önlemek için gerekli 

güvenlik önlemlerini alacağına dair İBB’ye sunacağı belgeyi,  

 

 

İKİNCİ BÖLÜM 

Genel Uygulama ve Çalışma Esasları 

 

Genel Esaslar 

MADDE 5- 

(1) Bisiklet Kiralama Hizmeti Genel Esasları; 

1) Faaliyet Hakkı: Bisiklet kiralama hizmeti, Bisiklet Kirlama Hizmet Lisansı sahibi tüzel 

işletmeler tarafından gerçekleştirilir. Bisiklet kiralama hizmeti verilen işletmeler, başka bir 

ticari faaliyet kolunu işgal edemez. 

2) İptal Hakkı: İBB’nin belirlenmiş kurallara uymayan işletmelerin izinlerini iptal etme hakkı 

saklıdır. 

3) Reddetme Hakkı: İBB’nin olası ihlal konularına göre herhangi bir bisiklet kiralama hizmeti 

sunmak isteyen işletmelerin izin talebini reddetme hakkı saklıdır.  

4) İtiraz Hakkı: İBB’nin işletmelerin izinlerinin reddi, askıya alınması ya da geri alınması 

durumlarına; işletmelerin itirazı için yasal hakları saklıdır.  

5) Devretme Hakkı: Bisiklet Kiralama Hizmet Lisansı kullanım izni kiralanamaz, 

devredilemez veya kullandırılamaz.  

6) Tazmin Hakkı: İBB, Bisiklet Kiralama Hizmet Lisansı sahibinden, verdiği hizmeti kamusal 

alanı kullanarak yerine getirmesi sebebi ile 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 dâhil görünür-görünmez riskler, 

doğrudan, dolaylı, tesadüfi, hususi, emsal niteliğinde, ceza gerektiren ve sonucu olan 

hasarları kapsamaktadır.  

7) Kullanıcı Hakkı: Kiralık bisiklet hizmeti alan kullanıcılar bu yönergede belirlenen çalışma 

alanlarında ve belirlenen hususlar doğrultusunda kiraladıkları bisikletleri kullanabilecektir. 
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(2) Bisiklet Kiralama Hizmet Lisansı Esasları; 

1) Bisiklet Kiralama Hizmet Lisansı 3 yıl olup her yıl vizelenecektir.  

2) Bisiklet kiralama hizmeti veren işletmelerin alansal metrekareleri, sahip olduğu filo sayısına 

göre belirlenecektir.  

3) İşletmelerin sahip oldukları her bir kiralık bisiklet için 1 yıllık Çalışma Belgesi 

düzenlenecektir. Çalışma Belgesinde bisikletlerin kimlik işareti (dijital işaretli) ve teknik 

özellikleri (jant ölçüsü, vites sayısı, kadro türü, fren tipi) olması zorunludur. İşletmeler 

kullanım dışı kalan bisikletlerini beyan etmek ve o bisikletlerin yerine koyacağı bisikletler 

için yeni Çalışma Belgesi düzenletmekle yükümlüdür. Çalışma belgesi olmayan bisikletlerle 

kiralama hizmeti verilemez. 

4) Bisiklet Kiralama Hizmet Lisansı ücreti ve araç başı çalışma belgesi ücreti İBB Meclisi 

tarafından belirlenecektir.  

5) Adalar ilçesi sınırları içerisinde kiralık bisiklet hizmeti verilecek toplam bisiklet sayısı ve 

kiralama ücret tarifesi UKOME tarafından belirlenecektir.  

6) İşletmeler, KVKK Kapsamındaki kurallara uymakla yükümlüdür ve bu hususta İBB’ye 

Gizlilik Güvenliği Taahhütnamesi verilecektir.  

 

(3) Bisiklet Kiralama Hizmetinde Kullanılacak Bisiklet Esasları; 

1) Kiralık bisikletler tek renk olacaktır. Bu renk RAL 1018 kodlu sarı renktir. 

2) Kiralık bisikletler 24”, 26”, 28”, 27,5” ve 29” jant ölçüsüne sahip olabilir. Kiralama hizmeti 

verecek işletmeler bu jant ölçülerindeki bisikletler ile filolarını çeşitlendirebilir. 

3) Kiralık bisikletler ön ve arka olmak üzere iki frene sahip olmak zorundadır. Bisikletlerin fren 

tipleri V fren, kumpas fren, mekanik disk fren veya hidrolik disk fren olabilir.  

4) Kiralık bisikletler düz kadro veya trapez kadro olabilir. İşletmeler her iki kadro türünden 

bisikletleri filolarında barındırabilirler.  

5) Kiralık bisikletlerde park etmek için kullanılan yan dayama ayağı bulunmalıdır. 

6) Kiralık bisikletlerin vites aktarıcı sistemleri ve fren sistemleri Türkiye içerisinde distribütöre 

ve bakım servislerine sahip markalara ait olacaktır. 

7) Kiralık bisikletler ISO 4210 standardına göre üretilmiş bisikletler olmalıdır. 

8) Elektrik destekli bisikletler ile kiralama yapılamaz.  

9) Kiralık bisikletler, çamurluk, arka bagaj ve gidona sabitlenmiş taşıma sepeti barındırabilir. 

Sepet, gidon, bagaj gibi eklentiler; çiçek/süs gibi ilaveler barındırmamalıdır. 

10) Kiralık bisikletlerde; en fazla 22kg taşıma kapasitesine sahip, arka bagaj demirine ve sele 

borusuna sabitlenmiş, EN 14344 Güvenlik sertifikası bulunan, 3 noktadan bağlanan emniyet 

kemerine sahip, yükseklik ayarlı ayak koruma çeperleri olan çocuk taşıma koltuğu 

bulunabilir. İşletmeler filolarında bu özelliklere sahip çocuk taşıma koltuklu bisiklet 

barındırabilir. 

11) Kiralık bisikletlerin kadrosu üzerinde, kolayca görünecek noktada yönergede belirtildiği ölçü 

ve özelliklerde en az iki adet “Bisiklet Kimlik İşareti” bulunmalıdır. (EK-2) İşletmeler bu 

işaretlerin okunabilir ve anlaşılabilir şekilde bisikletlerin üzerinde bulunmasından 

sorumludur. 

12) Kiralık bisiklet hizmeti veren işletmeler, kiralık bisikletlerin tüm donanımını bakımlı ve 

çalışır halde tutmak zorundadır. Bisikletler, her yıl Nisan ayının son gününe kadar ilgili 

birimlerin kontrolü sonrası “Çalışma Belgesi” onaylandıktan sonra  kiralama hizmetinde 

kullanılabilir. 

  

(4) Bisiklet Kiralama Hizmeti Çalışma Esasları; 

1) Kiralık bisikletler; yolcu, yük vb. taşımacılık için ticari amaçla kullanılamaz. 
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2) Bisiklet Kiralama Hizmeti, 04/08/2017 tarih, UKOME2017/5-3.C sayılı kararı ile 

yayalaştırılmış ve bisiklet kullanımına kapatılmış sokaklarda gerçekleştirilemez. (EK-3)  

3) İşletmeler; bisikleti kiralayan kullanıcıları, kullanım sırasında oluşabilecek hasarlar için 

mobil uygulama üzerinden onayladıkları rıza metni hakkında sürüş öncesinde de 

bilgilendirecektir.  

4) 1 Nisan- 31 Ekim tarihleri arasında saat 21.00’dan sonra, 1 Kasım-31 Mart tarihleri arasında 

ise 19.00’dan sonra kiralama hizmeti verilemez. Kiralanmış bisikletler aynı zamanda bu 

saatlerden önce işletmelere teslim edilmelidir. 

5) Bisiklet kiralama hizmeti veren işletmeler kiralama hizmetini farklı ödeme seçenekleri sunan 

mobil uygulama üzerinden gerçekleştirecektir. 

6) Kiralama türü saatlik ve günlük olarak yapılacaktır. İşletmeler filolarındaki bisikletlerin 

%50’sinden fazlasını günlük kiraya veremez.  

7) İşletmeler, 0°C altındaki sıcaklıklarda, kar yağışının,  sağanak yağmurun ve kuvvetli rüzgarlı 

hava şartlarının olduğu zamanlarda, Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün internet sitesi 

üzerinden aşırı yağmur ve kar yağışı veya fırtına, kasırga, hortum vb. doğal afetlerin olacağı 

öngörülen havalarda ve Adalardaki trafik yoğunluğuna göre ‘Adalar Ulaşım ve Lojistik 

Komisyonu’nun belirlediği günlerde kiralama hizmeti veremez.  

8) Yolculuk sonrasında kullanıcıya yolculuğun süresi, birim ücret tarifesi, tarih ve saat 

bilgilerini içeren elektronik fatura kesilmesi zorunludur.  

9) İşletmeler, izin verilen çalışma alanı içinde yapılacak yolculukları kapsayan, oluşabilecek 

zararlar ile üçüncü kişilere verilebilecek zararlara karşı, Türkiye Cumhuriyeti sınırları 

içerisinde faaliyet gösteren bir sigorta şirketi üzerinden sigorta yaptıracaktır. 

10) 15 yaşını bitirmemiş olanlara bisiklet kiralanamaz. 

11) İşletmeler, kullanıcılar talep ettiği takdirde kask, dizlik gibi koruyucu giysileri sağlıklı 

koşullarda saklamak ve sağlamakla yükümlüdür.  

12) Bir adada kiralanan bisiklet diğer adalarda kullanılamaz. 

13) Kiralanmış bisikletlerde sürüş sırasında oluşan hasarlar kiralamayı yapan kullanıcının 

sorumluluğundandır. İşletmeler elektronik ortamda kaza/hasar formunu kaza ya da hasarın 

gerçekleştiği sürüşe ilişkilendirerek düzenleyecektir. Hasar sonrası nakit telafi bedeli 

alınamaz. Tahsilat elektronik ortamda yapılır. 

14) Bir kişiye en fazla 3 bisiklet kiralanabilir. Bisiklet kiralayan kişi dışında, diğer kişilerin de 

kimlik bilgileri kiraladıkları bisikletlerin ID’si ile kayıt edilir. 

15) İşletmeler, kiralama hizmeti verdikleri dükkânların önüne teşhir amacıyla filolarının 

%15’inden fazla bisiklet koyamazlar.  

 

(5) Kiralık Bisiklet Kullanım ve Davranış Esasları; 

1) Yaya ve bisikletin bir arada olduğu güzergâhlarda, yaya geçiş önceliğine sahiptir. 

2) Kullanıcı, kiralık bisikletleri kullanırken dönmek istediği yönü el işaretleriyle belirtecektir. 

3) Kiralık bisikletlerin işaret verme dışında, çift elle sürülmesi zorunludur. 

4) Kullanıcı, kendi ve diğer kullanıcıların veya yayaların can ve mal güvenliğini tehlikeye 

düşürecek şekilde kiralık bisiklet kullanamaz. 

5) Kullanıcı, bisiklete bağlı olarak herhangi bir ek kaykay, çekçek, oyuncak, araç vb. 

kullanamaz. 

6) Kiralık bisikletler, yarış amaçlı veya aynı anda birden fazla kişi tarafından kullanılamaz. 

7) Kiralık bisiklet kullanımı sırasında müzik dinlemek amacıyla kulaklık kullanılamaz. 

8) Kiralık bisiklet kullanımı sırasında kask, dizlik, reflektörlü ceket gibi koruyucu ve 

görünürlüğü arttırıcı ekipmanların giyilmesi kullanıcı ve işletme sorumluluğunda olup, 
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işletme bu konularda bilgilendirme, hatırlatma ve ek giysi talep edildiğinde talebi 

karşılamakla yükümlüdür.  

9) Kiralık bisiklet kullanımı sırasında alkollü içecek, uyuşturucu veya uyarıcı madde etkisinde 

olunması veya kullanımı tespit edilmesi hali cezai yaptırıma tabidir. 

 

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

 

Bisiklet Kiralama Hizmet Lisansı İçin Gerekli Belgeler; 

MADDE 6 –  

(1) Bisiklet Kiralama Hizmet Lisansı için aşağıdaki belgeler istenecektir. 

1) Başvuru formu, 

2) İşletme Vergi Levhası imza sirküleri, 

3) Ticaret Odası Faaliyet Belgesi, 

4) Gizlilik Güvenliği Taahhütnamesi,  

5) Bisiklet Kiralama Hizmet Lisansı ve bisikletlere ait Çalışma Belgesi ödendi dekontu, 

6) Yönerge Yükümlülüklerini Yerine Getirme Taahhüt Belgesi,  

7) Sigorta evrakları (oluşabilecek zararlar ile üçüncü kişilere verilebilecek zararlara karşı), 

(2) Bisiklet Kiralama Hizmet Lisansı için gerekli belgeler her yıl kontrol edilerek vizeleme işlemi 

yapılacaktır. 

 

Bisiklet Kiralama Hizmetinin Denetimi 

MADDE 7 -  

(1) Kullanıcılar ve işletmeler iş bu yönerge hükümlerine göre aşağıdaki kurum görevlilerince 

denetlenir. 

a. İBB Trafik Zabıtası, 

b. İBB Belediye Zabıtası, 

c. İBB Ulaşım Daire Başkanlığı tarafından yetkilendirilen denetim birimleri, 

d. Adalar Belediye Zabıtası 

(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 Kanun ve ilgili Yönetmelikleri ile işletme ve kullanıcılar için bu yönergeyle 

belirlenen “Bisiklet Kiralama Hizmeti İşletme ve Kullanıcı Yaptırım Cetveli” (EK-1) 

hükümleri uygulanır. 

(3) ALO 153 Beyaz Masa’ya yapılan bilgi ve belgeli şikayetler de yaptırım işlemleri için yeterlidir. 

 

Yürütme, Yürürlük ve Öngörülmemiş Durumlar 

MADDE 8 –  

(1) İBB tarafından zaman zaman uygulamada yayımlanabilecek ek güncelleştirmeler ‘Adalar 

Ulaşım ve Lojistik Komisyonu’nun görüşü doğrultusunda UKOME tarafından onaylanmak 

koşuluyla Yönergeye dahildir ve yönergenin ayrılmaz bir parçası olarak değerlendirilir.  

(2) Bu yönerge hükümleri İBB Ulaşım Daire Başkanlığı tarafından yürütülür veya yürüttürülür. 

(3) Bu yönerge, UKOME kararının İBB Ulaşım Koordinasyon Müdürlüğü tarafından yayınlandığı 

tarihte yürürlüğe girer.  

(4) Uygulamada bu yönergede öngörülmemiş bir durumla karşılaşılması halinde meri mevzuat 

hükümleri doğrultusunda hareket edilir. 
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Geçici Hükümler 

 

GEÇİCİ MADDE 1 - Bu yönergenin UKOME tarafından kabul edildiği tarihten itibaren denetle-

me ile ilgili maddeler yürürlüğe girer. 

 

GEÇİCİ MADDE 2 - Bu yönergedeki kiralama hizmetinin mahiyeti ve kiralamada kullanılacak 

bisikletlere dair maddeler 01.11.2021 tarihinden itibaren yürürlüğe girer. 

 

EK 1 : Bisiklet Kiralama Hizmeti İşletme ve Kullanıcı Yaptırım Cetveli 

 

Bisiklet Kiralama Hizmeti İşletme ve Kullanıcı Yaptırım Cetveli (Ek-1) 

NO İHLAL KONUSU 
Yaptırım 

İşletmeci Kullanıcı 

1.  

İşletmenin kiralık bisiklet hizmetini ve 

bisikletleri bir başkasına devrettiğinin 

tespiti 

Bisiklet Kiralama Hizmet 

Lisansı iptal edilir. 
- 

2.  

İşletmenin Bisiklet Kiralama Hizmet 

Lisansının yıllık vizelemesinin 

zamanında yapılmaması. 

Bir yıl süre ile bisiklet 

kiralama hizmeti askıya 

alınır. 

- 

3.  
Çalışma belgesi olmayan bisikletin 

kiraya verilmesi 

Bisiklet Kiralama Hizmet 

Lisansı iptal edilir. 
- 

4.  

İşletme tarafından kullanım dışı kaldığı 

bildirilen bisikletin kiralama 

hizmetinde kullanılması 

Bisiklet Kiralama Hizmet 

Lisansı iptal edilir. 
- 

5.  

Gizlilik Güvenliği 

Taahhütnamesindeki maddelerden 

birinin çiğnenmesi. 

Bisiklet Kiralama Hizmet 

Lisansı iptal edilir. 
- 

6.  
RAL 1018 rengi dışındaki renklerde 

bisiklet kiraya verilmesi.  

Bisiklet Kiralama Hizmet 

Lisansı iptal edilir. 
- 

7.  

Yönergede belirtilen standart ve 

özellikler dışındaki bisikletin kiraya 

verilmesi. 

Bisiklet Kiralama Hizmet 

Lisansı iptal edilir. 
 

8.  

Bisiklet Kimlik İşareti kaybolmuş ya 

da hasar görmüş bisikletin kiraya 

verilmesi 

Günlük kiralama bedelinin 

100 katı ceza uygulanır. 
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9.  
Kiralık bisiklet ile yolcu veya yük 

taşınması 
- 

Kullanıcıya toplam sürüş 

bedelinin 10 katı ceza 

uygulanır. 

10.  
Belirtilen saatler dışında kiralama 

yapılması. 

Bisiklet Kiralama Hizmet 

Lisansı iptal edilir. 
- 

11.  
11 yaşından küçüklere kiralama 

yapılması. 

Günlük kiralama bedelinin 

100 katı ceza uygulanır. 
- 

12.  

Kullanıcı talep ettiği halde kask vb 

koruyucu ekipmanın işletme tarafından 

yönergede belirtilen koşullarda 

sağlanmamış olması. 

Günlük kiralama bedelinin 

100 katı ceza uygulanır. 
- 

13.  Adadan adaya bisiklet geçirilmesi - 
Günlük kiralama bedelinin 10 

katı ceza uygulanır. 

14.  
Yönergede izin verilen sayıdan fazla 

bisikletin dükkan dışında teşhiri 

Günlük kiralama bedelinin 

100 katı ceza uygulanır. 
- 

15.  

04/08/2017 tarih, UKOME2017/5-3.C 

sayılı Kararı ile yayalaştırılmış 

alanlarda bisiklet kullanılması 

Günlük kiralama bedelinin 

100 katı ceza uygulanır. 
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EK-2 : Bisiklet Kimlik İşareti ve Uygulama Örneği  

 

 
 

 

 

EK-3 : Adalar İlçesi, Büyükada, Heybeliada, Burgazada, Kınalıada Vapur İskeleleri 

Çevresindeki Yolların Yayalaştırılmasına dair UKOME kararı 


