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DAGITIM YERLERiNE

Mugla ii genelinde Biiyiik~ehir Belediyemizce gerc;:ekle~tirilen kent ic;:i toplu ta~1m sistemleri,
eri§ilebilirligi yiiksek, gi.ivenli, c;:evre dostu, ekonomik ve yeni nesil teknoloji ile donat1lm1§ arac;,lar ile
saglanmakta olup, surdurulebilir ulasmm kavrammm gereksinimlerinin kar~danmas1 ve turizm kenti olan
ilimizde toplu ta§1ma hizmet kalitesinin art1nlmas1 amac;lanarak, tum diinya da ve ulkemiz de oldugu gibi,
c;agda§, modern, siirduri.ilebilir ve denetlenebilir toplu ta§Lma sistemlerinin sadece elektronik iicret toplama
sistemleri iizerinden yaptlmas1 saglarum~t1r. Mugla il genelinde Biiyiik~ehir Belediyemiz ve denetimindeki
bzel Toplu Tasmma Araclarmna (OTTA) bini~ler;
1- Elektronik Seyahat Kart1 (tam, ogrenci ve serbest),
2- Temass1z Banka ve Kredi KartI,
3- Android ozelligi olan Yakm Alan ileti§im (NFC) ozelligine sahip cep telefonlan,
4- 2 Dolumluk Elektronik Seyahat Kart ile seyahat etmelerine imkan saglayan bini~ yontemleri ile
gerc;,ekle§tirilmektedir.
Biiyuk§ehir Belediyemizce kent ic;,i toplu ta§una alanmda ulusal ve uluslararas1 geli§rneleri izleyerek,
gerekli tedbir, planlama ve projeler iizerinde c;:ah§malar yfuiitillmekte ve degi§en dinamikler dogrultusunda
inovasyon c;:alt§malan yap1lmaktad1r.
Mugla il genelinde Bi.iyiik§ehir Belediyemiz tarafmdan Ula§lm Koordinasyon Merkezi Kurulu
(UKOME) kararlan ile diizenleyici tedbirler ve kararlar almarak uygulanmakta olup Mugla Bliyiik§ehir
Belediyemiz ve denetimindeki Ozel Toplu Ta§1ma Arac;:lannda (OTTA) c;agda§ toplu ta§tma sistemlerinin
sadece elektronik iicret toplama sistemleri iizerinden yaptlarak, izlenebilir, kontrol edilebilir ve olc;:illebilir
toplu tasmma sistemlerinin siirdiirulmesi amac;lanarak, UKOME Kurul karan ile vatanda§ ve §Ofor personel
arasmda ula§tm iicreti olan nakit para alt§veri~i kaldmlm1~, bunun yerine alternatif odeme yontemlerinin
yam sira elektronik kart bayileri ile Kart Dolum (TVM) Otomatlanndan kolayhkla temin edilebilen 2
Dolumluk Elektronik Seyahat Kart ile toplu ta§1ma arac;lannda seyahat imkam saglanm1~t1r.
Tl genelinde alternatif odeme yontemleri kullarnlarak toplu ta§1ma arac;larma bini§lerde yerli ve yabanc1
vatanda§lara kolayhk saglanm1§ olup yerli ve yabanc1 turistlerin toplu ta§tma arac;:lanm kullammlannda
yararlanabilecekleri odeme §ekillerine ili§kin Biiyiik§ehir Belediyemiz https://mugla.bel.tr internet
sayfam1zdan gerekli bilgilendirme yap1larak, ilimizi ziyaret amac;h gelen turistlerirnize her tilrlii destek
saglanm1§t1r. Aynca toplu ta§una arac;larmda bulunan elektronik iicret toplama sistemi iizerinden toplu
ta§1ma arac;:lanna bini§ yontemlerinin (Elektronik Seyahat Kart1, Kredi Kart1, NFC, 2 Dolumluk Kart vb.) ne
§ekilde yap1lacagmna iliskin devaml olarak sesli anons ve bilgilendirme yaptlmaktadir.
Aynca, elektronik seyahat kart kullammmm yaygmla~t1nlmas1 ve vatanda~lanm1zm toplu tas1m
ara~lanm kullammmda kolaylik saglanmas1 amac1yla Mugla il genelinde hizmet noktalan ve TVM
cihazlannm say1s1 artmlarak;
1- 185 adet elektronik tam kart satl§ ve dolum noktas1,
Bu beJge, giivenJi eJektrnnik imza ile imzalanmi~tu-.
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