
Bursa ili sınırları içerisinde paylaşımlı elektrikli skuter işletmeciliği yapmak isteyen firmalar 

için 2. başvurular başladı. 

Bursa Büyükşehir Belediyesi, 14 Nisan 2021 tarih ve 31454 sayılı Resmi Gazete ile yürürlüğe 

giren Elektrikli Skuter Yönetmeliği doğrultusunda 25 Haziran 2021 tarih ve 2021/115 Numaralı 

UKOME Kurul kararı ile "Bursa Büyükşehir Belediyesi Elektrikli Skuter Paylaşım Sistemi 

Yönergesi" düzenlenmiş olup, Bursa genelinde ilçe nüfusları ile orantılı olarak işletilebilir e-

skuter sayısı azami 15510 adet olarak belirlenmiştir. Bu doğrultuda 30 Eylül 2021 tarih ve 

2021/185 Numaralı UKOME Kurul kararı ile operatörlere ilçe bazında toplam 4792 adet e-

skuter işletilmesi için izin verilmiştir.  

Elektrikli Skuter Yönetmeliği’nin 12. Maddesine istinaden verilen paylaşımlı e-skuter izin 

sayısının, verilebilecek azami sayıya ulaşmadığı durumlarda, her 6 ayda bir yeniden 

değerlendirme yapılacak olup, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’ndan yetki belgesi almış 

firmaların, müracaatlarını belirlenen esaslar doğrultusunda Bursa Büyükşehir Belediyesi 

Ulaşım Dairesi Başkanlığı’na 26.12.2022 tarihine kadar başvuru yapmaları gerekmektedir. 

2. Başvuru kapsamında ilçe bazında belirlenen başvurulabilir toplam e-skuter sayıları 

İLÇESİ 
TOPLAM 

KONTEJAN 

BOŞ 

KONTEJAN 

Büyükorhan 46 46 

Gemlik 590 585 

Gürsu 496 496 

Harmancık 30 30 

İnegöl 1434 1184 

İznik 22 22 

Karacabey 421 421 

Keles 56 56 

Kestel 362 362 

Mudanya 526 511 

Mustafakemalpaşa 507 507 

Nilüfer 2591 1248 

Orhaneli 93 93 

Orhangazi 401 401 

Osmangazi 4422 
2426 

 



Yenişehir 272 272 

Yıldırım 3266 1833 

TOPLAM 15535 10493 

 

İzin talebinde bulunan firmalardan istenecek evraklar; 

1-Yetki Belgesi 

2- Bursa genelinde başvuruda bulunacağı ilçeleri ve bu ilçelere koymak istediği skuter sayısını 

gösteren tablo 

3-Başvuruda bulunacağı her bir skuter için koymak istedikleri noktalara ilişkin konumlarını 

gösteren sayısal harita verisi (Kml, Kmz, Shp vb.) 

4-İşletmeciler, e-skuter işletmeciliği faaliyeti içerisinde kaza, çalınma vb. her türlü eylem ile 

tazminat konusu teşkil edecek durumlar ile doğacak zarar ve ziyanın tazminden sorumlu 

olacağına, bu ve benzeri huşularda belediyenin herhangi bir hukuki ve cezai sorumluluğu 

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

ne isimde olursa olsun ödemelerini belediyeye karşı rücu etmeyeceğini, herhangi bir durumda 

üçüncü kişiler tarafından Büyükşehir belediye’ye karşı rücu etmeyeceğini, herhangi bir 

durumda üçüncü kişiler tarafından Büyükşehir belediye’ye rücu edilen tazminat ve diğer tüm 

maddi ve manevi zararları karşılayacağını kabul, beyan ve taahhüt ettiğini gösteren noter onaylı 

taahhütname 

 

Bursa Büyükşehir Belediyesi Paylaşımlı E-skuter Yönergesi 

https://www.bursa.bel.tr/dosyalar/ukome/210716104347_2021-115.pdf 
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