
         Fiziksel Tam Kart TL 25,00 ₺

         Fiziksel Kişiselleştirilmiş Kart TL 40,00 ₺

         Dijital(Sanal) Tam Kart TL 20,00 ₺

         Fiziksel Kişiselleştirilmiş Kart Vizleme/Yenileme Ücreti TL 25,00 ₺

         Dijital(Sanal) Tam Hataykart'ların yıllık vizeleme ücreti (birden fazla yıl vizeleme yapılmamışsa, 

vizeleme esnasında sadece bir adet vizeleme ücreti alınır.)
TL 10,00 ₺

UYGULANACAK ÜCRETLER (KDV DAHİL)

          Kişiselleştirilmiş Kartın arızalanması sebebiyle yeni kart düzenleme işleminde uygulanacak 

ücret.
TL 40,00 ₺

Bayilerin Hataykart satışlarında, belirtilen tam kart ücretlerine ilaveten 2 TL'lik ek ücret alınır. Yukarıda belirtilen ücretler kişiselleştirme ofisleri, belediyenin 

veya Ulaşım AŞ'nin ofislerinde ve hizmet noktalarında geçerlidir. 

TOPLU TAŞIMA ARAÇLARINDA EÜTS BÜNYESİNDE, HATAY KART, KREDİ KARTI, NFC, KARE KOD VB. UYGULAMALAR İLE BERABER, 

BAYİLERE UYGULANACAK HİZMET BEDELİ TARİFESİ

UYGULANACAK ÜCRETLER (KDV DAHİL)

KART VİZELEME ÜCRETİ

KART ALIM ÜCRETİ

KİŞİSELLEŞTİRİLMİŞ KARTIN KAYBEDİLMESİ, KARTIN YIPRANMIŞ OLMASI VE KULLANIM DIŞI KALMASI SEBEBİYLE YENİ KART DÜZENLEME, BAKİYE AKTARMA

         Kayıp kişiselleştirilmiş kart işlemlerinde ve uygunsuz kullanım tespiti sonucunda; kart sahibinin birinci müracaatında kart bedeli, ikinci müracaatında kart 

bedelinin 2 katı , üçüncü müracaatında kart bedelinin 4 katı, dördüncü ve üzeri müracaatında kart bedelinin 10 katı bedel ödenmesi koşulu ile kişiselleştirilmiş 

yeni kart verilir.

        Tam Kartın kaybedilmesi durumunda; tam kart kişiselleştirilmiş ise kayıp karttaki bakiye ilgili kişi adına düzenlenerek yeni karta aktarılır. Kaybedilmiş tam kart 

kişiselleştirilmemiş ise kaybedilmiş tam kartın bakiyesi aktarılamaz.

 HATAYKART İNTERNET SİTESİ, HATAY KART MOBİL UYGULAMASI VE HATAYKART KİOSKLARI VB ÜZERİNDEN YAPILACAK BAKİYE VE ONLİNE BAKİYE 

YÜKLEMELER İLE BAYİLER ARACILIĞIYLA  BAKİYE YÜKLEMELERİNDE  UYGULANACAK ÜCRETLENDİRMELER

İÇERİK BİRİM



İÇERİK BİRİM UYGULANACAK ÜCRETLER (KDV DAHİL)

        Bayilerin, bakiye yükleme işlemlerinde uygulayacakları hizmet bedeli.

(Bayilerin bu tarifede belirtilen ücretten fazla ücret almaları durumunda, birinci ihtar sonrasında 

uygunsuz davranışın tekrar ettiğinin tespiti halinde ilgililerin bayilikleri iptal edilir.)
TL

Her 10 TL'ye kadarlık yükleme dilimleri için 

0,25 tl hizmet bedeli alınır. Hizmet bedelleri 

bayilerin yapmış oldukları hizmet karşılığı 

bayiler veya hizmet vericilere ödenir.

       Kredi kartı ile bakiye yüklemelerinde uygulanacak hizmet bedeli TL
Her 10 TL'ye kadarlık yükleme dilimleri için 

0,25 tl hizmet bedeli alınır. 

       HatayKart Kiosk cihazlarında yapılacak yüklemelerde işlem başına uygulanacak hizmet bedeli TL
Her 10 TL'ye kadarlık yükleme dilimleri için 

0,25 tl hizmet bedeli alınır. 

İÇERİK BİRİM UYGULANACAK ÜCRETLER (KDV DAHİL)

       Aynı tam kartın 15 dakika içerisinde aynı validatörde ikinci ve sonraki kullanımında ilgili yol 

tarifesi üzerine eklenecek ek ücret (EÜTS hizmet sağlayıcıya aktarılır)
TL

Her 10 TL'ye kadarlık biniş dilimleri için tam 

kart biniş tarifesine ilavaten 1 TL 

       Kredi kartı, NFC, Karekod vb. uygulamalardaki binişlerde yol tarifesi üzerine eklenerek 

uygulanacak hizmet bedeli (EÜTS hizmet sağlayıcıya aktarılır)
TL

Her 10 TL'ye kadarlık biniş dilimleri için tam 

kart biniş tarifesine ilavaten 1 TL 

        Aynı kişiselleştirilmiş kartın 15 dakika içerisinde aynı validatörde ikinci ve sonraki kullanımında 

ilgili tam ücret yol tarifesi üzerine eklenecek ek ücret (EÜTS hizmet sağlayıcıya aktarılır)
TL

Her 10 TL'ye kadarlık biniş dilimleri için tam 

kart biniş tarifesine ilavaten 1 TL 

HATAY KART, KREDİ KARTI, NFC, KAREKOD VB. UYGULAMALARIN KULLANIMINA DAİR KURAL VE ÜCRETLENDİRMELER

Bayiler tarafından yapılan yüklemelerde belirtilen bedelin dışında ücret alınması durumunda; bir yıl içerisinde yapılan 3. tespit ile beraber ilgilinin bayiliği iptal 

edilir.

   Bu tarifede belirtilenlere ek olarak oluşturulacak bakiye yükleme ve bakiye harcama metodlarında; bu tarifede geçen bedellere ilaveten hizmet vericinin 

giderleri de eklenecektir. 


