
 

 

BULANCAK BELEDİYESİ 

(T) PLAKA TİCARİ TAKSİ 

ÇALIŞMA VE DEVİR YÖNETMELİĞİ 

 

BİRİNCİ BÖLÜM 

Amaç, Kapsam ve Yasal Dayanak 
 

 

 

Amaç 

MADDE 1 – (1) Bu yönetmelik, Bulancak Belediyesi sınırları içinde vatandaşın ulaşım ihtiyacını karşılamak 

üzere ticari taksiler ile taksi duraklarının; çalışmalarının belli bir düzen içinde yapılmasının sağlanması, 

çalışma şartlarının belirlenmesi, toplu taşımacılığın geliştirilmesi ve disiplin altına alınması, korsan 

taşımacılığın önlenmesi ve fiilen çalışmakta olan şoför esnafların haklarının korunması ile ilgili esasları 

düzenler. 

 

Kapsam 

MADDE 2 - (1) Bu Yönetmelik; Bulancak Belediyesi sınırları içerisinde faaliyet gösteren (T Plaka) 

ticari taksi plakaları ile taksi duraklarını kapsar. 

 

Yasal Dayanak 

MADDE 3 –(1) Bu Yönetmelik Yasal Dayanağını; 

a.) Anayasanın 124’ ncü Maddesi, 

b.) 5393 sayılı Belediye Kanunun 14 ve 15/ b-f-p maddeleri, 

c.) 2464 Sayılı Belediye Gelir Kanunu, 

d.) 6183 Sayılı Amme Alacakları Kanunu, 

e.) 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanunu, 

f.) 1608 Sayılı Umuru Belediyeye Müteallik Ahkam’ı Cezaiye Hakkındaki Kanun, 

g.) 5326 sayılı Kabahatler Kanunu, 

h.) 3194 Sayılı İmar Kanunu, 

ı.) 10553 sayılı Bakanlar Kurulunun Ticari plakaların verilmesine ilişkin Usul ve Esaslar Hakkındaki 

Kararı, ( Son şekli uygulanır.) 

i.) Karayolları Trafik Yönetmeliği, 

j.) Zabıta Yönetmeliği, 

k.) Araçların imal, tadil ve montajı hakkında yönetmelik, 

l.)  İlgili mer’i mevzuat hükümleri. 

n.) 5362 sayılı Esnaf ve Sanatkarları Meslek Kuruluşları Kanunu. 

 

 

 

İKİNCİ BÖLÜM 

Tanımlar 

 

Tanımlar 

MADDE 4 – 1)Bu yönetmeliğin uygulanmasında; 
a) Belediye: Bulancak Belediyesi’ni, 

b) Encümen: Bulancak Belediyesi Encümenini, 

c) Müdürlük : Bulancak  Belediyesi Zabıta Müdürlüğünü 

d) İşletici: Kent içinde toplu taşıma amacıyla ticari taksi çalıştıran kişileri, 

e) Araç Şoförü: Taksi aracını sevk ve idare eden sürücü, 

f) Meslek Odası: Bulancak Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası’nı, 

g) (T) Plakalı Ticari Taksi: Yapısı itibari ile sürücüsü dâhil en çok beş (5) oturma yeri olan insan taşıma 



için imal edilmiş taksimetre cihazının takılı olduğu ve taksimetre ücreti ile yolcu taşımacılığı yapan 

motorlu aracı, 

h) Durak Yazıhanesi: Faaliyet gösteren ticari taksilerin bağlı bulundukları Bulancak Belediyesi karar 

organlarınca belirlenmiş büroları, 

i) Durak Temsilcisi: Taksi durağında faaliyet gösteren işletmecileri temsil eden kişiyi, 

j) Park Taksi levhası: Belediyece belirlenmiş durak kontenjan sayısını gösterir levhayı. 

k) Çalışma Ruhsatı : T Plakalı Ticari Taksilerin her yıl yenilemeleri gereken belge, 

l) Uygunluk Belgesi: Tuvtürk tarafından verilen onaylı belgeden sonra Zabıta  

Müdürlüğünden alınacak onay. 

m) Durak Yeri Tahsis Belgesi: İşleticilerin ücretini yatırarak Zabıta Müdürlüğünden alacakları Bir 

(1) yıl geçerliliği olan ve her yıl yenilenecek olan belge. 

 
 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

Ticari Taksi Çalıştırma İlkeleri, Başvuru Şekli 

Çalışma Usul ve Esasları, Plaka Devri ve Aranacak Şartlar 

 

Ticari taksi çalıştırma 

MADDE 5- 

1) Ticari taksilerin; 

Çalışma şekil ve şartları: 

a) (T) Plakalı Ticari Taksilerin durak yerlerini, o durakta bulunacak araç sayıları ve araçların teknik 

özelliklerini Bulancak Belediyesi belirler. 

b) (T) Plakalı Ticari Taksilerde araçlarının; sarı renkli, (T) plakalı, tavan kısmında ışıklı taksi levhası 

bulunan ve her iki ön kapısında bağlı bulunduğu durağın ismi, plakası, tavanında plakası ve 

telefonunun yazılı olması mecburidir. 

c) Araçlarda görevli personelin davranışından ve taşımacılık sırasındaki eylemlerden bizzat 

işletici sorumludur. 

d) Duraklarda, çalışmakta olan araçların (T) plakaları sahipleri ile sürücüsünün isim listesinin 

bulundurulması zorunludur. Bu liste Zabıta Müdürlüğüne bildirilir ve Müdürlükçe onaylanır. 

e) (T) Plakalı Ticari taksi araç sürücüsü, Bulancak Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odasına üye olmak 

zorundadır. 

f) (T) plaka sahibi, aracının yasal periyodik muayenesini yaptırdıktan sonra, Belediye Zabıta 

Müdürlüğü’nden uygunluk belgesi ve Çalışma Ruhsatı almak zorundadır. 

 

2) Çalışma Usul ve Esasları: 

(T) plakası birden fazla durakta çalışamaz. Taksi durağında çalışma hakkı (T) Plaka sahibine aittir. İş 

ve işlemlerde Belediye’nin muhatabı (T) Plaka sahibidir. 

 

(T) Plakalı Ticari Taksi Devir işleminde ve yeni (T) Plakalı Ticari Taksi Plakası verilmesinde 

aranacak şartlar : 

MADDE 6- 

1. Ticari plaka devir işleminde ve yeni (T) plakası verilirken, kişilerden aşağıdaki belgeler istenir; 
a) Belediyeden alınacak matbu dilekçe, 

b) Nüfus cüzdanı aslı ve fotokopisi, 

c) Plaka trafik tescil belgesi aslı ve fotokopisi, 

d) Bulancak Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası’ndan üye olduğuna dair belge, 

e) Adli sicil kaydı, 

f) Devir işleminde T plakasını satanın dilekçesi ve nüfus cüzdan sureti, 

 

2. Devir işleminde izlenecek yollar; 

a) Başvuru sahibi yukarıdaki evraklar ile Belediyenin Zabıta Müdürlüğü’ne müracaat edecektir. 

 



b) Ticari plaka tek kişi üzerine olabileceği gibi birden fazla gerçek kişi adına da olabilir. Bütün 

başvurularda ortakların tamamının Yönetmelikte belirlenen şartları taşıması gereklidir. 

c) Ticari plaka sahipleri ve şoförleri Türk Ceza Kanununun 103, 104, 109, 188, 190, 191, 

227.maddelerindeki suçlardan hüküm giyenler cezaları affa uğramış ya da zaman aşımına uğramış 

olsalar bile ticari plaka tahsis belgesi alamazlar ve şoförlük yapamazlar. 

 

Devir ve yeni Ticari plaka almaya hak kazananların belediye işlemleri 

MADDE 7- 

1) Devir ve yeni ticari plaka tahsis belgesi alacaklarda, bu yönetmelik ve ilgili mer’i mevzuata göre 

verdikleri beyanın, uygun olup olmadığı hakkında Zabıta Memurlarınca veya diğer ilgili kolluk 

kuvvetlerince inceleme yapılacaktır. 

2) Ticari plaka almak için belirlenen şartları taşıyanlara ticari plaka devrinin yapılması ile ilgili 

başkanlık makamı olur yazısı. 

3) Belediyemiz tarafından ticari plaka almaya hak kazanan sürücüler, yönetmelik gereği Mali Hizmetler 

Müdürlüğüne devir ücreti yatıracaktır. 

4) Çalışma ruhsatı; eşler arasında ve anne-babadan çocuklarına bedelsiz olarak devredilebilir. 

 

Taksi durağı açma-çalıştırma izni ve müracaatı 

MADDE 8- 

1) Taksi duraklarının ve isimlerinin, duraklarda çalışacak araç sayılarının tespiti, mevcut durakların 

birleştirme işlemleri, duraklarda çalışacak araç sayıları ile çalışacak araçların ve karşılıklı taksi durak 

yerlerinin değiştirilmesi (becayiş), Zabıta Müdürlüğü tarafından yapılan çalışma neticesinde 

hazırlanan rapor doğrultusunda, Zabıta  Müdürlüğünün üst yazısı ile Başkanlık onayı ile  belirlenir. 

2) Duraklara kayıt olmak isteyen T plaka sahibi şoförlerden bu yönetmelik ve ilgili mer’i mevzuat 

hükümlerine göre gerekli belgeler istenir. 

3) Trafikte meydana gelen değişimler veya altyapı zarureti gibi(Yeni şeritler veya kavşaklar yapılması 

gibi) durumlarda kaldırılacak durağa Belediye tarafından alternatif bir yer tespit edilir. 

4) Genel asayiş, suç işleme, suç işleyenlere yataklık, suçluları barındırma, çevre kirliliği, gürültü yapmak 

gibi nedenlerle rahatsızlığa sebebiyet verdikleri yerinde incelenerek raporla tespit edilen duraklarda 

çalışan ticari plakalı araç sahipleri yazılı olarak uyarılır. Yapılan uyarılara rağmen rahatsızlığa son 

verilmediği taktirde alınacak Belediye Encümen kararı doğrultusunda söz konusu duraklar kapatılır.  

5) Yeni oluşturulacak veya yeni taksi durağı açma talepleri Zabıta Müdürlüğünün yapacağı tespitlere 

göre ihtiyaç hasıl olmuş ise düzenlenecek rapora göre  2886 sayılı kanun hükümlerine göre uygulama 

yapılarak yeni durak açılması sağlanır.  

 

 

Taksi durağı açılmasında aranan şartlar 

MADDE 9- Taksi durağı açılmasında aşağıdaki şartlar aranır: 
1) Taksi durakları en az 2 araçlık park yeri alanına sahip olacaktır. 

2) Park alanının tabanı parke, beton, asfalt gibi etrafın kirlenmesine neden olmayacak bir madde ile 

kaplanacak ve birikinti sular toplama rögarına verilecektir. 

3) Yeni yapılacak taksi durakları Belediyenin belirlemiş olduğu durak tipi olacak şekilde yapılır. 

4) Duraklarda sabit telefon ve gsm hattı zorunlu olarak bulundurulacak olup, telsiz bulundurmak durak 

temsilcisinin tasarrufundadır. 

5) Duraklarda şoförlük esnaflığı haricinde herhangi bir ticari faaliyette bulunulamaz. 

6) Duraklarda çöp kutusu ve ecza dolabı bulunacaktır. 

7) Taksi duraklarına Bulancak Belediyesi’nin bilgisi dışında ilan ve reklam duyuru, broşür, seslendirme 

cihazı vs.takılamaz ve bulundurulamaz. 

8) Duraklarda çalışan taksilerin plakalarını ve işleticilerini gösterir tabela bulundurmaları 

gerekmekte olup, aynı listede durak temsilcisinin ad ve soyadı da yer alacaktır. 

9) Duraklarda, çevre sakinleri, müşteri, resmi veya gayri resmi vb. kuruluşların huzur ve 

rahatlığını bozacak davranışlarda bulunmak yasaktır. 

10) Hizmetlerin aksamaması için her durakta bir durak temsilcisi belirlenmesi ve resmi tatil günleri ile 

geceleri çalışmak üzere yeteri kadar nöbetçi bırakılması ve nöbet çizelgesinin yapılması zorunludur. 



 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

Çeşitli Hükümler 

 

Sorumluluk 

MADDE 10- 

1) Ticari taksi işleticisi, sürücü ve personeli sistem içindeki her türlü faaliyetleri nedeni ile doğacak olan 

mali, hukuki ve cezai sonuçlardan yasal düzenlemeler doğrultusunda, müştereken ve müteselsilen 

sorumludur. Belediyeye herhangi bir sorumluluk atfedilemez. 

2) Ticari taksilerin sözleşme ve yönetmelik hükümlerine aykırı davranışları ile sebebiyet 

verdikleri zararlar sözleşme akdeden araç sahipleri tarafından ödenir. 

3) Araç işleticilerine ait taşıma hizmeti sırasında veya başka durumlarda üçüncü şahıslara 

verdiği zararlar, tamamen araç sahibine aittir. 

 

Veraset yolu ile intikaller 

MADDE 11- Ticari plaka sahibi işleticisinin ölümü halinde, mirasçıların birlikte başvurusu ile Emniyet 

Müdürlüğü Trafik Tescil Şube Müdürlüğünce intikalin yapıldığına dair motorlu araç tescil belgesinde 

belirtilen mirasçılar adına ticari plaka düzenlenir. Ticari plaka mirasçılardan tamamı adına düzenleneceği 

gibi diğer tüm mirasçıların onayı halinde mirasçılardan biri adına da düzenlenebilir. 

Ticari plakanın düzenlenmesi için mirasçıların yönetmelikteki yasal düzenlemelere ve iş bu 

yönetmelikteki şartlara haiz olması zorunludur. Tescil esnasında başkanlık makamından onay alınır. 

 

Taşımacılıktan çekilme 

MADDE 12- 

(T) plaka sahibi (T) plakaya ilişkin çekilme ve tekrar işe başlama işlemleri ile ilgili müracaatı İlçe 

Emniyet Müdürlüğüne yaptıktan sonra bu işlemlere ilişkin belgeleri Belediye Zabıta Müdürlüğüne 

bildirmek zorundadır. 

 

Denetim 

MADDE 13- Ticari plaka işleticileri bu yönetmelik, mer’i mevzuat ve işletme sözleşmesi hükümlerine 

göre hareket etmek zorundadır. Söz konusu hükümlere riayet edilip edilmediği ve gerekli denetimin 

yapılıp yapılmadığı hakkında kontrol, Belediye Zabıta Müdürlüğü tarafından yapılır. 

 

Diğer uygulanacak kurallar 

MADDE 14-1)Aşağıda belirtilen hususlar özel kanunlarla getirilen uygulama ve yaptırımlar hariç ticari 

taksi işleticileri için belediye tembih ve yasağı olarak düzenlenmiştir: 

a) Ticari taksi işleticileri aldıkları müşterilerini gitmek istedikleri adrese doğrudan götürmek zorundadır. 

Yolculuğu yarım bırakamazlar sadece kanunen girilmesi yasak olan yerlere giremezler. 

b) Şoför ve işleticinin kılık ve kıyafetleri yaptıkları işe, verdikleri hizmete uygun, düzenli ve temiz 

olacaktır. 

c) Ticari taksinin dolmuş gibi çalışması halinde, her yıl T plakasına verilen uygunluk belgesi iptal edilir. 

d) Aracın trafik tescil belgesinde (2918 sayılı Karayolları Trafik Yönetmeliğinin 3. 

Maddesindeki otomobil tanımına uygun) belirtilen istiap haddi dışında yolcu alamazlar. 

e) Taşıma ücretleri, yolculuğun başlangıç noktası ile bitiş noktası arasında taksimetrenin yazdığı kadar 

alınır. Taksimetre açılış ve kilometre ücreti için odanın tarifesine uyulur. Bunun dışında ücret 

alınması yasaktır. 

f) Duraklardaki genel giderlerden o durağa bağlı olan T plaka ticari araç sahiplerinin tamamı 

sorumludur. 

g) Araçlarda şoför dahil sigara içilmesi yasaktır. 4207 sayılı kanun gereği araç içerisine “Sigara 

içilmez” ibareli levha asılması zorunludur. 

h) Araçların çalışır durumda olmasından araç sahibi sorumludur. 

i) Müşteri tercih etmediği Ticari T plakalı taksiye binmeye zorlanamaz. 

 

j) Taksi durakları arasındaki mesafe 500 metreden az olamaz. 



 

k) Her durakta en az bir taksi çalışmak zorundadır aksi halde Zabıta Müdürlüğü tarafından tutulacak 

tutanakla Encümen kararı ile durak kapatılabilir. 

Cezai hükümler 

MADDE 15- Ticari taksi işleticileri, sürücüleri ve durak yetkililerine, yönetmelik hükümlerine aykırı 

davranışları halinde yönetmelik dahilinde ve 1608 sayılı Kanun hükümleri ile diğer mer’i mevzuatlar 

uygulanır. 

 

BEŞİNCİ BÖLÜM 

Son Hükümler 

 

Yürürlükten kaldırılan hükümler 

MADDE 16-Bulancak Belediye Meclisinin  01.09.2014 Tarih ve 419 Nolu karar ile kabul edilip 

yürürlükte bulunan “T Plakalı Ticari Taksi Durağı Yönetmeliği” Bu yönetmelik yürürlüğe girdiği tarihten 

itibaren yürürlükten kalkar. 

 

Hüküm bulunmayan haller 

MADDE 17- Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde yürürlükteki mer’i mevzuat hükümleri ile 

Belediye Başkanlığı emir ve talimatları uygulanır. 

 

Yürürlük 

MADDE 18- Bu Yönetmelik Bulancak Belediye Meclisinin kabulünden sonra yürürlüğe girer. 

 

Yürütme 

MADDE 19- Bu Yönetmelik hükümlerini Bulancak Belediye Başkanı yürütür. 



 

 

 


