
T.C.
BOZCAADA BELEDiYEsi

TAKSİ DURAKLARI VE (T) PLAKALI TİCARi TAKsi

YÖNETMELİĞi

BiRiNci BöLüM

Amaç, Kapsam, Hukuki dayanak, Tanımlar

AMAÇ

Madde 1 :

Bozcaada Belediyesi Sınırlan içinde Ticari taksi olarak hizmet veren araçların denetim, park
yeri tahsisi, özellikle trafik yoğunluğunun yaşandığı saatlerde boş olarak müşteri aramak için
dolaşımlannı azaltmak, yol üzerinde bekleme yapmalarının önüne geçmek, ekonomik kaybı
önleınek, çewe üzerindeki bozucu etkilerini azaltmak, hizmet verdikleri alanda hizmet
kalitesini arttırmak, indirme-bindirme ve bekleme yerlerini belirlemek, iptal etmek, trafik
güvenliğinin sağlanmasına yönelik aranacak usul ile ticari taksi olarak kullanılacak araçlarda
aranacak şartlar, teknik özellikler, ticari taksi şoftirlüğü yapacak kişilerde aranacak özellikler
ile eğitim ve standartlarının belirlenmesini, Taksilerin hangi koşullar altında ve ne şekilde
ÇahŞacaklarını verilen hizmetten yararlananlar arasındaki ilişkileri, uygulamayı yüriitecek ve
denetleyecek olan kuruluş ve organların yetki ve sorumluluk alanlannıbelirlemek ve
Bozcaada Belediyesi sınırlan içinde faaliyet gösteren taksi duraklan ile yeni açılacak olan
taksi duraklannın; çalışmalannın belli bir düzen içinde yapılmasın,n ,ugiunmurr, tar.a"ırt
hizmetine muhatap olan yolculann rahatlığı ve gtlvenliği iie şehir içi t.inı. gıır.nıiğinin
bütünlüğiinün sağlanması amacıyla hazırlanmışİır.

KAPsAM

Madde 2: Yönetmelik; Belediye sınırlan içinde Bozcaada Belediyesi Zabıta AmirliğininuYgun gö.rdüğü Yerde ve saYıda olmak kaydıyla, yolcu taşımacılığ yup-uı. tır"." ruİılr"İgösteren IŞletmecileri, mevcut taksi duraklan ," yeni aç,iu"uk 
"ıi, ij.i-ar."-t-ı".;;;ö.

Bu yönetmelikte herhangi bfo 
|i1 v" 

-a3.1*u§a 
getirilen yükümlülük o kişi ya da kuruluşunherhangi bir mevzuatla tabi olduğu yükiimlülükle;nden mlsuniyet veya muafiyet sağlamaz.

YASALDAYANAK

Madde 3: Bu Yönetmelik Yasal Dayanağını;

I. 5393 Sayılı Beledive Kllulun l4 ve I5l (b). (0 ve (p) maddeleri,
?. ?!9! Sayılı Belediye gelir Kanunu, '- " \'/ '' \l

J. 6l83 Sayılı Amme A|acakları Kanunu,4, l608 Sayliı Umuru Belediyeye ıı,ıiıteaiııı< ai*am ı CezaiyeHakkındaki Kanun,
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5. 4925 Sayılı Karayolu Taşıma Kanunu
6. Karayolları Trafik yönetmeliği,
7. Belediye Zabıta yönetmeliği,
8. 5326 Sayıh Kabahatler Kanunu,
9. 3|94 Sayılı İmar Kanunu,
10. Araçlann imal, tadil ve montajı hakkrnda yönetmelik,
1l . 5362 sayılı Esnaf ve SanatkArlar kanunu,
12. 10553 Sayılı ticari plakalann verilmesine ilişkin usul ve esaslar hakiındaki Bakanlar

Kurulu karan (Son şekli uygulanır).
|3. 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu hfüümlerine dayanılarak hazırlanmıştır. Bu

yönetmelikte herhangi bir kişi ya da kuruluşa getirilen yfüiimlülfü, o kişi ya da
kuruluşrrn herhangi bir mevzuatla tabi olduğu yfüümlüliiftlerinden masumiyet veya
muafiyet sağlamaz.

TANIMLAR

Madde 4: Bu yönetmelikte adı geçen,

Belediye: Bozcaada Belediyesini.

Belediye Başkanı: Bozcaada Belediye Başkanını,

Meclis: Bozcaada Belediye Meclisini,

Encümen: Bozcaada Belediye Encümenini,

Müdürlük: Bozcaada Belediyesi Zabıta Müdiirlüğünü,

Belediye zabıtası: Beldenin diizenini müafaza eden, belde halkının esenlik, sağl* ve

huzurunukoruyan,yetkiliorganlarınbuamaçlaalacaklankararlarıuygulayanözelzabıta
kuwetini,

Meslek Odası: Şoftirler ve Otomobilciler Odasını,

Araç sahibi (işletmeci) : Bozcaada Belediye sınırlan içerisinde Taksi sahibi olan veya

.iiıiiv.li.ri,Jr_a kaydıyla satışta ahcı sıiaııyla sicilde kayıttı görülen veya ariyet veya

..t in İiUi l,ull.rde, ariyet veya rehin alan kişi veya kişileri,

(T)PlakatıTicariTaksi:Yapısıitibariy.le,sürücüsündenbaşkaenaz.(4).,enfazla(9)oturma
yeri olan ve taksimetre veya t'arife usulü ile insan taşımak için imal edilmiş bulunan motorlu

taşltı,

Ticari Taksi sürücüsü: Ticari taksi süibi tarafindan gö_revlendirilen, en az B sınıfl sürücü

belgeli, mesleğin g"."tti.aigijiŞ.";i ,. ."ri"ı.i öZelliklere sahip olan ve ticari taksiyi

sevk ve idare eden şofiirü,

TicariTaksiSürücüsüTanıtınBelgesi:Ticaritaksiyikullanansi.ırüciinün,aracıkullanırken
;ffi;;;.k ";, 

/tl,"rind" bulundurmasr gereken ta tlm kartrn,,
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Ticari Taksi Çalışma Ruhsaü: İşleticilerin Bozcaada Belediyesi Zabıta Amirliğinden harcını
yatırarak alacakları ve her yıl yönetmelik hükümlerine göre yenilenecek olan (T)Plakalı
Ticari Taksi Çalışma Ruhsat belgesini,

Araç Uygunluk Belgesi: Kapsam kısmında adı geçen araç işleticilerinin, araçlan için bu
yönetmelik hfüi,imlerine göre tespit edilen Teknik Komisyondan alacaklan Toplu Taşıma
aracı uygunluk belgesini.

Araç Uygunluk Belge Komisyonu (Ieknik Komisyon): Bozcaada Belediyesi Zabıta
Amirliği Komisyon Başkanlığında, Bozcaada Emniyet Müdilrlüğü, motor ustası ile Araç
Uygunluk Belge Komisyonunu.

GüzergAh: Aracın yolcu taşımacılığı sırasında izleyeceği yolu,

Yolcu: Aracı kullanan sürücü dışında araçta bulunan ve ücreti karşıhğı bir yerden başka bir
yere gitmek isteyen kişiyi,

\/ Taşıma sınırı (kapasite) : Bir aracın tesci| belgesinde güvenle taşıyabileceği en çok yi,ik
ağırlığı veya yolcu sayısını (koltuk başına kişi),

Taksi Durağıı İmar planlannda yol güzergdhı içinde kalan ve belediyeye tahsis edilmiş olan
kamu mah alanlar üzerinde, yolun ulaşım ve trafiğini aksatmayacak şekilde araç yolu
üzerinde ya da yolun kenannda açılacak cep içinde taksi plakası belli en az 3 taksinin (yola
paralel veya açıh) park edebileceği, taksi park alanı ile işletilen taksi duraklarını,

Depolama Yeri: Durağa bağlı taksilerin, Bozcaada Belediyesi karar organlannca belirlenmiş
park (bekleme) yerlerini.

Durak Temsilci§i: Durakta faaliyet göstelen taksi sahiplerinin çoğunluk oyuyla seçilen veya
seçileıneme durumunda Bozcaada Belediyesi Zabıta Amirliği tarafından belirlenen ve
duraktaki düzen ve işleyişten Bozcaada Belediyesine karşı sorumlu kişiyi,

Kontenjan: Her durakta çalışacak olan aıaç sayısınt,

\/ 
Denetim Görevlisi: Bozcaada Belediyesi Zabıta Amirliğine bağlı zabıta personeli, toplu
taşıma araçlan denetleme görevlileri ile Jandarma ve Emniyet Teşkilatı görevlilerini ifade
eder.

Taksimetre: Takıldığı taşıün özelliklerine ve ayarlandığı tarifeye göre, taksi müşterisi
tarafindan ödenecek para miktannı, açık olduğu stire boyunca, belirli bir süratin altında kat
edilen mesafeye ve taşıtın işgal edildiği süreye bağlı olarak kendiliğinden hesaplayan ve
sürekli gösteren ölçü aletini.

Özel Mülk Boş Parseller Üzerindeki Kabinli Taksi Durak]arı: Özel Mülkiyete ait
taşınmaz lizerinde en az 4 taksinin park edebileceği 80 m' park alanı ve 6 m 2 ' den az
ol_mamak Şartı ile kabin yeri, toplam 86 m've üzerinde olan boş parseller tizerinde kurulacak
taksi duraklannı,
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Taksi İndirme, Bindirme Yerleri ve Umuma Açık Taksi Durakları: Belediyece
düzenlenmiş özel işaretlerle belirlenmiş bütiln taksilerin faydalanabileceği indirme-bindirme
bekleme yerlerini, Cep ya da işaretle ayrılmış yol bölümlerini,

Belediyeye tahsisli alan üzerinde taksi durağı: İmar planlannda yol giizergöhı içinde kalan
ve belediyeye tüsis edilmiş olan kamu mah alanlar iizerinde, yolun ulaşım ve trafiğini
aksatmayacak şekilde araç yolu üzerinde ya da yolun kenannda açılacak cep içinde taksi
plakası belli en az 4 taksinin (yola paralel veya açılı) park edebileceği taksi park alanı ile en
az 6 m"lik kabin konularak işletilen Telefonlu taksi duraklannı,

Taşıma Hizmetinden Men: Bu yönetmelikte belirlenen sebeplerle hakkında işlem yapılan
taksinin yeddi emin park veya güvenli alana çekilerek taşımacılık faaliyetinden belli biı siire
alrkonulmasını,

Cep: Cadde, sokak, meydan, çıkmaz sokak ve yaya yolunun uygun böliimlerinde oluşturulan
yol girintilerini,

Bu yönetmelikte yer alan ve açıklanmayan deyimler için ilgili kanun ve yönetmeliklerde
kullanılan tanımlar geçerlidir.

i«iNciBöLüM

Taksi Durakları

GENEL YETKi

Madde 5:

. ulaşım planlaması gereği; duraklarda araç eksiltme, arttırma, durakları biıleştirme,
durak yerlerini değiştirme veya duraklann kaldınlması konularında 5393 sayılı
Belediye Kanunun 15. maddesinin (p) bendine istinaden Bozcaada Belediyesi
Enciirnenince karar verilir.

. Taksi Durağı açılması talebinde bulunan kamu kurum ve kuruluşlan ile gerçek kişiler,
gerekçeleri ile birlikte Taksi Durağına ihtiyaç olduğunu belirten bir yazı ile Bozcaada
Belediyesine miiracaat eder. Taksi Durağı talebi Zabıta Amirliğince incelendikten
sorua Belediye Encümenince değerlendirilir ve talebi uygun görülenlerin depolama
yeri ve araç sayılan belirlenerek Taksi durağı yapılmasına karar veriliı. Yeni yapılan
Taksi Durağına Belediye Enctimenince belirlenen yeni durağa geçmek için talepte

bulunan T plakalı araçlar içinden yerleştirme yapıhr. Yerleştirme sonucunda durakta

çahşacak ticari taksiler daha önce çalıştıklan durak yerinden feragat etmiş sayılır.
. Taksi Durağı Yer Değişikliği;
. Ticari Taksi Durağı İşletmecileri, taksi durak yeri değişikliklerine ilişkin talepleri

yazılı olarak Belediye Zablta Amirliğine bildirir. Kendi durağındaki tiirn hak ve

menfaatlerinden noterden feragat ettiğini belgeledikten sonra ve taksi durak yeri

değişikliği Belediye Encümeninde değerlendirilerek, karar ahnmasından sonra

uyğulamaya geçer. Araç sayısı azalan taksi durağına yeni bir ticari taksi, Belediye

Enciimen kaıan olmadan konulamaz.

4 /35



. Belediyeye geçmişe dönük para cezası ve borcu olan ticari taksi sahibinin durak yer
değişikliği talebi Mali Hizmetler Müdürlüğünden "borcu yoktur belgesi" getirmediği
takdirde Zabıta Amirliği tarafından Encümene havale edilmez. Söz konusu T plakası
sahibinin miiracaatı reddedilir.

iN»inırB-niNDiRME vERLERi vE UMuMA AçIK TAKsi DuRAKLARI

Madde 6: Taksi indirme-bindirme yeri ve Umuma açık taksi durağı talebi olursa, milracaat
esas ve usulleri aşağıdaki şekildedir.

1. Kurum, kuruluş ve ilgili Şofilrler ve Otomobilciler Esnaf Odası tarafindan talep edilen
yeni taksi indirme-bindirme yeri ve umuma açık taksi durakları için talep edilen yer ve
mahalli gösterir bir kroki ile Bozcaada Belediyesi Zabıta Amirliğine müracaat edilir.

2. Zabıta Amirliği söz konusu talebin toplu ulaşım sistemleri ile ilişkisi ve yolculuk
talepleri açısından değerlendirerek uygun görülen talepleri Belediye Encümenine

v iletir.
3. Belediye Enci,imeni söz konusu talebi değerlendirir veya mahallinde inceleyerek trafik

ve ulaşım açısından uygun bulursa, açılması yönünde karar verir.
4. Bu yerler, ticari taksilerin bekleyip, yolcu alabileceği, yolcu indirebileceği, ana arterler

üzerinde yol kenarlarına cep içerisinde, diğer yollarda uygun yol kenarlarına cep ya da
yol üzerine yatay ve düşey trafik işaret veya işaretlemeler Bozcaada Belediyesi
tarafindan yaptınhr.

5. Taksi indirme-bindirme ve umuma açık taksi durakları olduğunu belirten levhalar
yerleştirilir. Bu yerlerin mümkün olduğunca yoğun yolcu ahnabilecek yerlere
açılmasına dikkat edilir.

6. Ana arterler iizerinde oluşturulacak olan taksi indirme-bindirme yerleri, en faz|a 2 adet
taksinin bekleyebileceği şekilde düzenlenir.

7. Taksi indirme-bindirme ve umuma açık taksi duraklan Zabıta Amirliğinin teklifi ile
Belediye Encümeni tarafından açılır.

8. Açılan taksi indirme-bindirme ve umuma açık taksi duaklarında çahşacak taksilerin
sıralaması Zabıta Amirliği tarafindan belirlenir.

9. Umuma açık taksi duraklanndan büttin taksiler Zabıta Amirliğinin belirlediği sıra
dAhilinde istifade edebilir. Bu yerleri özel taksi durakları gibi kullanmak, duba
koymak, görevli koymak veya belli esnafin tekeline geçmesine göz yummak yasaktır.

BELEDiYEYE TAHsİs EDİLMİş ALANLARDA TAKSİ DURAKLARI

Madde 7: İmar planlannda yol güzergAhı içinde kalan ve belediyeye tahsis edilmiş olaı kamu
malı alanlar i,Derinde, yolun ulaşım ve trafiğini aksatmayacak şekilde araç yolunda ya da
yolun kenarında açılacak cep içinde taksi plakası belli en az 3 taksinin (yola paralel veya açılı)
park edebileceği taksi park alanı ile çalıştırılacak taksi duraklandır.

BELEDiYEYE TAHsİs EDİLMİş vnnr,rnon TAKSİ DURAK YERİ TESPİTİ

Madde 8:
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1. Belediyeye tüsis edilmiş yerlerde taksi durak yerleri Zabıta AmiTliği tarafindan resen
(bağımsız olarak ) tespit edilir. Taksi durak yerlerinin tespitini üçtincü kişilerin (ilgili
odalar ve Ticari Taksi Ruhsat Sahipleri ) talebi üzerine de yapabilir. Söz konusu tespit
veya talep toplu ulaşım sistemleri ile ilişkisi ve yolculuk talepleri açısından
değerlendirilerek Zabıta Amirliğinin teklifi ile karar alınmak iizere Belediye
Encümenine sunulur.

2. BozcaadaBelediyesi Enciimeni tarafindan Zabıta Amirtiğinin teklifi ile ihtiyaç halinde
Taksi Durağı açılabiIir.

TAKSİ DURAĞI TESiS EDİLMESi YASAK OLAN YERLER

Madde 9 :

(1) 2918 sayılı Karayollan Trafik Kanununun 60. ve 61. maddelerinde duraklama ve park
etmenin yasak olduğu haller ve yerlerde Taksi Durağı tesis edilemez.

(2) Mevcut taksi duraklarına yeni kurulacak taksi duraklan aynı yönde karayolu ve yiirüme
yolu mesafesi ile 500 m' den yakın olan yerlere taksi durağı tesis edilemez.

TAKSi DURAK YERİ BELİRLEME KRiTERLERİ

Madde 10:

(1) Aşağıdaki kriterlere uymak koşulu ile taksi durağı tesis edilebilir.

1 . Taşıt yolu bitişiğinde açılmış veya açllacak olan taksi durak yerlerinin cep içerisinde
olması zorunludur.

2. Yayaların geçişine engel olmayacak ve tehlikeye düşürmeyecek şekilde aynlmış,
yatay ve düşey işaıetler ile belirlenmiş olmak kaydıyla geniş ve uygun durumdaki
yaya yollarına da taksi durak yei. izni verilebilir.

3. Cep açılamayacak durumda olan ancak trafik yoğunluğu bakımından sakıncalı
görülmeyen taşıt yolu kenarlarına da yatay ve düşey işaretler ile işaretlenerek
yapılması kaydıyla taksi durak yeri izni verilebilir.

(2) Üzerinde taksi durak yeri uygulaması yapılacak yolun tipine göıe durak yeri belirleme
kiterleri aşağıda belirtildiği gibidir.

1 . İki şeritli tek yönlü yollarda Taksi Durak yeri;
1. Cep içinde ise yol genişliği en azlm.
2. Cep yapılmıyor ise yol genişligi en az 9.20m. olması,

2. Tek yönlü yollarda tek şerit için yol genişliğinin minimum 3.50 metre olması,
3. Çift yönlü yollarda ise minimum 3m olması,
4. Tek yönlü yollarda gidiş yönünde, yolun sağ tarafında yola paralel olarak yapılması,

5. Yola paralel yerleştirilmiş cep içerisinde taksi park yerlerinin genişliğinin minimum
2.20m olması,

6. Yola açılı yerleştirilmiş park yerlerinin genişliğinin minimum 5m olması,

7. Yolun her bir yarundaki yaya kaldırımının minimum 1.00m bırakılması,

8, Taksi Durak yeri uygulamasl yapllan yerlerde bu uygulamaya ilişkin levha ve

donanımların yaya trafiğini engellemeyecek şekilde bulundurulması,
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9. Akan trafiği yoğunlaştırmamak kaydıyla park çizgileri arasına giriş-çıkış
manevralannın rüat yapılabilmesi için TSE (TSE Şehiriçi Yollar - Otopark
düzenleme Kurallan) ye göre düzenlenmesi gereklidir.

TAKsi DURAK YERi YERLEŞİıu pı.Axr KURALLARI

Madde 11 :

(1) Yola Terkinli Alanlarda Taksi Durağı Yerleşim Planında;

7. a) 7. Madde 'de bahsedilen şartlara ululacak ve bu yerlere olan mesafeler
gösterilecektir.

8. b) 9. Madde'de belirtilen yerleşim kriterlerine uyulacaktır.
9. c) Araç yerleşim planında yolculuk iiretim merkezleri (alışveriş merkezleri, kültür

merkezleri, toplu taşım durakları vb.) belirtilecektir.
10. d) Gerekli işaretlemelerin nasıl yapılacağı, talep edilen cadde, sokak meydan ve yol

dışı alanlann üzerindeki ve yakın çevresindeki trafık hacimleri ve yönleri, Taksi park
alanına yapılacak olan giriş ve çıkışlar ile araçlann ne şekilde park edecekleri açıkça
gösterilir.

1 1. e) Taksi duraklannın başan ile işleyip faydalı olması için park yerinin yeri, çevresi ve

çevre koşullan, giriş- çıkış kolaylığı, kullanacak araç tiirüne göre birim park alanları
ve yerleşim tiplerinin TSE 10551 'e uygun olarak geometrik tasarımı, işletim planı,
topografyası, drenajı, satıh kaplaması, aydınlatması, emniyet, yerel yönetmelik ve
peyzaj şartlan, ilgili kurum ve işletmeci tarafindan dikkate alınmahdır.

TAKSİ DURAK YERi KiRALAMA, İşYERİ AÇMA VE ÇALIŞMA RUHSATI
VERİLMEsi

Madde 12 :

J.

Belediye Encümen karan ile Taksi Durak alanı olarak uygun görülen yerler Encümen
kararı ve eki .A3 paftalan ile birlikte Bozcaada Belediyesi Emlak servisine gönderilir.
Bu yerlerin işletilmesine ilişkin işlemler Emlak servisi tarafindan yapılır.
Taksi Duıakları için daha önceden alınmış olan Enctimen kararı ruhsat mahiyetinde
olmayıp bu yerlerin taksi durak yeri olabileceğine giriş ve çıkışlannın trafik açısından
uygun olduğuna dair tespit hiikmündedir.
Kiralama ve işletim sistemi oluşturulmasınr müteakip Bozcaada Belediyesi Ruhsat
Denetim Müdürlüğü'nce söz konusu taksi durak yerlerini işletecek taksici esnafı ve
tüzel kişilikler (B ozcaad,a Belediyesi İştirakleri, İlgili Otomobilciler Esnaf Odalan
veya üyelerinin tamamı taksici esnafi olan kooperatifler.) adına işyeri açma ve çalışma
ruhsatı düzenlenir.
söz konusu taksi' duraklannı İşletme hakkını alan Belediye iştirakleri hariç, Gerçek
y6da tüzel kişi y6da kişiler bu haklannı başka gerçek ydda tüzel kişi/kişilere
devredemez, kiralayamaz veya akit yoluyla 3. şüısların işletmesine müsaade edemez.
Bu yönetmelikte gösterilmiş Taksi durakları için daha önce alınmış olan İl Trafik
komisyonu kararları ve Encümen kaıarlan ruhsat mahiyetinde olmayıp, bu yerlerin
taksi durak yeri olabileceğine giriş ve çıkışlannın trafikaçısından uygun olduguna dair
tespittir. Belediyeye tahsis edilmiş alanlardaki taksi durailanna İşyiri açma vi çaüışmaruhsatı,verilmesi işlemi her zaman için Bozcaada Belediye Başkanlıgı nrır.ut »"o"İi.
iVüuourıugunce yapllıI.

1.

4.

5.
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6. Taksi duraklannda çalışan taksilerden, ilgili Şoftirler ve Otomobilciler Esnaf Odası
üyelik belgesi getirmesi zorunludur.

TAKSİ DURAK YERİ TESiS KURALLARI

Mıdde 13: Belediyeye tahsis edilmiş alanlar üzerinde Taksi Durak Yerlerinin tesis kurallan
aşağıda belirtilmiştir.

7. Belediye Encümeni tarafindan Taksi Durak yeri olarak uygun görülen ve izin verilen
karayolu kesimleri, 7.9.10.maddelerde belirtilen şartlara ululaıak cep içinde velveya
yatay düşey işaretler ile tesis edilir.

8. Söz konusu taksi durak yerlerini sınırlamak veya belirlemek amacıyl4 Bozcaada
Belediyesi dışında hiçbir gerçek ya da tiizel kişilerce; taşıt yolu üzerine beton kütlesi,
taş, se}Tar veya sabit direk, kazık, zincir,levha, ışık ve benzeri standart yol
malzemeleri konulamaz.

9. Taksi durağına ait levhada; İşletme Ruhsatı No, Encümen Karan Tarih/No, parka izin
verilen araç sayısı, Durak adı, çahşma saati, zeminde işaretleme ile de park şekli, park
yeri başlangıcı ve bitimi vb. hususlar yatay ve düşey işaretlerle açık olarak gösterilir,

l0. Taksi durağında ticari faaliyetini siirdüren taksici esnafının kullanacağı en az 6 m''lik
kabin Bozcaada Belediyesine bağışlanmak şartı ile yapılmasını izin verilecektir.

TAKSİ DURAĞINDA ÇALIŞAN TAKsi işı,nrurncİı,nni iı,B İı,cİı,i KURALLAR

Madde 14 :

İşletmecilerin uyması gereken kurallar aşağıda belirtildiği gibidir.

1 , Taksi durağı işletmecileri, Taksi park yerinin araç kapasitesinin üzerinde Taksi araç
parkına izin veremez. Bu yerler otopark olarak kullanılamaz.

2. Durak Temsilcisi taksi park alanında usulüne uygun park yaptırmakla yükiimlüdtir.
3. 20 taksiden fazla park yeri olan taksi duraklannda engelli yolculann araçlara inip-

binebilecekleri şekilde düzenleme yapılacaktıı.
4. Bir durağa bağh olarak çalışan taksiler Ticari taksi stirücüsü tanıtım belgesinde

belirtilen dırak isim|ei, Bozcaada Beledivesi logosu ve durak sabit telefonlan yoksa
durak adına alınacak cep telefon numarasrnı araçların kapılanna uygun şekilde
yazılacaktır.Durağın adına alınmış bir web sitesi adresi varsa kapılara yazılabilir.

özBı, lı,ıüı,rnoş rARsELLER üZERiNDEKİ TAKsi DuRAKLARI

Madde 15 ı Bozcaada Belediyesi Encümeninin olumlu yönde almış olduğu kararı ile özel

mülkiyete ait taşınmaz üzerinde en az 4 taksinin, park edebileceği 44 m, park alanl ve 6.m2,

den az olmamİ şartı ile kabin yeri, toplam 50 m' boş parseller üzerinde kurulacak taksi

duraklandır.
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özrı, uıüı,r soş pARsELLEn üznniNnnxi uxsi nunırr-ı,nr ııünıcıar
USUL VE ESASLARI

Madde 16:

(1) Bozcaada Belediyesi tarafından ihtiyaç halinde Taksi Durağı açılabileceği gibi taksi
duraklarında esas olan taksi esnafinrn bir araya gelerek taksicilik yapmasıdır. Bir araya gelen
4 adet taksi esnafı adına durak açma işlemlerinin, söz konusu durakta görev alacak Taksi
otomobillerden en az birinin sahibi yiirütebilir. Taksi Durağı temsilciliği için o durakta taksi
süibi olma şartı aranır. Miiracaat için gerekli bilgi ve belgeler aşağıda belirtilmiştir.

(2) Dilekçe ekinde;

l. a) Tapu Fotokopisi (kiracı ise ayrıca en az 3(üç) yılhk kira kontratı),
2. b) İmar Durumu,
3. c) Röperli Kroki,
4. d) Röperli kokiye uygun yoldan yapılacak 6 m. giriş-çıkışı ve yerleşimi gösterir

vaziyet planı (3 nüsha),

l . d) Ayrıca, oteller, ahşveriş merkezleri ve konut siteleri ve hastanelerin hizmet
otoparklan ihtiyaçtan fazla ise otopark alanlannda en az 50 m' yer aynlıp ve kabin
konulması şartıyla 1ukandaki belgelerden ticari taksi plaka sahibi olma şartı ve kira
kontratı getirme şartı aıanmaksızın otel, ahşveriş merkezi, site ve hastane
yönetimlerinin noterden tasdikli muvafakat yazısı alması koşuluyla parsel içindeki
açık otoparkta da taksi durağı kurulabilir.

(3) Yukarıda belirtilen bilgi ve belgeleri içeren miiracaat dosyası, taksici esnafı veya ilgili
taksiciler esnaf odası aracılığıyla Zabıta Müdürlüğüne miiracaat edilir. Zabıta Müdürlüğü söz
konusu talebin toplu ulaşım sistemleri ile ilişkisi ve yolculuk talepleri açısından
değerlendirerek, araç park yeri ile kabin yeri arazide uygulanabilecek şekilde ölçülendirilmiş
fotoğaflanmış şekilde olan müracaat dosyasını ve öneri durak yerlerinin 1/500 ölçekli ,{3
paftalara çizimi yapılmış olarak Belediye Encümenine sunar.

(4) Bu tiir duraklara iş yeri açma ve çalışma ruhsatı, Encümen Kararı alındıktan sonra
Bozcaada Belediyesi Ruhsat Denetim Müdtirlüğü tarafindan verilir.

TAKSİ DURAK KABiN ÖzBı,ı,ixı,rni

Madde 17 :

(1) Taksi duraklarına konulacak kabinler aşağıdaki özelliklere sahip olacaktır.

1. Taksi Durağında görevli taksici esnafının kullanacağı en az 6 m''lik kabin (mobo)
_ veya Relediye Zabıta Amirliğinin uygun göreceği tip ve şekilde olacaktır.2. IŞYeri aÇma Ve çalıştırma ruhsatı, acil servis, itfaİye ve kolluk kuwetlerinin telefon

numaralan kolay görülebilir bir yerde asılı olmalıdır.
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Taksi duraklannda uygun yer olması halinde telefon veya telsiz sistemi bulunacaktır.
Taksi duraklannda araç sahiplerinin ve sürücülerin isimleri, fotoğraflan görüniir ve
plaka numaıalan yazılmış şekilde asılacaktır.
Taksi durak kabininin fiziksel yapısı TSE l 1592'ye uygun olmahdır.
Taksi durak alanın tabanı beton, asfalt gibi etrafinda kirlenmesine neden olmayacak
bir madde ile kaplanacak ve birikinti sular toplama rögaılanna verilecektir.
Taksi duraklannda bir ecza dolabı bulunacaktır,
Taksi Durak kabininin prefabrik kulübe olması durumunda belediyece hazırlanan
ömek projeye uygun olacaktır.
T plaka tüsisi yapllan tüm duraklar Belediye Meclisince belirlenen Esaslara dair
yönetmelik hiikümlerine tabi tutulurlar.

TAKSi DURAKLARININ İPTAL EDiLMESİ:

Maddel8: Taksi Duraklann iptal edilmesi aşağıdaki gibidir:

. Açılan duraklann trafik güvenliği açısından sakınca doğurması yada Trafikte meydana
gelen değişimler, alt yapı değişme zarureti, yeni şeritler veya kavşaklann yapılması
vb. hallerde durum Zabıta Müdiirlüğü tarafindan yerinde gerekli incelemeler yapılarak
tutanak ile biılikte karara bağlanmak üzere Belediye Encümenine gönderilir.

. Genel asayiş, suç işleme, suç işleyenlere yatakhk, suçlulan banndırma, çevre kirliliği,
gürültü yapmak gibi nedenlerle rahatsızhğa sebebiyet verdikleri yerinde incelenerek,
raporla tespit edilen duraklar yazılı olarak Şo{tirler ve Otomobilciler Odasına
bildirilerek, uyanlır. Yapılan uyanlara rağmen rahatsızlığa son verilmediği Zabıta
Memurları tarafından tutanak altına alınarak Encümen Karan doğrultusunda söz
konusu taksi durakları iptal edilir.

. kendi durak sınırlan dışında, bekleme yaptlğı tespit edilen taksiye yönetmelik
hfüiimlerine göre ceza işlemi uygulanır. Ayrıca yazı|ı olarak ilgili durak temsilciliğine
uyarıda bulunulur. Uyarı hakkında ilgili Şoftirler ve Otomobilciler Odasına bilgi
verilir. Yapılan 2'inci yazıl.ı uyarıya rağmen ihlale son verilmediği takdirde, söz
konusu taksinin durak hakkı yeri ve T plakası Enci,imen Karan ile iptal edilir.

. Taksi duraklannın, acil olarak kapatılmasının gerektiği durumlarda, daimi olarak
Belediye Encümeni tarafından kapatılabilir. Kapatılan taksi durağında çahşan ticari
taksileri Encümen ayn ayrı veya toplu bir şekilde farkh duraklara ve aynı durağa
verebilir. Kapatılan taksi durağının tekraıdan açılması Belediye Encümeninin tasamıfu
altındadr.

. Acilen kapatılması gereken duraklar Encümen kararı ahnmadan Belediye Başkanının

onayı ile geçici olarak kapatılır. Durağın kapatıldığl ikinci haftayı takip eden Encümen

toplantısında gündeme alınarak sürekli kapatılması teklif edilir. Gtirıdeme a|ınmaz

veya gündeme alındığl halde Encümen kapatma kararı vermezse durağın Encümen

toplantısından sonraki hafta içinde açrlması için gerekli işlemler yapılır,

. Taksi Durağının kapatrlması durumunda altematif yeni bir durak vermek gibi bir

zorunluluk yoktur.
.Tesisedilenduraklarabarakakoymakisteyenlere,alanmüsaitveyönetm9likte

belirtilen kriterlere uygun ise Belediye Enciiırneni tarafindan izin verilir. Taksi

durağının bulundu gıı ilarrda zaman içerisinde barakanın yeri değiştirilebileceği gibi

Encürnen kararı ile tamamen de kaldınlabilir,

3.
4.

5.
6.

,7.

8.

9.
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. Durakta çalışan, diğer taksici esnafı ve/veya şofürlerin, biri veya bir kaçı ile
uyumsuzluk yaratan, durağın huzurunu ve çalışma düzenini bozan, ilgili Meslek
Odası, Zabıta Müdürlüğü ve resmi kurum görevlilerine karşı olumsuz dawanışlarda
bulunan, durak çalışma usul ve esaslanna uymayan taksici esnafı/şofürü Zabıta
Memurlan tarafindan tutanakla tespit edilir. Zabila Müdürlüğü tarafindan
şahıs/şahıslar yazıh olarak uyanlır. Olumsuzluğun devam etmesi ve tutanakla ikinci
kez tespiti halinde durum ilgili meslek odasına bildirilerek, bu yönetmeliğin
43.maddesinde yer alan ceza vermeye yetkililer tarafından her bir araca yönetmeliğin
47. Maddesinde belirtilen l'inci tip ceza uygulanır. Durumun devam etmesi ve 3. defa
tutanakla tespiti halinde her bir araca yönetmeliğin 47.Maddesi 3'üncü tip ceza
verilerek araç otoparka çekilir. Tekran halinde; her bir araca yönetmeliğin 47.Maddesi
4'üncü tip ceza uygulanır.

. Bağh bulunduğu kendi durak smırları dışında, Belediyenin yazılı izni olmadan çağn
zili tesis edilmesi hallerinde, taksiye yönetmelik hükiimlerine göre ceza işlemi
uygulanır. Aynca yazılı olarak ilgili durak temsilciliğine uyarıda bulunulur. Uyan
hakkında ilgili Şofiirler ve Otomobilciler Odasına bilgi verilir. Yapılan 2'inci yazılı
uyanya rağmen ihlale son verilmediği lakdirde, söz konusu taksinin durak hakkr yeri

\/ ve T plakası Enciimen Karan ile iptal edilir.

UÇUNCU BOLUM

Çalışma Usul ve Esaslar

DURAKLARDA VE ARAÇLARDA UYULACAK KURALLAR

Madde 19:

A- Taksi işletmecileri ile işletmecilİkte uyulması gereken kurallar aşağıdaki şekildedir:

. Ticari Taksi Sürücüsü Tanıtım Belgesi olmayan şofür çalıştırılamaz.. Taksi Çahşma Ruhsatnamesi aslının araç içinde görünür yerde bulundurulması ve
denetim elemanlan istediğinde ibraz edilmesi zorunludur.

. Çevreye z.üar veren, aşırı derecede gürültü çıkaran, hasarlı araçlarla yolcu taşımacılığı
yapılarnaz.

. Taksilerde çahşan şoftirlerin kılık kıyafeti düzgün temiz ve bakımlı olmalıdır.. Arıza|ı ve hatalı taksimetre ile kesinlikle çalışma yapılamaz.

B-Araç sürücü ile tüm yolcular aşağıdaki kurallara uyacaklardır;

. İşletmeci tarafından araç içinde siirücü haricinde kimse bulundurulamaz.
' TaŞlma ücretleri yolculuğun başlangıç noktası ile bitiş noktası arasında taksimetrenin

yazdığı kadar ücret yolcudan alınır.. Durakta çalışan Taksi Durağı esnafi çevre sakinleri, müşteri, resmi ve gayri resmi vb.
kuruluşlann huzur ve rahatlannı bozacak davranışlarda bulunamazlar.. Bütün Taksi durakları Belediyece hazırlanmış olan yönetmelik çerçevesinde tespit
edilen kurallara uyacaklardır.
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. Alaçta yolcu varken radyo ve teyp çalrnmaz.. Taksi duıaklarında ve araç içinde, alkollü içki ve uyuşturucu madde kullanmak gibi
dawanışlarda bulunamaz.

. yolcunun beraberinde taşıdığı eşyasından 50 kiloya kadar olandan bagaj ücreti
alınmaz.

. yolcular araç içinde yiiksek sesle konuşamaz, taşkınlık yapamaz, ahlaka, adaba aykırı
söz ve hareketlerde bulunamaz.

. yolcularla miinakaşa etmek kesinlikle yasaktır. yolculara daima nazik dawanılır,
Yolcunun eleştirmesi halinde cevap verilmeyecektir. Ancak, yolcunun fiili
davranışlan, hakaretvari sözleri suç teşkil etmesi durumunda araç durdurularak, 155
Polis imdat veya l53 nolu telefonlan arayarak Trafik Zabıtasrnın müdahalesi
beklenecektir.

. yolcu ile fiziki şekilde kavga etmek, bedeni olarak müdahale etmek kesinlikle
yasaktır.

. yolcu, araçta meşrubat dAhil hiçbir yiyecek maddesi tiiketemez ve sigara kullanamaz.

. Duraklardaki telefon ve benzeri giderler, ruhsafta ismi yazılı olan üyelerin ortak gideri
olup, hisselerine düşecek payı ödemek zorundadırlar.

. Durakta çalışan taksilerin plakalannın yazrh bulunduğu levha, durak öntine asılır.

. Hizmetlerin aksamaması için her durak resmi tatil günleri ve geceleri çalışmak iizere
sayı,ları2'den az olmamak şartıyla, toplam mevcudunun 1/4'i oranında nöbet çizelgesi
yapmak suretiyle çalışmak zorundadır.

. Her Taksi, bağlı olduğu duıaklarda bekleme yapar. Hareket ve bekleme siiıeleri,
çalışma ortamına göre durak temsilcisi tarafindan belirlenir.

C-Sürücülerin uymasr gereken kurallar aşağrya çıkarılmışhr;

. Bu yönetmelik, siirekli olarak durakta bulundurulacaktır ve yönetmeliğin tüm
hükiimleri Bozcaada Belediyesi Trafik Hizmetleri Birimi tarafindan sağlanacak eğitim
progrııml içinde öğretilecektir.

. sürücülerin kılık ve kıyafetleri dilzgiin, ütülü, temiz ve devlet memurlan kılık ve
kıyafet yönetmeliğine uygun olacaktır.

. sürücüler, araçta meşrubat dAhil hiçbir yiyecek maddesi tüketemez ve sigara
kullanamaz.

. sürücülerin sosyal güvenlik kuruluşuna tabi olmalan zorunludur.

. sürücülerin hatalanndan ve neden oldukları maddi ve manevi zararlardan, zarar gören
kişi ve kurumlara karşı işletmeciler de müteselsil 'en sorumludur,

D-Taksi şofiirlerinin karayollannda kamunun rahat ve huzurunu bozacak şekilde
aşağıdaki sıralanan davranışlarda bulunmalın yasaktır;

. su, çamur ve benzerlerini sıçratmaları, atmalan, dökmeleri,

. Korkutmalan, şaşırtmalan,

. Araçlann içerisinden sigara külü ve izmaritleri vb. şeyler gelişi güzel atmaları,

. Özel amaçlaıla keyfi veya kasıtlı olarak; yaya veya araç trafiğinin seyir emniyetini

ihlal etmeit veya tehlikeye düşürmek, suretiyle tedbirsiz ve saygrsız davranışlarda

bulunmaları ve araç kullanmalan yasaktır.
. Köprü geçiş ücreti, ücretli otoyol ve otogar gibi yol kullanlm ücretleri hariÇ taksimetre

de yazılı ücretin dışında ücret talep edilemez,
. Taksilerde, taksimetre cihazlan yolcuların rahat görebileceği yere monte edilmelidir.

. Taksi şoförü, aracın iç ve dışını temiz tutacaktır,
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. Taksilerde yolculan rahatsız edecek şekilde teyp ve radyo dinlemek yasaktır.

. Taksi şoftirleri; bagaj hacmine uygun olan eşyadan ve tarife ile belirlenen ücretler
haricinde, müşteriden ilave ücret talep edemez,

. AIaç içerisinde sigara içmek kesinlikle yasaktıı.

. Taksi şofiirleri taksi indirme, bindirme, bekleme yerleri, taksi durakları ve
bulunduklan mahalleri kirletmemeye dikkat edecek ve çevreyi rahatsız edeçek
davranışlarda bulunmayacaklardır.

. Taksi şo{irrleri, mesafe, trafik yoğunluğu ve iklim şartları gözetmeksizin yolcu
çağnlanna cevap vermek mecburiyetindedir.

. Taksi şoftrfleri, müşterilerinin gösterdikleri adrese, bir başka yolu bilhassa
göstermedikleri müddetçe en kısa yoldan götiirmeyi teklifeder.

. Taksi şoftirleri araçlannı, gidiş yönlerine göre yolun en sağ kenarında durdurarak
yolculannı sağ taraftan indirmek ve bindirmek, yolcular da araçlann sağ tarafından
inmek ve binmek zorundadırlar.

E- Karayolunu kullananlar için bir tehlike ve engel teşkil etmeyeceğinden emin
olmadıkça yapılması yasak olan maddeler;

. Araç durmadan kapıları açmak,

. kapılann kapanınasl beklemeden hareket etmek,

. Durakladıktan sonra aracln sağını kontrol etmeden kapıları açmak ve kontrolsiiz yolcu
indirip bindirmek yasaktır.

. Taksi şoftirleri, fiziksel engelli kişileri araçlarına almaktan imtina edemez, aracına
aldığı bu kişilere yerlerine ofurmalan da ddhil olmak üzere yardımdan kaçınamaz.

. Taksi şoftjrleri, hizmet esnasında yolcuları söz ya da hareket ile rahatsız edemez.

6)Gar, havaalanı, otel, talihi ve turistik tesislerin çevresinde umuma açıklar dışında yasal taksi
durağı olan yerlerde durak dışı taksilerin yolcu alma maksadı ile bekleme yapmasl yasaktır,
ancak seyir halinde iken taksi duraklarına 300 metre den fazla mesafeden müşteri alabilir

7) Taksilerin içinde yanıcı, parlayıcı ve patlayıcı eşya taşınamaz.

8) Taksi şoftrrleri araçlan ile karayolu üzerinde yetkili mercilerden izin almadan toplu gösteri
yapamaz, taşımacıhktan kaçl,namaz, taşımacılığı aksatamaz, Kamu Kurum ve Kuruluşlannın
öntinde veya müştemilatında hiçbir şekilde gösteri yapamaz.

9) Taksi şo{tirleri hizmet esnasında denetimde bulunan denetim görevlisinin istediği evrakları
göstermek zorundadır.

l0) Alt ve üst yapı çalışmaluı,kaza, yangın ile geçici trafik düzenlemelerine göre Zabıla
Müdürlüğü tarafından belirlenen geçici güzergAh değişiklikleri hariç, taksi şoftirleri, Encümen
kararıyla belirlenmiş olan hat ve güzergdhlara uymak zorundadırlar.

11) köprü geçiş ücreti ve ücretli otoyol geçiş bedellerinin tamamı müşteriden alınır.

TAKSİ ŞoFÖRÜNnB enaxrr,AcAK ŞARTLAR

Madde 20:

(1) Eğitim Seviyesi,
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1. a) Mevcutlar: İlkokul diplomah (5 vıll*),
2. b) Yeni müracaatlarda: En az ilköğretim diplomalı (8 yıllık),

(2) Bozcaada Belediyesi tarafindan verilecek Şoftir Eğitim Sertifikası,

1. a) Acil kurtarma ve ilk yardım,
2. b) Şehir bilgisi (tarihi, turistik, coğrafi, sosyal ve külttirel olarak),
3. c) Harita ve şehir planı okuma bilgisi,

d)Davranış bilgisi, diksiyon (Stirücü davraruşlannı geliştirme eğitimi yönetmeliğine uygun
R.G. Tarihi: 14.09.2004 R.G. Sayısı:25583),

l . e) Yol ve Trafik bilgisi,
2. f) Yabancı dil (isteğe bağlı),

(3) İl Sağlık Müdiirlüğü tarafından yetkilendirilmiş merkezlerden alınacak psikoteknik raporu
ve her yıl bulaşıcı hastalıklar ve göz sağhğı yöniinden (uzman unvanına sahip doktorlardan)
alınacak sağlık raporu,

(4) Başıuru tarihi itibariyle 6 ayı geçmemiş, resmi kurumlar için soıgulanmış Adli Sicil
Kaydı (5237 Sayılı Türk Ceza Kanununun 'l02.' '103.' '104.' '105.' '109.' '17913.' '188.'
'190.''191,' '227.'ve 5326 Sayılı Kabahatler Kanununun '35.' maddesindeki suçlardan
hiikilm giymemiş),

(5) Taşımacı iizerine kayıtlı Sosyal Güvenlik Kurumu belgesi,

(6) Ticari Taksi Sürücüsü Tanıtım Belgesi,

(7') BlCE sınıfı sürücü belgelerinden herhangi birisinin fotokopisi,

(8) SRC belgesi fotokopisi,

(9) Başvuru tarihi itibariyle 2 ayı geçmemiş Sürücü Belgesi İptal Bilgisi Sorgulaması aslı,

(10) Başvuru tarihi itibariyle son 6 (altı) ay içinde çekilmiş vesikalık fotoğaf (tiim şofiirler
için),

(11) İl Sağlık Müdiiılüğü tarafindan yetkilendirilmiş merkezlerden uluşturucu kullanmadığı
ile ilgili tahlil sonuçlannı gösterir rapor (Başluru tarihi itibaıiyle 1 (Bir) ayı geçmemiş)

(l2) Bozcaada İlçe sınırlan içersinde ikamet ettiğini belirtir İkametgih belgesi,

(13) Şoftir çahştlran araç sahibi çalıştırctığı şoftirün her türlü kanuni sorumluluklaıı, vergi,

i"rim, h*ç-u" iigorta ytıktımltılüklerinden sorumludur ve yerine getirmek zorundadır.

(14) Bozcaada Belediye sınlrları içerisinde Ticari Taksilerde 04.05.2016 tarjlhli ve 29702

.uyiı, ....i gazetede yayımlanarak yüriirlüğe giren SRC belgelerinde ticari araç kullanma

yaşı 6O dan bUytlk ve 26 yaşından küçiik şoftir çahştınlması yasaktır,
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(l5) Bozcaada Belediye sınırlan içerisinde çalışan ve yaşı 66(Altmş altı)'dan büyük olan
Ticari Taksi Siirücülerinin , İıgiıi sagııt turuluşundan alacaklan" Siirücü Adayları ve
Sürücüler için Sağhk Raporu" getirmeleri zorunludur. Raporu idareye getirmeyen söz konusu
sürücülerin Ticari taksilerde çalışmasma izin verilmeyecektir. Bu rapor 2 yılda bir
yenilenecektir.

(l6)Taksilerin çalışması esnasında meydana gelen her türlü kaza ve fiilden, bununla ilgili
olarak yargıya intikal eden her tiirlü yfüümlüliikten ve üçüncü şahıslara karşı doğacak
yükümlülüklerden tamamen iş|etici ve sürücü sorumludur. Tazminat ve bu gibi davalardan
hükmedilen tazminat bedelleri hiçbir şekilde Belediyeye yöneltilemez, aksi durumda Belediye
ruhsat sahibine ıücu eder.

TiCARi TAKSİLERDE ARANILACAK ŞARTLAR

Madde 21:

. Ticari Taksilere fabrika çıkışı dışında aksesuaı olabilecek malzeme takılamaz ve
aracın iç göriinümünü veya plakasının okunmasını engelleyecek şekilde düzenleme
yapılamaz.

. 2918 Sayıh Karayollan Trafik Kanun w Yönetmeliği 1 sayılı cetvel madde C
(Hususiyetlerine göre taksi bulundurulacak teçhizat) de belirtildiği iizere "taksilerde
olması gereken diğer teçhizatlar şunlardır;

l. İç lambaı Taksi otomobilin içini aydınlatacak, şotirün gözüne almayacak, beyaz
ışıkh olacaktır.

2. Taksi otomobillerinin amblemleri ( Tepe Lambası ) : Taksi otomobiller için ayıncı
işaıetler bölümünde belirtildiği üzere, kenarları 105*320 milimetre ebadında, ışık
geçiren 3mm kalınlığında, kom sarısı renginde, pleksiglastan imal edilmiş her iki
yüzünde "Taksi" yazıh bulunan, çelik veya eloksallı aliiminlumdan imai edilmiş
bağlantı ayağı ile aracın üzerine monte edilmiş olacaktır. Aynca "Taksi" kelimesinden
başka hiçbir yazı bulunmayacak, geceleri boş iken yakılacak, yolcu alındığında
içeriden söndiirülebilecek şekilde imal edilmiş olacaktır.

3. Yangın Söndürme Cihazı: Araçlann imal tadil ve montajı hakkındaki yönetmelikte
gösterilen adet ve nitelikte olacaktır.

4. Yedek malzeme: Kriko, bijon anahtarı, dış ışık donanımı için birer adet yedek ampul,
pense, tomavida, selyar lamba veya el feneri, karh ve buzlu günler için bir çift patinaj
zinciri, çekme halatı, battaniye, cam kırma çekici, takoz, takım çantası, yedek lastik,
hava pompası, manivela, ecza çantası.

5. Reflektör: Normal hava şartlannda en az 150 metreden net olarak görülebilecek
kırmızı ışık yansltan veya veren, numunesine uygun en az iki adet reflektör
bulunacaktr.

6. Stepne: Daima kullanılabilir durumda bulunacaktır.

. Teknik şartlara uygun durumda olmayan araçların trafiğe çıkarılması yasaktır.. Taksi tavanr ve her iki ön kapıya yazılacak plakalar aşağıdaki özellikleri
taşıyacaklardır.

1. Mavi renk ve Arial Black font olacaktır.
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_).

4.

5.

Taksi Plakası araç tavanının, taksi lambası ve arka cam üst kenan arasındaki alanın
arka cam üst kenannın yakın kısmına yazılacaktır.
Taksi plakasınrn kolay okunmasmr sağlamak amacıyla; harf ve rakam grupları
arasında 5-6 cm boşluk bırakılacaktır.
Taksi plakası toplam 7 karakterden oluşuyorsa (l5 T 0033 gibi) her bir rakamın ve
harfin bolu 10 cm, harfkahnlığı 5 cm toplam 10X7+5:75 cm uzunluğunda bir alanı
kaplayacaktır.
Taksilerin yan ön kapılarına Bozcaada Belediyesi Zabıta Amirliğinin tarafından
belirlenen bağlı bulunduklan durağn ambleminin konulması zorunludur. Bu
amblemin mıknatıslı/yapıştırma vb. sökülüp takılabilinir şekilde olması yasaktrr.

Uymayanlar hakkında ceza işlemi uygulanır.

04.2007 tarih ve26497 sayılı resmi gazetede yayımlanarak yiirürlüğe girmiş bulunan
Karayolu Trafik Yönetmeliğinde değişiklik yapılmasına dair yönetmelik hüktimlerine
göre;

24. Özel Güvenlik Bölmesi: Taksilere, müşterilerin araç siirücüsü ile iletişim ve
temaslarını engelleyen ve özellikleri 24.10.2004 tat',h ve 25620 sayılı Resmi
Gazete'de yayımlanan Araçların İmal, Tadil ve Montaj hakkında yönergede
belirtilen zırhlı ara bölme konulabilir.

25. Işıklı Acil durum uyarı sisteni: Taksilerde oluşabilecek acil durumlarda
kullanılmak üzere, taksi siirücüsü tarafından acil durum düğmesine basmak
suretiyle dışanya kırmızı ışık veren, taksi tepe lambasının altına monte edilen
an az 300 ks10 mm bolutlarında, ön ve arkadan görülebilecek şekilde ışıklı
acil durum uyan sistemi konulabilir. Uyan lambasının belirli noktalarda
sağlaması gereken lşlk şiddeti değerleri ECE-7 RegülAsyonunda 53 kategorisi
stop lambalan için verilen değerleri sağlamalıdır.

26. Acil çağn sistemi: Taksilerde oluşabilecek acil durumlarda kullanılmak üzere,

taksi sürücüsü tarafindan acil çağn düğmesine basmak sureti ile aıaç takip
merkezine acil durum uyansı gönderen acil çağn sistemi konulabilir.

27. Panik Butonu; Şoftir ve Yolculann kendilerine aynlmış bölümlerde bulunan
seyir veya can güvenliğini tehlikeye sokacak durumlarda kullanılacak
cihazlardır. Şofüıe ayrılmış bölümde bulunan panik butonuna basıldığı andan
itibaren aktifleşecektir, yolculara ayrılmış bölümde bulunan panik butonu ise
basıldıktan sonra yolcu ekranında bulunan uyarı yolcu tarafindan
onaylandıktan sonra aktifl eşecektir. Panik butonlarına basıldığında sistem
kullanarak denetim birimlerine lokasyon ve vakaya dair mümkün olan bilgileri
iletir.

Ti.içn taksiler, Bozcaada Belediyesi'nin belirleyeceği l .1 .2010 tarihi itibarı ile
Belediyenin onay|ayacağı "Araç Takip Sistemi"ne geçmek zorundadır.
Ticari taksilerin belli süreler sonunda yenilenmesi esastır. T plakalı Ticari taksiler
15(onbeş, dahil) yaşından küçük olmahdır.15(onbeş, dAhil) yılını dolduran Ticari
taksiler bu sürenin dolum tarihinden itibaren en geç 3 ay içerisinde araçlarını
yenilemek zorundadırlar. 15(onbeş, d6hil) yaş sınırı, araçlarm fabrika imal tarihinden

soffa gelen ilk takvim yılı esas alınarak hesaplanlr. lS(onbeş, d6hil) yaştan büyük
mevcut araç sahipleri bu yönetmeliğin yürtirlüğe giriş tarihinden itibaren 1 yıl
içerisinde araçlarını yenilemek zorundadlrlar. yönetmelik yiiırürlüğe girdikten sonra

araç değişikliği ve devirlerde 1S(onbeş, dahil) yaş uygulamasına başlanır. Araç

değişikİiği için verilen süre içince aracını değiştirmediği tespit edilen T plakası

sahibinin, T plakası ve durak hakkı Encümen karan ile iptal edilir,
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15(onbeş, dahil) yaşını dolduran bir ticari taksi 7(yedi, dahil) yaşın altında olan bir
araçla model değişikliği yapılarak ticari faaliyetine devam edebilir.
Ticari Taksiler ilk (T )plakası mi.iracaatında 5 (beş, dahil) yaşın altında olmak
zorundadrr.
Denetimler stiresinde aracın çok bakımsız olduğu tespit edilenler 3 ay zarfında
bakımını yaptırmak zorundadrr. Verilen süre içerisinde aracrn bakrmrnr
yaptırmayanlann çalışma rüsatı 3 ay siireyle alrnır. Bu siire içerisinde çalışması
durdurulur. 3 ayhk süre içerisinde aracının bakımını yapanlaıa çalışma rüsatı iade
edilerek çalışmasına müsaade edilir. Aracının gerekli bakım ve onanmlnı
yaptırmayanlann çalışma ruhsatı Enciimen karan ile iptal edilir.
Çalışma ruhsatı iptal edilen ticari taksi sahibi eski plakasını getirmemesi halinde eşi,
çocukları, anne, baba ve miras yoluyla intikal edecek ve miras yoluyla intikal edecek
varislerine de ticari taksi plakası verilmez.
Aracın periyodik ve günlük bakımı siirekli olarak sağlanacaktr. Motor bakımı dışında,
fren, hidrolik, rot, balans, amortisör, şıınzlman v.b. bakımı düzenli olarak yapılacaktır.
Araçlann aşırı yıpraıımış veya yaralı lastikle seyrüsefer yapmaları yasaktır.
Aracın egzoz sistemi anzasız olacak, gürültü yapan egzoz ile seyrüsefer
yapılmayacaktır.
Aracın, yolcuların oturmasına ve kullanmasrna mahsus bölümleri sağlam durumda
olacak, aşın, eskiyen döşemeler değiştirilecek, kırık veya tehlikeli şekilde çatlak
camlarla seyrüsefer yapılmayacak,
Aracın Trafik Kanununa göre çalışır durumda olması zorunlu olan ayna, sinyal far v.b
bölümlerinde hiçbir eksik veya anza olmayacaktır.
Araçlaı Kanunca belirlenen renk ve şekilde boyalı olacaklardır. Kaza sonrası, hasarlı
ve boyasız araçlar ile seyrüsefer yapılamayacaktır.
LPG ile çalışan araçların bu sistemleri fabrika çıkışlı velveya yetkili servis onayh
olacaktır
Araç içine ve dışına; aracın emniyetli kullanımını olumsuz etkileyebilecek hiçbir
aksesuar takılmaz. Araçlarda havah koma kullanılmaz.
Yasalar çerçevesinde araç içinde bulundurulması zorunlu olan tüm belge ve gereçler,
araçlarda bulundurulur.
Aracın sağ arka kapısı iç tarafında; görme engelli yolculaı için, kabartma (brilla)
alfabesiyle hazrrlanan araç plakası ve ALO 155 yazısının bulunduğu 12 x 6 cm
ebadında levha bulundurulması zorunludur.
Aracın üzerinde reklamla ilgili herhangi bir yazı veya işaretin bulunması durumunda,
Bozcaada Belediyesi Mali Hizmetler Müdiirlüğiine ilan ve reklam vergisi yatrrılması
ile Ticari Araçlarda Reklam Bulundurulması Hakkında Yönetmelik hükümleri
geçerlidir.
T plaka ticari taksilerin " C ve S " plakalı servis araçları gibi servis taşlmacılığı
yapmtısı yasaktır.
Tasıma ücretleri, yolculuğun başlangıç noktası ile bitiş noktası arasında taksimetrenin
yazdığı kadar alınır. Taksimetre açılış ve kilometre ücreti için Belediyenin tarifesine
uyulur. Bunun dışında ücret alınması yasaktır.
Taksinin çalışamaz hale gelerek seferden çekilmesi durumunda, Araç sahibi tarafindan
en geç bir hafta içerisinde Belediyeye bildirilir. Araç muayene komisyonunca araç
muayene edilerek tutanak tutulur. Aynı plaka ile en çok 5(beş) yaşında biı araca
verilir.3 ay içerisinde yapılmadığı takdirde Belediye Encümenince T plaka iptal edilir.
Ticari Taksi sivil plakaya çevrildiğinde en geç 3 ay içerisinde yeni arİç tahsis
edilmezse T plaka Belediye Encümenince iptal ediliı.
Müşteri tercih etmediği Ticari T plakaiı taksiye binmeye zor|anamaz.
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. Yukafıdaki belirtilen standartlar çerçevesinde itgili esnafodası, tarafından herhangi bir
marka ve model kullanımı konusunda araç sahiplerinin menfaatleri doğrultusunda
tavsiyede bulunabilir. Standart belirleme yetkisi Bozcaada Belediyesine aittir.

DORDUNCU BOLUM

Verilecek Belgelere İlişkin Esaslar

ŞoFöR EĞİTİM sERTiFiKAsI

MADDE 22 -
(l)Taksilerde çahşma izin belgesine sahip sürücüler, yılda en az bir kez,2 saatlen az olmamak
kaydıyla, Bozcaada Belediyesi tarafindan araç sahibi ve şofiirlerine uzman kişilerce ücretsiz
eğitim semineri verilir. Eğitim sonunda başarılı olan işletmeci ve şofürlerine Şoftlr Eğitim
sertifikası verilir.

1 . a) Şoftir eğitimi alacak işletmeci ve şofürler için müracaat şartlan aşağıdaki gibidir.

1) Dilekçe,

2) Ticari Taksiler için en az 3 yıllık B sınıfi siirücü belgesi,

1 . b) Seminere katılanlara Katılım Belgesi verilecektir.
2. c) Bu eğitim; aracında çalışmayan mal sahipleri ile verasetten intikal araç sahibi

olanlar için zorunlu değildir.

TİCARi TAKSİ süRüCüsü rıxrrru BELGESİ

Madde 23:

Madde-2O' de şoftir standardı olarak istenen şartları taşıyan ve Şoftir Eğitim Se(ifikası
alanlar ile Çalışma ruhsatlı Taksilerde şoftir olarak çahşacak kişilere ömeği Belediyece
(zabıta Müdiirlüğü) hazrlanarak bastırılan Ticari Taksi siirücüsü Tanıtım Belgesi zabıta
Müdürlüğü tarafindan yeterli görülen şo{tirlere tasdik edilerek verilir. Ticari Taksi Sürücüsü

Tanıtım Belgesi 20. maddenin (3, 4, 5, 8, 9, 10 ve 1l.) fikralarında belirtilen belgeler
yenilenerek ibrazı ile 2 yılda bir tasdik edilerek verilir.

iı« »nrl ricARi TAKsi T pLAKAsI vE çALIşMA iziN nnı-cBsi 1 ç,ı,ı,ışııı,
RUHSATI ) ALACAK TAKSi SAHİPLERiNiN BAŞVURU ŞARTLARI VE iSTENEN
BELGELER
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Madde 24: Bozcaada Belediyesinden ( T ) Plaka ve Ticari Taksi Çalışma İzin Belgesi alma
talebinde bulunan taksi sahipleri aşağıdaki belgelerle Zablta Amirliğine başvuracaktır:

. Matbu Dilekçe: Dilekçede başvuru sahibinin ikametgdh adresi, irtibat telefonu, aracın
plakası, modeli belirtilir,

. Vekil ise, Vekiletname (....... ... Plakah aracı almaya ve ilgili kurumdan gerekli
işlemleri yapmaya ifadesi yazılı olacak),

. Motorlu araç tescil ve trafik belgesinin aslı, araçlarda 0-5 yaş (5 yaş sınrn, araçlann
fabrika imal tarihinden sonra gelen i|k takvim ylı esas alınarak hesaplanır.) ve fenni
muayenesinin yapılmış olması şartı aranır.

. Nüfus ctizdan fotokopisi,

. Bozcaada İlçe sınırlan içinde en az 3 yıldır ikamet ettiğini belirtir İkametgdh belgesi,

. Adli sicil kaydı sorgulaması

. vergi Dairesinden alınacak vergi kaydı veya yoklama tutanağı, ( Emeklilerden Emekli
Cüzdanı Fotokopisi)

. sosyal güvenlik kaydı.

. En az "B" Sınrfi sürücü belgesi,

\_,. . Başıuru tarihi itibariyle 2 ayı geçmemiş Siirücü Belgesi İptal Bilgisi Sorgulaması aslı,
. SRC belgesi fotokopisi, psikoteknik belgesi.
. karayolu Taşımacılığı zorunlu Mali sorumluluk sigorta poliçesi,
. Meslek Odasına(Şoftirler Cemiyeti) kayıtlı olduğuna dair belge (Ayıı yıla ait)
. Taksi sahibinin en faz|a 6 ay önce çekilmiş, renkli 4 adet vesikalık fotoğafi,
. Mali Hizmetler Müdürlüğiinden geçmiş dönemlere ait borcu yoktur ytvtsı,
. Belediye Enciimen kararıyla oluşturulan komisyonca değerlendirmeye tabi tutularak (

T ) Plakası alacak araca, Araç Uygunluk Belgesi almak,
. Bozcaada Belediyesi Meclisi tarafindan yıllık belirlenen ticari taksi çalışma rüsatı

harcı ve ( T ) plaka ücretini yatınlmış olduğuna dair makbuz,
o (T) Plaka ve Çalışma Ruhsatı alacak ticari taksi sahipleri yönetmeliğin tiim

hüKirnlerince taühütname vermekle yükiimlüdür.
o Fotokopi olan evraklann asıllarırun gösterilmesi zorunludur,
. İstenilen belgelerin aslının getirilmemesi halinde, belge fotokopisi, aslına uygunluğu

kontrol edildikten sonra ilgili görevli tarafından isim ve unvan yazılarak tasdik edilir.
. Eksik olarak teslim edilen evraklar işlem görmez ve teslim alınmaz. Gerçeğe aykın

belge verdiği veya beyanda bulunduğu tespit edilen başıuru sahiplerinin işlemleriv yapılmaz, yapılmış ise iptal edilir. Bu kişiler hakkında Tiirk Ceza Kanununun İlgili
hükiimleri uygulanır.

ÇALIşMA RUHSATI «nirBnr,Bni

Madde 25:

' Bu Yönetmelikte belirlenen esaslar çerçevesinde Ticari Taksilere, 5393 sayılı Belediye
kanununda tanımlandığı gibi Bozcaada Belediyesi zabıta Amirliğince Ticari Taksi
Çalışma Rüsatı verilir.

. Durak hakk (T) plaka ile sabittir. Bu belgenin araç içinde bulundurulması zorunludur.. (T) plakalı ticari taksi sahibi olup da bazı nedenlerden dolayı çalışmayan veya taksi
durağı bulunmayan araç sahiplerinin miiracaatı halinde konu Beı"aiy" En"tım"rna"
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değerlendirilerek miinhal(boş) bulunan bir taksi durağında (T)Taksi Durağı Çahşma
Ruhsatı Encümen Karanyla tanzim edilerek çalıştınlabilir.
(T) plakah ticari taksi çalışma ruhsatı bir veya birden fazla kişi üzerine olabilir. Ortak
olan kişilerin durumları yönetmeliğe uygun olmadığı takdirde ruhsat imi verilmez.
Teslim alınan evraklara istinaden araç uygunluk belgesi raporu düzenlenmesi için
incelemenin yapılacağı tarih, gün, yer ve saat dilekçe sahibine bildirilir.
Taksi sahipleri adına düzenlenen Çalışma İzin Belgesi, hak süibinin aynı plakalı ve
modelli araca sahip olduğu siire içerisinde geçerlidir.
Taksi sahibinin plakasını devretmesi ya da satması durumunda, sahip olduğu Çalışma
İzin Belgesi siiresi dolmasa dahi iptal edilecek ve plakayı alan kişi adına yeni Çahşma
İzin Belgesi düzenlenecektir.

Çalışma İzin Belgesinin zayi edilmesi hallerinde Belediye Meclisi tarafından kabul
edilen, o yılın taksimetre açılış tarifesinin 20 katı Hizmet bedeli ücret alınarak
yenilenir.
Taksinin yıl içerisinde model değişikliği yaplığı zanan ücretsiz olarak
değiştirilecektir.
Belediyemiz tasamrfu altında bulunan tiim ticari taksi işletmecileri kendi adlarına en

fazla 3(üç) araç çalıştırabilir.

ÇALIŞMA RUHSATI YENiLEME (YILLIK VİZE) iŞLEMLERİ

Madde 26:

. Bozcaada Belediyesi sınırlan içindeki ttlm ticari taksi sahipleri her yıl "Ticari Taksi

Çahşma Ruhsatı "belgesini almak zorundadır. Çalışma Ruhsatı, Seyrüsefer sırasında
aİaçta bulundurulacaktlr.

. Her yıl ocak ayı içerisinde şahıslar yönetmelikte 24. maddede istenilen belgeler ile
birlikte çalıştıklan ve koşullara uydukları takdirde belediye meclisince o yıl tespit
edilen ruhsat harcını peşin olarak yatlrdlktan soııra ruhsatlannı 1 (bir) yıl siireyle
geçerli olmak tizere vize ettirmek zorundadırlar.

. Ticari Taksi sahipleri Çalışma Ruhsatlannı her yıl ocak ayı içerisinde vize ettirmek
zorundadır. Yapılan vize işlemi her yıl 31 Aralık itibariyle sona erer.

. siiresi içerisinde vize işlemini yaptınnayan araçların rüsatlan 2 defa yazılı tebligat
yapıldıktan sonra belediye encümeni karan ile iptal edilir. Bu şekilde ruhsatı iptal

edilen araç sahipleri, ocak ayından sonra başvurmaları durumunda o yıl ki ruhsat harcı

ve aynca ruhsat h arc|n|n Yo 50'si ceza olarak alınmadıkça ruhsat verilmez,
. Encümen karan tarihinden itibaren 30 gün içerisinde ruhsat verilir. Mücbir sebepler

dışında süre aşımında çalışma ruhsat1 verilmez.
. yiı içinde niteliklerini ve uygunlü belgesi koşullarını kaybeden araçlar hakkında;

durumları yönetmelik hükümlerine uygun hale getirilinceye kadar Enciimen kararı ile

ruhsat geçici olarak iptal edilir.
. nunsatlı İicari taksi sahiplerinin ölümü halinde ruhsat 90 (doksan) giiırı süre ile ge_Çerli

olup aynı koşullarda yasal varisler kendi adlanna ruhsat almak şartıyla çalıştırabilirler.
ÖıJi-İnoen aoıuyı satışı halinde yeni sahibi ticari taksi olarak çalıştıracak ise

yönetmelik kuralları gereğince yeniden ruhsat alabilir,
. Lu"rn, yenilemek için sa:tun şiet ecilerin, yeni aldığı araca ait trafik ve.tescil belgesi

suretini Zablta Müdürlüğüne vermesi halinde yeni çalışma ruhsatı düzenlenir.
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. (T)Ticari Taksi Çalışma Ruhsatı belgesi her yıl yenilenecektir. Ruhsat sahipleri
KASIM ve ARALIK ayı içerisinde bulunduğu yıla ait çahşma rüsatı harcına ilişkin
borcu yoktur evrakı ile birlikte Trafik Hizmetleri Birimine müracaat ederek yeni yılın
"(T)Ticari Taksi Çahşma Ruhsati' almak zorundadır. Bir yıl süre ile ruhsat harcı
yatrrmayıp araç uygunluk belgesi ile çalışma rüsatını yenilemeyen ruhsat sahibinin
miiracaatı kabul edilmez ve Trafik Hizmetleri Birimi bildirimi tizerine Belediye
Enciimenince ruhsat iptal kararı verilir.

. l5 yaşından büyiik araçlann çalışma ruhsatı yenileme iş|emi yapılmaz ve faaliyetten
men edilir.

. İşletmeciler taksi durağında sürekli ticari taksisini bulundurmak zorundadır. Geçerli
mazereti olsa dahi, 6 ay süıeden fazla taksi durağında araç bulundurmayanlann
duraktaki Çalışma hakkı ve (T ) Plakası Belediye Enciimen Kaıan ile iptal edilir.

. Üst üste 2 yıl süre ile çalışma izin belgesini vize ettirmeyenlerin (T) plakası ve Ticari
Taksi Çalışma Ruhsatı Belediye Encümeni tarafindan iptal edilir.

. Belediye Encümenince Ruhsatı iptal edilen ruhsat sahibi ve aracl faaliyetten men
edilir. Bu durum ilgili meslek odası ile Trafik tescil denetleme şube müdürlüğüne
bildirilerek gerekli önlemlerini almaları sağlanır.

(T)PLAKALI TiCARi TAKSiLERİN TAŞIMA UYGUNLUĞU

Madde 27:

. (T) Plakalı Ticari Taksi olarak aracını çahşmak isteyenler, Belediye'ye başvuru
yaptıktan sonra Araç Uygunluk Belgesi almak için Teknik Komisyona Trafik
Zabıtasınca Aıaç Uygunluk Belgesi di-izenlenerek ( En az İki Trafik Zabıtası İmzalı )
sevk edilir. Belediye sınırları içinde yolcu taşımacılığı yapacak herhangi bir ticari
taksinin uygunluğu Belediye Başkanlığınca uygun görülen Teknik Komisyonca
saptanır. Teknik Komisyon tarafindan taşıma yapmaya yeterli olduğu belirlenen ticari
taksiye bir yıl geçerli olmak üzere "Ticari Taksi Araç Uygunluk Belgesi "verilir.

. Bozcaada Belediye Meclisince belirlenen araç uygunluk belgesi bedeli yatınldıktan
sonra Bozcaada Belediyesi Zabıta Müdürlüğiince"Ticari Taksi Araç Uygunluk Belgesi
"verilir.

. Başıuru yapan işleticilere araç inceleme işleminin hangi tarihte ve saatte yapılacağı
başvuru belgelerinin Bozcaada Belediyesi Zabıta Müdürlüğüne tesliminde bildirilir.

. Ticari Taksi Araç uygunluk Belgesi her araç için ayrı ayn hazırlanır. l yıl geçerlilik
süresi olup, devir ve model değişiklikleri nedeniyle Ticari Taksi Çalışma Ruhsatı
yenilemelerinde tekar yaptırılması zorunludur.

ricani TAKsi ARAç uyGuNLuK BELGEsİ içiN nışvunu

Madde28: Araçlannı (T)Plakalı Ticari Taksi olarak çalıştırmak isteyenler Bozcaada
Belediyesi zabıta Amirliğinden alacakları dilekçe ve aşağıda sayılan belgelerle zabıta
Amirliğine miiracaat ederler.

, yize ve Çahşma Ruhsatı yenileme başıurulan her yılın ocak ayı içerisinde yapılır.
Başıııru yapan işleticilere aıaç inceleme işleminin hangi tarihte ve saatte yapıacug,
başvuru belgelerinin Bozcaada Belediyesi zabıta Amiriigine tesliminde bıldirilir. '
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Uygunluk belgesi alacak Ticari Taksilerin yönetmeliğin 21 'inci maddesinde aranan

şartları taşıması zorunluduı.
(T)Plakalı Ticari Taksinin Emniyet Trafik Tescil Şube Müdilrlüğiine tescilinden sonra
alrnan Motorlu Araç Tescil Belgesi ile araç trafik belgesinin fotokopisi.
Taşımada kullanılacak taşıta ait Zorunlu Mali sorumluluk Sigorta Poliçesi
Araçlarında çıkartma ve yasal olmayan yazı. Belediyece izin verilen ( ilan reklam
servisinden harcını yatırması şartı ile ) dışında, İlan ve reklAm bulunmayacaktır. Ticari
araçlanna yukarıdaki nitelikleri sağlamadan uygunluk Belgesi verilmez. Ticari
Taksilerin )ukandaki nitelikleri hizmet verdikleri siire içinde sürekli olarak sağlamak
zorundadırlar.
Ticari araçta reklam olması durumunda 06/08/2011 tarih ve 28017 sayılı Resmi
Gazetede yayınlanan Ticari Araçlarda Reklam Bulundurma Hakkında Yönetmelik
hfüiimleri gereği "Ticaıi Araç Reklam Bulundurma Yetki Belgesi " olmayan araçlarrn
araç uygunluk belgeleri onaylanamaz.
Model değişikliklerinde Araç Uygunluk belgesi ücretsiz verilir.

TEKNiK KoMİsyoxulı YAPACAĞI ARAÇ iNCELEMESiNDE İzr,nNBcr«
YÖNTEM

Madde 29:

. Ticari Taksilere uygunluk Belgesi, Teknik komisyon tarafindan yapılacak
incelemeden sonra verilir.

. Ticari Taksi Araç uygunluk Belgesi alabilmek için aranan şartlar başruru sahiplerine
Bozcaada Belediyesi Zabıta Amirliği tarafindan verilen formda belirtilir. Başvuru
sahibi aracını belirtilen tarih ve saatte yine bildirilen yerde Teknik Komisyonun
yetkililerinin incelemesine hazır bulundurmak zorundadır.

. İnceleme sonunda; Araç uygunluğu İnceleme Raporu 3 kopya olarak düzenlenir, bir
kopyası başıuru sahibine verilir. 1 kopyası Bozcaada Belediyesi Zabıta Amirliğine
verilir. 1 Kopyası Komisyon dosyasında muhafaza edilir.

. İnceleme sonunda başvuruya konu araç, uygunluk Belgesi almaya yeterli
bulunmamışsa bu durum inceleme raporunda belirtilir. Yapılan incelemede araçları
uygun bulunmayanlar, araçlarının inceleme raporunda belirtilen eksikliklerini 45 giin
içinde tamamlayarak ikinci bir incelerne isteıninde bulunabilirler. Her iki incelemede
de Uygunluk Belgesi almaya yeterli bulunmayan araçlara son defaya mahsus olmak
üzere 15 gtin ek siire verilir. İkinci süre sonunda da Uygunluk Belgesi almaya yeterli

bulunmayan araçlara bir sene süre ile Ticari Taksi olarak çalışmasına izin verilmez.
Uygunluk belgesi için yapılacak ikinci inceleme, ilk incelemedeki eksiklikler ile sınırlı
değlıdir. Teknik Komisyonun yapacağı inceleme sonuçlan açısından kesin ve nihaidir.

ARAÇ DEĞişiKLiĞi @ODEL DEĞİŞiKl-İĞİlvlrııl« İsTEYENLERiN
UYACAKLARI KURALLAR

Madde 30:
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. (T) Plakah ticari taksi sahibi, aracını yeni bir araçla değiştirmek istediğinde yeni araca
ait proforma fatura, trafik ruhsatı veya noter satışını dilekçesine ekleyerek, eski
aracının trafikten çekme belgesi fotokopisi veya araç ruhsat fotokopisini dilekçesine
ekleyerek Bozcaada Belediyesi Zabıta Amirliğine başıurur. Zabıta Amirliği aracı
Uygunluk Belgesi almak üzere Teknik Komisyona sevk eder. Uygunluk Belgesi de
aldıktan sonra yeni araç için geçerli olacak şekilde Ticari Taksi Çalışma Rüsatı
düzenlenir. Çahşma Rüsatı düzenlenen ticari aıaç değişikliği yazısı Encümen kararı
olmadan Bozcaada Belediyesi Zabıta Amirliğince üst yazı ile İlçe Emniyet Amirliğine
bildiriliı.

. (T) plakah ticari taksi araç sahipleri, araç değişikliklerini Emniyet Müdürlüğü trafik
tescil tarihinden itibaren 10 takvim giirıü içerisinde Belediyeye bildirimde bulunmak
zorundadır. Bu süre sonunda bildirimde bulunmayan ticari araç sahipleri Bozcaada
Belediyesi Zabıta Amirliğince tanzim edilecek zabıtla tespit edilip konu Enciimene
bildirilir. Encümen Kararı ile o yıl ki Çahşma Ruhsah Harç Bedelinin oZ 50 oranında
belirtilen para cezasını Belediye veznesine ödemesi ve diğer aranan koşullarını
taşıması şartıyla Çahşma Rüsatı yenilenir.

. Devir ile birlikte araç değişikliği yapılabilir. Ancak aracr almak isteyen kişi veya
kişiler bu taleplerini Bozcaada Belediyesi Zabıta Amirliğince evraklarını sunmadan
önce başvuru dilekçesinde; aracın sadece ticari plakasını alacağını ve yerine koyacağı
aracın markasrnı, yaşını, motor ve şasi numarası vb. teknik bilgileri yazılı olarak
belirtmek zorundadır. Bozcaada Belediyesi Zabıta Amirliğince aracın model değişiklik
talebi uygun görüldüğü takdirde; yeni araç Teknik Komisyona sevk edilir. Uygunluk
Belgesi alan araç için işlemler tamamlanır.

. Model değişikliği için mevcutta yeni aracı olmayan kişiye, Bozcaada Belediyesi
Zabıta Amirliği tarafından yeni araç alması için 1 ay süre verilir. Kendisine verilen
süre zarfinda araç almadığı tespit edilen gerçek yada tiizel kişiye mazeretini yazılı
bildirmesi halinde Encümen karan ile Ek süre verilebilir. Bu si,ire l ayı geçemez. Bu
süre zarfinda da araç almayan gerçek yada tüzel kişinin araç değişikliği talebi red
edilerek (T) plakası Encümen kararı ile iptal edilir.

. Araç değişikliğinde yönetmelikteki yaş şartı aranır.

. Model değişiklikleri mevcut alaç modelinden düa eski bir modelle mücbir sebepler
(kaza, çahnma, yangın v.b hallerde) haricinde değiştirilemez.

. Devir işlemlerinde Encümen kararı aranır. Encümen kararı olmadan kesinlikle
devir işlemi yapılamaz.

( T ) PLAKALI TiCARİ TAKSİLERiN DEViR VE ORTAK ALINMASI iLE İıcİıi
BAŞVURU TALEPLERiNDE iSTENEN EVRAKLAR

Madde 31:

l. Ticari Taksi Çalışma Rüsatı, Trafik Tescil Belgesinde kayıtlı olan araç sahiplerine
verilir. Belediyeden Ticari Taksi Çalışma Rüsatı almış araç sahibi veya sahipleri,
Belediyeye başıuru yaparak Enctimen Kararı alındıktan sorıra, aracın Noterden
satışınl ve Emniyet Müdürlüğiinden devrini yapabilirler veya ortak alabilirler.
Belediyeye başıurmadan ve Enciimen kararı alınmadan yapılan saişlarda satın alan
bu satıştan, ortak almalarda ortak bu hisse devrinden dolayrhak sahibi olamaz. iş bu
Yönetmelikteki şartların da yerine getirilmesi zorunludur,
Belediye Encümeni kararı ile iplal edilen "(T)Taksi Durağı Çahşma Rüsai'' sahipleri
bu durumda hiçb ir hak, zarar, ziyan ve benzeri bedel talebinde bulıııamazlar.

J.
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4. (T)Taksi Durağı Çahşma Ruhsaü sahipleri durak ruhsatrnr ruhsat veriliş tarihinden
itibaren 3 yıl sure geçmeden başka şahıslara (eşine, çocuklarına, ana, baba ve kardeşler
ile Veraset yoluyla intikaller hariç) dewedernez.

Devirde, satışta ve ortak almada Encümen Kararı alrnması için takip edilecek işlemler
sırasıylı;

1-( T) Plakalı Ticari Taksiyi Çalışma Ruhsatlı Olarak Almak İsteyenler (Devir-
Ortaklık):

1. Dilekçe (Devir ile birlikte model değişikliği yapılacaksa dilekçede belirtilir.)
2. Ticai Plaka Tahsis Belgesi.
3, En az 3 (Üç) yıldır Bozcaada Belediyesi srnırlannda oturduğunu belirtir Nüfus

Müdürlüğünden ikametgAh bel gesi
4. Araçları kullanmaya yetecek Stirücü Belgesi.
5. Ticari Taşıt Kullanma Belgesi fotokopisi. Bu belge kursiyer kartı ve geçici taşıt

kullanma belgesi ise onun fotokopisi almır. Daha sonra asrl olan dosyasına konur.
6. Ortak almalarda da aynı evraklar tamamlanr .(Tüm ortaklar için.)

2- ( T) Plakah Ticari Taksiyi Çalışma Ruhsatlı Olarak Satmak İsteyenler (Devir-
Ortaklık):

l. Dilekçe.
2. Belediye ye söz konusu plaka adına, tiim borç ve cezalann ödendiğine dair Mali Işler

Müdiirlüğiinden alınma borcu yoktur belgesi.
3. Araç iizerinde satılamaz kaydı varsa bunun kaldınldığına daiı ilgili kurumdan yazı

getirilmesi gerekir.
4. Motorlu Araç Tescil ve Trafik belgeleri tamamlanarak her iki taraf Bozcaada

Belediyesi Zabıta Müdtirlüğiine başıurulannı yaparlar. Gerekli inceleme Zabıta
Müdiirlüğünce yapıldıktan sonıa evraklar karar alınmak iizeIe Belediye Enciimenine
gönderilir,

3- Encümen Karan olumlu ise aracr alan kişi:

1. Noter satışı,
2. Trafik Tescil Belgesi (Ruhsat).
3. Mali Sorumluluk Sigorta Poliçesi.
4. Plaka yazılı vergi levhası.
5. sosyal güvenlik kaydı ile ilgili yazı, kayıt fotokopisi veya ilgili kuruma bizzat ödeıne

yapılan son aym makbuzu veya banka dekontu.
6, Eski Ticari Taksi Çalışma Ruhsatı ve 2 adet fotoğraf.

7. Bu işlemlerin Encümen Karannm tebliğ tarihinden itibaren 30 giin içinde

tamamlanması şarttır.
8. Tiim bu evraklar tamamlanlp Bozcaada Belediyesi Zabıta Amirliğine teslim edilirken

yönetmeliğin devir ücreti ile hfüiiırnleri gereği, devir temlik ücreti tahsil edilir.

VERASET YOLU iLE YAPILAN İNTİKALLERDE YAPILACAK iŞLEMLER

Madde 32:
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(T) Plakalı Ticari Taksi Çalışma Ruhsatı bulunan araç sahibinin ölümü halinde,
mahkemeden alınacak veraset ilamında yazılı varislerin başııırusu üzerine Emniyet
Müdürlüğü Trafik Tescil Bürolaıından diZenlenmiş Motorlu Araç Tescil Belgesinde
belirtilen mirasçılar adına Belediye Zablta Amirliği tarafindan (T) Plakah Ticari Taksi
Çalışma Ruhsatı düzenleniı.
Araç mirasçılardan birinin üzerine diizenlenebileceği ve yönetmelik hi,ikümlerini
yerine getirmek şartı ile tiim mirasçılar adına da düzenlenebilir.
Mirasçıların Yönetmeliğin başıuru şartlannda belirtilen evraklan tamamlamalan
gerekir.
Mirasçılar için gerekli belgeler istenirken; Yönetmelikte belirtilen ticari olarak ek iş
yapmama, Sürücü Belgesi, Ticari Taşıt Kullanma belgesi şartları aranmaz. Bu
durumda mirasçılaı araçlarını kullanacak kişinin Sürücü Belgesini ve Ticari Taşıt
Kullanma Belgelerini Bozcaada Belediyesi Zabrta Amirliğine teslim etmek
zorundadır.
Mirasçılar her şoftir değişikliğinde bu belgeleri dosyasına konulması için Zabıta
Amirliğine bildirim yapmak zorundadır.
Mirasçılar kendi adına Trafik Tescil Belgesi çıkardıktan sonra (T) Plakalı Ticari Taksi
Çalışma Ruhsatının kendileri adına düzenlenmesini istemeyip, aracı bir başka ş6hısa
satmak istediklerinde, Yönetmelik koşullarına uygun kalmak ve Belediyeden izin
almak suretiyle satış işlemini yaparlar.
Mirasçılar adına (T) Plakalı Ticari Taksi Çalışma Ruhsatı düzenleneceği takdirde;
devir ve teınlik ücreti alınmaz. Bir başka şAhsa aracı satmak istedikleri takdirde devir
ve temlik ücreti alınır.
Varisler arasında anlaşmazlık halinde; Belediye görüşleri doğrultusunda işlem yapılır.
Ana, Baba, çocuklara ve eşine yapılan devirlerde devir ücreti alınmaz. Diğer kan
hısımları arasındaki devirlerde, tam deviı ücreti ahnır.

icnı yoı-u iı-n yı,pıı-ıx SATIşLARDA uyGuLANAcAK KURALLAR

Madde 33:

Belediyeden (T) plakah ticari taksi çalışma ruhsatlı aıacın icra marifetiyle satışı
yapılacağında icra dairelerince yapılacak satış ilanlarında "T" plakası hariç araç
satışına izin verilir.
Belediyeden (T) plakah ticari taksi çalışma rüsatlı aracın icra marifetiyle satışı
sonucunda; yeni sahibinin Çalışma Ruhsatı alabilmesi için, yönetmelik şartlarına
uygun o|ması ve yönetmeliğin 22. maddesinde belirtilen evraklan tamamlamalan
gerekir.
Bozcaada Belediyesi mücavir alan srnrrlan içerisinde faaliyet gösteren "T" diğer
açılacak harf grubundan verilen tahditli plakalann; plaka, hat ve durak yerlerine
yapılan rehin tesisi veya haciz işlemlerinin vapılamavacağı^ sadece motor ve şasi
numarah araca uygulanması zorunludur.
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BELEDİYEDEN İZİN ALMADAN YAPILAN DEVİRLERDE VEYA ORTAK
ALMALARDA yApILACAK işı-tı,ıı-en

Madde 34:

. Bozcaada Belediyesi Zabıta Amirliğinin izni olmadan ( T) plakalı ticari taksiyi alan,
§atan, rehneden, devir ve sİtrşrnın yapıldığının tespiti halinde satlş yapan araç
sahibine gerekli tutanak diizenlenerek Encümen' e sunulur. Encümen karan ile o yıl ki
Çalışma Ruhsatı Harç Bedelinin 2'şer ( ikişer ) katı para cezası verilir. Para cezası her
yı[ yeniden değerlendirme oranrna göre artırılır.

. Devir için istenen belgelerin tamamlanması için yeni araç süibine 30 gün süre verilir.
Bu siire zarfinda evraklarını tamamlayan araç süibine yeni (T) plakalı ticari taksi
çalışma ruhsat düzenlenir. Aksi takdirde "T" plakası Bozcaada Belediyesi uhdesinde
kalr.

BEŞİNCi BöLüM

Ücretler, Uygulama İle İügili Genel Esaslar ve Yasaklar, Cezalar, Denetim

üCnrııER ve önnırnr-Bn

Madde 35:

1. Araç Uygunluk Belgesi Ilizmet Bedeli: İşletme yılında çalışmasını siirdiirecek ticari
taksi süipleri her yıl Belediye Meclisi tarafindan belirlenen Araç Uygunluk Belgesi
Hizmet Bedelini, Mali Hizmetler Müdürlüğüne her yılın Ocak ayı sonuna kadar
öderler. Taksimetre ilk açılış rayici bedelinin 5 katı olarak belirlenir.

2. Çalışma Ruhsatı Harç Bedeli:
3. a) Belediye tarafindan belirlenen (T) plakalı ticari taksi işletmecilerden alınan yllık

çahşma ruhsatı harç bedelidir. Bu ücret Belediye Meclisince her yıl belirlenir.
Belirlenen ücretler her yıl Ocak ayrnın sonuna kadar ödenir. Bu tutan ortaklar hisseleri
oranında öderler. Bir sonraki yıl borcu olanlar gecikme cezası ile birlikte ödemek
suretiyle borcu yoktur belgesini ibraz ederek yeni çalışma ruhsatı miiracaatında
bulunabileceklerdir.

4. b) Ticari Taksi işletmecileri, kendi istekleri ya da kendi hatalanndan dolayı araçlannın

çalışmadığı, sürücüsü tarafindan çalıştırılmadığı günler için çalışma ruhsatı ücretini
ödemekten kaçınamaz ya da geri ödenmesini talep edemez.

5. Ticari Taksilerin Taşıma Ücret Tarifesi Bedeli: (T) Plakalı Ticari Taksi Çalışma
Ruhsatı sahipleri Belediye Meclisince kabul edilen "Ticari Taksilerin Taşıma Ucret

Tarifesi '.ücretleri değiştiği takdirde, Belediye Meclis karanndan bir ay soma ücret

tarifesi bedelini ödemek zorundadır. Bu tutarı ortaklar hisseleri oranında öderler.

6. Ruhsatname Bedeli Ücreti: Belediyeden (T) plakalı Ticari Taksi çalışma Ruhsatı

süipleri her yıl Belediye Meclisince kabul Rüsatname ücretini ocak ayl sonuna

kadar ödemek zorundadır. Bu tutarı ortaklar hisseleri oranında öderler,

7. 5. Yer işgaliye Ücreti: Mülkiyeti Belediye ait tüm taksi duraklan otopark ücretlerini

Belediye Meclisince her yıl belirlenen yer işgaliye ücretlerini öderler,
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DEviRvE TEMLiK ücnrri

Madde 36-

1. Ticari taksi çalışma ruhsatı belgeli aracın devir işlemi için devir alandan Belediye
Meclisince her yıl kabul edilen üçiincü şüıslara devir "Devir ve Temlik Ücreti"
olarak Belediyeye ödenir. Ortak araçlarda devir, ortaklık hissesi payları nispetinde
ödenir.

2. (T)Plakalı ticari taksiye ortak olunmada ödenecek devir temlik ücreti, tam ücletin
o(aklık hissesi paylar nispetinde ödenir.

3. Devir ve Temlik ücretleri peşin olarak ödenir.
4. Devir ve Temlik ücretinin tamamı ödenmeden aracın ve ruhsatın başka birine dewine

izin verilmez.
5. Baba/ana-çocuklar ve eşler arasında yapılan devirlerden, devir temlik ücreti ödenmez,

ancak diğer kan ve sıhri hısımlan arasındaki devirlerde tam devir ücreti ödenir.
6. Varisler adına ticari taksi çalışma ruhsatı belgesi düzenleneceği takdirde devir ve

temlik ücreti ödenmez. Varisler bir başka şahsa (3.ncü kişilere) devir yapmak
istedikleri takdirde devir ve ternlik ücreti ödenir.

BELEDiYE ALACAKLARININ TAHsiLi iıB iı,ciı,i işı,nı,ırnn

Madde 37-

1. İşletmeci taksitlerini, borçlannı ve cezalarını zamanında ödememesi halinde Ma[i
Hizmetler Müdürlüğü'nce ödeme emri diizenlenerek verilen si.ire içerisinde borçlarını
ödemeleri istenir. Bu siire içerisinde ödeme yapmayanlardan 6183 Sayılı Amme
Alacaklarının Tahsili Hakkındaki Kanun hükümlerine göre tahsilAt yapıhr. Borçlannı
ödemeyenlere Enciimence l5 gtin süre verilir, Bu süre içerisinde de ödenmemesi
durumunda Enciimen karanyla çahşma ruhsatı iptal edilir.

2. Belediye Encümeni tarafindan aracın çalışma ruhsatının iptali, bağlı bulunduğu taksi
durağından çıkanlarak çahşmasının durdurulması sonucu işletmeci uğrayacağı zaran hiç bir
şekilde Belediyeden talep edemez.

TUTULACAK KAYITLAR

Madde 38 -
1 . Sicil Kayıtlarr: Faaliyet gösteren ticari taksilere ve şoftirlere ait kayıtlar Belediye

Zabıta Amirliğince tutulur. Kimlik ve ikametgAh bilgileri ile cezai işlem bilgileri
aynntılı olarak tutulacaktır.

2. Zabıt Varakası: Bozcaada Belediyesi Zabıta Amirliği personeli tarafindan bu
yönetmelik hüktimlerine uymadığı tespit edilen araç sürücülerine yönetmelik
hiikümlerine göre tanzim edilen ceza tutanağıdıı.
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TicARi TAKsiLERiN TAşIMA ücnır rınirrsi
Madde 39 :

. Ticari taksilerin taşıma ücreti 5393 sayılı Belediye kanunun 15.maddesine göre ilgili
Meslek Odasının veya Zabıta Amirliğinin teklifi ile Bozcaada Belediye Meclisince
belirlenir.

. En son alınan fiyat tarifesi kararı bir yenisi alınana kadar geçerlidir.

. Fiyat Tarife I(artlan, Bozcaada Belediyesi zabıta Amirliği tarafından hazırlanır ve
onaylanır.

. Fiyat tarifesinin ticari taksi içerisinde yolcuların görebilecekleri şekilde asılı
bulundurulması zorunludur. Aksi takdirde ceza işlemi uygulanır.

o Üclet ve taşıma tarifesi Belediye Meclisi tarafindan belirlenir. Lokal uygulamalar
yapmak ve uygulamalardaki tarifel belirleınek Belediye Meclisinin yetkisindedir.

. Ticari taksilerin taşıma Belediye Meclisince karara bağlanır.

. Taksimetrelerdekullanılacakhesaplamalar;

Açılış ücreti (TL). Mesale Taril-esi (TL/Kn.). Zaman farilesi (TLlSaat). Birim Zaman Ölçtlm
Aralığı (Dakika.). Birim Zaman Ücreıi iTL). Birim Mesale Ölçtim aralıgı (metre). Birim
Mesafe Ücreti ve Dönüşüm Hızı (Km./Saat) değerleri;

Açılış
Ucreti

Mesafe zaman Birim zaman
Tarifesi Tarifesi Ölçüm Aralıgı

TL. TL/Km TL/Saat
sıı/dk/saat ff

BirimlJınm ^ tJırım:""" Mesafe ..""; DönüştimLarnan Mesate:,*":' Olcüm :'.;-"'.- Hızıucretı ucretıAraltgl

100
Metre

Km/
Saat

DURAKTEMsiLcisİ

Madde 40:

. Durakta faaliyet gösteren taksi sahiplerinin çoğunluk oyuyla seçilen ve Belediye
tarafından uygun bulunan, seçilememe durumunda ise Bozcaada Belediyesi Zabıta
Amirliği tarafindan belirlenen ve duraktaki diizen ve işleyişten Bozcaada Belediyesine
karşı sorumlu kişidir.

. Her durak için bir temsilci seçilecek olup, seçilen temsilcinin ismi Meslek odası ve

Belediye Zabıta Müdiirlüğüne bildirilecektir.
. Temsilci, Belediyenin almış olduğu tiim karar ve uygulamaları durak üyelerine

bildirmekle yiiıkümlüdür.
. Durak temsilcisi Taksi Durağı adına bilgi ve tanıtrm içeren kartvizit bastlrarak

işletmeci veya sürücülere vererek dağıttırır.
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. İşletmeci veya sürücüler kendi şahsi bilgi ve telefonlannı durak adını kullanarak
kartvizit bastıram az ve da[fiamaz. Buna göz yumduğu anlaşılan durak temsilcisine
cezai işlem uygulanır.

. Taksi Durak Temsilcisi devir alacak kişilerden durağın geriye döniik borcu ile ilgili
herhangi bir ücret talç edemez.

. Belediye Enciimen Kararı ile çalışması uygun görülen ve durağa gönderilen ticari taksi
işletmecilerinden ayakbastı parası, hava parası, peştamallık vb. adlarda para talep
edilmesi kesinlikle yasaktır.

. Her Taksi, bağh olduğu durakta bekleme yapar. Hareket ve bekleme siireleri, çahşma
ortamına göre durak temsilcisi tarafindan belir|enir.

. Durak temsilcisi zablta Amirliğine aylık nöbet çizelgesi göndermekle yükümlüdür.

. Durak temsilcisinin durak çalışanlanndan herhangi birini ne sebeple olursa olsun
duraktan uzaklaştırma, para cezası verTne gibi yetkisi yoktur.

. Her durak, durak kulübesi içerisine; durağın Encümen karan ile kuruluş tarih ve
saylsının, belirlenmiş bekleme yerlerinin, durakta çahşan araç plakalarının listesinin,
siiırücülerin fotoğrafl annın bulunduğu durak panosu takmak zorundadır.

. Durak panosu, ilgili Meslek odası Başkanhğınca imzalanmış olmalıdır. İlgili durak
içerisinde durak panosunun hazırlanmasından ve takibinden durak temsilcisi sorumlu
olup, durak panosunun takılmadığının ve diizenli olarak takip edilmediğinin tespiti
durumda duıak teınsilcisine cezai işlem uygulanır.

. Durak Toısilcisi Durak karar Defterini düzenli olarak tutmakla yiiılciimlüdiir.

. Durak karar defteri Belediye zabıta Müdürlüğü tarafından onaylı olacak ve kaıar
defterinde silme, kazıma ve sayfa koparma kesinlikle yasaktır.

. Durak çalışanlan tarafından oy çokluğu ile alınan karar, eğer yönetmelik hükümlerine
göre uygun değilse alınan kaıar yok hükmündedir.

. Durak temsilcisinin oy çokluğu ile almış olduğu ve zabıta Amirliğinin uygun bulduğu
karara durak çalışanlannln hepsinin uyması zorunludur.

. Her durakta durak temsilcisi tarafindan yapılan yazışmalann ve evrakların saklandığı
evrak dolabı olacaktır.

TAKSi DURAK KONTEJANLARI

Madde 41:

15. Ulaşım planlaması gereği; duraklarda araç eksiltme, arttrma, duraklan birleştirme,
durak yerlerini değiştirme veya duraklann kaldınlması konularında 5393 sayılı
Belediye Kanunun 15. maddesinin (p) bendine istinaden Bozcaada Belediyesi
Encümenince karar verilir.

16. Bozcaada Belediyesi denetimi altında bulunan mevcut taksi duraklarının araç
kontenj anları aşağıdaki gibidir.

s.No. DURAKADI

. Merkez TAKSi 5 ARAÇ

ARAÇ KONTEJANr
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Taksi durak kontenjanları Belediye Encümenince belirlenmektedir.

şİKAvETLERiN DEĞERLENDİRiLMEsİ

Madde 42: Tiirk Ticaret Kanunu, Borçlar Kanunu, Büyfüşehir Belediye Kanunu ve
Karayollan Trafık Kanunundaki işletenin ve durak sahibinin sorumluluğuna ilişkin hükümler
ile taşımacı ve taşınan arasında ruku bulabilecek anlaşmazhkların giderilmesi amacıyla
açılacak davalara ait hususlar saklı kalmak kaydıyla; bu madde hfüiimleri ile bu
Yönetmelikteki diğer hükiimlere uygun dawanmadıkları anlaşılanlarla ilgili şikAyetler Zabıta
Amirliğince değerlendirilir.

CEZA VERMEYE YETKİLi ORGANLAR

Madde 43: (T) Plakalı ticari taksi sahipleri ile şoltirleri bu yönetmelik hfüiimlerine göre,
aşağıdaki kurum görevlilerince denetlenebilir.

. Emniyet Görevlileri,

. Jandarma komutanlığl Trafik ekipleri ve Özel kanunlarla Denetim yetkisi Bulunanlar,

. ulaştırma Bakanlığı Bölge Müdürlüğü görevlileri (karayollan Taş. kanununa giren
konularda)

. zabıta Amirliğine bağlı Belediye zabıtalan mevzuatlan çerçevesinde her tiirlü
denetimi yapar.

. Belediye zabfu Ekiplerince yapılan denetimlerde tespit edilen eksiklikler rapor haline
getirilir ve düzenlenen tespit raporunun bir sureti yönerge gereğince gerekli
yaptınmlann uygulanması için Bozcaada Belediye Zabıta Amirliğine bildirilir.

. İdari para ceza|arı kabahatler l(anunu, karayolları Trafik kanunu ve yönetmeliği.

Karayolu Taşıma Kanunu ve Yönetmeliğinin ilgili hükümleri çerçevesinde uygulanır.
. Ticari Taksi sahipleri ve si-irücülerinin yönetmelik hiikiimlerine aykın olarak işlemiş

oldukları her kusurda, 1608 Sayılı Kanun hiikiimleri uygulanır. Bozcaada Belediyesi
Zabıta Amirliğince diizenlenen zabıt varakalan Belediye Encümenine gönderilir.

. Mali İşler Müdürlüğünce Encümen kararının tebliğinden itibaren yasal süre zarfinda
ödemenin yapılması zorunludur. Ödeme yapılmadığı takdirde; Mali İşler
Müdtirlüğünce ödeme emri dtizenlenir. Bu süre içerisinde ödeme yapanlaıdan 6183
Sayılı Kanun hükümlerine göre tahsilAt yapılır. Verilen 7 takvim günü süre sonunda
ödeme yapılmayarı araçlar Zabıtasınca otoparkta bağlanrr. Cezah tahsilAt yapılıncaya
kadar araç otopalkta kahr. Çekici ve otopaık ücretleri araç sahibi tarafından ödenir.

. Ödemenin zamanında yapılmamasından dolayı otoparka bağlanan araçlann Ticari
Taksi Çalışma Ruhsatı Encümen Karan ile iptal edilir.

. Ticari taksi işletmecilerine veya sürücülerine bu yönetmelik hükümlerine göre her
türlü ceza Belediye Encümeni tarafindan verilir,

. vatandaş denetimi; vatandaşların taksi aracıyla ilgili olan ve bu yönetmelik konusuna

hizmetlerle ilgili şikAyetleri, Belediyeye yazılı olarak yapılacak ve şikAyet
dilekçesinde; şikAyetin konusu, aracın plakası, yeri, tarih ve saati ile şikayetçinin adl

soyadı ve açık adresi bulunacak; aynca şikAyete konu olan olaya ilişkin varsa iki
tanığın adı soyadr ve açık adresleri bildirilecektir. Bu usule uygun olmayan şikdyetler
Belediyece dikkate ahnmaz.

. Meslek odası Denetimi; Meslek odası yönetim kurulunun görevlendirileceği

Denetim Görevlileri tarafından yapılacaktır.
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. Meslek odasından ceza uygulanmasl amacıyla gelen yazılı talepler, Belediye
Encümen karan ile uygulaırr.

. Çekici ve otopark ücretleri araç sahibi tarafından ödenir.

irinaz

Madde 44: Ticari Taksi işleticisi bu yönetmelik hükiimlerine göre verilmiş yaptınmlar
hakkında, bildirim tarihinden itibaren 15 (onbeş) giin içinde İtiraz Ezine Mahkemelerine
yapılır.

TEBLİGAT ADRESİ

Madde 45: Ticari taksi işleticisi kendilerine yapılacak tebligata esas olarak tebligat adresini,
kendisi ile istihdam ettikleri personelin ikametgAh adreslerini ve değişiklik olduğunda yazıh
olarak beyan etrnek zorundadır. Bildirim olan adrese tebligat yapılmış sayllır.

SORUMLULUK

Madde 46: (T)Taksi Durağı Çahşma Ruhsatı sahipleri ve si,irücüsü her tiirlü faaliyetleri
nedeni ile doğacak mali, hukuki ve cezaı sonuçlardan doğrudan sorumludurlar. Bu nedenle
Belediye'ye herhangi bir sorumluluk atfedilernez.

cEZALAR

Madde 47:

. Çalışma ruhsatı verilen araç sahipleri bu yönetmelik hükümlerine aynen uyacaklannı
kabul ederler. Bu yönetmelik hükiimlerine uymayan işleticilere ve araç sürücüsiine,
parka çekme, para cezasr ve ruhsat iptali cezaları uygulanır. Cezalar Denetim
görevlilerince diizenlenen tutanaklara dayanılarak Belediye Enciimenince karara
bağlanır.

. idari yaptırım karar Tutanağı, bu yönetmelikte belirtilen ve aynı zamanda da aşağıda
maddeler halinde yazılan talimatlara uymayan araçlara ve/veya araç sahiplerine;

. Yönetmeliğe aykın hareket edenler hakkında; 5393 sayılı Belediye Kanunu, 2918
sayılı Karayolları Trafik Kanununu, 4925 sayıh Karayolları Taşıma Kanunu, 1608
(l51) sayılı Umuru Belediyeye Müteallik Ahk6mı Cezaiye Hakkındaki Kanun, 5326
sayılı Kabahatler Kanunu, Karayollan Trafik Yönetmeliği, hiikümleri gereğince
aşağıda maddeler halinde verilen yasal işlemler uygulanır:

32. l'inciTip ceza,5326 sayıh Kabahatler Kanunu'nun 32.maddesi uygulanır.
33.2'inciTip cezao taksimetre açılış rayicinin 150 katı para cezası ile birlikte Araca 15

gün trafikten men cezasr uygulanır. Araç belediyenin otoparkına çekilir.
34. 3'üncü Tip ceza, taksimetre açılış rayicinin 300 katı para cezası ile birlikte Aıaca 30

giin trafikten men cezası uygulanır. Araç belediyenin otoparkına çekilir.
35. 4'iincü Tip ceza, Belediye Hukuk İşleri Müdürlüğünün görüşü doğrultusunda Çalışma

Ruhsatı ve (T) plakası iptali cezası uygulanır.

. T PLAKALI TiCARİ TAKSi CEZA YAPTIRIM CETVELi
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Suç niteliği içeren eylemler ve uygulanacak cezalar aşağlda belirlendiği gibidir.

S.No Suçun Niteliği

Belediye Meclis karanna göre belirlenen
1 Taksimetre tarifesini taksimetre cihazına

işlettirmemek. (Ayar yaptırmamak )

o Teknik özelliklerini yitirmiş aracın onanmtnt
" yapmadan selere çıkmak.

Yolcu ve araç güvenliğini tehlikeye düşürecek
9 biçimde uygunsuz ve yüksek hızla araç

kullanmak

Kirıi Araçıa Sefere Başlamak :,:l:''''
Sürüctinün Sefer Sırasında Sigara içmesi ll:;''''
Yönetmetikte belirtilen kılık-kıyafete uymamak L};' '''
Durağı dışında gereksiz bekleme yapmak, 1'inci Tip
nizami yanaşmadan yolcu almak, indirmek vb. Ceza
Hareket programına uymama ( mücbir sebepler 1 'inci Tip
hariç) Ceza

Yolcuya hakaret etıne veya kötti dawanma |::;' '''
Araç

ılk seferde

1 'inci Tip
Ceza

1'inci Tip
Ceza

Üçüncü Dördüncü
Tekrar Tekrar

4'iiıııcü Tip
Ceza

3'üncü Tip
Ceza

3'üncü Tip
Ceza
3'üncü Tip 4'üncü T:ı
Ceza Ceza

4'iiıncü Tip
Ceza

4'üncü Tip
Ceza

Sürücünün ..... 4 uncu llD
lstenj- - leza
Ç'ıkanlması

4'üncü Tip
Ceza

3'üncü Tip
Ceza

İkinci
Tekrar

3'iirıcü Tip
Ceza

2'inci Tip
Ceza
2'inci Tip
Ceza
2'inci Tip
Ceza

2'inci Tip
Ceza
2'inci Tip
Ceza
3 'üncü Tip
Ceza

j1!l']n"u'u 3,üncü Tip 4,üncü Tip
Kadar L'eza Leza
seterden
Merı

1 n Denetim Görevlilerine hakaret etmek veya kötii 1 'inci Tip
muamelede bulunmak ceza

2'inci Tip
Ceza

2'inci Tip
Ceza

siirücünün
İşten

Çıkanlması

2'inci Tip
Ceza

2'inci Tip
Ceza

2'inci Tip
Ceza

1 1 Alkollü araç kullanılması
2'inci Tip
Ceza

Denetim Görevlilerinin Talimatlarına uymm* 
1,inci Tip12 Ceza

Taksi durağı çalışma programını erken tatil 1'inci Tip
l J etmesi ceza

Aracın parka çekilmesi için tebliğ yapılmasına 4'üncü Tip
t 't rağmen aracın otoparka gönderilmemesi Ceza

Bozcaada Belediyesi ve bağlı şirketlerle ilgili her
tiirlü ilan, reklam ve duyuruyu araçlarda l'inci Tip

l J 
muhafaza etrneme, tahribi halinde yenisini Ceza
astırmama
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16

1,7

18

19

Karayolları ve Trafik Yönetmeliklerine göre
araçlarda aıanacak özellikleıden herhangi birini
yerine getirmeınek,

Telp ve Radyo çalmak, Havalı Koma
kullanmak( çalmak) vb.

Toplu olarak direniş yapmak, taşımacılık
yapmamak, Taşımacılığı aksatmak, gösteri
yapmak vb. eylemlerde bulunmak.

Mazeretsiz olarak yolculuğu yanm bırakmak.

l5 günden fazla mazeretsiz olarak durağa
gelmeme.

(T)plakası Enciirnen Karan ile iptal edilmesine
rağmen ticari plakayı teslim etmemek

Ticari Taksiyi depolama yerinin haricinde gelişi
güzel park etmek

Yönetmelik hükiimlerine aykrn sürücü
çalıştırmak
Durak Temsilcisinin belirlediği sıraya riayet

1 'inci Tip
Ceza

l'inci Tip
Ceza

2'inci Tip
Ceza

l'inci Tip
Ceza

Araç
Yapılıncaya
Kadar
Seferden
Men
2'inci Tip
Ceza

4'üncü Tip
Ceza

2'inci Tip
Ceza

4'ihcü Tip
Ceza
2'inci Tip
Ceza
2'inci Tip
Ceza

Taksimetre
açılış
ıalcinin
300 katı
para cezasl

3'üncü Tip
Ceza

4'üncü Tip
Ceza

3'üncü Tip
Ceza
3'üncü Tip
Ceza

Taksimetre
açılış
rayicinin
600 katı
para cezası

21

24

Belediye Encümen karan veya il trafik komisyon 3'iirıcü Tip 4'üncü Tip
karan olmadan duraklarda çalışmak Ceza Ceza

Belirlenen Yolcu Taşıma Ücret Tarifesine l'inci Tip 2'inci Tip 3'üncü Tip 4'üncü Tip
Uymamak Ceza Ceza Ceza Ceza

Denetim görevlilerine silahlı ( ateşli veya kesici) 4'iiıncü Tip
saldında bulunmak.

Çalışma ruhsatı olmadan ticari olarak çalışmak

Kendi durağı dışındaki duraklarda izinsiz olarak
yolcu taşımacılığı yapan Taksiler,
Ana caddelerde tepe lambası açık şekilde
bekleıne yapmak

5 giinden faz|a mazeretsiz olarak durağa
gelmeme.

Ceza
2'inci Tip
Ceza
1'inci Tip
Ceza
1 'inci Tip
Ceza

l'inci Tip
Ceza

4'üncü Tip
Ceza

30

31

3'üncü Tip 4'üncü Tip
Ceza Ceza

Taksimetre
açılış
raf cinin
1000 katı
paıa cezası

l'inci Tip 2'inci Tip
Ceza Ceza

1'inci Tip 2'inci Tip
Ceza Ceza
1'inci Tip 2'inci Tip

4'üncü Tip
Ceza

3'iincü Tip
Ceza

3'üncü Tip 4'üncü Tip
Ceza Ceza
3'üncü Tip
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etmeme

32 Durağn ortak giderlerine katılmama

33 Belediyeden izin alınmadan etkinlik yapmak

Durak temsilcisinin Zabıta Müdiirlüğiiırıe aylık

34 nöbet çizelgesini göndermeınesi

Taksimetrenin altında veya üsttinde ücret almak

İzinsiz afiş, kartvizit bastırmak dağıtmak, kamu
açık alanlara yapıştrmak

Durağa Enciimen kararı ile gönderilen Ticari
Taksi sahibinden hava parası vb. talep etmek

%50 vb. şekilde indirim yapmak, sosyal
medyada paylaşmak,reklam yapmak

Belediyenin beliılediği taksi logosunun haricinde
logo kullanmak

Yönetmelikte yasaklanan, yapılması men edilen
40 ve 1ukandaki ceza maddeleri dışında kalan

uygulama ve davranışlar

Ceza Ceza Ceza

l'inci Tip 2'inci Tip 3'üncü Tip
ceza ceza ceza

Taksimetre
açılış
rayicinin
l00 katı
pafa cezast

Taksimetre
açılış
rayicinin
l00 katı
para cezasl

l'inci Tip
Ceza
l'inci Tip
Ceza
Taksimetre
açılış
rayicinin
500 katı
para cezasl

l'inci Tip
Ceza
l 'inci Tip
Ceza

1 'inci Tip
Ceza

3'üncü Tip
Ceza

4'üncü Tip
Ceza

35

36

3l

38

39

2'inci Tip
Ceza

2'inci Tip
Ceza
2'inci Tip
Ceza

3'iincü Tip
Ceza

2'inci Tip
Ceza

2'inci Tip
Ceza

2'inci Tip
Ceza

3'üncü Tip
Ceza

3'üncü Tip
Ceza
3'iincü Tip
Ceza

4'iincü Tip
Ceza

3'üncü Tip
Ceza

3'üncü Tip
Ceza
Taksimetre
açılış
rayicinin
1500 kah
paıra cezasl

4'üncü Tip
Ceza

4'üncü Tio
Ceza

Madde 48: Bir taksi durağında çalışan kişinin, aynı durakta çalışan kişilerle ul,umlu

çalışmaması, durağın genel kurallarına uymayarak her konuda sorun çıkartmasr veya durak ve

durak dışında menfaat sağlamak suretiyle bazl ruhsatsız kişi veya kişileri durakta veya durak

yakınlarında çalıştırmak suretiyle menfaat sağlamak amacıyla idarenin emir ve yasaklarına

müalefet eden ve bu hareketinde ısrarcı olan kişiler hakkında:5326 Sayıh Kabüatler
Kanununun 32.maddesini ihlal ettiğinden durumun müalli ve yetkili Belediye Trafik zabıta

marifetiyle tespit edileıek tanzim edilecek tutanağm gereği yapılmak üzere Mahalli

Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulabilir,
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HÜKÜM BULUNMAYAN HALLER

Madde 49.

T plakalı ticari taksilerin sevk ve idaresi, çalışma şartlan ve çalışma diizeni, "(T)Taksi Durağı
Çahşma Rüsatı" araç sahiplerinin iş ve işlemleri ile ilgili işbu yönetmelikte bulunmayan
konular hakkında uygulanacak her türlü cezai müeyyide (Ticari taksinin Ticaret ve Sanattan
Men Edilmesi ve Ruhsat İptali ) ddhil Bozcaada Belediye Enciimenini tarafından belirlenir.

yününr-ü«

Madde 50: 5393 Sayılı Belediye Kanununun 15/b ve 18/m Maddelerinde verilen yetkiye
dayanarak hazırlanan iş bu yönetmelik Belediye Meclisince kabul edilip, 301 l sayılı Resmi
Gazete de yayımlanacak Olan Yönetmelikler Hakkında Kanunun 2. Maddesi gereğince
mahalli gazeteler veya diğer yayrn organlarınca ilan edildiği tarihte yürürlüğe girer.

YüRüTME

Madde 51: Bu yönetmeliği Bozcaada Belediye Başkanı yürütür.

GEÇiCİ MADDELER

Madde 52:

Geçici Madde 1: Mevcut araçlar için yönetmelik yayım tarihinden itibaren 1 (bir) yıllık yaş
geçiş sürecinde tamamlanacaktır.
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