
05.06.2008 tarih ve 45 numaralı iyidere Meclisince yayımlanarak Yürürlüğe giren
T.C.

iyiDERE splnoiyBsi
(T) rLAKALI ricıni uxsi işı-rrı,ın yöxnrıııeı,iĞi

Amaç
Mıdde l - Bu Yönetmelik; İyidere Belediyesi sınırlan içerisinde çalışan ve çalışacak olan (T)

serisinden taksilerin hangi koşullar altında ve ne şekilde çalışacaklarınr, bunlaıın işleticileri ile verilen
hizmetten yararlanan kuruluşlar ve kişiler arasındaki ilişkileri, şehir içi trafik güvenliğinin ve
bütilnlüğiiniin sağlanması, uygulamayı yiirütecek ve denetleyecek olan kuruluş ve organıarıİ teknik,
idari koşullarını, yetki ve sorumluluk alanlannı belirlemek amacıyla hazırlanmıştır.

Yasal Dayanak
Madde 2 - Bu Yönetmeliğin yasal dayanağını;
a) Anayasanın l24 üncü maddesi,
b) 5393 sayılı Belediye Kanununun la ve l5/(b),(f),(p) maddeleri,
c) 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu,
d) 6183 sayılı Amme Alacaklan Kanunu,
e) 29l8 sayılı Karayolları Trafik Kanunu,
0 l608 sayılı Kanun,
g) Karayolları Trafik Yönetmeliği,
h) Zabıta Yönetmeliği,
i' 3194 sayılı İmar Kanunu,
j) Araçların İmal, Tadil ve Montajı Hakkında Yönetmelik,

k) Bakanlar Kurulunun Ticari Plakaların verilmesine ilişkin Usul ve Esaslar Hakkındaki
Karar (Son şekli uygulanır).

Tanımlar
Madde 3 - Bu Yönetmelikte:
a) Belediye : İyidere Belediyesini,
b) Zabıta Amirliği, Zabıta Komiserliği veya Memurluğu : İyidere Belediyesi Zabıta

Amirliğini veya Memurluğunu,
c) Meslek Odası: Rize Şofiirler ve Otomobilciler Odasını,
d) (T) Ptaka Taksi: Yapısı itibariyle, sürücüsünden başka en çok yedi (7) oturma yeri olan ve

taksimetre veya tarife usulü ile insan taşımak için imal edilmiş bulunan motorıu taşıtı,
e) AraÇ sahibi: AraÇ için adına yetkili idarece tescil belgesi verilmiş veya süiplik yada satış

belgesi düzenlenmiş kişiyi,
f) Yolcu: Aracı kullanan sürücü dışında araçta bulunan ve ücreti karşıhğı bir yerden başka bir

yere gitmek isteyen kişiyi,
g) Durak : Kamu hizmeti yapan yolcu taşıtlarını, yolcuları bindirmek ve indirmek için

durakladık-lan işaretIe belirlenmiş yeri,
h) TaŞıma sının (kapasite): Bir aracın güvenle taşıyabileceği en çok yük ağırlığı veya yolcu

sayısını (koltuk başına kişi),
i) Si,lrücü :.İşleticisi tarafindan aracı sürmekle görevlendirilen alaç sürücüsünü,j) Ruhsat: İşleticilerin İyidere Belediyesi veznJsinden ve Zabıta Amirl iği, Zabıta Komiserliği

veYa Zabta Memurluğundan harcını yatırarak alacakları ve her yıl Yönetmelik htıkiımlerine göre izlenecJk
olan (T) plaka taksi işletme belgesini,

k) Taksimetre : Takıldığı taşıtın özelliklerine ve ayarlandığı tarifeye göre, taksi müşterisi
tarafından ödenecek para miktannı, açık olduğu süre boyunca, belirli bir sııratin alİında kat edilen
mesafeYe Ve taŞıtın işgal edildiği süreye bağlı olarak kendiliğinden hesaplayan ve s1iıekli gösteren ölçü
aletini,
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l) Bilet ücret ve tarifesi: 5393 saylı Belediye Kanunu'nun ..Belediyenin yetkileri veimtiyazları" başlıklı l5l(p). maddesine göre beİirlenen biİet ııcret ve tarifesini,
İfade eder.

Kapsam
Madde 4 - Bu Yönetmelik, il ve ilçe trafik komisyonu kararları, Zabıta Amirliği, ZabıtaKomiserliği veYa Zabfa Memurluğu ve Şoftırler Odasınca duraklaıı ve sayılan belirlenen iyidereBelediYesi sınırlan iÇinde, çalışacak taksİleri kapsar. Bu Yönetmelikte herhangi bir kişi veya kuruluşagetirilen Yükİimlülük o kiŞi veya kuruluşun herhangi bir mevzuatla tabi olduğİ ytıttınİİuİtıtı.rina.n

masuniyet veya muafiyet sağlamaz.

Başvuru biçimi, Mürıcaat Süresi ve İtk Aşama
, _Madde 5 - Q G) Rlaka ticari taksi çalışma ruhsat, talep eden, ticari taksi sahiplerinin vearaÇlarının KaraYollaıı Trafik.Yönetmeliginde belirtilen ş".tı., 

"şln,u.,'İ.*tİıol ç"İİ.a ruhsatı talepeden (T) plaka ticari taksi sahibi dilekçesine, kendisine vf sahibi bulundJgu ;;;";;,'
a.l) Nüfus cüzdanı fotokopisi (T.C. Kimlik No. lu) ve Nuı* .Ira-, o-öi.ı,
a..2) ikametgah belgesini iiügiii mevzuatınagör; Muhrıı" Mrh;;;;;iigiıi nijru,müdürlüğ(inden alınmıŞ ve en az 6 ay önceden itibaren iliOere ııçesı sınırlan içerisinde o1urduğunubelgeleyen)
a.3) Oda kaydı ve şoliirler. odasından hangi durakta çalıştığına dair belge,
a.4) Adli sicil kaydı sorgulamasını,
a.5) Vergi Kaydı veya yoklama tutanağını,
a.6) iki adet fotoğr afını (son 6 ay içerisinde alınmış),
a. 7) Motorlu araç tescil belgesini (Araç ruhsat1),
a.8) Sürücü belges lnl (En az B sınıfi),
a.9) Karayolları Trafik kanunu zorunlu mali sorumluluk poliçesini (Süresi geçmiş olmayacak),a. l0) Belediyemiz den borcu yoktur belgesi ve Belediye sicil numarasını,
a. ll) (Değişik:01.06.20r0 tarih ve,l3 no.1u kararı ile yürürlükten kaldırılmıştır.)Ruhsat

esal<lı+aa*tiŞamesmi
a' 12, (DeğiŞik:01.06.20l0 tarih ve 43 no.|u kararı ile yürürlükten kaldırılmıştır.) Bir adetdosya, Eklemek mecburiyetindedir.
b) Zabfia Amirliği, Zabıta Komiserliği veya Zabıta Memurluğu: iyidere Belediyesi (T) plakaticari taksi iŞletme Yönetmeliği çerçevesinde siste-me iİk olarak geçilmesi ;ş;".;;;;İi."caat dilekçelerive ekleri üzerinde yapılan inceleme sonucunda, bu yönetmelige göre çaIışmaları uygun görülen (T) plakaticari taksi ve sahiplerini beIirler,
c) BaŞvuru sahibinin olmadığı durumlarda Noterden alman vekaletnameler ile başvuru sahibiadına yapılan başwrular da geçerlidir.

d) Belirlenen ticari taksi_ ve hak sahiplerine ticaıi (T) plaka taksi işletme ruhsatt ZabıtaAmirliği, Zabıta Komiserliğ_i veYa Zabıta Memurluğunca tanzim edilir. Ruhsatta işleticinin adı, soyadı,baba adı, doğum Yeri ve doğum tarihi, ikametgah uj."rİ, ,uşu,n plaka numarası, motor ve şasi numarasıve kaç kişilik olduğu (koltuk sayısı),durak adı ieya nr.u.u., yazılaraktasdik edilir.e) Ticari (T) Plaka. taksj jllglme sahipleri sisteme iık 
"üu."k ;;çiİ;;;i aşamasından sonıasadece bir (l) araç için ruhsat talep edeb-ilirler,

f) (DeğiŞİk ı 02ll2l2020 aarih ve 6l sayrlı meclis kararı) Bu yönetmelik yürürlüğegirmeden önce mükteseP hak,olan olarak mevcut olan 1İ) plaka araçlarda, İi.,".'"-ııı. olarak geçilmesiaşamasında ruhsat düzenlenirken model yaşı ,uanmaz ancak 2ol ı yılında ,o*r.oa"l yaşı l0 yaş vedaha fazla olan aıaçları yıllık ruhsat ve vize İşlemi yuprlİu.
g) Sisteme ilk geÇilmesi aşamasında, İak sahipleri duraklar arasında yer değiştirme
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::İ?:'l'"1\lj'ak bu duruma muvafakat gösterildiğine dair, karşılıklı olarak Belediyeye dilekçeVenlmesı şaİtİtr.

h)T plakalı ticari taksi işletme ruhsatlan tek kişi üzerine olabileceği gibi hisse oranlanınbelirten Noterden diizenlenmiş ortaklık sözleşmesi ile en çok 2 ortaklı da olabilİİ. İu tür başvurulardakiŞinin veYa ortaklann tamamının yönetmelikte belirtilen ş-artları taşıması g.."ı.İ.. rİşi veya ortaklardanherhangi birinin durumu Yönetmeliğe. uygun olmadığı takdirde Beledİyece taşİ},u lrnl verilmez.BelediYeYe baŞvurmadan ve Enciimen karan alınmadan yapılan sahşlarda ,ut,n uıun bu satıştan, ortakalmalarda ortak olan bu hisse devrinden dolayı hak sahibi olamaz.
i) Sisteme ilk olaıak geÇilmesi aşamasında müracaat süresi bu yönetmeliğin yürürlüğegirdiği tarihten baŞlaYarak 31.12.2008 tarihinje sona erer. Müracaat süesinin uzatılmasına iyidereBelediye Meclisi yetkilidir.

j) Düzenlenen ruhsatlar sahibine verilir.
Bu Yönetmeliğin 5/i bendinde belirtilen sürenin sona erdiği tarihten sonra, ruhsatsız çalışan(T) plakalı ticari taksiler faaliyetten men olunur.

Ruhsat Vize İşlemi
Madde 6 - a) T. Plaka ticari taksi işletme ruhsat belgesinin her yılın ocak ayı içerisinde vizeişleminin yaptırılması mecburidir.
b) Geçmiş yıllarrn ruhsat harçları ödenmedikçe vize işlemi yapılmaz.
c) (DeğiŞik ı 02l|212020 tarih ve 6l sayılİ meclis kararıİ 10 yaş ve üzerinde yaşı olanaıaçların vize işlemi yapılmaz ve bu araçlar faaliyetten men edilirler.
d) Rüsat vize edilirken ticari taksi işleticisinin vize harcının birinci taksit makbuzlarım,

adres değişikliği halinde ikametgah belgesini zabita komiserligine vermeleri ge*ü.ırı.ai..e) ocak ayı iÇe_risinde_ ruhsat vizesini yaptırmayan ruhsat saliibine Zabıta KomiserliğininveYa Memurluğunun tutanağı ve Belediye Encümen 
'kararıyla 

o yıIki ruhsat r,..rn,n tamamı peşinalındıktan baŞka ruhsat harcının.yansını cezalı olarak p"şin yuı..aı. ı."ş"ı.yı, §;;; "y, 
sonuna kadarsüre verilir, Şubat aYı iÇerisinde de ruhsat vizesini yaptırmayan ruhsat sahibine Zabıta Komiserliğinin veyaZablta Memurluğunun tutanağ! ile Belediye Encıİmenince'bu defa o yılki -h*t t61.,n, tamamı peşinalındıktan baŞka, ruhsat haıcı kadar olan miktar cezalı olarak p"şin yut,rİİ.ut İ.;İryı; Mart ayı sonuna

9d1 'g'. verilir. Mart ayından sonraki vize müracaatı kabul 
"diırn.. 

u, Liirlu Amirliği, ZabıtaKomiserliği veYa ZabıIa Memurluğunun tutanağı üerine Belediye Encümenince 1şı.urn iptaline karaıverilir.

. OBelediYe Encümenince ruhsatı iptal edilen ruhsat sahibi ve aracı faaliyetten men edilir. Budurum ilgili meslek odası ile trafik tescil denetleme büro amirliğine uiıai.ıı...[ g...kli önlemlerinialmaları sağlanır.

C) BelediYe Enctimen karan ile ruhsatı iptal edilen ruhsat sahibinin iyidere Belediyesisınırlan içerisinde bir daha ticari taksi kullanmasına ve çalıştırmasına müsaade edilmez.

Ruhsat Harçları, Devir ücretleri ve Hususiye Alma Usul, Esas ve Ücreti

Madde 7 - a) Ticari taksi ruhsat harçları ve devir temlik ücretleri her yıl ocak ayındaBelediye Meclisince tespit edilir.
b) Tespit edilen ruhsat harcı ve devir temlik ücretleri bir (l) yıllıktır.
c) Ruhsat harÇları araçların kapasite ve koltuk sayıstna ğtır" tıa*i.. (şofbr koltuğu hariç|,2,3,4,5,6,7 koltuk sayısına göre)
d) Ruhsat harçları ocak, Mayıs ve Eylül Aylarında olmak üzere üç (3) eşit taksitleödenir.
e)(DeğiŞik 11.06.2020 tarih ve 28 no.|u Meclis Kararı ve 02tl2l2020 tarih ve 6l sıyılımeclis kararı)) Devir temlik ücretleri tamamı peşin olarak ödenir. ı"şİn oı-J oJ.nmesi durumunda
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herhangi bir indirim yapılmaz. Devir Temlik Ücreti 2500 Tl.dir. Bu tutar Meclis karanyla değiştirebilir.Veraset yoluyla intikal ve 65 yaş üzeri nedeniyle kanuni mirasçılarına devir edeceküerden herhangi birücret alınmaz. l0 Yaş Şartı aranır. Bu şahıslara 90 gün süre tanınır.
f) Ruhsat harÇlarının birinci taksitlerini süresi içerisinde ödemeyenler hakkındaYönetmeliğin 6/e maddesi ltikilleri] ikinci ve üçüncü taksitini sıiresinde oo"..y.rı". hakkında 6l 83sayılı Amme Alacaklarının Tahsil usulü Hakkında kanun hükümleri uyguıanır. '
g) FaaliYeue bulunan ticari taksi sahibinin *u.,n, hu"ruriye alma başvurusu yapmasıdurumunda başwrusunun belediye encümenince uygun görülmesi halinde zooo,oo.<itiuintürklirası)TL

hususiye alma ücrelinin peşin olarak alınır. Süre aoTmaaan hususiye dönme başvurusu yapabilir, hususisüresinden önce tekar ticari faaliyete başlama kararı alırsa herhangi iir geri tio... vuplı.ur.h)Ticari araÇların hususiye dönüştürülmesi süresi-tam ;İ İr;;-;. [atları) olarak ve enfazla 3 (üÇ) Yıt olarak belediye enciimİnince beİirlenir.l yıldan lazla .İi..ıı İr"İriy. uıma başvurulaıındaher bir Yılın 2000,00,-(ikibintürklirasl)Tl ile çarpımı ile ücretlendirilmesi yapılır ve bu ücret peşin olarakalınır, Plaka sahibi tarafından hususİ süresind* ön.. tekrar ticari faaliyete başlama kararı başvurusuyapılırsa herhangi bir geri ödeme yapılmaz.
i) BelediYe Gelir Ücret Tarifesi ile birlikte her yıl belediye meclisince belirlenir.j) (DeğiŞik l 02ll2l20.20 tarih ve 6l sayılı mİclis kararı) os vaş tızeı ve araç değişikliğitalebi_nedeniYle YaPılan hususiye alma başvurularında en fazla 60 g-(".;.iy;,jİ'a stiresi tanınır ve busebePle YaPılan iŞlemlerden Hususiye alma ücreti talep edileme"z. r*ııy"İ.;;;İ. durumunda herhdlükdrda araç model yılı l0 yaş olarak aıanır.
k) Ticari Taksi ruhsat, vize, devir, hususi süre sonrası faaliyete başlama gibi işlemlerintümiinde aıaÇlaı iÇin l0 YaŞ model şartı aranır, aracını sıfır araç ile yenilemek isteyen işleticilere ilave 1 yıldüa faaliyeı süresi tanınıı.

T Plaka Ticari Taksilerin Çalışma Şekil|eri, Sahiplerinin çalışacakları Durak ve

. Madde 8 - (Değişik , ovouoor|lZİ,T'l"Tİ.Jİ}İ"İ1".ıi, ku.r.9 Tiirk ceza Kanunu gereğikamu görevinin yürütülmesine engeJ. suçlaı, topluma karşı suçlar ile yüz kızartıcı suçlardan, TCK.l02(Cinsel Saldın_Suçu), l03(Çocuğl,çin:eı istismar Suçu), J.4(Reşit oimayanıa cin.J'iıışı" ,rçrj, iöj(Cinsel Taciz SuÇu), l09 (Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma İuçu), ıÖrİİy;ş;"u veya UyarıcıMadde jma! ve Ticareti suÇu;, ibo. Pyrİtr-., ,Ş Ülar., vuao.'rrııun,ı.arni iolaylaştırma Suçu)madrleden dolayı affa uğramıŞ, olsa bile hüküm giymemŞ olmak ve asli kusurlu ,. Liıirçıi olarak ölümlütrafik. kaz,alanna J<arıŞmamıŞ olmak, alkollü oı*İk u.aç ı<uııanma ve hız kurallarınİ itııaİ neoenıyıe stıructıbelgeleri birden fazla geri alınmamış olmak ve ticari tajıt kullanım belgesine.Jlp oırul ş*, iı.,a) iık olarak sisteme geçilmesi aşamasmda müktesep hak sahipleri Belediyemizden T
Plaka ticari taksi ruhsatı alabilmeleri ve durak yerıerİ ile adedinin uelirlenmesinJe T"hr* odasının kayıtve belgeleri geÇerli oluP, trafik tescil ruhsatlarındaki kayıtlara göre ruhsat tanzim edilecektir.

b) Daha sonraki aŞamada, ulaşım planlaması ğereği, duraklarda araç .kriı,.., afitırma,duraklan birleŞtirme, durak Yerlerini değiştirm; veya durakla.ın kaldırılması 1oruı*,nou 5393 sayılıBelediYe Kanunu^Yönetmeliği yünirtüğe gi.İn..y" kadar iyidere Belediyesi En.ti."nl vİtı.iııair.c) ŞoftrIer Odası üyeliğini kaybeden şofiir esnafını Belediye Z.b* İ;;;;.ıiğine veya ZabıtaMemurluğuna bildirir. Bu dıırum Zabıta Amirliği, Zabıta Komiserliği ;.y" 

'ra;;; 

Nİ;;urluğunun tutanağıile BelediYe Encümenine sunulur, Belediye E-ncümeni iki (2) ay-içerİsi"a" u, 
"ı.rİİaigini 

gidermesiniisteYebilir, iki aY stıre sonunda bu sorun ğideriımez ise 2abıta amirİlgi, zuu,tu ro.ir"rliği veya ZabıtaMemurluğunwı bildirimi ile ryh9lt iptalinİ gidilir. Ruhsaı iptal eaiıeİıerle İıgİıİ ur'vor.,.eliğin 6 ncımaddesi (f) ve (g) bentlerinin ilgili htlkilmlerİuygulanır.
d) Ticari Taksi Plakasl_ sahibi her i§letmeci muhakkak ilçemizde faaliyet gösteren bir taksidurağının üyesi olmak durumundadır(aracını huiusiye donüşttirenler dahil). Durak üyeliği bulunmayan TPlaka sahiplerinin işletme ruhsatı iptal edilir.
e) (DeğiŞik : 0ll!!l!O^Z,l^ larih ve 37 sayılı meclis kararı) ilçemizde bulunan her taksidurağlnın yaz ay|arı için 20:00-06:00 arası, kış ayları için 18:00-06:00 -u., arrut u Nöbetçi taksi
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}",H:;,Til;aİi: 
***' ay nöbet listesini vaktinde Zabıta Amirliğine durak başkanhğtnca teslim

f) (DeğiŞik : 02ll2t2.02.| tarih ve 6l sayıIı meclis kararı) Ticari taksi işleticisi veya şoftirüseYir esnaslnda üzerinde resmi bulunan tanıtıcı kirıİlik t".t., İ"yrrİa"' *r.Ö*.,,"in üst kısmındarahatlıkla gönilebilecek bir yeıine takmak zorundadır.
g) (DeğiŞik : 02ll2l202l tarih ve 61 sayılı meclis kararı) Ticari taksi işleticileri yaz aylarındaüst beYaz veYa lacivert gömlek,_ alt siyah veya lacivert tercihen ı.u,nuş ,"yu t.İ."'İ*,oıo", kış aylanndaüst belaz veYa lacivert gömlek, tızerine koyu renk hırka u.vu ıruİuı., 'aİ';'İdİ;;y. 

lacivert kumaşPantolon gömlek giymek ve klavat takmak zorundad,.. oİni ,uı.aı h".iç;;i ul ;,;;i;; yasaktır.

T Plaka Ticari Taksilerin Model, Plaka ve Devir İle ortak Alınması İşlemleriMadde 9- a) (DeğiŞik | 0ll06l20t0 tarih ve 43 sayılı .".ıi. k;-Ö'T plaka ticaıi taksiçalışamaz hale gelerek, seferden çekilmek .orunda ı.ai,na,g, veya model değişikliği yapıldığı takdirdeiŞletme ruhsatı en Çok 7 (Yedi) YaŞındaki y.ni uru"u uı,İ*İrr,u.,"t oıarak sadece-rİırruİ u"ıg. ücreti alınır.b) Model değiŞikliğinden dolayı ruhsat verilecek -u"," ışı",İ.İ.İ,'İ.u.,n,n motorlu araçtescil belgesinin tescilinden itibaren- otuz (30) ğün iç;rİ;inde tesciı ueıjesİ've-Jiı"ı.Ğll" Zabıta Amirliği,Zabtta Komiserliği veYa Zabıta..Memurlugugİnu ,ntırucuat etmesi gerekmektedir. Süresinde müracaatetmeyenler hakkında bu yönetmeliğin 15 inci ıiaddesindeki hüktimler ;yg;ır-;'--- "
c)BelediYe Enciimeninin bilgisi dışında T ptaka 

.ticari ,uf.i İGİ." ruhsatı araçla birliktesatılamaz, devredilemez, Denetlemeye y.-tkiıi kişiı"r"., denetim .rnusrnda s.Ür.a., alınan işletmeruhsatı, motorlu araç tescil belg_esi, verği kaydı ve iıgiİi 
"a"r,r'İ.y,;;;;;;rl#İr" tutmaması halindedurum Enctimene bildirilir, Eniümen .-ukt, pu.u ..rİ., ıı. birlikte'durumun a,ır"ı,İİn,,".i için otuz (30)gün süre verir, otuz gün süre sonunda sorun giderilmez ise ruhsat encüme;;İ ;i;;;ii;.d) Yönetmelik gereği iptal edilen T plaka ticari t"k.i İ;ı;;'l;in belgesi (ruhsat)velveYa T Plaka sahiPleri bu durumda ııÇtıİ ııal, .*ur, )iyun ve benzeri bedel talebinde bulunamazlar.

kurumdan rJ]#İ:{ljJJ*.,:1::'"o' 
satılamaz kaydı 1hacizl ""; a;;-k;İ;;rııdığına dair iıgiıi

f) Aracım iŞletme ruhsaü ile birlikte satacak veya devredecek yada sadece işletme ruhsatımdevredecek hak sahibi dilekÇesinde devredeceği ı.işİvi a. ielirtmek ,r..ii li-a.ı"oiye Encümeninemüracaat eder, Encümenden devir karannın ç,kİu, dr-.unda, Belediye v..İirln." İ". yıl tespit edilen"Devir Temlik" ücretinin BelediYe veznesine ıamam,nın peşin tıdeaiglni'gt stere;l'*leÖi ıur-, ve istenenbelgeleri Zabım Amir|iği. Zabııi Komiserliği veya zuu,İİ lvl..rıugunu i.rıi, .i..rİ durumunda işletmeruhsatı Yeni sahibi adına tanzim edilir, eski-sahiÜi ad,na o y,ıı<i ıuhsat ve vize harçlannın ödenmiş olmasıŞarttır, Yeni hak sahibi o YıIki ruhsat harçlarını ödemek zorundadır, yıllık ulr" tı"r"İı".ınİ ise ödemeyi takipeden diğer takvim Yıh iÇerisinde ödemeye uaşıu.. o.ui.-temlik ücretinin ,u.u-,nı 
-tıa..edikçe 

işletmeruhsatlm Ve aracım bir baŞkasına devretmesine izin ,".ii.er. Devir işlemlerini" s".ii.", karanntn tebliğtarihinden itibaren 30 gün iÇerisinde tamamlanması ş"*,.. :O gün içerisinde ior"r.*ıig. uygun olarakaracınl veYa evraklarınl tamamlamayan_alıcı kişi veya kişilere_-bu vör.mJİe;İİ in-ci .aaaerinae y.,alan, ilgili cezai hükümler uYgulanır ve. Zabıta A;irıiİİ İabıta.Komiserııgi 
""y" 

z"[,t" ı,ıemurluğunca 30günliü ek siire verilir, Bu süre zaıfında da gerekenlJr'ıa-amıanmuz ise T plaka ticari taksi işletme izinbelgesi (ruhsat) en Çok 60 gün süe ile askıyJalınır r. u.urn duraklarda çalışmasına izin verilmez, bu süresonunda da gerekenler tamamlanamaz ise çalışma .uhsat, İptaı edilir ve s"ı"Jiy.-i; ,eznesine yatırmışolduğu resim ve harÇlar BelediYemize başİa borçlan ,u.r..uhrup edilerek geriye kalan kısım iade edilir.Evrakların askı süresi içerisinde tamamlanması haıind" -hsut tanzim edilir.g) Adına iŞletme ruhsatı tanzim edilecek malikin bu yönetmelikte belirtilen şartlan haizolması şarttır, Y_önetmelik şartlannı haiz olmayan .uıiı.ı..-ua,nu ruhsat ıanzim edilmez.h) ortak almak isteYen.'. onuk girmek isteyen Noterden alınmış ortaklık sözleşmesi ileBelediYeYe dilekÇe ile müracaat. eder,._Yonet"melik şu.tİur,n, haiz olması ,.' ın"ti."na", uygunlukkarannın Çıkması durumunda devir temİik ticretinin İuİ urn,n,.r..T!.ut harcını yatırmak şartı ile işletmeruhsatı ortaklar adına yeniden diizenlenir. Ancak ilk ortug," 1"rti işletme rüsatı .ut iuininl ortaklıktan
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Çıkmak ve §istemden aYrtlmak istemesi halinde diğer ortak devir temlik ücretinin tamamını daha yatırmak
zorundadır.

i) (DeğiŞik ı 02l|212020 tarih ve 6l sayılı meclis kararı) Ruhsat sahiplerinin işletmeruhsatlarını eş ve çocuklanna devir etmeleri durumunda i,Devir Temlik u..!tı;;uİ,... 
-öevir 

Temlik ücreti
Y.a|nızca 

^65 YaŞ slnırl veYa ölüm nedeniyle, kanuni mirasçılarına yapılacak aeui. İşı"mı".inde alınmaz.Ancak l0 yaş araç model şartı aranır.
j)@eğiŞik l 0|10612010 taTı!_v9 43 sıyılı meclis kararı ve 02ll2l2020 tarih ve 6l sayı!ımeclis kararı) Ruhsat sahibinin ölümü halinde mahİ<emeden alınacak veraset ilamınİa yazılı varislerin,ruhsat sahibinin ölüm tarihinden itibaren 90.gün süre içinde muvafakat .nitı..i*- g"r,.ren müracaatlanüzerine varis veYa varislerin trafik tescit bıirolarından dtıİenlenmiş .otoıu uruft.r.iİl"ıg"rino" belirtilenmirasÇıların biri veYa tümü adına işletme ruhsaıı tanzim edilir. Vİrisler dilerleİse haklannı 3 üncü kişileresatıŞ veYa devir edebilirler. En geç 6 ay içerisinde bütün varislerin muvafakati a|ınamaz ise varislerinüÇüncü kiŞilere deviı temlik hakkı kayboluı. İşletme ruhsatının varislerden biri veya dilerleri adına tanzimedilmesi halinde devir temtik ücreti alınmaz,İ0 yaş şartı aranır, ancak yıllık vizeİerde'l0 yaş şartı aranır.Varisler isterleıse Şoftir Çalıştırabilirler. Bu durumİa kendilerinde sürücü beüge;i;e ticari taşıt kullanımbelgesi Şartı araIümaz,3 i,incü kişilere yapılan devirlerde devir temlik ücretinin" tamamı alınır ve araçlardamodel yaşı aranır (l0 yaş)olarak aranır.

İcra Marifetli Satışlar
Madde l0 - a) BelediYeden iŞletme ruhsatı alan T plakalı ticari taksilerin veya duraklarınrnicra marifetiYle satıŞı sonucunda yeni sahibİnin T plakalı ticari taksilerin r.yu au.utlu.rn,n icra marifetiylesatıŞı sonucunda Yeni sahibinin T plakalı ticari taksi işletme izin belğesini |J.uİ; uıuuiı.".i içinyönetmelik 

Şartlarına haiz olması ve yönetmeliğin ilgili maddelerinde betirtilen evrakları tamamlaması vegerekli harÇlan ödemesi Şarttır. Bu durum icra dİireüeİince yapılacak satış ilanlannda u.İi.tiıi.. Belediyeyedevir ücret ve harçlannı ödemesi ve Yönetmelik htıkiımlerine gö.. ju;;;;;-,İ-.u, halinde yenisahibine T Plakalı ticari taksi işletme belgesi (ruhsat) verilir. Çalış-ma ruhsatı almak İrt".., ,.yu ulu.u,ise bir başkasına devir temlik ücreti ödenmek kaydı ile devrine müsaade edilir.
b) icra marifeti ile sadece aracı satılanların T plaka ticari taksi işleıme ruhsatı sahipleri, araçeksikliğini bir (l) Yıl siire içerisinde gideremez ise işletme iuhsatı iptal edilir ve ui. uuitur,ru devir hakkıkaybolur.

Araç Sahiplerinin Şoftir Çalıştırmaları
Madde l l- a) T Plaka ticari taksi ruhsat süipleri şoftir çalıştırabilirler. Devamh şo{iirÇahŞtırmak isteyen ruhsat sahibi Belediye Başkanlığına dilekçe ile, iuı,ş,ru"uğ, şoıo.tın'tırnıiı, fotokopisi(T,C, kimlik No. lu),ehliyet fotokopisi, ikametgatr belgesi, İicari Üşn'trıİ"İ,.İ-u"İlesi fotokopisi, odakaYdı, adli sicil ve arŞiv kaYdı ve birer adet foığrafları"nı ve sağlık ruporrnu ekleyerJk 

-miıracaat 
ederler.BelediYe meclis karan ile belirleıen şofiır çalıştİrma izin belge ücretİ"l ui. t"."y" .uırsus olmak üzereödemek şartıyla izin belgesi alarak şofiir çalıştırabilirler.

b) Mütelif araÇlarda şofiir olarak çalışmak isteyenler de istenilen belgeleri ve şoftir çalışmaizin belge ücretini bir defaya mahsus olmak üzeİe öİemek kaydıyl" iri. u"İg..ı uİrİJİa,ş"uiıirler. Dahaönce şoliirler odasından alınmış şoltir çalışma izin belgesi de geçerlidir.
c) Bu maddede belirtilen belgelerin aracın görünür bir yerine asılması mecburidir. şofiirÇ1'!]"1". araÇ süibi ÇalıŞtırdığı şoftirün hİr türlü kanunİ sorumlulukları, vergi, resim, harç ve sigortayükümlülfülerinden sorumIudur ve bu yükümlülükleri yerine getirmek zorundadir.-
d)Zabıta Amirliği, Zabıta 

. 
Komiserliği veya Zabıta Memuıluğu aracın çalışması sırasındaaksaklık, eksiklik, kurallara uYmama v.b. nedenler-den jolayı uygun bulmadığı sürücülerin şoftir çalışmaizin belgelerini Encümen karanyla iptal edebilir veya işIeticide;;onı* a.gıŞİuİ."rİni ıstedigi takdirde

en geç l5 giin içinde söz konusu personelin değiştiriİmeİi mecburidir.
e) Taksilerin ÇalıŞm_ası esnasında meydana gelen her türlü kaza ve fiilden, bununla itgiliolaıak YargıYa intikal eden her türlü yükümlülükten ve tıç-üncü şahıslara karşı dogacaklükiimlülüklerden
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tamamen iŞletici ve sürücünün kendileri sorumludur. Tazminat ve bu gibi davalaıdan hükmedilen tazminat
bedelleri hiÇbir Şekilde Belediyeye yöneltilemez, aksi durumda Beledile ruhsat sahibine rücu eder.

T Plaka Taksilerin Taşıma Ücret ve Tarifesi
Madde 12- a) T Plaka ticari taksilerin taşıma ücreti yürürlükte bulunan yasal mevzuata göreve 5393 saYı[ı BelediYe Kanunun Belediyenin Yetkiİeri ve imtiyazları Başlıklı l5 İnci maddesinin"(p)

bendine göre belirlenir.
b) Herkes ücreti karşılığı seyahat etmek zorundadır.
c) TaŞımacılık ücreti. Yürürlükte _bulunan_ 

yasal mevzuata göre ve 5393 sayılı BelediyeKanunun BelediYenin Yetkileri ve İmtiyazları Başlıklı l! inci maddesinin (p) bendi;e göre belirlenecek
taksimetre ve/veya ücret tarifesine göre alınır.

d) (DeğiŞik : 02ll2l2020 tarih ve 6l sayılı meclis kararı ile bu madde eklenmiştir) Seyiresnasında taksimetre açılması zorunludur. Bu husus ilğiüi birimlerce denetlenir.
e) 50 Kg. T aşmayan yüklerde ayrıca bagaj ücreti talep edilmez.

Aracın Nitelikleri
Madde 13 - a) T plaka ticari taksiler sarı renkli olacaktır.
b) Aracın ön kapılan ve tavanında plaka ve durak isimleri yazılı olacaktır. (Yazı ebadıbelirlenen standardına uygun olacaktır.)
c) Aracın üst kısmına ıŞıklı taksi, boş ve dolu olduğunu gösteren tabela yapılması zorunludur.d) Aracın üzerinde 

_ 
reklamla ilgili .herhangi bir yazı 

*veya 
işaretin uuİİ*u., durumundaİYidere BelediYesi Mali Hizmetler Müdürlüğü ilun İ..kİurn Servisine müracaatı ve gerekli belgelerini

araçta bulundurmast şarttır.
e) T plaka ticari taksilerin servis taşımacılığı yapması yasaktır.

f) @eğişik ı 02l|212020 tarih ve 61 sıyılı meclis kararı ite bu maddeeklenmiŞtir)Faaliyette bulunan ticari taksi araç içlerine tızeı tıayai,n gizliliğini ihlal
etmeYecek, kamusal faYda sağlayacak görüntü açısı ile ön ve arka olmj üzere iki adei kameratakılmasına ve bu kameraların yolcu taşımacılığı yaptığı esnad; uçİı., çuı,ş,. vaziyelle
bulunmasına, kamera kayıtlaıının en .|z l "y tÜrt- sakı;; ıİupaslt"sinde oımus,gerekmektedir.

Denetleme yetkisi
Madde l4- T Plaka ticari taksiler ve personeli aşağıdaki yetkililerce denetlenecektir.
Belediye BaŞkanı, Zabıta Amiri, Zabıta Komiseii veya Zabıta ıl.mr.u, i.atlı. Birimi iledenetim yetkisi verilen Belediye personeli.
Ayrıca denetim, denetime.yetkili 

_diğer kuruluşlarca da (Trafik Tescil Biirosu, Vergi Dairesi,
Şoftirler Odası v.b.) veya bu kuruluşlarla koordinİli olarak da yapılır.

Uyulması Gereken Kurallar, Denetim ve Cezalar
Madde 15 ' a) Yönetmelik hükümlerine ve mevzuata aykırı hareket edenler hakkında l608 sayılı
Kanun ve 5236 saYılı 

.Kabahatler Kanunu gereğince Beİediye Zubrtu.,n"u j"retİ ,u,-ut formlaıı
tarzim edilerek, Belediye Enctimenince cezalandırılırlar.

b) İYidere. BelediYesi sınırlan içerisinde ulaşım planlaması gereği, duraklarda araçeksiltme aittırma, saYılarının belirleme, durakları birleştirme veya ı<aıarrİıa t'onuıalnou iyıJ"."
Belediyesi yetkilidiı.

__ c) T Plaka ticari iŞletme belgesi (ruhsatı) alan veya alacak olan taksi sahipleri, buYönetmelik gereği Yetkili birimler, kurumlar tarafından alınacak kararlara uymakla
Yükiimlüdürler. Verilen izin belgesi (Ruhsat) izni alanın lehine sürekli miiktesej haı< oluşfurmaz.

d) İYidere BelediYesi, yayımlamış olduğu T plaka ticaıi taksi Yö'netmeliğini gtinün
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Şartlanna, Kanun, Tüzük veya Yönetmeliklere göre yeniden oluşturabilir. Araç sahipleri,
kendisinden veya aracından istenen tüm nitelikleri hizmet verdikleri stıİe içerisinde sürekli oİarak
sağlamak ve taşımak zorundadır.

e) ÇalıŞmalannı durdurmak zorunda kalan taşıma ruhsatlı taksi sahipleri kaza, tamir,
Yangın hastalık v.b. hallerde mazeretlerini 15 (onbeş) iş günü içerisinde yazılı olarak Zabıta
Amirliği, Zabıta Komiserliği veya Zabıta Memurluğuna bildirmek zorundadırlar. Durumunu
bildirenlere Zabıta Amirliği, Zabıta Komiserliği veya Zabıta Memurluğunca iki aya kadar süre
verilebilir. İki ayı aşan durumlarda Betediye Enİilmeni yetkilidir.

f) Taksi sahiPleri aıaçlarının çalışmadığı veya çalıştınlmadığı günler için ruhsat ve
vize harçlannı ödemekten kaçmaz, geri ödenmesini talep edemez.

g) T Plaka ticari taksiler ve personeli, denetleme yetkisi olan kişilerce sürekli olarak
denetlenecektir.

h) AraÇlarda görevli personelin davranışından ve taşımacılıktan bizzal işletmeci
sorumludur.

i) Türk Ticaret Kanunu, borçlar Kanunu ve Karayolları Trafik Kanununda yer alan
iŞletenin ve araç sahibinin sorumluluklanna ilişkin hükümleİ ile taşımacı ve taşman arasında
ortaYa Çıkabilecek olan anlaşmazlıkların giderilmesi amacıyla açılacak davalara ait hususlar saklı
kalmak kaydıyla, bu madde hükümleri ile bu Yönİtmelikteki diger hükümlere uygun
davranmadıkları saptananlafla ilgili olarak gelecek olan şikayetlerde şikayİtçi, adı, soyadı, ajĞsi,
imzası ve ŞikaYetin konusu ,yeri, tarihi, saati, aracın plakası u" ,ar.u'şrt İain imzasını almak
koŞulu ile, dilekçeyle şikayetine ilişkin olarak mi-ıracaatta bulunabilir, Usule uygun olmayan
ŞikaYetler Belediyemizce, Belediye Zabıta Amirliği, Zabıta Komiserliği veya Zaİıta
Memurluğunca dikkate alınmayacaktır.

j) Duraklarda .Çalışan taksilerin plakaların ve süiplerinin isimlerini gösteren
levhalann uygun bir yere asılması zorunludur.

k) Hizmetlerin aksamaması için her durakta bir durak sorumlusunun belirlenmesi ve
resmi tatil giinleri ile geceleri çalışmak üzere yeteri kadar nöbetçi bırakılması ve nöbet çizelgesinin
YaPllmasl ve asılması zorunludur. Gerekli hallerde Zabıta Amirliği , Zabfia Komiserliğİ veya
Zabıta Memurluğu nöbet çizelgesini isteyebilir.

l) Bu amaÇla her iŞletmeci için Zabıta Amirliği, Zabıta Komiserliği veya Zabıta
Memurluğunca bir sicil dosyası tutulacaktır. Görev]endirilecek denetim memurlannın
belirleYeceği hususlar ile vatandaş şikdyet dilekçeleri gereği yapıldıktan sonıa, bu dosyada
saklanacaktır.

Bu Yönetmeliğe göre T plaka ticari taksi işletme ruhsatım alan işletmeci yukarıda
yer alan maddelerin_ tamamını okumuş ve kabul etmiş sayılr. Rüsat ve yönetmeliğe,
yayımlanmış, yayımlanacak tüm ilgili Kanun, Yönetmelik, ıtıztık, Tebliğ, Genelge 

*ve

duYurulara kaYıtsız şartsız ve tam olarak uyacağını, aykırı hareket 
"ta".i dr-.rnda ruhsatının

iPtal edileceğini, bu durumda hiçbir hak, zarar, ziyan ve benzeri bedel talebinde bulunmayacağını
bu ruhsatı almakla kabul ve taahhüt eder. Ayrıca durak yerleri şekilleri, çalışma usullerİ ile İaçnicelik Ve nitelikleri_ İyidere Belediyesi Enctımeni tarafindan, 

'geİek 
duyuldugunda

değiŞtirilebilir. T plakalı ticari taksi işletme izin belgesi (Rüsat; satıipĞri yapılan degğiklik
veYa değiŞikliklere uyma]< ve bu değişiklik veya değişiklikleri itirazsız olaraı<, hİçuir nİ, )arar,
ziYan, bedel talebinde bulunmaksızın kabul etmek ve gereklerini yerine getirmek zorundadırlaı.m) Bu Yönetmeliğe göre suç sayılan fiiller ve cezalaı aşağıda sıralanmıştır.

m.l) Alkol ve uYuŞturucu kullanarak araç kullanılması veya personel çalıştınlması,
m.2) AraÇıa bulunması gerekli belgelerin (İşletme Ruhsatı, Ticari Taşıı Kullanım

Belgesi, varsa Şoftir Çalışürma İzin Belgesi) kontroI sırasında ibraz edilmemesi veya ( edilememesi,
m.3) istiaP haddinden fazla yolcu alınması (araçta bulunan yolcu koltuk sayısından

fazla olarak),
m.4) Yolculara kaba davranılması ve hakarette bulunulması,
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m.5) Şahsi eşya|ardan ücret talep edilmesi,
m.6) Başkalarının duraklarından yolcu alınması,
m.7) Gidilmesi gereken yere kadar müşterisini götürmemek,
n.8) Bilgi vermeden taşımacılığa ara verilmesi,
m.9) Ticari taksilerin yolculannı kaza anında v.s. mücbir sebepler haricinde yollarda

aktarma yapmaları, yolculann gideceği son noktaya kadar götürmemeleri,
m.10) KaraYollan Trafik Kanunu gereği bulunması zorunlu olan avadanlık ve

teçhizatın bulundurulmaması,
m. ll) Yi,iksek sesle yolcuları rahatsız edecek şekilde müzik yayını yapılması, seyir

halinde iken cep telefonunu kullanması,
m, 12) Araçta çalışanlann sigara içmesi (4207 sayıh Kanun),
m.l3) Yolcuların sigara içmelerine meydan verilmesi,
m.l4) AraÇta bulunması gereken bilgi levhalan ile aracın dışında bulunması

gereken, ÇalıŞacakları duraklar, plaka numaraları, ışıklı panolann bulunmaması, bulunmalarına rağmen
norm ve standartlanna uygun olmamaları, solmuş veya eskimiş olmaları,

m. 15) Şoftir ve iŞleticinin kılık ve kıyafetlerinin görgü kurallanna uygun, di,izgün ve
düzenli olmaması,

m. 16) Aracın pis, kirli, kırık camlı ve koku yayar durumda bulunması,
m. l7) Mal ve can güvenliğini tehlikeye düşürecek şekilde araç kullanılması,
m. 18) Yırtık, sökük döşeme ve kırık koltÜlarla yolcu taşıİrması,
m. l9) AraÇlarda patlayıcı, parlayıcı maddeler, kesici ve delici aletler ile kötü koku

yayan maddelerin ve kafes içerisinde olmayan canlı hayvanlann taşınması,
m.20) Yolcuların şikayetlerini bildirecekleri Zabıta Komise r|iği veya Zabıta

Memurluğunun, Şoftrler ve Otomobilciler Odasının telefon numarasını gösterir Ğviıanİn göriiniin
yere aşılmaması,

m.21) T Plaka ticari taksi devir izni ile ilgili Belediye Enciimen kaıannın, aracı alan
kiŞiYe tebliğ tarihinden itibaren 30 gün içinde üm Jvraklarını hazırlayarak Zabıta Komiserliği
veya Zabıta Memurluğuna teslim etmemesi,

m.22) Aracım herhangi bir sebeple veya model değişikliğinden dolayı değiştirenler
30 gün siire içinde değişikliği bildirmemesi,

m.23) seyir esnasında araç içinde yolcu haıici kişi veya kişilerin bulunması,
m.24) Duraklarda, çevre sakinleri, müşteri, resmi veya gayri resmi v,b.

kurum,/kuruluşların huzur ve rahatlığını bozacak davranışlarda bulunmak,
m.25) İl ve_İlÇe trafik komisyon kararlaııyla konulmuş işareİ ve levhalara uymamak,

toPlu taŞıma araÇlaıı için ayrılmış alanlar ve durakları, yolcu indirmek, yolcu almak veya başka
bir amaçla kullanmak,

m.26) Taksilerin servis taşımacılığı yapmast,
m.27) Kazaya uğramış olan hasarlı araçla çalışmaya devam etmek,
m.28) AraÇlann imal, tadil ve montajı hakkındaki Yönetmeliğe uygun olmaması,
m.29) Yolculann 50 Kğ.'ı aşmayan yfülerinden ayaca bagİj tıcreti talep edilmesi,
m.30) Nöbetçi olduğu halde durakta bulunmamak,
m.3l) İşletme ruhsatı ve şoffir çalıştırma izin belgesinde tahribat yapmak,
m.32) Şoftirler Odası üyeliğini kaybetmesi,
m.33) Durakta, plaka ve isim levhasının bulunmaması,
m.34) AYlık nöbetçi taksi listesinin durak içi ve dışında vatandaşlarca rahat görülebilir

şekilde asıh bulundurmamak,
m.35) BelediYece belirlenen işletici ve Şoforü tanıtlcı kimlik kartını seyir esnasında
üzerinde takılı bulundurmamak,
m.36) Yönetmelikçe belirlenen kılık ve kıyafeıe uyınamak,
m.37) NöbetÇi olmadığı halde yolcu taşımacılığı yapmak, bu vb. faaliyetlerde bulunmak,
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m,38) Nöbet listesine uymamak, Aykırı Hareket Etmek,
m.39) Nöbetçi taksi listesini zamanında Zabıta Amirliğine bildirmemek,
m.40) Taksimetre AÇmadan Yolcu Taşımak, Güncel Taksimetre Ücretine Uygulamamak ve

Taksimetre Ücretini GüncelTutmamak.
n) Yukarıdaki (m) maddesinde suç oldukları belirtilen fiiller ile yönetmeliğin diğer

maddelerinde belirlenen kurallara uymayanların cezaları İyidere Belediye Enciımenince belirlenir.
o) suçların tekarı halinde, maktu cezalar birer misli artırılarak uygulanır.
p) suçun tekerri,ininün devamı halinde, sırası ile bir hafta ve ikı hafta olmak üzere

Belediye Enciimenince "Seferden Men Cezası'' tatbik edilir.
r) SuÇlar alıŞkanlık haline getirenlerin durumu Belediye Encümenince görüşülerek

"Rüsat İptaline" gidilir.
s) Durağı ve T plaka ticari taksi işletme ruhsatı iptal edilen işleticiye bir yıl süreyle

işletme ruhsatı verilmez.

Yürütme
Madde 16 - Bu Yönetmelik hiikümlerini iyidere Belediye Encümeni ve iyidere

Belediye Başkanı yiirütiir.

Kazanılmış Haklar
Madde 17 - İl ve İlÇe Trafik Komisyonu Kara ile duraklara ve sayıları belirlenen

duıaklarda halen T plaka ticari laksi işletmeciliği yapanlar, bu yönetmeliğin yİirürlüğe girdiği
tarihten itibaren kazanılmış haklar ancak bu Yönetmelik hiikümleriyle ge-tlrilen şart;üıı yerine
getirmeleri koşuluyla mevcuttur, aksi halde hiçbir hak iddia edemezler.

Hüküm Bulunmaması
Madde 18 - Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, İyidere Belediye

Meclisinin aldığı veya alacağı kararlar uygulanır.

Yürürlük
Madde 19- Bu Yönetmelik 5393 sayıh Belediye Kanunu'nun Meclisin Görev ve

Yetkileri BaŞhklı l8 inci maddesinin "Belediye tarafından çıkarılacak yönetmelikleri kabul
eimek" hükmüne göre İyidere Belediye Meclisinin kararıyla ka6ul edilmesİ Meclis Kararlarının
KesinleŞmesi baŞlıklı 23 üncü maddesinin "Kararlar kesinteştiği tarihten itibaren en geç yedi gün
iÇinde mahallin en büyük mülki idare amirine gönderiüir. Mülki idare amirine gtıİa".iı-"y.n
kararlar Yüriirlüğe girmez." hükmüne göre mahallin en büyük mülki idare amirinr gönderilmesi
ve 301 1 Kanun numarah "Resmi Gazete'de Yayımlanacak olan YönetmeliklJr Hakkında
Kanıın" gereğince ilan olunmasıyla yürürlüğe girer.
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T Calı p tıM tında Arac S iste Belseler:ibin

(T) Plaka ticari taksi ÇalıŞma ruhsatı talep eden, ticari taksi sahiplerinin ve araçlarının karayollantrafik yönetmeliğinde belirtilen şartlan tişıması gereklidir. Çalışma ruhrat, taı;;;;;;|T; pıututicari taksi sahibi dilekçesinde,kendisine ve süiİi bulunduğu aracına ait;- Nüfus cüzdanı fotokopisi (T.C. kimlik no lu) ve Nüfuİ cüdanı ömeği,-. ı\amagah belgesi, (başvuru tarihi itibariyle,geriye doğru.n - o uy'iı." ile iyidere ilçesisınırlan içerisinde ikamet edildiği belgelendiriümeli;ir.j,- Oda kaydı,şofiirler odasından çalışılan durağı da gösteren belge,- Adli sicil kaydı sorgulaması,
- 

Y:.gİ kaydı vey^a yokl:ıma tuıanağı ( Vergi mükellefi olduğuna dair),- Iki adet fotoğraf (son Altı aylık),- 
Y_oü-]i araç tescil belgesi ve motorlu araç trafik belgesi (Araç ruhsatı),- Siirücü belgesi (En az B sınıfı),- Ticari taşıt kullanım belgesi,- karayollan Trafik kanunu zorunlu mali sorumluluk poliçesi (süresi geçmiş olmayacak),- Belediyemizden borcu yoktuı belgesi ve Belediye siİil no,

- Ruhsat tanzim edilecek kişinin drınımunun kesinleşmesi halinde yönetmelik hükiimlerine
uyacağına dair noterden tasdikli taahhütname,- Belgeler bir adet plastik dosya içerisinde ve dosyalanmış halde sunulacaklır.

-Sağlık Raporu
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(TAAHHÜTNAME ÖRNEĞi)

Plakalı aracın sahibiyim..........
yapacağımdan;

İşletme işini
Ticari Aracımı

çalıştırırken
_ve vo]9u taşıma işini yaparken. iyidere B_elediyesinin yayımlamış olduğu ..T.C. iyidere Belediyesi(T) Plakalı Ticari Taksi 

.işletme Yönetmeliği'ne;',yayımlanmış]yayımlanacak ttim iıgiüi
kanun,yönetmelik,tüzük ve duyurularajyidere Belediyeiince belirlenen çahşma,yer, şekit ve
Şartlanna,kaYıtsız Şartsız tam olarak uyacağımı,istenen her türlü nicelik ve nitjıgi'rtır"tıı oıu.ut
sağlayacağımı kabul ve taahhüt ediyorum. yönetmeliğin tamamını okuduğumu, anladığımı veyönetmeliğe aykırı durumlarda ruhsatımın iptal edilmesini kabul ettigiiıi, rutısatımın iptaı
edjlmesi durumunda hiÇbir hak, a|acak,zarar,İiyaıı ve benzeri taıepte uuÜnmayacugİ.r,uıa,gr.
ruhsatln mükteseP hak oluşturmayacağını,iş bu İaahhütnameyi tamamen tenai .İrr.İe İsteğimle
imza altına alarak yetkili idareye vermek sureti ile kabul ve taahhüt ettiğimi u"yrn.J..ı..

TAAHHÜT EDEN:

\^y
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İyidere Belediye Meclisince kabul edilen "T.C. iyidere Belediyesi (T) Plakalı Ticari Taksi İşletme

";[Tİ:}g;,lİi}il.,ut 
bulunan çuı,şn'u p..nripıJ.İr. ,yu.ug,n., taahhüt ederim. Aşağıda

verilmesi hrr;;;;;;;Öİrı 
"_ "o..i.. 

"""", yılına ait Çalışma Rüsatnamesi

}J+.t*::İ:üDurak 
Adı ve PIaka No Aracın Marka ve Modetı Ev Teıefonu iş Teıefonu

(T) PLAKALI TİCARİ TAKSİ ÇALIŞMA RUHSATNAMESİ

BAŞVURU FORMU

iyinrnn BELEDiyE BAşKANLIĞINA

imzası

1yJ.



Yukarıda bulunan Yönetmeliğin bazı maddelerinde 5393 sayılı kanunun l5 (p) ve l8(m) maddeleri
gereğince İyidere Belediye Meclisinin 01.06.2022 tarih ve 37 sayılı karan gereği' degişikliİ< yapılarak
işlenmiş, ilgili mevzuat çerçevesinde yayımIanmıştır.0 6.06.2022

S al fet
Meclis

Hasan KOLCU
Katip (Üye)

Zeynep ERSOY
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