T.C.
MANİSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
(T) PLAKA TAHSİSLİ TİCARİ TAKSİ ARAÇLARI VE TAKSİ DURAKLARI
ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK
(Manisa Büyükşehir Belediye Meclisinin 12/08/2014 tarih ve 191 sayılı kararı ve 26/08/2014 yayım tarihi)
(Manisa Büyükşehir Belediyesi 14/10/2014 tarih ve 308 sayılı Meclis Kararı Değişiklik)

BİRİNCİ BÖLÜM
AMAÇ, KAPSAM, YASAL DAYANAK, TANIMLAR VE İLKELER
AMAÇ
MADDE 1-Bu Yönetmelik, Manisa Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisinde, il merkezi ve ilçe merkezlerinde
faaliyet gösteren (T) plakaya tahsisli veya tahsis edilecek ticari taksi araçları ve durakları ile UKOME'ce yeni açılacak
ticari taksi duraklarında denetimin düzenli yapılması, hizmet kalitesinin yükseltilmesi, çalışma şartlarının belirlenmesi,
korsan taşımacılığın önlenebilmesi, taşımacılıkta kullanılacak araçları, araç sahipleri, araç içinde çalışan şoförün hangi
koşullar altında ve ne biçimde çalışacakları, ruhsat sahipleri ile taşınan yolcu arasında vb. tüm ilişkileri, uygulamayı
yürütecek ve denetleyecek olan kurum ve kuruluşların yetki ve sorumluluk alanlarını belirlemek ve ticari taksi
taşımacılığında hizmet kalitesinin yükseltilmesini sağlamak amacı ile hazırlanmıştır.
KAPSAM
MADDE 2- Bu Yönetmelik, Manisa Büyükşehir Belediye sınırları içerisinde il merkezi ve bağlı ilçe merkezlerinde
UKOME karar ile uygun gördüğü yerde ve sayıda olmak kaydıyla, yolcu taşımacılığı yapmak üzere faaliyet gösteren
(T) Plakalı tahsisli ticari taksi işletmecilerini, mevcut taksi durakları ve yeni açılacak olan taksi duraklarını kapsar.
YASAL DAYANAK
MADDE 3- Bu yönetmeliğin yasal dayanağı;
5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu,
2464 sayılı Büyükşehir Gelir Kanunu,
6183 sayılı Amme Alacakları Kanunu,
5326 sayılı Kabahatler Kanunu,
1608 sayılı Umuru Belediyeye Müteallik Ahkâmı Cezaiye Hakkındaki Kanun,
3194 sayılı İmar Kanunu,
2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu,
Bu kanunlara bağlı ilgili yönetmeliklerinde Belediyelere verilen görev ve yetkileri bu yönetmeliğin yasal dayanağını
oluşturur.
TANIMLAR
MADDE 4- Bu yönetmelikte adı geçen;
BELEDİYE: Manisa Büyükşehir Belediyesini,
İLÇE BELEDİYELERİ: Manisa Büyükşehir Belediyesine Bağlı (Ahmetli, Akhisar, Alaşehir, Demirci, Gölmarmara,
Gördes, Kırkağaç, Köprübaşı, Kula, Salihli, Sarıgöl, Saruhanlı, Selendi, Soma, Turgutlu, Şehzadeler, Yunusemre) İlçe
Belediyelerini,
UKOME: Manisa Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezini,
MBŞB: Manisa Büyükşehir Belediyesini,
ULAŞIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI: Manisa Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığını,
TOPLU TAŞIMA ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ: Manisa Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı Toplu Taşıma
Şube Müdürlüğünü,
İŞLETMECİ: Manisa Büyükşehir Belediyesi sınırları içinde ticari taksi sahibini,
KOOPERATİF: Ticari Taksi Araçları Sahibi Gerçek Kişilerin Bağlı Bulundukları Kooperatifleri,
(T) PLAKALI TİCARİ TAKSİ ARACI KULLANIM BELGESİ: Bu belge aracı kullanacak olan şoföre eğitim
karşılığı verilen belgedir. Bu belgeye sahip olmayan şoförün belediyemiz taksi duraklarında (T) Plakalı ticari taksi
aracı kullanması yasaktır.
TAKSİ: Yapısı itibariyle sürücüsü dâhil en çok 4 oturma yeri olan, insan taşımak için imal edilmiş bulunan ve
taksimetre veya tarife ile yolcu taşıyan ticari motorlu araçtır.
TAKSİMETRE: Takıldığı taşıtın özelliklerine ve ayarlandığı tarifeye göre, taksi müşterisi tarafından ödenecek para
miktarını, açık olduğu süre boyunca, belirli bir süratin altında kat edilen mesafeye ve taşıtın işgal edildiği süreye bağlı
olarak kendiliğinden hesaplayan ve sürekli gösteren ölçü aletini,
SÜRÜCÜ: İşletici tarafından aracın sevk ve idare etmekle görevlendirilen ve aracı süren kişiyi,
MESLEK ODASI: Şoförler Ve Otomobilciler Odasını,
GÜZERGÂH: Aracın yolcu taşımacılığı sırasında izleyeceği yolu,
DURAK: Belirlenen her semtte çalışacak araç topluluğunu,
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ÇALIŞMA RUHSATI: İşleticilerin ticari taksi sahibinin çalışma ruhsat harcını ödeyerek her takvim yılı başında
Manisa Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı’ndan alacakları ve her yıl yönetmelik hükümlerine göre
yenilenecek olan belgeyi,
SÖZLEŞME: Manisa Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı ile çalışma ruhsatı sahibi arasında imzalanan
(1) bir yıl süreli anlaşma belgesini,
DEPOLAMA YERİ: Taksilerin UKOME’ce belirlenen duraktaki park yerini,
DURAK TEMSİLCİSİ: Duraktaki araç sahipleri tarafından seçimle belirlenen kişiyi
KONTENJAN: Her durakta çalışan araç sayısını,
DENETİM GÖREVLİSİ: Manisa Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı Ulaşım Zabıtası toplu taşıma
araçları denetleme görevlileri ile Jandarma ve Emniyet Teşkilatı görevlilerini ifade eder.
Bu yönetmelikte yer alan ve açıklanmayan deyimler için ilgili kanun ve yönetmeliklerde kullanılan tanımlar geçerlidir.
İKİNCİ BÖLÜM
TAKSİ DURAĞI AÇILMASI, ÇALIŞMA RUHSATI, ÜCRET TARİFELERİ VE DEVİRLER
TAKSİ DURAĞI AÇILMASI VE ÇALIŞACAK ARAÇLARIN SAYISAL TESPİTİ
MADDE 5(1)- Ticari Taksi Araç İşletmecileri Manisa Büyükşehir Belediye sınırları içinde ticari taksi aracı hizmetini bireysel
taşımacılıktan çıkartılarak kurumsal bir yapıya geçmesi (Kooperatif) ve birlikteliğin sağlanması ve ticari taksi
işletmecileri tarafından kurulan kooperatife üye olmak suretiyle Büyükşehir Belediyesinden (T) plaka tahsis ve devir
talebinde bulunabileceklerdir.
(2)- Taksi Durağı açma talebinde bulunan kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek ve tüzel kişiler, gerekçeleri ile birlikte
Taksi Durağına ihtiyaç olduğunu belirten bir yazı ile Manisa Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığına
müracaat eder. Taksi Durağı talebi UKOME Kurulunda değerlendirilerek, talebi uygun görülenlerin depolama yeri ve
araç sayıları belirlenerek 2886 sayılı 'Devlet İhale Yasası'nın ilgili hükümleri gereğince ihalesi yapılır. Duraktaki araç
sayı arttırımları ve eksiltmeleri, UKOME Kurulu kararı ile belirlenir.
(3)- (T) Plaka tahsisli ticari taksi duraklarının açılması için aranan şartlar;
a) Her araç için (15) On beş metrekareden az olmamak üzere alan tahsisi aranır.
b) İşletme yazıhanesinde çöp kutusu, yangın söndürme tüpü, telefon ile ayrıca bir ecza dolabı bulunacaktır.
c)Park alanının tabanı parke beton, asfalt gibi, etrafın kirlenmesine neden olmayacak bir madde ile kaplanacak ve
birikinti sular, toplama rögarına verilecektir.
ç)Yeni konulacak durak tipleri MBŞB uygun görülen projeye göre yaptırılacaktır. Büyükşehir Belediyesi il merkezi ve
bağlı ilçe merkezlerinde uygun görülecek yere konulacaktır.
d)Telefon taksi yazıhanelerinde, yazıhane ile depolama yeri ayrı yerlerde bulundurulacaktır.
TAKSİ DURAĞINDA ÇALIŞMA RUHSATI VERİLMESİ
MADDE 6- Manisa Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisinde il merkezi ve bağlı ilçe merkezlerinde UKOME Kurulu
kararı ile açılan ticari taksi durağında çalışma ruhsatı verilmesi, Manisa Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi
Başkanlığı'na ticari taksi durağında çalışma ruhsatı almak üzere yazılı müracaatta bulunan kişiler talebi doğrultusunda
MBŞB Encümeni'nce 2886 sayılı Devlet İhale Yasası’nın ilgili hükümleri gereği ihalesi yapılır. İhaleye katılım ilk
defa durakta çalışacak ticari taksi işletmecileri ile halen mevcut duraklarda ticari taksi işletmeciliği yapanlar
katılabileceklerdir. Ancak yeni açılan durakta çalışma ruhsatı almaya hak kazananlar arasında mevcut (T) plaka ticari
taksi çalışma ruhsatı sahiplerinin daha önce çalıştıkları taksi durak yerinden feragat etmiş sayılır. Manisa Büyükşehir
Belediye sınırları içerisinde ulaşım ve trafik planlaması gereği; duraklarda araç eksiltme, arttırma, sayılarını belirleme,
durakları birleştirme veya kaldırma konularında Manisa Büyükşehir Belediyesi UKOME Kurulu yetkilidir.
ÇALIŞMA RUHSATI KRİTERLERİ
MADDE 7- Manisa Büyükşehir Belediyesi il merkezi ve bağlı ilçe merkezlerinde bu yönetmelikte belirlenen esaslar
çerçevesinde (T) plakalı ticari taksilere, 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanununda tanımlandığı şekliyle Manisa
Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı'nca "(T) Plakalı Ticari Taksi Çalışma Ruhsatı" verilir. Durak hakkı
(T) plaka ile sabittir. Bu belge araç içinde bulundurulması zorunludur. (T) plakalı ticari taksi sahibi olup da bazı
nedenlerden dolayı çalışmayan veya taksi durağı bulunmayan araç sahiplerinin müracaatı halinde konu MBŞB
UKOME Kurulunda değerlendirilerek münhal (boş) bulunan bir taksi durağında bu yönetmeliğin 8.maddesine göre
"(T) Plakalı Ticari Taksi Çalışma Ruhsatı" verilir.
İLK DEFA ÇALIŞMA RUHSATI VERİLMESİ
MADDE 8- Manisa Büyükşehir Belediyesi UKOME Kurulu kararı ile büyükşehir il merkezi ve bağlı ilçe
merkezlerinde yeni açılan ticari taksi durağında ihalesi yapılarak çalışma ruhsatı almaya hak kazanan kişiler Ulaşım
Dairesi Başkanlığı Toplu Taşıma Şube Müdürlüğü'ne verilecektir.
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(T) Plaka tahsisli ticari taksi çalışma ruhsatı için istenilen belgeler;
(1) Araçların insan taşımak amacıyla imal edilmiş olduklarına havi (T) Plakalı Motorlu Araç Trafik Belgesi ile
Motorlu Araç Tescil Belgesinin aslı ve fotokopileri. (Ticari taksilerin belli süreler sonunda yenilenmesi esastır.) (15)
On beş yılını dolduran ticari taksiler bu sürenin dolum tarihinden itibaren en geç (1) bir yıl içerisinde, en çok 8 yaşında
başka bir araçla yenilemek zorundadırlar (8 yaş sınırı, araçların fabrika imal tarihinden sonra gelen ilk takvim yılı esas
alınarak hesaplanır.)
(2) İkametgâh Senedi (Manisa Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisinde ikamet etmek.),
(3) Nüfus Cüzdan Örneği,
(4) Vergi kaydı veya yoklama tutanağı,
(5) Sosyal güvenlik kaydı.
(6) SRC belgesi fotokopisi,
(7) Karayolu Taşımacılığı Zorunlu Mali Sorumluluk Sigorta Poliçe Örneği
(8) Meslek Odasına (Şoförler Cemiyeti) kayıtlı olduğuna dair belge (Aynı yıla ait)
(9) 4 Adet Vesikalık Fotoğraf,
(10) Bir (1) bir adet plastik dosya. Fotokopi evrakların asıllarının gösterilmesi zorunludur.
(11) Adli sicil kaydı sorgulaması, (657 sayılı kanunun 48/5.maddesinde geçen hükümleri işlememiş olmak),
(12) Sürücü belgesi (Ehliyet)
Belgeleriyle Ulaşım Dairesi Başkanlığı Toplu Taşıma Şube Müdürlüğüne başvuruda bulunarak "(T) Plakalı Ticari
Taksi Çalışma Ruhsatı" verilir.
DEVİR ALACAK KİŞİLERDEN İSTENEN EVRAKLAR
MADDE 9- Manisa Büyükşehir Belediyesi il merkezi ve bağlı ilçe merkezlerinde (T) plakalı ticari taksi çalışma
ruhsatı devir alma talebinde bulunan kişiler Manisa Büyükşehir Belediye Encümeni'nce alınan devir kararı
doğrultusunda aşağıdaki belirtilen evraklar hazırlayarak Ulaşım Dairesi Başkanlığı Toplu Taşıma Şube Müdürlüğüne
teslim edilecektir.
(T) Plaka ticari taksi çalışma ruhsatı devir alacaklar için istenilen belgeler;
(1) İkametgâh Senedi (Manisa Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisinde ikamet etmek.),
(2) Nüfus Cüzdan Örneği,
(3) Vergi kaydı veya yoklama tutanağı,
(4) Sosyal güvenlik kaydı,
(5) Aracın tescil ve trafik belgesi fotokopisi,
(6) SRC belgesi fotokopisi,
(7) Karayolu Taşımacılığı Zorunlu Mali Sorumluluk Sigorta Poliçe Örneği,
(8) Meslek Odasına (Şoförler Cemiyeti) kayıtlı olduğuna dair belge (Aynı yıla ait),
(9) 4 Adet Vesikalık Fotoğraf,
(10) Manisa Büyükşehir Belediyesine borcu yoktur belgesi,
(11)Adli sicil kaydı sorgulaması, (657 sayılı kanunun 48/5.maddesinde geçen hükümleri işlememiş olmak),
(12) Bir (1) adet plastik dosya, fotokopi evrakların asıllarının gösterilmesi zorunludur.
(13) Sürücü Belgesi (Ehliyet),
(14) Noter devir sözleşmesi belgeleriyle Ulaşım Dairesi Başkanlığı Toplu Taşıma Şube Müdürlüğüne başvuruda
bulunarak "(T) Plakalı Ticari Taksi Çalışma Ruhsatı" verilir.
(T) PLAKALI TİCARİ TAKSİ ARACINDA ARANAN NİTELİKLER
MADDE 10(1) (T) plaka ticari taksiler (T15) sarı renk kodunda olacaktır.
(2) Aracın ön kapıları ve tavanında plaka yazılı olacaktır. (yazı ebadı 15x80cm)
(3) Aracın üst kısmına ışıklı taksi tabela yapılması zorunludur.
(4) Aracın üzerinde reklamla ilgili herhangi bir yazı veya işaretin bulunması durumunda, Manisa Büyükşehir
Belediyesi Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığına ilan ve reklam vergisi yatırılması ile Ticari Araçlarda Reklam
Bulundurulması Hakkında Yönetmelik hükümleri geçerlidir.
(5) (T) plaka ticari taksilerin servis taşımacılığı yapması yasaktır.
TAKSİ DURAĞI YER DEĞİŞİKLİĞİ
MADDE 11- Manisa Büyükşehir Belediyesi il merkezi ve bağlı ilçe merkezlerinde (T) Plakalı Ticari Taksi Durağı
İşletmecileri, taksi durak yeri değişikliklerine ilişkin talepleri yazılı olarak Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi
Başkanlığına bildirilir. Kendi durağındaki tüm hak ve menfaatlerinden noterden feragat ettiğini belgeledikten ve taksi
durak yeri değişikliği Büyükşehir Belediyesi UKOME Kurulunca değerlendirilerek, karar alınmasından sonra
uygulamaya geçer. Araç sayısı azalan taksi durağına yeni bir ticari taksi, Büyükşehir Belediyesi UKOME Kurulu
kararı ve onayı olmadan konulamaz.
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RUHSAT HARÇLARI, DEVİR ÜCRETLERİ VE İLK DEFA RUHSAT ALACAKLAR
MADDE 12(1) Manisa Büyükşehir Belediyesi il merkezi ve bağlı ilçe merkezlerinde (T) plakalı ticari taksi çalışma ruhsat harçları
her yıl Büyükşehir Belediye Meclisince tespit edilir. Büyükşehir il merkezi için belirlenen ruhsat harçlarının
Büyükşehir'e bağlı ilçe merkezlerinde çalışan (T) plakalı ticari taksi işletmecileri tarafından ½ oranında ruhsat harcı
ödenir.
(2) (T) plakalı ticari taksi durağı çalışma ruhsat harcı bir (1) yıllıktır.
(3) (T) plakalı ticari taksi durağı çalışma ruhsat harçları ARALIK ayı sonuna kadar peşin olarak ödenecektir.
(4) Büyükşehir Belediyesi il merkezi için devir temlik ücreti UKOME kararı ile belirlenen taksimetre ilk açılış ücreti
olan (Değişik: 14/10/2014 tarih ve 308 sayılı MBŞB Meclis Kararı) 4000 yolcu çarpımı sonucu bulunan bedel
üzerinden peşin olarak ödenir. (İlk defa ruhsat alacaklar da aynı devir temlik ücreti ödenir) Büyükşehir Belediyesine
bağlı ilçe merkezlerinde devir temlik ücretleri UKOME kararı ile belirlenecek, taksimetre ilk açılış ücreti olan
(Değişik: 14/10/2014 tarih ve 308 sayılı MBŞB Meclis Kararı) 2000 yolcu çarpımı sonucu bulunan bedel üzerinden
peşin olarak ödenir.
(5) Ruhsat harçlarını ödemeyenler hakkında 6183 sayılı Amme alacaklarının tahsil usulü hakkındaki kanun hükümleri
uygulanır.
RUHSAT YENİLEME VE DEVİR İŞLEMLERİ
MADDE 13(1) Çalışma ruhsat yenileme işlemleri;
a- Manisa Büyükşehir Belediyesi il merkezi ve bağlı ilçe merkezlerinde (T) plakalı ticari taksi çalıştırma hakkı elde
eden işletmecilere, Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığınca düzenlenen ve her yıl yenilenecek olan (T)
Plaka Ticari Taksi Çalışma Ruhsatı” işletmeciyle yıllık sözleşme yapılarak verilir.
b- Aracını yenilemek için satan işletmecilerin, yeni aldığı araca ait trafik ve tescil belgesi suretini Ulaşım Dairesi
Başkanlığı Toplu Taşıma Şube Müdürlüğü'ne vermesi halinde yeni çalışma ruhsatı düzenlenir.
c- (T) plakalı ticari taksi çalışma ruhsat belgesi her yıl yenilenecektir. Ruhsat sahipleri ARALIK ayı içerisinde teni
takvim yılana ait çalışma ruhsatı harcı ödeme makbuzu ile birlikte Ulaşım Dairesi Başkanlığı Toplu Taşıma Şube
Müdürlüğü'ne müracaat ederek yeni takvim yılana ait “(T) Plakalı Ticari Taksi Çalışma Ruhsatı” almak zorundadır.
ç- 15 yaşından büyük araçların çalışma ruhsatı yenileme işlemi yapılmaz ve faaliyetten men edilir.
d- Büyükşehir Belediye Encümenince Ruhsatı iptal edilen ruhsat sahibi ve aracı faaliyetten men edilir. Bu durum ilgili
meslek odası ile Trafik Tescil Denetleme Şube Müdürlüğü'ne bildirilerek gerekli önlemlerini almaları sağlanır.
(2) Çalışma ruhsatı devir işlemleri;
a- Büyükşehir Belediye Encümeni kararı olmadan "(T) Plakalı Ticari Taksi Çalışma Ruhsatı” araçla birlikte satılamaz,
devredilemez.
b- Büyükşehir Belediye Encümeni kararı ile iptal edilen "(T) Plakalı Ticari Taksi Çalışma Ruhsatı” sahipleri bu
durumda hiçbir hak, zarar, ziyan ve benzeri bedel talebinde bulunamazlar.
c- "(T) Plakalı Ticari Taksi Çalışma Ruhsatı” ile birlikte aracını satacak veya devredecek ya da “(T) Plaka Ticari Taksi
Çalışma Ruhsatı”nı devredecek hak sahibi dilekçesinde devredeceği kişiyi de belirtmek sureti ile Ulaşım Dairesi
Başkanlığı Toplu Taşıma Şube Müdürlüğü'ne müracaat eder. Devirle ile ilgili MBŞB Encümenden devir kararının
çıkması durumunda, madde 9’daki evraklar ile “Devir Temlik” ücretinin MBŞB veznesine tamamının peşin olarak
ödediğini gösteren belgeyi ibrazı ve istenen belgeleri eski sahibi adına geçmiş ruhsat harçlarının ödenmiş olması
şartıyla Ulaşım Dairesi Başkanlığı Toplu Taşıma Şube Müdürlüğü'ne teslim etmesi durumunda çalışma ruhsatı yeni
sahibi adına tanzim edilir.
ç- Devir işlemlerinin Encümen kararının ilgiliye tebliğ tarihinden itibaren 30 gün içerisinde tamamlanması şarttır. Bu
sürede tamamlamayanlara Ulaşım Dairesi Başkanlığı'nca 30 günlük ek süre verilir. Bu süre zarfında da gerekenler
tamamlanmaz ise “(T) Plakalı Ticari Taksi Çalışma Ruhsatı” en çok 6 ay süre ile askıya alınır ve aracın duraklarda
çalışmasına izin verilmez. Bu süre sonunda da gerekenler tamamlanamaz ise çalışma ruhsatı MBŞB Encümeni kararı
ile iptal edilir ve MBŞB veznelerine yatırmış olduğu devir temlik ücreti irat kaydedilir. Evrakların askı süresi
içerisinde tamamlanması halinde “(T) Plakalı Ticari Taksi Çalışma Ruhsatı” tanzim edilir.
d- İşletmeci “(T) Plakalı Ticari Taksi Çalışma Ruhsatı”nı eşine, çocuklarına, ana, baba, kardeşlere devir etmesi halinde
“Devir Temlik” ücretinin 1/4'ü alınır ve karşılıklı rıza en durak değişimlerinde ise her iki durak sahibinden ayrı ayrı
“Devir Temlik” ücretinin 1/4'ü alınır. Anne ve baba hayatta iken evlatlarından birine ruhsat devri, diğer evlatlarının
noterden muvafakatinin olması kaydıyla yapılır.
e- (T) plakalı ticari taksi çalıştırmak için sahte çalışma ruhsatı düzenleyenin tespiti halinde ve/veya tahrif, tağyir
edenlere Türk Ceza Kanunundaki hükümler saklı kalmak kaydıyla İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı trafik polislerince
2918 sayılı Trafik Kanunu'nun ilgili maddeleri uygulanmasını teminen bilgi verilir.
f- İşletmecinin mücbir sebepler dışında özel nedenlerle mağduriyet yaşadığı bildirilmesi üzerine yeni araç alıncaya
kadar UKOME kararıyla 3 ay süre verilir.
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(3) Veraset Yoluyla intikallerde yapılacak devir işlemleri;
a- Ruhsat sahibinin ölümü halinde mahkemeden alınacak veraset ilamında yazılı varislerin, noterden alınan muvafakat
ile bir varis adına devri yapılabilir. Varisler dilerlerse haklarını 3'ncü kişilere satış veya devir edebilirler.
b- Çalışma ruhsatının varislerden biri adına tanzim edilmesi halinde devir temlik ücreti alınmaz, model yaşı aranmaz
ancak yıllık çalışma ruhsatı yenilemelerinde (15) On beş yaş şartı aranır. Varisler isterlerse şoför çalıştırabilirler. Bu
durumda kendilerinde sürücü belgesi ve SRC belgesi şartı aranmaz. 3'ncü kişilere yapılan devirlerde devir temlik
ücretinin tamamı alınır.
(4) İcra marifeti ile satış işlemleri;
İcra marifeti ile durak satışı yapılamaz sadece aracı satılanların "(T) Plakalı Ticari Taksi Çalışma Ruhsatı" sahipleri,
araç eksikliğini (1) bir yıl süre içerisinde gideremez ise MBŞB Encümeni'nce çalışma ruhsatı iptal edilir. Süresi
içerisinde araç alma imkânı olmayanlar çalışma ruhsatını bir başkasına devredebilir.
TİCARİ TAKSİLERİN TAŞIMA ÜCRET TARİFESİ
MADDE 14(1) Ticari taksilerin taşıma ücreti 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanununa göre UKOME kararıyla belirlenir.
(2) Herkes ücreti karşılığı seyahat etmek zorundadır.
(3) Ticari taksilerin taşımacılık ücretleri,
a - Taksimetre ilk açılış,
b - Her (100) Yüz metre,
c- Beher Km için,
ç- İlk (5) Beş dakika hariç sonraki her dakika için bekleme ücreti,
d- Şehir dışı ücreti,
Yukarıda belirtilen tarifeler saat 24.00'e kadar geçerli olup, saat 24.00'den sonra saat 06.00'ya kadar %50 zamlı
uygulanır.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
TİCARİ TAKSİ ARAÇLARINDA HİZMET SUNUMU VE ÇALIŞMA KOŞULLARI
ÇALIŞMA İLE İLGİLİ KURALLAR
MADDE 15 - Taksi duraklarında çalışanların işi bırakmaları ve (6) Altı aydan fazla süre içerisinde taksisini çalışır
vaziyette bulundurmaması veya ismine tescilli aracının olmadığı, ulaşım zabıtası denetim görevlilerince tespit edilip
tutanak tutulması ve bu durumun (3) üç kez tekrarı halinde MBŞB Encümen kararı ile ek süre verilir veya çalışma
ruhsatı iptal edilir.
Seyrüsefer sırasında aşağıdaki hususlara uyulacaktır:
(1) Taksiler depolama yerine veya hareket halinde iken aldıkları müşterinin gitmek istedikleri adres doğrultusunda en
kısa güzergâhtan taşımacılık yaparlar.
(2) Taksi sürücüsü, müşterisini gitmek istediği yere götürmek mecburiyetindedir. Sadece kanunen girilmesi yasak
olan yerlere giremezler.
(3) Karayolları Trafik Kanununca belirlenen hız limitlerine uymak zorundadır.
(4) Taksinin dolmuş gibi çalışması yasak olup, yolculuğun başladığı anda taksimetre açılması zorunludur. Müşteriden
taksimetre fiyatının üstünde veya altında bir ücret talep edilemez.
(5) Durak temsilcisi taksi durağı adına bilgi ve tanıtım içeren kartvizit bastırarak işletmeci veya sürücülere vererek
dağıttırır. İşletmeci veya sürücüler kendi şahsi bilgi ve telefonlarını durak adını kullanarak kartvizit bastıramaz ve
dağıtamaz.
ARAÇ SAHİPLERİNİN ŞOFÖR ÇALIŞTIRMALARI
MADDE 16 - (T) Plaka ticari taksi çalışma ruhsatı sahipleri şoför çalıştırabilirler. Devamlı şoför çalıştırmak isteyen
ruhsat sahibi Ulaşım Dairesi Başkanlığı Toplu Taşım Şube Müdürlüğü'ne müracaatı ve şoför ile ilgili aşağıdaki
belgeleri sunar;
(1) İkametgâh belgesi,
(2) Ehliyet Fotokopisi, (En az B Sınıfı)
(3) SRC belgesi fotokopisi,
(4) Adli sicil kaydı sorgulaması, (657/48.Madde Genel Şartlarının 5.madde) hükümleri işlememiş olmak,
(5) (1) Bir adet fotoğraflarını ekleyerek müracaat ederler. Evrakların asıllarının gösterilmesi zorunludur.
(6) Şoför çalıştıran araç sahibi çalıştırdığı şoförün her türlü kanuni sorumlulukları, vergi, resim, harç ve sigorta
yükümlülüklerinden sorumludur ve yerine getirmek zorundadır.
(7) Ticari taksilerin çalışması esnasında meydana gelen her türlü kaza ve fiilden, bununla ilgili olarak yargıya intikal
eden her türlü yükümlülükten ve üçüncü şahıslara karşı doğacak yükümlülüklerden tamamen işletici ve sürücü
sorumludur. Tazminat ve bu gibi davalardan hükmedilen tazminat bedelleri hiçbir şekilde Manisa Büyükşehir
Belediyesi’ne yöneltilemez, ruhsat sahibine rücu eder.
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DURAKLARDA VE ARAÇLARDA UYULACAK KURALLAR
MADDE 17(1) Araç sürücü ile tüm yolcular aşağıdaki kurallara uyacaklardır;
a- Manisa Büyükşehir Belediyesi il merkezi ve bağlı ilçe merkezlerinde faaliyet gösteren ticari taksi
durakları MBŞB Ulaşım Dairesi Başkanlığı’nca hazırlanmış olan yönetmelik çerçevesinde tespit edilen kurallara
uyacaklardır.
b- Taşıma ücretleri yolculuğun başlangıç noktası ile bitiş noktası arasında taksimetrenin yazdığı kadar ücret yolcudan
alınır.
c- Durakta çalışan Taksi Durağı esnafı çevre sakinleri, müşteri, resmi ve gayri resmi vb. kuruluşların huzur ve
rahatlarını bozacak davranışlarda bulunamazlar.
ç- İşletmeci tarafından araç içinde sürücü haricinde kimse bulundurulamaz.
d- Araçta yolcu varken radyo ve teyp çalınmaz.
e- Taksi duraklarında ve araç içinde, alkollü içki ve uyuşturucu madde kullanmak gibi davranışlarda bulunamaz.
f- Yolcunun beraberinde taşıdığı eşyasından 50 kiloya kadar olandan bagaj ücreti alınmaz.
g- Yolcular araç içinde yüksek sesle konuşamaz, taşkınlık yapamaz, ahlaka, adaba aykırı söz ve hareketlerde
bulunamaz.
ğ- Yolcularla münakaşa etmek kesinlikle yasaktır. Yolculara daima nazik davranılır, Yolcunun eleştirmesi halinde
cevap verilmeyecektir. Ancak, yolcunun fiili davranışları, hakaretvari sözleri suç teşkil etmesi durumunda araç
durdurularak, 155 Polis imdat veya Trafik zabıtasının müdahalesi beklenecektir.
h- Yolcu ile fiziki şekilde kavga etmek, bedeni olarak müdahale etmek kesinlikle yasaktır.
ı- Yolcu, araçta meşrubat dâhil hiçbir yiyecek maddesi tüketemez ve sigara kullanamaz.
i- Duraklardaki telefon ve benzeri giderler, ruhsatta ismi yazılı olan üyelerin ortak gideri olup, hisselerine düşecek payı
ödemek zorundadırlar.
j- Durakta çalışan taksilerin plakalarının yazılı bulunduğu levha, durak önüne asılır.
k- Hizmetlerin aksamaması için her durak resmi tatil günleri ve geceleri çalışmak üzere sayıları 2'den az olmamak
şartıyla, toplam mevcudunun 1/4'i oranında nöbet çizelgesi yapmak suretiyle çalışmak zorundadır.
l- Her Taksi, bağlı olduğu duraklarda bekleme yapar. Hareket ve bekleme süreleri, çalışma ortamına göre durak
temsilcisi tarafından belirlenir.
(2) Araçlarla ilgili uyulacak kurallar aşağıya çıkarılmıştır;
a- Manisa Büyükşehir Belediyesi il merkezi ve bağlı ilçe merkezlerinde faaliyet gösteren ticari taksi durakları MBŞB
Ulaşım Dairesi Başkanlığı’nca hazırlanmış olan yönetmelik çerçevesinde tespit edilen kurallara uyacaklardır.
Araçların içi ve dışı her zaman temiz bulundurulması zorunludur.
b- Araç içindeki ışıklandırma ve araç kaloriferi çalışır durumda olacaktır. Araçta yangın söndürme cihazı, ilk yardım
çantası, reflektör ve yedek ampuller bulundurulacaktır.
c- Aracın periyodik ve günlük bakımı sürekli olarak sağlanacaktır. Motor bakımı dışında, fren, hidrolik, rot, balans,
amortisör, şanzıman vb. bakımı düzenli olarak yapılacaktır. Araçların aşırı yıpranmış veya yaralı lastikle seyrüsefer
yapmaları yasaktır.
ç- Aracın egzoz sistemi arızasız olacak, gürültü yapan egzoz ile seyrüsefer yapılmayacaktır.
d- Aracın, yolcuların oturmasına ve kullanmasına mahsus bölümleri sağlam durumda olacak, aşırı, eskiyen döşemeler
değiştirilecek, kırık veya tehlikeli şekilde çatlak camlarla seyrüsefer yapılmayacak, aracın trafik kanununa göre çalışır
durumda olması zorunlu olan ayna, sinyal far vb. bölümlerinde hiçbir eksik veya arıza olmayacaktır.
e- Araçlar Kanunca belirlenen renk ve şekilde boyalı olacaklardır. Kaza sonrası, hasarlı ve boyasız araçlar ile
seyrüsefer yapılamayacaktır.
f- Araç içine ve dışına; aracın emniyetli kullanımını olumsuz etkileyebilecek hiçbir aksesuar takılmaz. Araçlarda
havalı korna kullanılmaz.
g- Yasalar çerçevesinde araç içinde bulundurulması zorunlu olan tüm belge ve gereçler, araçlarda bulundurulur.
ğ- Her türlü reklam hakları MBŞB Encümeni izni ile Ticari Araçlarda uygulanacak İlan ve Reklam Yönetmeliğine
tabidir.
(3) Sürücülerin uyması gereken kurallar aşağıya çıkarılmıştır;
a- Bu yönetmelik, sürekli olarak durakta bulundurulacaktır ve yönetmeliğin tüm hükümleri Manisa Büyükşehir
Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı Toplu Taşıma Şube Müdürlüğü tarafından sağlanacak eğitim programı içinde
öğretilecektir.
b- Kış mevsiminde; Lacivert veya gri takım elbise, beyaz veya açık mavi gömlek, lacivert kravat zorunludur. Yaz
mevsiminde; Lacivert veya gri pantolon, kısa kollu beyaz veya açık mavi gömlek (gömlek yakası en fazla bir düğme
açılabilir, kravat takmak isteğe bağlıdır) zorunludur. Sürücüler temiz ve bakımlı olmak zorundadır.
c- Sürücüler, araçta meşrubat dâhil hiçbir yiyecek maddesi tüketemez ve sigara kullanamaz.
ç- Sürücülerin sosyal güvenlik kuruluşuna tabi olmaları zorunludur.
d- Sürücülerin hatalarından ve neden oldukları maddi ve manevi zararlardan, zarar gören kişi ve kurumlara karşı
işletmeciler de müteselsil ‘en sorumludur.
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DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
TİCARİ TAKSİ ARAÇLARINDA DENETİM VE CEZALAR
TİCARİ TAKSİ DURAKLARI DENETİM İŞLEMLERİ
MADDE 18- Ticari taksi durakları, İşletmecilerin ve sürücülerin sorumluluğu altında, Manisa Büyükşehir Belediyesi
Ulaşım Dairesi Başkanlığı denetiminde aşağıda belirtilen hususlar çerçevesinde çalışırlar.
(1) Bu yönetmelikte belirtilen hususlarla ilgili denetimler, Ulaşım Dairesi Başkanlığınca görevlendirilen Ulaşım Zabıta
ekiplerince gerçekleştirilir.
(2) Ulaşım Dairesi Başkanlığı tarafından ruhsat biriminden ruhsat alan her işletmeci için bir sicil dosyası açılacaktır.
Bu dosyada, araca ilişkin belgeler dışında işletmeci ve sürücüye ait belgeler de bulundurulacaktır.
(3) Vatandaşların bu yönetmelikte belirtilen hizmetlerle ilgili şikâyetleri Ulaşım Dairesi Başkanlığına yazılı olarak
yapabileceklerdir. Verilen şikâyet dilekçesinde, şikâyetin konusu, yeri, aracın plakası, tarihi, saati ile şikâyetçinin adı
soyadı ve açık adresi yazılacaktır. Ayrıca şikâyete konu olan olaya ilişkin varsa şahit kişilerin adı soyadı ve açık
adresleri bildirilecektir. Bu usule uygun olmayan şikâyetler dikkate alınmayacaktır.
(4) Araç sürücülerinin, Denetim Görevlilerince yapılacak kontrollerde istenilen belgeleri ve evrakları göstermeleri
zorunludur. Görevlilere zorluk çıkaran, hakaret eden veya kavga eden sürücülerin araçlarına Büyükşehir Belediyesi
Encümenince gerekli ceza-i müeyyide uygulanacaktır.
SORUMLULUK
MADDE 19- (T) Plakalı ticari taksi çalışma ruhsatı sahipleri ve sürücüsü her türlü faaliyetleri nedeni ile doğacak mali,
hukuki ve cezai sonuçlardan doğrudan sorumludurlar. Bu nedenle MBŞB'ne herhangi bir sorumluluk atfedilemez.
CEZALAR
MADDE 20(1) Manisa Büyükşehir Belediyesi il merkezi ve bağlı ilçe merkezlerinde (T) plakalı ticari taksi çalışma ruhsatı verilen
araç sahipleri bu yönetmelik hükümlerine aynen uyacaklarını kabul ederler. Bu yönetmelik hükümlerine uymayan
işleticilere ve araç sürücüsüne, parka çekme, para cezası ve ruhsat iptali cezaları uygulanır. Cezalar denetim
görevlilerince düzenlenen Zabıt Varakasına dayanılarak MBŞB Encümeni'nce karara bağlanır. Cezayı gerektiren
durumlar ve ceza sınırları bu maddenin devamında ve diğer maddelerde belirlenmiştir.
(2)Manisa Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı işletmeciye veya sürücüye yapacağı her türlü bildirim,
işletmecinin bildirdiği adrese yapılır.
(3) İdari Yaptırım Karar Tutanağı, Bu yönetmelikte belirtilen ve aynı zamanda da aşağıda maddeler halinde
yazılan talimatlara uymayan araçlara ve/veya araç sahiplerine;
a- I. Tip ceza 5326 sayılı Kabahatler Kanunu’nun 32.maddesi uygulanabilir,
b- II. Tip ceza 1608 sayılı Kanun’un ilgili maddeleri uygulanabilir, (30) Otuz güne kadar Araç bağlama uygulanabilir,
c- III. Tip ceza 1608 sayılı Kanun’un 2.maddesi uygulanabilir,
ç- IV. Tip ceza, Encümen kararıyla Ruhsat iptal edilebilir,
(4) Suç niteliği içeren eylemler ve uygulanacak cezalar aşağıda belirlendiği gibidir.
a- UKOME Kurulu kararına göre belirlenen Taksimetre tarifesini taksimetre cihazına işlettirmemek (Ayar
yaptırmamak)
Ceza: İlk seferde I. Tip, tekrarında II. Tip, tekrarında IV. Tip ceza ruhsat iptali uygulanabilir.
b- Kirli Araçla Sefere Başlamak
Ceza: İlk seferde I. Tip, tekrarlarında II. Tip ceza uygulanabilir
c- Sürücünün Sefer Sırasında Sigara İçmesi
Ceza: İlk seferde I. Tip, tekrarlarında II. Tip ceza uygulanabilir
ç- Araç Personelinin Kılık - Kıyafet talimatına uymaması
Ceza: İlk seferinde I. Tip, tekrarlarında II. Tip ceza uygulanabilir
d- Durağı dışında gereksiz bekleme yapmak, nizami yanaşmadan yolcu almak, indirmek vb.
Ceza: İlk seferinde I. Tip, tekrarlarında II. Tip ceza uygulanabilir
e- Hareket programına uymama (mücbir sebep harici)
Ceza: İlk seferinde I. Tip, tekrarlarında II. Tip ceza uygulanabilir
f- Yolcuya hakaret etme veya kötü davranma
Ceza: İlk seferinde I. Tip, tekrarında II. Tip, tekrarında IV. Tip ceza ruhsat iptali uygulanabilir
g- Teknik özelliklerini yitirmiş aracın onarımını yapmadan sefere çıkmak.
Ceza: İlk seferinde I. Tip, tekrarında, tekrarında uygun hale getirilinceye kadar seferden men cezası uygulanabilir
ğ- Yolcu ve araç güvenliğini tehlikeye düşürecek biçimde uygunsuz ve yüksek hızla araç kullanmak
Ceza: İlk seferde I Tip, tekrarında II. Tip, tekrarında IV. Tip ceza ruhsat iptali uygulanabilir
h- Denetim Görevlilerine hakaret etmek veya kötü muamelede bulunmak
Ceza: İlk seferinde I. Tip, tekrarında II. Tip ve sürücünün işten çıkarılması, tekrarında IV. Tip ceza ruhsat iptali
uygulanabilir.
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ı- Alkollü araç kullanılması
Ceza: İlk seferinde II. Tip tekrarında sürücünün işten çıkarılması, tekrarında IV. Tip ceza ruhsat iptali uygulanabilir.
i- Denetim Görevlilerinin Talimatlarına uymama
Ceza: İlk seferinde I Tip, tekrarlarında II. Tip ceza uygulanabilir
j- Taksi durağı çalışma programını erken tatil etmesi
Ceza: İlk seferinde I. Tip, tekrarlarında II. Tip ceza uygulanabilir
k- Aracın parka çekilmesi için tebliğ yapılmasına rağmen aracın parka gönderilmemesi
Ceza: IV. Tip ceza Ruhsat iptali uygulanabilir
l- Manisa Büyükşehir Belediyesi ve bağlı şirketlerle ilgili her türlü ilan, reklam ve duyuruyu araçlarda muhafaza
etmeme, tahribi halinde yenisini astırmama
Ceza: İlk seferinde I Tip, tekrarlarında II. Tip ceza uygulanabilir
m- Karayolları ve Trafik Yönetmeliklerine göre araçlarda aranacak özelliklerden herhangi birini yerine getirmemek,
Ceza: İlk seferinde I. Tip ve uygun hale getirinceye kadar seferden men cezası uygulanabilir
n- Teyp ve Radyo çalmak, Havalı Korna kullanmak (çalmak) vb.
Ceza: İlk seferinde I. Tip ve uygun hale getirinceye kadar seferden men, tekrarında II. Tip ceza uygulanabilir.
o- Toplu olarak direniş yapmak, taşımacılık yapmamak, Taşımacılığı aksatmak, gösteri yapmak vb. eylemlerde
bulunmak.
Ceza: İlk seferinde II. Tip, tekrarında IV. Tip ceza ruhsat iptali uygulanabilir
p- Mazeretsiz olarak yolculuğu yarım bırakmak.
Ceza: İlk seferinde I. Tip, tekrarında II. Tip, tekrarında IV. Tip ceza ruhsat iptali uygulanabilir.
r- Büyükşehir Belediyesi UKOME Kurulu kararı olmadan duraklarda çalışmak
Ceza: II. Tip ceza uygulanabilir
s- Belirlenen Yolcu Taşıma Ücret Tarifesine Uymamak
Ceza: III. Tip ceza uygulanabilir
ş- Denetim görevlilerine silahlı (ateşli veya kesici) saldırıda bulunmak.
Ceza: IV. Tip ceza ruhsat iptali uygulanabilir
t- Çalışma ruhsatı olmadan veya kendi durakları dışındaki duraklarda izinsiz olarak yolcu taşımacılığı yapan taksiler,
Ceza: İlk seferinde II. Tip, tekrarında IV. Tip ceza ruhsat iptali uygulanabilir
u- Yönetmelikte yasaklanan, yapılması men edilen ve yukarıdaki ceza maddeleri dışında kalan uygulama ve
davranışlar
Ceza: İlk seferinde I. Tip, tekrarlarında II. Tip cezalar uygulanabilir.
v- Bir taksi durağında çalışan kişinin, aynı durakta çalışan kişilerle uyumlu çalışmaması, durağın genel kurallarına
uymayarak her konuda sorun çıkartması veya durak ve durak dışında menfaat sağlamak suretiyle bazı ruhsatsız kişi
veya kişileri durakta veya durak yakınlarında çalıştırmak suretiyle menfaat sağlamak amacıyla idarenin emir ve
yasaklarına muhalefet eden ve bu hareketinde ısrarcı olan kişiler hakkında; 5326 Sayılı Kabahatler Kanununun
32.maddesini ihlal ettiğinden durumun mahalli ve yetkili Manisa Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı
Toplu Taşıma Şube Müdürlüğü il ve ilçe merkezlerindeki görevli ulaşım zabıtası marifetiyle tespit edilerek tanzim
edilecek tutanağın gereği yapılmak üzere mahalli Cumhuriyet Savcılığı'na suç duyurusunda bulunulabilir.
BEŞİNCİ BÖLÜM
ÇEŞİTLİ VE SON HÜKÜMLER
HÜKÜM BULUNMAYAN HALLER
MADDE 21(T) plakalı ticari taksilerin sevk ve idaresi, çalışma şartları ve çalışma düzeni, "(T) plakalı ticari taksi çalışma ruhsatı"
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) dâhil Manisa Büyükşehir Belediye
Encümeni tarafından belirlenir.
GEÇİCİ MADDE 1Bu yönetmelik kapsamında geçici madde tanımlaması yapılan uygulamalar ilgili geçici madde doğrultusunda geçici
madde sürecince uygulanır. Geçici madde kapsamında belirlenen uygulamalar geçici maddede belirtilen süre bitiminde
iş bu yönetmelik ilgili maddelerine göre uygulamaya devam edilir.
GEÇİCİ MADDE 2-(1) Manisa Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisinde il merkezi ve bağlı ilçe merkezlerinde
faaliyet gösteren (T) plakalı ticari taksi araç sahibi işletmecilerin araçları farklı renkte olanlar için (T15) sarı rengi
koduna olacak şekilde değişimleri ile ilgili yapılacak tüm iş ve işlemleri için 01.01.2016 tarihine kadar süre verilir.
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ALTINCI BÖLÜM
YÜRÜRLÜK VE YÜRÜTME
YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILAN
MADDE 22- Manisa Belediye Meclisinin 05.07.2011 tarih ve 269 sayılı kararıyla ile kabul edilip yürürlükte bulunan
“Taksi Durakları Ve (T) Plakalı Ticari Taksi İşletme Esaslarına Dair Yönetmelik” ek ve değişiklikleri ile birlikte Bu
yönetmelik yürürlüğe girdiği tarihten itibaren yürürlükten kalkar.
YÜRÜRLÜK
MADDE 23- 5216 Sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu'nun 9. maddesiyle verilen yetkiye dayanılarak hazırlanmış
olan bu yönetmelik Manisa Büyükşehir Belediye Meclisi'nce kabul edilip;
(1) Bu yönetmeliğe yeni madde eklenmesi çıkarılması Büyükşehir Belediye Başkanının ve/veya Büyükşehir meclis
üye ya da üyelerinin teklifi; meclisin salt çoğunluğunun kararı ile gerçekleşir.
(2) Bu yönetmelikte bahsedilen sıralı sayılı amir ve/veya yöneticiler yönetmelikte vaaz edilen çalışma alanları ve
çalışmaları hakkında Büyükşehir meclisinin talebi ile Büyükşehir meclisine bilgi verir.
(3) Bu Yönetmelik, Belediyemiz ilan tahtası veya internet sitesinde yayımlanması ile yürürlüğe girer.
YÜRÜTME
MADDE 24- Bu yönetmeliği Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı yürütür.
Ek: 1 Adet Çalışma Ruhsatı.
T.C.
MANİSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
Ulaşım Dairesi Başkanlığı
(T) PLAKALI TİCARİ TAKSİ ÇALIŞMA RUHSATI
Ruhsat Sahibi
Adı Soyadı
T.C Kimlik/Vergi No
Doğum Tarihi/Yeri
Adres
Ruhsat No
Dönemi
Ruhsat Veriliş Tarihi
Plaka No
Cins ve Model
Motor No
Çalıştığı Hat/Durak
Taksi Durak Adres

:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
AÇIKLAMA

5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanununun 7. Maddesinin (f ve p) bendi gereğince Manisa Büyükşehir
Belediye Meclisince hazırlanarak ………… tarih ve ………… sayılı kararı doğrultusunda ve ……….. tarihinde
yürürlüğe giren “(T) Plakalı Ticari Taksi Çalışma Usul Ve Esaslarına Dair Yönetmelik” hükümleri doğrultusunda “(T)
Plakalı Ticari Taksi Çalışma Ruhsatı” ile taşıma yapmasına izin verilmiştir.
Düzenleme Tarihi:
İmza
Ulaşım Daire Başkanı
BU BELGE VERİLDİĞİ TARİHTEN İTİBAREN GEÇERLİDİR. BU BELGENİN ASLI GEÇERLİ OLUP
FOTOKOPİSİ VS. YAPILAN SURETLERİ GEÇERSİZDİR.
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