SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
DURAK TAKSİ YÖNETMELİĞİ
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar
Amaç
MADDE 1- Samsun Büyükşehir Belediyesi sınırları dahilinde durak taksi olarak hizmet veren araçların
standartlarını ,taksi duraklarının açılma kapanma şekillerini,ruhsat sahipleri ile şoförlerinin hak ve
yükümlülüklerini, çalışma esnasında uyması gereken usul ve esasları, belirlemektir.
Kapsam
MADDE 2- Bu yönetmelik; Samsun Büyükşehir Belediyesi ve mücavir alan sınırları dâhilinde
kurulmuş veya kurulacak olan durak taksileri kapsar.
Dayanak
MADDE 3- (1) Bu yönetmelik ;
(a) 5216 Sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu,
(b) 5393 Belediye Kanunu,
(c) 1608 Umuru Belediyeye Müteallik Ahkâmı Cezaiye Hakkındaki Kanun ,
(d) 6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun,
(e) 237 Sayılı Taşıt Kanunu,
(f) 3194 Sayılı İmar Kanunu,
(g) 5362 sayılı Esnaf ve Sanatkârlar Kanunu,
(h) 5326 Sayılı Kabahatler Kanunu,
(h) 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu ve Yönetmeliği,
(ı) 4925 Sayılı Karayolları Taşıma Kanunu ve Yönetmeliği doğrultusunda hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4-(1) Bu yönetmelikte geçen;
(a) S.B.B.
: Samsun Büyükşehir Belediyesini,
(b) Belediye
: İlgili İlçe Belediyesini ,
(c) UKOME
: 5216 Sayılı Kanunun 9. maddesi gereğince kurulmuş bulunan
Samsun Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezini,
(d) Taksi Otomobil
: Şoför hariç dört oturma yeri olan taksimetre ücreti ile yolcu
taşımacılığı yapan motorlu taşıtını,
(e) Araç Sahibi-İşletici
: Aracın Tescil Belgesinde isimleri yazılı bulunan ve araç
üzerindeki tüm hukuki sorumluluğa sahip olan özel yada tüzel kişileri,
(f) Yolcu
: Ticari taksi ve dolmuş taksiyi kullanan şoför dışında araçta
bulunan kişileri,
(h)Araç Sürücüsü Tanıtım Belgesi: Durak Taksi kullanan kişinin aracı kullanırken yanında
bulundurması gereken tanıtım kartını ifade eder.
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İKİNCİ BÖLÜM
Araç İşlemleri Ve Belediye Alacakları
Çalışma ruhsat işlemleri
Madde 5-(1) Samsun Büyükşehir Belediyesi sınırları içinde çalışan Durak Taksiler, Zabıta Dairesi
Başkanlığına başvurarak çalışma ruhsatı almak zorundadır. Çalışma ruhsatı karşılığında her yıl Büyükşehir
Belediye Meclisince belirlenecek olan ücret belediye veznesine peşin olarak ödenir.
(2)Durak taksilerin; yeni uygulanmaya başlanan çalışma ruhsatlarını, yönetmelik yürürlüğe girdikten
sonra 3 ay içinde yenilemeleri zorunludur.
(2) Çalışma Ruhsatı için yapılacak müracaatta:
a)Dilekçe,
b)Araç Trafik Ruhsatının Fotokopisi,
c) Kimlik paylaşım adres sorgulama belgesi,
d)Yeni Araçlar için Aracın Alış faturası /Noter Satış Sözleşmesi,
e)2 Adet Resim,
f)Adli Sicil Kaydı,
g)Nüfus Cüzdan Fotokopisi,
h)Meslek Odası Kayıt Belgesi,
ı)Dernek Üyelik yazısı,
k)Vergi Kaydı Belgesi,
Vize işlemleri
MADDE 6-(1)Durak taksilerin vize işlemi 2010 yılında başlayacak olup her yılın ocak ve şubat ayı
içersinde yaptırılması zorunludur. Vize işlemlerini zamanında yaptırmayan araç sahiplerinden birikmiş vize
borçları mevcut tarife üzerinden alınır.
(2)İşletmeci belediyeye borçlarını ödemedikçe ,vize işlemleri yapılmaz.
Araç değişikliği ve devir işlemleri
MADDE 7-(1) İşletmeciler tarafından araç değişikliği yapılması halinde trafik ,tescil tarihinden
itibaren otuz gün içersinde aracın trafik tescil belgesi fotokopisi,fatura veya noter satışı sözleşmesinin
ekleneceği bir dilekçe ile birlikte Zabıta Dairesi Başkanlığına başvurarak çalışma ruhsatlarını yenilemek
zorundadırlar.Ancak yönetmelik yürürlüğe girmeden önce yapılan araç değişikliği ve devir işlemlerinden üç
ay içersinde müracaat edilmesi halinde devir ücreti alınmaz.Aksi durumda devir ücreti alınır.
(2) İşletmeciler tarafından araçların satışı halinde ,Belediye Meclisinin belirleyeceği araç devir ücreti
ödenmek koşulu ile araç devir işlemleri yapılır.Araç devir işlemleri noter satış sözleşmesi tarihinden itibaren
otuz gün içersinde Zabıta Dairesi Başkanlığına başvurarak kendi adlarına çalışma ruhsatı almak
zorundadırlar.İşletmeciler tarafından zamanında yapılmayan devir işlemlerinin aylık ücretleri 6183 sayılı
Kanun hükümlerine göre aylık gecikme faizi uygulanarak Belediye Gelirler Müdürlüğü tarafından tahsil
edilir.
(3) İşletmeciler bir defaya mahsus olmak üzere baba ,eş ve çocukları arasında karşılıklı devirlerden
,devir ücreti alınmaz.
(4)Belediyeden Çalışma Ruhsatı almadan,devir ve araç değişikliği yapılması halinde Çalışma
Ruhsatını değiştirmeden çalıştıran işleticiler Çalışma Ruhsatı ile ilgili işlemlerini tamamlayıncaya kadar
çalışmaktan ve trafikten men edilir.
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Belediye alacaklarının tahsili
MADDE 8-(1) Belediyeye olan borçlarını vadesi geldiğinde ödemeyen araç sahipleri için Hesap İşleri
Daire Başkanlığınca ödeme emri düzenlenerek Zabıta Daire Başkanlığına gönderilir.
Zabıta Daire Başkanlığı bu ödeme emirlerini izin belgesi verilen araç sahiplerine 7201 sayılı Tebligat
Kanunu hükümlerine göre tebliğ eder, tebliğ tarihinden itibaren 7 takvim günü içersinde borçlarını ödemeleri
için süre verir. Bu süre içinde ödeme yapmayanlardan 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü
Hakkındaki Kanun hükümlerine göre tahsilat yapılır. Verilen 7 takvim günü sonunda Belediyeye olan borçları
ödenmeyen araçlar otoparka çekilir, tahsilâtı yapılıncaya kadar araçlar otoparkta bekletilir. Çekici ve otopark
ücretleri de araç sahiplerinden tahsil edilir.
(2) Şehir içinde faaliyet gösteren Durak Taksi işleticileri her yıl Belediye Meclisince belirlenen yıllık
durak ücretlerini aylık olarak ödemek zorundadırlar.
(6) Durak Taksi sürücüsünün davranışlarından ve taşımacılıktan doğan her türlü mâli, hukukî, cezai
sorumluluk işleticiye aittir. Belediye sınırları içersinde toplu taşımacılık faaliyetinde bulunulmasından
dolayı belediye ile olan ilişkilerde muhatap, sadece çalışma ruhsatı sahibi işleticilerdir
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Sürücü Personelde Aranacak Şartlar Ve Uyacağı Kurallar
MADDE 9-(1) Çalışacak şoförler;
a) En az beş yıllık B sınıfı sürücü belgesine sahip olmalı,
b) Türk Ceza Kanunun 103,104,109,188,190,191,227 ve 5326 sayılı Kabahatler Kanunun 35
maddesindeki suçlardan dolayı affa uğramış olsalar bile hüküm giymemiş olması,
c) Şoförler, asli kusurlu ve bilinçli taksirli olarak ölümlü trafik kazalarına karışmamış olmak, alkollü
olarak araç kullanma ve hız kuralını ihlal nedeniyle sürücü belgeleri birden fazla geri alınmamış olmak,
(2)Şoförlerin uyması gereken kurallar;
(a) Karayolu üzerinde bir tehlike ve engel teşkil etmeyeceğinden emin olmadıkça:
(1) Araç durmadan kapıları açmak,
(2) Kapıların kapanmasını beklemeden hareket etmek,
(3) Durakladıktan sonra aracın sağını kontrol etmeden kapıları açmak ve kontrolsüz yolcu
indirip bindirmek,
(4)Yolculara nazik davranmamak ve münakaşa etmek,
(5) Taşıt yolu üzerinde araçların sol tarafından yolcu indirip bindirmek yasaktır.
(b) Taksi şoförleri araçlarını, gidiş yönlerine göre yolun en sağ kenarında durdurarak yolcularını sağ
taraftan indirmelerini ve bindirmelerini sağlamakla sorumludur.
(c) Örneği belediyece hazırlanan Dernek tarafından bastırılacak Şoför Tanıtım Kartını almak ve araçta
yolcuların görebileceği bir şekilde bulundurulmasını sağlamakla sorumludur.
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DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çalışma Usul Ve Esasları
MADDE 10- (1) Durak Taksi işletilmesi esnasında uyulması gereken kurallar aşağıdaki şekildedir;
(a) Durak Taksi sahipleri ve şoförleri kanunlara, bu çerçevede hazırlanan , yönetmeliklere, Belediye
Meclisi ,Belediye Encümeni ,İl Trafik Komisyonu ve Ulaşım Koordinasyon Merkezi tarafından alınacak
kararlara uymak zorundadır.
(b) Durak taksi sahipleri araçlarında şoför çalıştırabilirler. Taksilerde şoför standardında olmayan
kimse çalıştırılamaz İşleticiler tarafından sürücülerin sosyal güvenlik kuruluşuna tabi olmalarının sağlanması
zorunludur. Şoför değişikliği Zabıta Daire Başkanlığına bildirilmek zorundadır.
(c) Kazaya uğramış aracını tamir ettirmeden uygunsuz olarak çalışmaya devam etmek yasaktır.
(ç) Araçlarda çalışacak şoförler temiz ve bakımlı olmalıdır.
(d) Yolculuk bittiğinde kat edilen yolculuk ücreti taksimetre cihazında yazılıdır, bu rakam hiçbir
zaman maskelenmiş olmamalıdır. Arızalı taksimetre ile kesinlikle çalışma yapılamaz.Havaalanı ve fakülte
tarafına pazarlık yapılabilir.
(e) Şoförün hizmet dışı olduğu, şoförün rahatsızlığından veya ağır hasarlı kaza sonucu aracın sabit
kalmış olduğu durumlarda araç üzerindeki “TAKSİ” yazılı ışıklı levhanın üzeri mat bir kılıfla örtülür. Araç
üzerindeki “TAKSİ” yazılı ışıklı levhanın üzeri mat bir kılıf ile kaplı olduğu zaman taksi otomobil şoförünün
yolcu çağrısına cevap vermesi yasaktır.
(f) Karayollarında kamunun rahat ve huzurunu bozacak veya kişilere zarar verecek şekilde;
(1) Su, çamur ve benzerlerini sıçratmak, atmak, dökmek,
(2)Korkutmak, şaşırtmak,
(3)Sigara külü ve izmaritlerini veya başka şeyleri yola atıp dökmek,
(4)Seyir halinde iken şoförlerin, cep ve araç telefonu ile benzeri haberleşme cihazlarını
kullanmak, (telsiz hariç ).
(5) Keyfi veya kasıtlı davranışlarda bulunmak suretiyle yaya veya araç trafiğinin seyir
emniyetini ihlal etmek veya tehlikeye düşürmek suretiyle tedbirsiz ve saygısız davranışlarda
bulunmaları ve araç kullanmaları yasaktır.
(g) Taksi şoförü, aracın iç ve dışını temiz bulundurucaktır.
(h) Araç içersinde yolcunun istemediği kanal veya müzik tipi çalma konusunda ısrarcı davranmak
yasaktır.
(ı)Yolcuların, araçların camından çöp, yemiş artığı, izmarit ve benzeri şeyleri rastgele atmaları
yasaktır.
(i) Taksi Şoförleri Bagajda taşınacak 50 kg ‘a kadar ve ya bagaj hacmine uygun olan eşyadan ücret
talep edemezler.
(j) Seyir esnasında sigara içmek yasaktır.
(k) Yolcu almak için ani şerit değiştirmek, trafik akışını olumsuz etkileyecek şekilde yol
kenarlarında, kavşaklarda bekleme yapmak gibi davranışlarda bulunmak yasaktır.
(l) Tarife dışı ücret talep edilmesi yasaktır.
(m) Ticari taksilerin içinde ve dışında herhangi bir siyasi, gayri ahlaki, toplumsal değer yargılarını
rencide edici ilan reklâm ve benzeri yazılı görsel ve işitsel araçlar bulundurulamaz ve yayın yapılamaz.
(n) Taksi şoförleri taksi indirme, bindirme, bekleme yerlerini, taksi duraklarını ve bulundukları
mahalleri kirletmemeye dikkat edeceklerdir.
(o) Taksi şoförleri, mesafe, trafik yoğunluğu ve iklim şartları gözetmeksizin yolcu çağrılarına cevap
vermek mecburiyetindedir
(ö) Taksi şoförü aracın içinde unutulan eşyaları 24 saatlik süre içinde Belediye ve ya ilgili Esnaf
odasına veya durak yetkilisine teslim etmelidir.
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(p) Taksi içerisinde, yerlerinde oturmalarına yardım etmesi gerektiği durumlar dâhil olmak üzere,
fiziksel engelli kişileri aracına almayı reddetmek yasaktır.
(r) Hizmet esnasında yolcuların söz ya da hareket ile rahatsız edilmesi yasaktır.
(s) Park edilmesi yasak olan ya da park edilmesi halinde trafik seyrinin aksatılacağı yerlerde yolcu
beklenmesi yasaktır.
(ş) Duraklarda bulunması gerekli malzemeler dışında yanıcı parlayıcı, kötü koku neşredici malzemeler
bulundurulmayacaktır. Duraklar bakımlı ve temiz olacaktır.
(t) Durakta çalışanlar; çevre sakinlerinin, müşteri, resmi ve gayri resmi v.b. kuruluşların huzur ve
rahatlarını bozacak davranışlarda bulunamazlar.
(u) İşletici;takside çalışacak şoförün işe giriş ve çıkışını Zabıta Daire Başkanlığına bildirmek ve
belgelerini temin etmekle sorumludurlar.
(g) Sürücülerin hatalarından ve neden oldukları maddi ve manevi zararlardan,zarar gören kişi ve
kurumlara karşı işleticiler de müteselsilen sorumludurlar.
BEŞİNCİ BÖLÜM
Taksi Durakların Açılması Ve Kapanması
Taksi durağı açılması
MADDE 11-(1) Taksi Durağı ; en az beş araçtan oluşacaktır.Aynı zamanda araçlarını park edebilecek
uygun alana sahip olacaktır.
(2)Durak alanının trafik akış yönleri, kaldırım genişliği vb. unsurlar krokilerle belirtilecektir.
(3) (14/09/2012 Tarih ve 339 Nolu Büyükşehir Belediye Meclis Kararı Değişik)
Gelen talepler doğrultusunda veya ihtiyaca binaen Taksi Durağı açılmasına ve durakta çalışacak araç
sayısına UKOME tarafından karar verilir. UKOME tarafından alınan karar doğrultusunda duraklı veya
duraksız ( T ) plakalı araçlar ihale mevzuatının uygulanması sureti ile durakta çalışmaya hak kazananlara
Çalışma Ruhsatı düzenlenerek çalışmalarına izin verilir. Bağlı bulunduğu yerde trafik tescili yapılan duraklı
ve duraksız ( T ) plakalı araçlardan ancak kendi trafik tescili yapılan bölgelerde kurulan duraklar için
müracaat da bulunabilirler. Herhangi bir durakta çalışan ticari taksiler başka bir durağa geçmeleri halinde
çalıştıkları önceki durak yerinden feragat etmiş sayılır.
Durakların kapatılması
MADDE 12- (1) Açılan durakların trafik güvenliği açısından sakınca doğurması hallerinde durum
UKOME’ ye bildirilir. UKOME tarafından karar verilmesi halinde açılan cepler derhal kapatılır.
(2)Trafikte meydana gelen değişimler veya alt yapı zarureti (yeni şeritler veya kavşaklar yapılması
durumları gibi) dolayısı ile kamu yararı nedeniyle söz konusu duraklar kapatılabilir. Bu duraklara alternatif
olarak yeni duraklar açmak mecburiyeti yoktur.İhtiyaca uygun yer temin edebildiği takdirde durak açılması
için UKOME’ ye teklif sunabilir.
(3) Mevcut duraklarda araç sayısının azalması durumunda UKOME kararları doğrultusunda ona yakın
diğer duraklarla birleştirilir.
(4) Genel asayiş, suç işleme, suç işleyenlere yataklık, suçluları barındırma, çevre kirliliği, gürültü
yapmak gibi nedenlerle rahatsızlığa sebebiyet veren duraklar yazılı olarak uyarılır. Yapılan uyarılara rağmen
rahatsızlığa son verilmediği taktirde alınacak UKOME kararı doğrultusunda durak iptal edilir.
(5)Yapılan denetimler sırasında, duraklarda görülen eksiklik ve hatalar ile duraklar ve söz konusu
durakları kullananlar hakkında gelen şikâyetler yerinde değerlendirilir Bu eksik ve kusurların giderilmesi için
15 günlük süre verilir, şayet bu kusur ve eksiklikler 15 gün içinde giderilmez ise ikinci bir zabıt tutulup, bağlı
bulunduğu durak yetkilisine tebliğ edilir. Aynı hata ve kusurların üçüncü kez tekrarı halinde durağın
kapatılması için konu UKOME’ ye taşınır.

5

Taksi durağı yer değişikliği
MADDE 13-(1) İşletmeciler, Taksi Durak yeri değişikliklerine ilişkin taleplerini yazılı olarak
Belediyeye bildirir.Ukome kararları doğrultusunda yer değişikliği yapılabilir.
(2)İşletmecinin başka bir taksi durağında çalışabilmesi için bu duraktaki araç sahiplerinin tamamının
noterden muvafakat'ının olması şarttır. Kendi durağındaki tüm hak ve menfaatlerinden noterden feragat
ettiğini belgeledikten ve Taksi durak hat değişikliği UKOME Kurulunda değerlendirilerek, karar alınmasından
sonra uygulamaya geçer. Araç sayısı azalan Taksi durağına yeni bir ticari taksi, UKOME Kurulu kararı
olmaksızın konulamaz.
(2)Yönetmelik yürürlüğe girdikten sonra yapılan denetimlerde ;duraklarda çalışanların işi bırakmaları
veya 6 aydan fazla süre içerisinde taksisini çalışır vaziyette bulundurmaması veya ismine tescilli aracının
olmadığının, Denetim Görevlilerince tespit edilip tutanak tutulması halinde UKOME kararı uygulanır.
Taksi durağında bulunması gerekli nitelikler
MADDE 14-(1) Taksi durağı işletme yazıhanesi bulunacaktır.Yazıhanelerde telefon, çöp kutusu, ve
lavabo ile ayrıca ecza dolabı olacaktır.
(2) Park alanının tabanı beton, asfalt gibi etrafın kirlenmesine neden olmayacak madde ile kaplanacak
ve birikinti sular toplama rögarına verilecektir
Araçta bulunması gerekli nitelikler
MADDE 15 –(1) Taksi aracı sarı renk kodunda boyalı olacaktır.
(2) Yolcu ve sürücü emniyet kemeri bulunacaktır.
(3) Çalışır durumda Taksimetre bulunacaktır.
(4) Koltuk kapasitesi(sürücü+yolcu) 4+1 kişi olacaktır.
(5)Durak Taksi olarak çalışacak araçlarda 15 yaş şartı aranır.
(6) Duraklarda çalışacak araçların Standartlarını belirleme yetkisi UKOME’ ye aittir
(7) Aracın ön kapıları ve tavanında plaka ve durak isimleri yazılı olacaktır.
Hareket ve çalışma saatleri
MADDE 16-(1) Her Taksi, bağlı olduğu duraklarda bekleme yapar. hareket ve bekleme süreleri,
çalışma ortamına göre durak temsilcisi tarafından belirlenir.
(2)Durak taksiler bağlı bulundukları ilçelerden diğer ilçelere yolcu getirebilecekler ancak dönüşlerinde
yolcu almaları yasaktır.
ALTINCI BÖLÜM
Denetim ve Cezaların Uygulanması
MADDE 17-(1) Denetimler bu yönetmelik hükümleri doğrultusunda Zabıta Daire Başkanlığı
personelince yapılır.
(2)Vatandaş Denetimi; Vatandaşların bu yönetmelikte belirtilen hizmetlerle ilgili şikayetleri Samsun
Büyükşehir Belediyesine yazılı olarak yapabileceklerdir. Verilen şikayet dilekçesinde, şikayetin konusu, yeri,
aracın plakası, tarihi, saat ile şikayetçinin adı soyadı ve açık adresi yazılacaktır. Ayrıca şikayete konu olan
olaya ilişkin şahit kişilerin adı soyadı ve açık adresleri bildirilecektir. Bu usule uygun olmayan şikayetler
dikkate alınmayacaktır.
(3)Araç sürücülerinin, Denetim Görevlilerince yapılacak kontrollerde istenilen belgeleri ve evrakları
göstermeleri zorunludur. Görevlilere zorluk çıkaran, hakaret eden veya kavga eden sürücülerin araçlarına
Samsun Büyükşehir Belediye Encümenince kararlaştırılacak süre kadar araç bağlama cezası uygulanır.

6

(4)Bu yönetmelikte belirtilen hususlar ,belediye tembih ve yasağı olarak düzenlenmiştir.Bu
yönetmelik hükümlerine aykırı davrananlar hakkında 1608 sayılı kanun ve 5326 sayılı Kabahatler Kanunun 32.
maddesine göre işlem yapılır.Aynı takvim yılı içersinde 3 defa ceza tutanağı tanzim edilen araca yapılacak
işlemler konusunda belediye encümenince karar verilir.
YEDİNCİ BÖLÜM
Çeşitli ve son Hükümler
MADDE 18-(1) Bu yönetmelikte bulunmayan hükümlerle ilgili mer’i kanunlar ve yönetmelik
hükümleri uygulanır.
GEÇİCİ MADDE -1 Bu yönetmeliğin 15.maddesinin 5.fıkrası 2 yıl sonra yürürlüğe girer.
Yürürlük
MADDE 19-(1)Bu yönetmelik yayımlandığı tarihten itibaren yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 20-(1)Bu yönetmelik hükümlerini Büyükşehir Belediye Başkanı yürütür.
Durak kamyonetlerde bu yönetmelik hükümlerine tabi olup çalışan araçlarda yaş şartı aranmaz.

7

