
1  

T.C. 

TEKİRDAĞ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 

 

TİCARİ TAKSİ (T PLAKA) VE TAKSİ DURAKLARI ÇALIŞMA 

USULVE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK 

 

Genel Hükümler 

 

Amaç Kapsam Yasal Dayanaklar Ve Tanımlar 

 

Amaç 

Madde 1 - Bu Yönetmelik Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi sınırları içinde faaliyet gösteren 

taksi durakları ile yeni açılacak olan taksi duraklarında yolcu taşıma izni verilen (T ) 

serisinden araçların hangi koşullar altında ve ne şekilde çalışacaklarını, bunların işleticileri ile 

verilen hizmetten yararlanan kişiler arasındaki ilişkileri, uygulamayı yürütecek ve denetleyecek 

olan kuruluş ve organların yetki ve sorumluluk alanlarını belirlemek amacıyla hazırlanmıştır. 

 

Kapsam 
Madde 2- Yönetmelik; Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi sınırları içinde İl Trafik Komisyonu, 

Belediye Encümeni ve UKOME Kurulunun Kararlarıyla, yolcu taşımacılığı yapmak üzere 

faaliyet gösteren mevcut taksi durakları ile yeni açılacak taksi duraklarının kurulum şartlarını, 

T Plakalı araçların taşıması gereken özellikleri, uyulması gereken kuralları, çalışma şekil ve 

şartları ile denetim ve yaptırım şartlarını kapsar. 
 

Yasal Dayanak Hukuki Sorumluluk 

Madde-3 
Bu Yönetmelik Yasal Dayanağı; 

3.1- 6360 sayılı On dört İlde Büyükşehir Belediyesi ve Yirmi yedi İlçe Kurulması ile Bazı 

Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 

5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 7 (f) ve 9. Maddeleri, 
3.2- 5393 sayılı Belediye Kanunu, 

3.3- 4925 sayılı Karayolu Taşıma Kanunu, 

3.4- 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu, 

3.5- 5326 Sayılı Kabahatler Kanunu, 

3.6- 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu, 

3.7- 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkındaki Kanun, 

3.8- 5362 sayılı Esnaf ve Sanatkârlar Kanunu, 

3.9- 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu, 
3.10- 1608(151) sayılı Umuru belediyeye Müteallik Ahkâmı Cezaiye Hakkındaki Kanunu, 

3.11- 15.06.2006 tarih ve 26199sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Büyükşehir Belediyeleri 

Koordinasyon Merkezleri Yönetmeliği, 

3.12-Bakanlar Kurulunun 1986/10553 sayılı Ticari Plakaların Verilmesine İlişkin Usul ve 

Esaslar hakkındaki kararı, 
3.13- Karayolları Trafik Yönetmeliği, 

3.14- Karayolu Taşıma Yönetmeliği, 

3.15- UKOME Kararları hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır. 
Bu yönetmelikte herhangi bir kişi ya da kuruluşa getirilen yükümlülük, o kişi ya da kuruluşun herhangi 

bir mevzuatla tabi olduğu yükümlülüklerinden masumiyet veya muafiyet sağlamaz. 
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Tanımlar             

Madde-4 
Bu yönetmelikte geçen terimlerden; 

Belediye: Tekirdağ Büyükşehir Belediyesini, 

Belediye Başkanı: Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanını, 

Meclis: Tekirdağ Büyükşehir Belediye Meclisini, 

Encümen: Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Encümenini, 

UKOME: 5216 Sayılı Kanunun 9. Maddesi gereğince kurulmuş bulunan ve görev yapmakta 

olan Tekirdağ Ulaşım Koordinasyon Merkezini, 
Daire Başkanı: Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanını, 

Şube Müdürlüğü: Ticari Plaka İşlemleri Şube Müdürlüğünü, (Değişiklik:13/09/2017 tarih ve 964 sayılı 

TBB Mec.K.) 

Meslek Odası: Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası ile Esnaf ve Sanatkârlar Odasını, 
T Plaka: 1997/02 sayılı İl Trafik Komisyon kararında Trafik Tescil Şube Müdürlüklerince 

şehir içi olarak tescil edilen tasnifli plakayı 

T Plakalı araç sahibi: Tekirdağ İl Trafik Komisyon kararında belirtilen 59 tasnifli plaka 

sahibini, 

Taşıma: “T” Plakalı araçlar ile yapılan işi, 

Taşımacı: Yolcuların bir ücret karşılığında taşınmasını üstlenen gerçek kişileri, 

Taksi Durağı: İl Trafik Komisyonu, Belediye Encümeni ve UKOME Kurulunun Kararlarıyla 

belirlenen taksilerin yolcu almak için bekledikleri yeri, 

Teknik Komisyon: Araçların Yönetmelik hükümlerinin uygunluğunun denetlenmesinden 

sorumlu ve Ulaşım Dairesi Başkanlığınca görevlendirilecek 3 kişilik komisyonu 

Araç Uygunluk Belgesi: İşleticilerin bu Yönetmelik hükümlerine göre Tekirdağ Büyükşehir 

“Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı’ndan alacakları uygunluk belgesini, 

Çalışma İzin Belgesi: İl Trafik Komisyonu, Belediye Encümeni ve UKOME Kurulunun 

Kararlarıyla, taksicilik yapma yetkisi veren; devir ve model değişikliğinde yenilenen, bir 

sonraki yılın Ocak ayı sonuna kadar geçerliliği olan belgeyi, (Değişiklik:13/09/2017 tarih ve 964 sayılı 

TBB Mec.K.) 

Vize: İşleticilerin bu yönetmelik hükümlerine göre Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Ulaşım 

Koordinasyon Şube Müdürlüğü’nden alacakları bir sonraki yılın Ocak ayı sonuna kadar 

geçerliliği olan belgeyi, 

Şoför: Ticari olarak tescil edilmiş bir motorlu taşıtı karayolunda süren ve ilgili mesleki 

yeterlilik belgesine sahip olan sürücüyü, 
Yurtiçi Yolcu Taşımacılığı Sürücü Mesleki Yeterlilik Belgesi (SRC): Karayolu ile yük ve 

yolcu taşımacılığı faaliyetlerinde kullanılan, ticari araçlarda çalışan şoförlerin almaları zorunlu 

olan mesleki yeterlilik belgesini, 

Şoför Tanıtım Kartı: T plakalı aracı kullanan kişinin tüm taşımacılık hizmeti boyunca 

bulundurması gereken ve TBB Ulaşım Dairesi Başkanlığı tarafından verilen tanıtım kartını, 

Araç: Karayolunda insan taşımak için imal edilmiş motorlu taşıtları, 

Araç Sürücüsü: T Plakalı araçları sevk ve idare eden kişiyi, 

Yolcu: Aracı kullanan sürücü dışında araçta bulunan kişileri, 

Taksi: Yapısı itibariyle sürücüsü dahil en az 5 ve en çok 7 oturma yeri olan ve taksimetre ile 

insan taşımak için imal edilmiş otomobil tipli motorlu taşıtı, 
Taksimetre: Takıldığı taşıtın özelliklerini 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, 

UTDK: 2014/33 sayılı UKOME Kararı ile kurulan Ulaşım ve Trafik Düzenleme 

Komisyonlarını, 
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Taşıma Sınırı: Aracın trafik tescil belgesinde belirtilen oturma yeri sayısını, 

 

Çalışma İzin Belgeli Araçları Dosyalarının Düzenlenmesi ve Takibi 

Madde-5 
5.1- Ulaşım Dairesi Başkanlığınca her araç için ayrı bir dosya açılır. Bu yönetmelik 

hükümlerine aykırı hareketlerin tespiti ile çalışma esaslarına uyulması hükümlerinin takibi 

Daire Başkanlığı tarafından yürütülür. 

5.2- Çalışma izin belgesinin üzerinde durak ismi ve yeri yazılı olur. Çalışma izin belgesi; ilk 

plaka alımında, devirlerde ve model değişikliğinde alınması zorunludur. 

5.3- Bu Yönetmelik gereği çalışma izin belgesi verilecek taksi araçları hakkında tahakkuk ve 

tahsilât işlemleri Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığınca yapılır. 
5.4- Çalışma İzin Belgesi, Vize İşlemleri ve Şoför Tanıtım Kartı müracaatları, ilgili meslek 

odalarına yapılır. Belgeler odalar tarafından ücret alınmadan Daire Başkanlığının belirleyeceği 

formata uygun şekilde tasnif ve kontrol edilerek Belediye Başkanlığına ulaştırılır. 

 

Çalışma İzni Verilmesi İle İlgili işlemler 

Madde-6 

6.1- Tekirdağ ilinde ticari taksicilik taşıma hizmeti, “T” plakalı araçlara verilen çalışma izin 

belgesiyle yapılır. 
6.2- Çalışma izin belgesi, Daire Başkanlığı tarafından bu yönetmelik hükümlerine göre verilir. 

6.3- Çalışma izin belgesi düzenlenmesi esnasında araç plakaları için Emniyet Müdürlüğünün 

trafik tescil kayıtları göz önünde bulundurulur. 

6.4- İl Trafik Komisyonu, Belediye Encümeni ve UKOME Kurulu Kararı bulunan ve Emniyet 

Müdürlüğü trafik tescil birimlerinden “T” plaka verilmiş araçlara Çalışma İzin Belgesi 

düzenlenebilmesi için aşağıdaki belgelerin tamamlanması zorunludur. İbraz edilecek belgeler 

Kamu Hizmetlerinin Sunumunda Uygulanacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik 

mevzuatına uygun olarak beyan edilir. 

6.4.1- Dilekçe: Çalışma İzin Belgesi talebini belirtir; İkametgâh adresi, aracın plakası, modeli, 

motor numarası, kaç kişilik olduğunu içerir. 

6.4.2- Trafik tescil belgesi (araç ruhsatı) (Aracın model tarihinden sonra gelen ilk takvim yılı 

esas alınmak kaydıyla 16 (onaltı) yaşını aşmamış olması gerekir). (Değişiklik:13/09/2017 tarih ve 964 

sayılı TBB Mec.K.) 

6.4.3- Taşımacılık yaptığına dair, plakasının tescil edildiği ilgili Vergi Dairesinden mükellefiyet 

kaydı. 

6.4.4- Aracın mali sorumluluk sigorta poliçesi. 
6.4.5- Belediyeden alacakları borcu yoktur yazısı veya onay kaşesi. 

6.4.6- Araç sahibinin bağlı olduğu odadan son 6 ay içinde alınmış faaliyet belgesi. 

6.4.7- Çalışma izin belgesi alacak araç sahipleri araçta çalışacak şoförlerin kimlik bilgilerini 

(şoför tanıtım kartı) ibraz ederler. 

6.5- Çalışma İzin Belgelerinde; ruhsat sahibine ait bilgiler ile aracın plakası gibi hususlar 

bulunur. 

6.6- Araç sahibi başvuru evraklarını Büyükşehir Belediyesi sınırları içinde faaliyette olan bağlı 

olduğu ilgili meslek odasına teslim eder. İlgili oda, evrakları Daire Başkanlığının belirleyeceği 

formata uygun şekilde tasnif ve kontrol ederek Belediye Başkanlığına ulaştırır. 

6.7- Başvurusu kabul edilen fiili kontrol yapılarak aşağıdaki şekilde Araç Uygunluk Belgesi 

düzenlenir. 
6.7.1- Aracın uygunluğu Ulaşım Dairesi Başkanlığınca görevlendirilecek Teknik Komisyonca 

saptanır. 
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6.7.2- Teknik Komisyon Ulaşım Dairesi Başkanlığınca görevlendirmiş Komisyon Başkanı ve 

iki üyeden oluşur. Komisyonun görevlendirildiği bölgede Zabıta Dairesi Başkanlığınca trafik 

düzenini sağlamak üzere personel görevlendirilir. 

6.7.3- Araç, Yönetmeliğin ekindeki araç uygunluk (EK-2) tespit formuna göre kontrol edilir. 

Araç uygunluk belgesi (EK-2) iki nüsha olarak düzenlenir, birisi dosyasına diğeri üst yazı ile 

ilgiliye teslim edilir. (Değişiklik:13/09/2017 tarih ve 964 sayılı TBB Mec.K.) 

6.7.4- T Plakalı araçta reklam olması durumunda 06/08/2011 tarih ve 28017 sayılı Resmi 

Gazetede yayınlanan Ticari Araçlarda Reklam Bulundurma Hakkında Yönetmelik hükümleri 

gereği “Ticari Araç Reklam Bulundurma Yetki Belgesi” olmayan araçların ÇALIŞMA İZİN 

BELGESİ VERİLMEZ araç uygunluk belgeleri onaylanmaz. 
6.7.5- Uygunluk onayı almış olan taksilere verilen “Araç Uygunluk Belgesi” bir yıl süreyle 

geçerlidir. 

6.7.6-Tekirdağ Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından kabul edilen ücrete tabi işler 

tarifesindeki araç uygunluk ücretinin tamamını yatırıldığına dair makbuz Şube Müdürlüğüne 

ibraz edildikten sonra Araç Uygunluk Belgesi teslim edilir. 

6.8-Uygunluk Onayı alan araçlar Belediye Meclisince kabul edilen ücrete tabi işler 

tarifesindeki çalışma izin belgesi ücretinin tamamını yatırdığına dair makbuzu ibraz ettikten 

sonra Daire Başkanı onayı ile “T” Plakalı araçlara Çalışma İzin Belgesi düzenlenir. 

6.9- Taksi sahibinin plakasını devretmesi durumunda, vize süresi dolmasa dahi sahip olduğu 

Çalışma İzin Belgesi iptal edilerek plakayı devir alan kişi adına ücrete tabi işler tarifesindeki 

çalışma izin belgesi ücreti yatırılarak yeni Çalışma İzin Belgesi düzenlenir. 

6.10- Çalışma İzin Belgesinin zayi edilmesi halinde Belediye Meclisi tarafından kabul edilen, 

o yılın izin belgesi ücretinin %10 bedeli alınarak Çalışma İzin Belgesi yenilenir. 

6.11- T plaka araçların yıl içerisinde model değişikliği yapıldığı zaman çalışma izin belgesi 

ücretsiz olarak değiştirilir. 

6.12-Taksi araç sahipleri her yılın Ocak ayı sonuna kadar, “Çalışma İzin Belgelerini” vize 

ettirmek zorundadır. Çalışma İzin Belgeleri bir sonraki yılın Ocak ayı sonuna kadar geçerlidir. 

Çalışma İzin Belgesini vize ettirmek isteyenlerden vergi mükellefiyet kaydı belgesi istenmez. 

(Değişiklik:13/09/2017 tarih ve 964 sayılı TBB Mec.K.) 

6.13- Çalışma izin belgesini üst üste 2 (İki) yıl süre ile almayan veya yenilemeyenlerin durak 

hakkı ve T plaka (Taksicilik) hakkının trafik tescilinden silinmesi istemiyle, konu UKOME 

kuruluna sevk edilir. İstemin Kabul edilmesi halinde ilgili Trafik Tescil Biriminden ticari 

plakaların seriden plakaya çevrilip boşa çıkarılması için yazı yazılır. (Değişiklik:13/09/2017 tarih ve 

964 sayılı TBB Mec.K.) 

6.14- GPS ve kamera cihazlarının faturası veya montaj belgesi (Ek:08/05/2019 tarih ve 481 sayılı TBB 

Mec. K) 

6.15-GPS Cihazı için, herhangi bir GSM operatörü ile yapılacak en az 12 aylık olması koşulu 

ile minimum 15 GB data hattı Sözleşmesi (Ek:08/05/2019 tarih ve 481 sayılı TBB Mec. K) 

6.16- Evrakların tam olması ve uygunluk belgesinin alınması halinde yeni araç için Ticari 

Plaka İşlemleri Şube Müdürlüğünce onaylanarak “Ticari Taksi Çalışma İzin Belgesi” düzenlenir. 

(Ek:08/05/2019 tarih ve 481 sayılı TBB Mec. K) 
 

Vize İşlemleri 

Madde-7 

7.1- Taksi araç sahipleri her yılın Ocak ayı sonuna kadar, aşağıdaki belgelerle başvurarak 

“Çalışma İzin Belgelerini” vize ettirmek zorundadır. Vizeler bir sonraki yılın Ocak ayı sonuna 

kadar geçerlidir. 

7.2- Vize müracaatları ilgili meslek odalarına yapılır. Belgeler odalar tarafından ücret 

alınmadan Daire Başkanlığının belirleyeceği formata uygun şekilde tasnif ve kontrol edilerek 

Belediye Başkanlığına ulaştırılır. 
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7.3- Vize işlemi için istenen evraklar; 

7.3.1- Dilekçe: İkametgâh adresi, aracın plakası, modeli, motor ve şase numarası, kaç kişilik 

olduğu belirtilmelidir. 

7.3.2- Trafik tescil belgesi (araç ruhsatı). (Aracın fabrikadan imal edildiği tarihten sonra gelen 

ilk takvim yılı esas alınmak kaydıyla 16( onaltı ) yaşını aşmamış olması gerekir.) 
7.3.3- Aracın mali sorumluluk sigorta poliçesi. 

7.3.4- Büyükşehir Belediyesinden alınmış çalışma izin belgesi. 

7.3.5- Büyükşehir Belediyesinden alınacak borcu yoktur yazısı veya kaşesi. 
7.3.6- Vize işlemi yaptıracak araç sahipleri araçta çalışacak şoförlerin kimlik bilgilerini (şoför 

tanıtım kartı) ibraz ederler. 

7.4- Vize işlemi yapılacak olan araçların araç uygunluk belgesi almaları gerekmektedir. 

7.5- Üst üste 2 ( İki ) yıl süre ile çalışma izin belgelerini vize ettirmeyenlerin T plaka hakkı 

trafik tescilinden silinmesi istemiyle UKOME kuruluna sevk edilir. Onayı durumunda ilgili 

Trafik Tescilden ticari plakaların seriden plakaya çevrilip boşa çıkarılması için yazı yazılır. 

7.6- İcra yolu veya mahkeme kararı ile trafikten men edilerek çalışmayan T plakalı araçların 

çalışma izin belgeleri konu çözümleninceye kadar Daire Başkanlığı tarafından dondurulur ve 

bu nedenle vize işlemleri yapılmaz, yönetmelikte belirtilen süreler işletilmez. 

7.7- GPS ve kamera cihazlarının faturası veya montaj belgesi (Ek:08/05/2019 tarih ve 481 sayılı TBB Mec. 

K) 
7.8-GPS Cihazı için, herhangi bir GSM operatörü ile yapılacak en az 12 aylık olması koşulu ile 

minimum 15 GB data hattı Sözleşmesi (Ek:08/05/2019 tarih ve 481 sayılı TBB Mec. K)   

7.9- Evrakların tam olması ve uygunluk belgesinin alınması halinde yeni araç için Ticari Plaka 

İşlemleri Şube Müdürlüğünce onaylanarak  “Ticari Taksi Vize Belgesi” düzenlenir. (Ek:08/05/2019 

tarih ve 481 sayılı TBB Mec. K) 
 

Model Değişiklik İşlemleri 

Madde-8 

8.1- T plaka araç sahibi aracını yeni bir araçla değiştirmek istediğinde aşağıdaki belgelerle 

birlikte bir dilekçe ile Belediye Başkanlığına müracaat eder. 

8.1.1- Yeni araca ait fatura, trafik ruhsatı veya noter satışı. 

8.1.2- Yeni aracın mali sorumluluk sigorta poliçesi. 

8.1.3- Eski aracın trafikten çekme belgesi (Ek-1 çekme form belgesi) veya Ek-1 belgesindeki 

bilgileri içeren Emniyet Müdürlüğünden alınacak yazı. (Değişiklik:13/09/2017 tarih ve 964 sayılı TBB 

Mec.K.) 

8.1.4- TÜV’ den alınmış tespit raporu. 

8.1.5- Büyükşehir Belediyesinden alınmış, model değişikliği işleminin yapılacağı yıla ait 

çalışma izin belgesi. (Değişiklik:13/09/2017 tarih ve 964 sayılı TBB Mec.K.) 

8.1.6- GPS ve kamera cihazlarının faturası veya montaj belgesi (Ek:08/05/2019 tarih ve 481 sayılı TBB 

Mec. K) 
8.1.7-GPS Cihazı için, herhangi bir GSM operatörü ile yapılacak en az 12 aylık olması koşulu 

ile minimum 15 GB data hattı Sözleşmesi (Ek:08/05/2019 tarih ve 481 sayılı TBB Mec. K) 

8.2- T plaka tescili yapılacak olan taksi, araç uygunluk belgesi alınmak üzere Teknik 

Komisyona sevk edilir. Komisyonun uygun görüş vermesi halinde Araç Uygunluk Belgesi 

düzenlenir. (Değişiklik:13/09/2017 tarih ve 964 sayılı TBB Mec.K.) 

8.3- Teknik komisyonun yapacağı inceleme sonuçları açısından kesin ve nihaidir. 

8.4- Uygunluk belgesi alan yeni araç için ücret alınmadan Çalışma İzin Belgesi yenilenir. 

8.5- Araç değişikliğinde, bu yönetmelikteki onaltı (16) yaş şartı aranır. (Değişiklik:13/09/2017 tarih 

ve 964 sayılı TBB Mec.K.) 

8.6- Evrakların tam olması ve Uygunluk belgesinin alınması halinde yeni araç için Ticari Plaka 

İşlemleri Şube Müdürlüğü tarafından tescil yazısı yazılır ve noterlikçe tescil işlemlerinin yapılması 

için ilgiliye imza karşılığı tebliğ ve teslim edilir. Tescil işlemleri 180 takvim günü içinde yapılmak 
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zorundadır. 180 günlük süreden sonar tescil işlemleri yapılamaz. Noterler tescil işlemi yaparken, 

bu süreleri göz önünde bulundurur. Bu sürelere aykırı şekilde tescil yapılmasından ilgili notereler 

sorumludur. Trafikten çekme süresi 180 takvim gününü geçiren (T) plaka hakkında 

Yönetmeliğin 9 uncu maddesi 2 nci fıkrası hükümleri uygulanır. (Değişiklik:17/12/2018 tarih ve 1390 

sayılı TBB Mec.K.) 

8.7- Ticari araçların tescil plakalarının çalınması, kaybedilmesi, düşürülmesi veya PolNet 

kayıtlarında “Hakkında İstihbarı Bilgi Bulunan Araç”, “Terör Nitelikli İkiz Plaka Eylem 

İstihbaratı” ve “Plaka Mükerrer ve Sahte” şeklinde şerh bulunduğu durumlarda; (Ek:08/05/2019 

tarih ve 481 sayılı TBB Mec. K) 
8.7.1- Ticari araçların tescil plakalarının çalınması, kaybedilmesi, düşürülmesi veya PolNet 

kayıtlarında “Hakkında İstihbarı Bilgi Bulunan Araç”, “Terör Nitelikli İkiz Plaka Eylem 

İstihbaratı” ve “Plaka Mükerrer ve Sahte” şeklinde şerh bulunduğu tarihi belirten ilgili 

Emniyet Müdürlüğünün yazısı ile Belediyeye müracaat etmesi zorunludur. Gerek görülmesi 

halinde tescil işlemi durdurulmak şartıyla, inceleme ve araştırma yapılabilir. 

8.7.2- Yapılan başvuruda tescil plakalarının kaybedildiği, düşürüldüğü ya da aracın ve/veya 

plakaların çalındığı tarihinden itibaren 1 yıl içerisinde Belediyeye müracaat etmediği takdirde 

ticari faaliyet yapma hakları ve Ticari Tahsisli Plaka hakkı trafik tescilinden silinmesi istemiyle 

UKOME kuruluna sevk edilir. Onayı durumunda ilgili ticari plakanın seriden plakaya çevrilip 

boşa çıkarılması için ilgili kuruma yazı yazılır. 

8.7.3 Yapılan başvurunun uygun görülmesi halinde başvurulan aracın bu yönetmelikte belirtilen 

şartları sağlaması durumunda, (varsa hak mahrumiyetleri belirtilerek) belirlenen listelerdeki 

harf ve rakam gruplarından sıra esasına göre idaremizce verilen plaka sıra numarasının tescile 

işlenmesi için ilgili  kuruma yazı yazılır. 

8.7.4 Tescil yazısı aynı anda ticari araç sahibine de tebliğ edilir. Ticari araç sahibi tebliğ 

tarihinden itibaren 180 takvim günü içerisinde tescil işlemini tamamlamadığı takdirde (mücbir 

sebepler hariç) Ticari Tahsisli Plaka hakkı trafik tescilinden silinmesi istemiyle UKOME 

kuruluna sevk edilir. Onayı durumunda ticari plakanın seriden plakaya çevrilip boşa çıkarılması 

için ilgili kuruma yazı yazılır. 

 
Çalışma İzin Belgeli “T” Plaka Araçların Trafikten Çekme Yapılması Durumunda 

Uygulanacak Kurallar 

Madde-9 
9.1- Aracını satış yapanlar ile hususiye çevirenler “T” Plakası uhdesinde kalabilmesi için Ek-

1 Form Çekme Belgesi ile Belediye Başkanlığı’na dilekçe ile başvuru yapmak zorundadır. 

9.2- Trafikten çekme belgesi yapan T plakalı araç sahipleri 180 (yüz seksen) (180 inci günün 

hafta sonu veya resmi tatil gününe gelmesi durumunda takip eden ilk iş günü) takvim günü 

içinde mevcut plakasını yeni aracına takmak için Ulaşım Dairesi Başkanlığına müracaat etmek 

zorundadır (Mücbir sebepler; ölüm, iflas, raporlu hastalık, tutukluluk, kaza, çalınma, yangın 

vb. haller dışında). Aksi takdirde UKOME kararıyla çekme yaptığı T plaka ve durak hakkı iptal 

edilir. Trafik Tescil birimlerine, ticari plakaların seriden plakaya çevrilip boşa çıkarılması için 

yazı yazılır. (Değişiklik:13/09/2017 tarih ve 964 sayılı TBB Mec.K.) 

 

T Plaka ve Taksi Durak Hakkı Devir Alınması ile ilgili Uygulanacak İşlemler 

Madde 10- 

10.1 Taksi durak hakkı olan T Plaka hak sahipleri için durak hakkı ve T plaka bir bütündür. 

Taksi durak hakkı tek başına devir yapılamaz. 

10.2 -“ T” Plakasını ve taksi durak hakkını devredecek ve devir alacak gerçek kişiler karşılıklı 

dilekçeleri ve aşağıda belirtilen belgelerle Belediye Başkanlığına müracaat eder. 

10.3- Devir etme talebinde bulunan T Plaka ve durak hak sahipleri ile devir alma talebinde 

bulunanlar; alım-satım konularındaki başvurularının sonuçları hakkında herhangi bir müktesep 

hak ve/veya bedel, zarar, ziyan konularında bir talepte bulunamazlar. 
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10.4- Birinci derece yakınlar (kan-kayın hısımlığı ve evlatlık ilişkisi dahil) ve eşler arasında 

gerçekleşecek devirlerde (ana-babadan çocuğuna, çocuktan ana-babaya ve eşten eşe gibi) 

devir ücreti alınmaz. 

 

T Plaka Devir Almak İsteyenlerden Talep Edilen Belgeler 

Madde -11 

11.1- Başvuru dilekçesi. 

11.2- Nüfus Cüzdan sureti. 

11.3- Adli Sicil Kaydı, (Türk Ceza Kanununun 103, 104, 105, 109, 188, 190, 191, 227 

maddelerindeki suçlardan; dolandırıcılık, dolanlı iflas, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, 

uyuşturucu ve silah kaçakçılığı, insan ticareti, hırsızlık, rüşvet suçlarından; 3713 sayılı 

Terörle Mücadele Kanunu ve 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu kapsamına giren 

suçlardan dolayı affa uğramış olsa bile hüküm giymemiş olması gerekmektedir.) 
(Değişiklik:13/09/2017 tarih ve 964 sayılı TBB Mec.K.) 
11.4- Tekirdağ İl sınırları içinde ikamet ettiğine dair ikametgah belgesi. (Değişiklik:13/09/2017 tarih 

ve 964 sayılı TBB Mec.K.) 

11.5- T plaka devir alan kişinin, devir aldığı T plakanın tescilini yaptırılabilmesi için araç en 

fazla 5 yaşında (model tarihinden sonra gelen ilk takvim yılı esas alınmak kaydıyla) olmalıdır. 

T plaka takılı araç en fazla 5 yaşında olması durumunda trafikten çekme yapmadan mevcut 

araçla devir edilebilir. (Değişiklik:17/12/2018 tarih ve 1390 sayılı TBB Mec.K.) 

11.6- Yeni araca ait fatura- trafik ruhsatı veya noter satış belgesi, aracın mali sorumluluk 

sigorta poliçesi, yeni araca ait TÜV tespit formu. (Değişiklik:17/12/2018 tarih ve 1390 sayılı TBB Mec.K.) 

11.7- Evrakların tam olması, uygunluk belgesi alınması ve evrakların uygun görülmesi 

halinde devir işlemlerinin yapılması için Ulaşım Daire Başkanı tarafından “Başkanlık Oluru” 

verilir ve Belediye Meclisi Ücrete Tabi İşler tarifesindeki “Devir Ücreti” nin tahsilinden 

sonra Ticari Plaka İşlemleri Şube Müdürlüğü tarafından “Tahsis ve Tescil Belgesi” 

düzenlenerek, noterlikçe devir ve tescil işlemlerinin yapılması için devir edene imza 

karşılığında tebliğ ve teslim edilir. Tescil işlemleri 180 takvim günü içinde yapılmak 

zorundadır. 180 günlük süreden sonar tescil işlemleri yapılamaz. Noterler tescil işlemi yaparken, 

bu süreleri göz önünde bulundurur. Bu sürelere aykırı şekilde tescil yapılmasından ilgili 

notereler sorumludur. Trafikten çekme süresi 180 takvim gününü geçiren (T) plaka hakkında 

Yönetmeliğin 9 uncu maddesi 2 nci fıkrası hükümleri uygulanır. (Değişiklik:17/12/2018 tarih ve 1390 

sayılı TBB Mec.K.) 

 

T Plaka Devir Etmek İsteyenlerden Talep Edilenler 

Madde-12 
12.1- Başvuru dilekçesi. 

12.2- Eski aracın trafikten çekme belgesi (Ek-1 çekme form belgesi) veya Ek-1 belgesindeki 

bilgileri içeren Emniyet Müdürlüğünden alınacak yazı. (Değişiklik:13/09/2017 tarih ve 964 sayılı TBB 

Mec.K.) 

12.3- Devir edilecek T plakaya ait Tekirdağ Büyükşehir Belediyesinden alınmış çalışma izin 

belgesi. (Devir tarihine veya önceki yıllara ait çalışma izin belgesini almamış ya da alamamış 

olanlar, Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Meclisinin belirlediği o yıllara ait Çalışma İzin 

Belgesi ücretlerini yasal faiziyle birlikte geriye dönük olarak yatırmak zorundadır.) 

(Değişiklik:13/09/2017 tarih ve 964 sayılı TBB Mec.K.) 

12.4- Belediyeden “Borcu Yoktur” yazısı veya onay kaşesi. 

12.5- Taksi durak hakkı ve plaka üzerinde satılamaz kaydı varsa bunun kaldırıldığına dair 

ilgili kurumdan alınan yazı. 

12.6- Taksi durak hakkını gösteren Çalışma İzin Belgesi (İl Trafik Komisyon Kararı, 

Encümen Kararı, UKOME Kararı) 

12.7- Miras yoluyla devir haricinde ortaklık kabul edilmez. 
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Belediyeden İzin Almadan Yapılan Devirlerde Uygulanacak İşlemler 

Madde-13 

13.1- “T” plakalı araçların devir ve satışının Belediyeden onay alınmadan yapılması halinde 

yönetmelikte belirtilen şartlara uygun olarak evrakların tamamlanması istenir. 

13.2- Devir temlik ücretinin tek seferde 4 katı ücret alınır. Ödemenin yapıldığını gösterir 

makbuzun ibrazı ile T plaka hak sahibine araç uygunluk belgesi düzenlenerek izin belgesi 

alması için 30 gün süre verilir. Araç uygunluk belgesinin 30 gün içerisinde almaması halinde 

tahsil edilen devir ve temlik ücreti Belediyeye gelir kaydedilir. 

13.3- Verilen sürede gerekli işlemlerin tamamlanmaması durumunda ayrıca faaliyette olan 

araç yasal devir işlemi yapılana kadar Encümen Kararı ile evraklarını tamamlayıp çalışma 

izin belgesi alıncaya kadar faaliyetten men edilir. 

13.4- 180 (yüzseksen) takvim günü içinde aracın yönetmeliğe uygun hale getirilmemesi 

durumunda UKOME Kararı ile plaka hakkı iptaline gidilir. 

13.5- Bu yönetmeliğin 12. maddesinde belirtilen devir alacaklara dair düzenlenen şartlar 

burada da aranır. 

 

Veraset Yolu İle İntikallerde Aranan Şartlar 

Madde-14 

14.1- Varisler tarafından Belediye Başkanlığı’na aşağıda belirtilen evraklarla başvuru yapılır. 

14.1.1- Başvuru dilekçesi. 

14.1.2- Veraset ilamı ve vukuatlı nüfus kayıt örneği. 

14.1.3- Trafik tescil belgesi (Araç ruhsatı) . 

14.1.4- Ölen kişinin Belediyeden borcu yoktur yazısı. 

14.1.5- Tekirdağ Büyükşehir Belediyesinden devir edilecek plakaya ait çalışma izin belgesi. 

(Devir tarihine veya önceki yıllara ait çalışma izin belgesini almamış ya da alamamış olanlar, 

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Meclisinin belirlediği o yıllara ait Çalışma İzin Belgesi 

ücretlerini yasal faiziyle birlikte geriye dönük olarak yatırmak zorundadır. (Değişiklik:13/09/2017 

tarih ve 964 sayılı TBB Mec.K.) 

14.1.6- Varislerden birinin adına tescil ve çalışma izin belgesi düzenlenebilmesi için diğer 

varislerden noter onaylı muvafakat namesi veya feragatnamesi. 

14.2- Şube Müdürlüğü tarafından gerekli inceleme yapıldıktan sonra Daire Başkanının 

onayına gönderilir. 

14.3- Varislerden devir temlik ücreti alınmaz. 

14.4- Yetki verilen varisin bu yönetmelikte istenen belgeleri 30 (otuz) takvim günü içinde 

tamamlaması şarttır. 
14.5- Varisler taksi durak hakkı ve bu hakka kayıtlı “T” plaka hakkını başka bir kişiye satmak 

istediklerinde, reşit olmayan, hukuki işlem ehliyeti tam olmayan varislerle ilgili olarak Türk 

Medeni Kanununun ve Velayet ve Vesayet Tüzüğünün ilgili maddelerinde belirttiği usulde 

mahkeme kararı istenir. (Değişik:08/05/2019 tarih ve 481 sayılı TBB Mec. K) 

14.6- Trafik tescil kayıtlarında çekme belgeli olan plakalara araç tescil işlemi yapıldıktan 

sonra devir işlemi yapılır. 

14.7- Daire Başkanlığı tarafından verilen onay yazısının hak sahibine veya hak sahiplerine 

tebliğinden sonra 180 takvim günü içerisinde tescil işlemini tamamlamadığı takdirde (mücbir 

sebepler hariç) Ticari Tahsisli Plaka hakkı trafik tescilinden silinmesi istemiyle UKOME 

kuruluna sevk edilir. Onayı durumunda ilgili trafik tescilden ticari plakanın seriden plakaya 

çevrilip boşa çıkarılması için ilgili kuruma yazı yazılır. (Değişik:08/05/2019 tarih ve 481 sayılı TBB Mec. 

K) 

14.8- Varisler arasında süren mahkeme, karara bağlanıncaya kadar bu yönetmelikte 

belirlenmiş olan süreler işletilmez. 
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14.9- Aktif veya Trafikten çekmeli T plaka sahibinin vefat etmesi halinde, mirasçılarının 

tamamı Devlet Memuru olması durumunda T plaka ve taksi durak hakkı mirasçılar adına 

tescil edilmeden üçüncü kişilere devir edilebilir. (Değişiklik:13/09/2017 tarih ve 964 sayılı TBB Mec.K.) 

14.10- Varislerce plaka sahibinin veraset işlemleri kesinleştiği tarihten itibaren 2 (iki) yıl 

içerisinde müracaat etmemeleri halinde plaka hakkı UKOME Kararı ile iptal edilir. 

(Ek:08/05/2019 tarih ve 481 sayılı TBB Mec. K) 
 

İcra Yolu ile Satış   

Madde-15 

15.1- İcra yolu ile yapılan satışlarda T Plakalı aracın yeni sahibinin, Yönetmelikteki aranan 

şartlara uygun olması gerekir (Satışa çıkan T Plakalı aracın Tekirdağ İl sınırları içinde 

bulunan taksi duraklarından herhangi birine kayıtlı olması). T Plakalı aracı alan, bu alımla 

birlikte durak hakkının da yeni sahibi olur. T Plakalı aracın satış sonrasında (Alıcı adına 

trafikten çekme yapılmadan) başka bir ile ait plakaya nakli halinde T Plaka ve Durak Hakkı 

yeni alıcıya geçmez; taksi durak hakkı ve T Plaka kaydı silinmesi yoluna gidilir. Bu şartlar 

İcra Dairelerince yapılacak satış ilanlarında belirtilir. (Değişiklik:13/09/2017 tarih ve 964 sayılı TBB 

Mec.K.) 

15.2- Satışı yapılan “T” plakalı araca çalışma izin belgesi verilebilmesi için devir temlik 

ücretinin ödenmesi ve yönetmelik hükümlerine uygun hale getirilmesi gerekir. 
15.3- İcra yolu ile T Plaka hakkını elde eden alıcının Çalışma İzin Belgesi alabilmesi için, 

yönetmelikte aranan şartlara uygun olması ve yönetmeliğin ilgili maddelerinde belirtilen 

evrakları tamamlayarak İcra satışının yapıldığı tarihten itibaren 180 Takvim günü içinde 

Belediyeye başvurması gerekir. Bu durum icra dairelerince yapılacak satış ilanlarında 

belirtilir. Belediyeye; devir ücreti başta olmak üzere Yönetmelikte aranan diğer ücretlerin 

ödenmesi ve durumunun yönetmelik hükümlerine uyması halinde yeni sahibine Ticari Taksi 

Çalışma İzin Belgesi verilir. 180 Takvim günü içinde Belediyeye başvurulmaması halinde 

taksi durak hakkı ve ‘T’ tasnifli ticari plaka hakkının UKOME kararıyla iptali yoluna gidilir. 

Trafik tescil birimlerine ticari plakanın seriden plakaya çevrilip boşa çıkartılması için yazı 

yazılır. (Değişiklik:13/09/2017 tarih ve 964 sayılı TBB Mec.K.) 

 

TİCARİ PLAKA VE TAKSİ DURAĞI AÇMA 
Madde 16 - Taksi Durağı açma talebinde bulunan gerçek kişiler ile ilgili belediyeler 

gerekçeleri ile birlikte Taksi Durağına ihtiyaç olduğunu belirten bir yazı ile Ulaşım Dairesi 

Başkanlığına müracaat eder. 

16.1- Talepler, Ulaşım Koordinasyon Şube Müdürlüğü tarafından değerlendirildikten ve 

gerekli incelemeler yapıldıktan sonra UKOME kuruluna sunulur. 

16.2- UKOME Kurulunca talebi uygun görülenlerin, depolama yeri ve ticari plaka sayısını, 

UKOME tarafından tespit edilecek şartları da dikkate alınarak, Tespit edilen taksi durakları 

ve T plakaların ihalesi 2886 sayılı D.İ.K göre yapılır. 

16.3- İhaleye verilecek plakaların çalışma süreleri usul ve esasları UKOME tarafından 

belirlenir. 

16.4- İhaleye katılan kişiler ancak bir tek T plaka alma hakkına sahiptir. Bu plakalar mücbir 

sebepler (ölüm, iflas, hastalık, tutukluluk, kaza, çalınma, yangın vb. hallerde) dışında 3 (Üç) 

yıl süreyle devredilemez. 

16.5- Duraktaki araç sayısının eksiltmesi ve artırımları, yeni açılacak durakların yerlerinin 

belirlenmesi, mevcut duraklardaki yer değişikliği UKOME tarafından belirlenir. 

16.6- İhalede, yeni verilecek T Plakalar için tescil işlemi yapılacak ilçede en az 3 yıl ikamet 

şartı aranır. 

16.7- İhale ile verilen duraklarda ilk defa T plaka tescil edilecek araçlarda 5 yaş (model 

tarihinden sonra gelen ilk takvim yılı esas alınmak kaydıyla) şartı aranır. (Değişiklik:13/09/2017 

tarih ve 964 sayılı TBB Mec.K.) 
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Taksi Duraklarını Ruhsatlandırma 
Madde 17 - Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisinde yolcu taşımacılığı yapmak 

üzere bu yönetmelikte belirlenen koşullara uymak kaydıyla, tesis edilen ve UKOME Kararı 

ile belirlenen durak yerlerinin ruhsatlandırma işlemleri; 

17.1- 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanununun, Büyükşehir Belediyesinin görev, yetki 

ve sorumluluklarına ilişkin 7. maddesi d bendi uyarınca; Büyükşehir Belediyesi tarafından 

yapılan veya işletilen alanlar ile Büyükşehir Belediyesinin sorumlu bulunduğu alanlarda tesis 

edilen ve/veya edilecek olan Taksi Durakları için İşyeri Açma ve Ruhsatlandırma İşlemleri, 

Büyükşehir Belediyesi tarafından yürütülür. 

17.2- İşyeri Açma ve Çalışma Yönetmeliğinin Ek-1 Sıhhi Müesseseler kısmının (N) bendinde 

Taksi Duraklarının Sıhhi Müessese olarak nitelendirilmesi sebebiyle; 5216 sayılı Büyükşehir 

Belediye Kanununun, İlçe Belediyelerinin görev ve yetkilerini belirten bölümün c bendi 

uyarınca; İlçe Belediyesinin görev ve yetki alanı içerisinde tesis edilen ve/veya edilecek olan 

Taksi Durakları için İşyeri Açma ve Ruhsatlandırma İşlemleri, ilgili İlçe Belediyesi 

tarafından yürütülür. 

 

Durakların İptal Edilmesi 

Madde-18 

18.1- Açılan durakların trafik güvenliği açısından sakınca doğurması ya da Trafikte meydana 

gelen değişimler, alt yapı değişme zarureti, yeni şeritler veya kavşakların yapılması vb. 

hallerde durum Şube Müdürlüğü tarafından kurulan Teknik Kurul tarafından incelenir, 

UKOME de görüşülerek, karar alınır. 

18.2- Genel asayiş, suç işleme, suç işleyenlere yataklık, suçluları barındırma hallerinin durak 

hak sahiplerinin genelince yapıldığının kolluk kuvvetlerinin hazırladığı raporla tespit 

edilmesi halinde durum UKOME Kuruluna sunulur; söz konusu durak UKOME Kararı 

doğrultusunda iptal edilebilir. 

18.3- Taksi duraklarının, acil olarak yer değişikliği veya kapatılmasının gerektiği 

durumlarda, UTDK tarafından geçici karar alınabilir. İlk UKOME toplantısında, UTDK 

tarafından geçici olarak alınan karar nihai olarak değerlendirilir. 
 

Şoför Tanıtım Kartının Verilmesi  

Madde-19 

19.1- Tekirdağ ilinde T plakalı araçlarda, çalışacak şoförlerin bu yönetmelikteki usullere 

uygun olarak alınmış şoför tanıtım kartı olması zorunludur. 

19.2- T plakalı araçlarda çalışacak şoförler için, “Şoför Tanıtım Kartı” müracaatları ilgili 

başvurular meslek odalarına yapılır. Belgeler odalar tarafından ücret alınmadan Daire 

Başkanlığının belirleyeceği formata uygun şekilde tasnif ve kontrol edilerek Belediye 

Başkanlığına ulaştırılır. Talep edilen belgeler aşağıdaki gibidir; 

19.2.1- Başvuru dilekçesi (dilekçede; ikametgah adresi, T.C. kimlik numarası ve telefon 

numarası yazılması zorunludur.) (Değişiklik:13/09/2017 tarih ve 964 sayılı TBB Mec.K.) 

19.2.2- Nüfus Cüzdanı. 

19.2.3- Son altı ay içinde çekilmiş 2 adet Fotoğraf. 

19.2.4- Ehliyet. 

19.2.5- "Yurtiçi Yolcu Taşımacılığı Sürücü Mesleki Yeterlilik Belgesi (SRC)". 

19.2.6- Psikoteknik Rapor veya Belgesi. 

19.2.7- Eğitim Seminerine Katılım Belgesi. 

19.2.8- Belediye Meclisi tarafından belirlenen ücrete tabi işler tarifesindeki şoför tanıtım 

kartı ücretini yatırdığına dair belge. 

19.2.9- Adli Sicil Kaydı, (Türk Ceza Kanununun 103, 104, 105, 109, 188, 190, 191, 227 
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maddelerindeki suçlardan; dolandırıcılık, dolanlı iflas, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, 

uyuşturucu ve silah kaçakçılığı, insan ticareti, hırsızlık, rüşvet suçlarından; 3713 sayılı 

Terörle Mücadele Kanunu ve 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu kapsamına giren 

suçlardan dolayı affa uğramış olsa bile hüküm giymemiş olması gerekmektedir.) 
(Değişiklik:13/09/2017 tarih ve 964 sayılı TBB Mec.K.) 
19.3- Şoför tanıtım kartı tanzim edildiği tarihten itibaren 3 (üç) yıl süre ile geçerlidir. Şoför 

tanıtım kartı ücreti yıllık olarak alınır. (Değişiklik:13/09/2017 tarih ve 964 sayılı TBB Mec.K.) 

 

Taşımacının Yükümlülükleri 

Madde-20 

20.1- T plaka araçlarının “Araç Uygunluk Belgesi”, “Çalışma İzin Belgesi ve “Şoför Tanıtım 

Kartı” almaları zorunludur. Bu belgeler olmadan ticari taksi çalıştırmak yasaktır. Bu 

belgelerin araçta bulundurulması ve gerektiğinde beyanı zorunludur. 

20.2- T plakalı araçlarda çalışacak şoförler temiz ve bakımlı olmak zorundadır. Kısa 

pantolon, şort, askılı penye terlik vb. giyecekler ile çalışma yapamaz. 
20.3- T plakalı araçların çalışması esnasında meydana gelen her türlü kaza ve fiilden, bununla 

ilgili olarak yargıya intikal eden her türlü yükümlülükten ve üçüncü şahıslara karşı doğacak 

tüm yükümlülüklerden tamamen hak sahibinin kendisi sorumludur. Tazminat ve bu gibi 

davalarda hükmedilen tazminat bedelleri konusunda Belediye’ye sorumluluk yükletilemez. 

20.4- Çalıştırdıkları personelin sosyal güvenlik yönünden sigorta işlemlerini yaptırmak 

zorundadır. 

20.5- 5362 sayılı Esnaf ve Sanatkârlar Kanununa tabi meslek odalarına, kayıtlı olmak 

zorundadır. 
20.6- T plakalı araç sahipleri ve şoförler kanunlara, bu çerçevede hazırlanan tüzük ve 

yönetmelikler ile Belediyenin aldığı Meclis, Encümen ve UKOME Kararlarına uymak 

zorundadır. 

20.7- Karayolları Trafik Kanunu gereği araçlarda bulundurulması zorunlu olan avadanlık 

dışında araç ve gereç bulundurulması yasaktır. 

20.8- Araç Uygunluk Belgesi almış araçlar süresi içerisinde uygunluk belgesinde belirlenen 

şartlara uygun olarak çalışmak zorundadır. 

20.9- Araçlar sefere çıktıklarında iç ve dış temizliğinin yapılmış olması, iç döşemelerinin 

yırtık ve kirli olmaması zorunludur. 

20.10- Aracın egzoz sistemi arızasız olmalıdır, gürültü yapan egzoz ile seyrüsefer yapılamaz. 

Araçlarda havalı korna kullanılamaz. 

20.11- Araçta yolcu varken yolcuyu rahatsız edecek sesle radyo ve teyp kullanılamaz. 

20.12- Araçlarda şoför dahil sigara içilmesi yasaktır. 4207 sayılı Kanun gereğince araç 

içerisinde “Sigara İçilmez” ibareli levha asılı olması zorunludur. 
20.13- Kendi durak sınırları dışında, bekleme yaptığı tespit edilen taksiye yönetmelik 

hükümlerine göre ceza işlemi uygulanır. Ayrıca yazılı olarak ilgili durak başkanlığına 

uyarıda bulunulur. Uyarı hakkında ilgili Şoförler ve Otomobilciler Odasına bilgi verilir. Aynı 

takvim yılı içinde dördüncü kez kural ihlalinin tespit edilmesi halinde durum UKOME 

Kuruluna sevk edilir. UKOME Kararı doğrultusunda söz konusu taksinin durak hakkı yeri 

ve ticari plakası iptal edilir. 

20.14- Araçların içine ve dışına ilan, reklâm, afiş veya resimlerin Belediyeden izin alınmadan 

asılması yasaktır. 

20.15- T Plakalı araçların içinde ve dışında herhangi bir siyasi, dini, gayri ahlaki ve toplumsal 

değer yargılarını rencide edici ilan reklâm vb. yazılı, görsel / işitsel malzemeler 

bulundurulamaz ve yayın yapılamaz. 

20.16- Şoförler, aracın içinde unutulan eşyaları 24 saatlik süre içinde Belediye Zabıta Dairesi 

Başkanlığına teslim ederek, Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanlığına bilgi vermek 
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zorundadır. 

20.17- T Plakalı araç sahipleri tarafından engelli yolcuların rahatça indirilip-bindirilmesi için 

kolaylık sağlanır. 

20.18- T plakalı araçların servis taşımacılığı yapması yasaktır. 

20.19- T Plakalı araç şoförü alkolün etkisi altındayken araç kullanamaz; durak yerinde, araç 

içinde alkollü içki ve uyuşturucu madde kullanmak gibi davranışlarda bulunamaz. 
20.20- Yolculara daima nazik davranılarak tartışmaya girilmeyecektir. Ancak, yolcunun aşırı 

alkollü olması ya da akli dengesinin yerinde olmaması hallerinde, sürücüye aracın 

kullanımını tehlikeye düşürecek şekilde müdahale etmesi veya sürücüye hakaret etmesi ve 

saldırgan davranması halinde; araç durdurularak, 155 ve 156 numaralı telefonla kolluk 

kuvvetlerinin müdahalesi beklenecektir. 

20.21- Taksiler, taksi dolmuş gibi çalıştırılamaz. 

20.22- Taksi yolcularını kaza, arıza vs. mücbir sebepler haricinde yollarda aktarma yapmaları 

yasaktır. Son gideceği yere kadar yolcularını götürmek zorundadır. 

20.23- Duraklardaki kira, ecrimisil, işgaliye ve benzeri giderler, üyelerin ortak gideri olup, 

üyeler hisselerine düşecek payı ödemek zorundadırlar. (Değişiklik:13/09/2017 tarih ve 964 sayılı TBB 

Mec.K.) 

20.24- Durakta çalışan taksilerin plakalarının yazılı bulunduğu levha, durak önüne asılır. 

Durak hak sahiplerinin ve şoförlerin adı, soyadı ve resimlerinden oluşan panonun durak 

içeresinde görünen bir yere asılması zorunludur. 
20.25- 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. 

20.26- Durakta çalışan Taksi Durağı esnafı; duraktaki diğer hak sahipleri, çevre sakinleri, 

müşteri, resmi ve özel vb. kuruluşların huzur ve rahatını bozacak davranışlarda 

bulunamazlar. 

20.27- Taksimetre açmak zorunludur. Taşıma ücretleri yolculuğun başlangıç noktası ile bitiş 

noktası arasında taksimetrenin yazdığı kadar ücret yolcudan alınır. 

20.28- Taksimetre yolcu tarafından kolayca görünür olmalıdır. Arızalı taksimetre ile 

kesinlikle çalışma yapılamaz. Tespit edilenler hakkında ceza işlemi uygulanır. 
20.29- Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi UKOME tarafından belirlenen taksi fiyat tarifesine 

uyulmadığı yönündeki şikâyetler, şikâyet sahibinin yolculuğun başlangıç ve bitiş noktasını 

bildirir şekilde ödediği ücreti taksi fişi/faturası olarak belgelemesi durumunda değerlendirilir. 

Suçun tespiti durumunda ceza işlemi uygulanır. 

20.30- Taksi şoförleri, yakın ve uzun mesafe ayrımı yapamaz. Trafik yoğunluğu ve iklim 

şartları gözetmeksizin yolcu taleplerine cevap vermek zorundadır. 

20.31- Yolcunun beraberinde taşıdığı eşyasından bagaj ücreti alınmaz. 
20.32- Taksi sahibi veya şoförler kendi şahsi bilgi ve telefonlarını durak adını kullanarak 

kartvizit ve broşür bastıramaz ve dağıtamazlar. 

20.33- Taksilerin yolda bozulması halinde, yolcuya bir başka taksi bulunmasında yardımcı 

olunmalı ve taksinin ilk taksimetre açma ücreti alınmamalıdır. 

20.34- Taksilerin öğrenci ve personel servis taşımacılığı yapması yasaktır. 

20.35- Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisine bu sınırlar dışından müşteri getiren taksilerin 

getirdiği yolcu haricinde yolcu almak amacıyla bekleme yapmaları ve yolcu almaları yasaktır. 

20.36- UKOME kurul kararlarıyla belirlenen teknik özelliklere haiz kamera ve GPS sistemi 

bulundurmak ve çalışır vaziyette tutmak zorunludur. (Ek:08/05/2019 tarih ve 481 sayılı TBB Mec. K) 
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Şoförlerin Eğitimi 

Madde-21 

21.1- Konusunda uzman öğreticiler tarafından ilgili oda koordinasyonunda düzenlenecek 

Eğitim seminerine (en fazla 1 yıl öncesine ait ) katılmayan sürücülere Şoför Tanıtım Kartı 

düzenlenmez ve bu kişiler “T” plakalı araçları kullanamazlar. Araçlarında şoför tanıtım kartı 

olmayan personel çalıştırdığı tespit edilen hak sahiplerine gerekli cezai işlem uygulanır. 

21.2- Eğitim semineri sonunda, seminere katılan sürücülere ilgili oda tarafından seminere 

katılım belgesi verilir. 

21.3- Ulaşım Dairesi Başkanlığı tarafından verilen Şoför Tanıtım Kartları bu yönetmelik 

hükümlerine uymadığı takdirde iptal edilebilir. 
 

Durak Temsilcisi 

Madde 22- Durak Temsilcisi, Belediye ve Durak Sıra Hakkı Sahipleri arasında 

koordinasyondan sorumlu olmak üzere, durak üyeleri arasından oy çokluğu ile seçilecektir. 
22.1- Her durak için bir temsilci seçilecek olup, seçilen temsilcinin ismi Meslek Odası ve 

Belediye Ulaşım Dairesi Başkanlığına bildirilecektir. 

22.2- Temsilci, Belediyenin almış olduğu tüm karar ve uygulamaları durak üyelerine 

bildirmekle yükümlüdür. 

22.3- Taksi Durağı adını ve telefonunu içeren kartvizit bastırarak işletmeci veya sürücülere 

vererek dağıtır. 
22.4- Taksi Durak Temsilcisi devir alacak kişilerden durağın geriye dönük borcu ile ilgili 

herhangi bir ücret talep edemez. 

 

Hareket Ve Çalışma Saatleri 

Madde 23- Her Taksi, bağlı olduğu durakta bekleme yapar. Hareket ve bekleme süreleri, 

çalışma ortamına göre durak temsilcisi tarafından belirlenir. 

 

Şikâyetlerin Değerlendirilmesi 

Madde-24 

Türk Ticaret Kanunu, Borçlar Kanunu, Büyükşehir Belediye Kanunu ve Karayolları Trafik 

Kanunundaki işletenin “T” plaka araç sahibinin sorumluluğuna ilişkin hükümler ile taşımacı 

ve taşınan arasında vuku bulabilecek anlaşmazlıkların giderilmesi amacıyla açılacak davalara 

ait hususlar saklı kalmak kaydıyla; bu madde hükümleri ile bu Yönetmelikteki diğer 

hükümlere uygun davranmadıkları anlaşılanlarla ilgili şikâyetler Daire Başkanlığı tarafından 

değerlendirilir. 

 
Denetim 

Madde-25 

25.1- Belediye Denetimi: Daire Başkanlığı ve Zabıta Dairesi Başkanlığı tarafından yetkili 

kılınanlar tarafından yapılır. 

25.2- Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Denetimi: Kamu Kurum ve Kuruluşları Mevzuatları 

çerçevesinde her türlü denetimi yaparlar. 

25.3- Meslek Odası Denetimi: Meslek Odası Yönetim Kurulunun görevlendirileceği denetim 

görevlileri tarafından yapılır. 

25.4- Kolluk Kuvveti denetimi: Emniyet Trafik Ekipleri ve Jandarma Trafik Ekiplerince 

yapılır. 

25.5- Vatandaş Denetimi: Vatandaşlar ticari taksi ile ilgili olan ve bu yönetmelik konusuna 

hizmetlerle ilgili şikâyetleri, Belediyenin resmi şikayet hattına ya da Belediyeye yazılı olarak 

yapar. Konusu suç teşkil eden şikâyetler kolluğa bildirilir. Şikâyetinde; şikâyetin konusu, 

yeri, tarih ve saati ile şikâyetçinin adı soyadı, telefonu ve iletişim adresi bulunur. Ayrıca 
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şikâyete konu olan olaya ilişkin varsa şahitlerin adı soyadı ve açık adresleri bildirilir. Bu 

usule uygun olmayan şikâyetler Belediyece dikkate alınmaz. 

Cezalar 

Madde 26-Yönetmeliğe aykırı hareket edenler hakkında; 5216 ve 5393 sayılı kanunlar, 2918 

sayılı Karayolları Trafik Kanununu, 4925 sayılı Karayolları Taşıma Kanunu, 1608 (151) sayılı 

Umuru Belediyeye Müteallik Ahkâmı Cezaiye Hakkındaki Kanun, 5326 sayılı Kabahatler 

Kanunu, Karayolları Trafik Yönetmeliği, 15. 06. 2006 tarih ve 26199 sayılı Resmi Gazetede 

yayınlanan “Büyükşehir Belediyeleri Koordinasyon Merkezleri Yönetmeliği”, hükümleri 

gereğince (EK-1) tabloda belirtilen maddeler halinde verilen cezai işlemler uygulanır. 

26.1- A Tipi Ceza: 5326 Sayılı Kanunun 32.maddesine göre işlem yapılır. 

26.2- B Tipi Ceza:5326 Sayılı Kanun’un 32.maddesine göre işlem yapılır ve araç 7 (yedi) 

gün ticari faaliyetten men edilir. Eksiklerini bu süre içinde tamamlaması istenir. Eksiklerini 

tamamlamadığı süre boyunca ticari faaliyetine başlamasına izin verilmez. Daire 

Başkanlığınca B tipi ceza almış olan araçlarla ilgili yaptırım kararı, bağlı olduğu taksi durağına 

da yazılı olarak bildirilir. 

26.3- C Tipi Ceza:5326 Sayılı Kanun’un 32.maddesine göre işlem yapılır ve araç 15 (on beş) 

gün ticari faaliyetten men edilir. Eksiklerini bu süre içinde tamamlaması istenir. Eksiklerini 

tamamlamadığı süre boyunca ticari faaliyete başlamasına izin verilmez. Daire Başkanlığınca 

C tipi ceza almış olan araçlarla ilgili yaptırım kararı, bağlı olduğu taksi durağına da yazılı 

olarak bildirilir. 

26.4- D Tipi Ceza: Encümen tarafından süresiz olarak ticari faaliyetinden men kararı alınır. 

Bu kararın UKOME tarafından onaylanmasından sonra ilgili Trafik Tescil Şube 

Müdürlüğüne bildirilerek plaka boşa çıkartılır. Durum ilgili meslek odasına bildirilir. 

26.5- Yönetmelikte yasaklanan, yapılması men edilen ve (EK-1) de belirtilen ceza maddeleri 

dışında kalan uygulama ve davranışlarla ilgili olarak Kabahatler Kanunu hükümleri 

uygulanır. (Değişik:08/05/2019 tarih ve 481 sayılı TBB Mec. K) 

26.6- Para cezaları yapılacak bildirimden sonra 2918 sayılı kanunda yapılan cezalarda verilen 

süre içerisinde Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi veznesine ödenir. Temerrüt halinde her ay 

için yasal faiz uygulanır. 

26.7- İdarî para cezasını kanun yoluna başvurmadan önce (idari para cezası kararının 

tebliğ/tefhiminde itibaren 15 gün) ödeyen kişiden bunun dörtte üçü tahsil edilir. 

26.8- T Plaka araç sahibinin yönetmelik hükümlerine göre aldığı cezalar, takvim yılı 

itibariyle değerlendirilir. (Değişik:08/05/2019 tarih ve 481 sayılı TBB Mec. K) 

 

T Plaka Hak Sahiplerine Yapılacak Bildirimler 

Madde-27 

27.1- T Plaka işleticilerine bildirimler, işleticilerin yaptıkları son başvurularında yer alan 

adrese yapılır. 

27.2- İşleticilere bildirimler kendilerine şahsen yapılabileceği gibi iadeli taahhütlü posta 

yoluyla yapılır ve bu yolla yapılan bildirimler işleticiye bildirilmiş kabul edilir. Adres 

değişikliğinden dolayı bir ay içinde bildirim yapılamadığı takdirde sorumluluk, adres 

değişiklik bildirimini yapmayan işleticinindir. 

27.3- Müdürlükte adresi bulunmayan işleticilere tebligat kanunu hükümlerince bildirim yapılır. 

 

Taksilerde Olması Gereken Teknik Şartlar ve İstenilen Özellikler 

Madde 28- Taksilerde olması gereken teknik şartlar aşağıda sayılmış olup; UKOME bu 

konuda her türlü değişiklik ve düzenleme kararları alınabilir. 

28.1- Sürücü dahil en çok 5-7 oturma yeri kapasiteli, 

28.2- Klima. 

28.3- Sürücü ve yolcular için ayrı ayrı emniyet kemerli. 
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28.4- Taksi aracı sarı renk (Ral 1003) kodunda boyanacaktır. 

28.5- Taksi aracının ön kapıları ve tavanında Ral 9015 trafik siyah renk kodunda; durak adı 

durak telefonu ve plaka yazılacaktır. Bu yazılar Arial Black Font şeklinde yazılacaktır. Bu 

yazılar mıknatıslı/yapıştırma vb. şeklinde sökülüp takılır nitelikte olmamalıdır. Uymayanlar 

hakkında cezai işlem uygulanır. 

28.5.1- Sağ ve sol ön kapıların orta üst kısmında; elips şeklinde harf kalınlığı 4 cm ve 50 cm 

uzunluğunda alana durak adı yazılacaktır. 

28.5.2- Durak adı altında; harf kalınlığı 4 cm ve 30 cm uzunluğunda alana durak telefonu 

yoksa cep telefonu yazılacaktır. 

28.5.3- Kapının alt kısmında harf kalınlığı 8 cm ve 60 cm uzunluğunda alana plaka yazılı 

olmalıdır. 
28.5.4- Taksi plakası araç tavanının, taksi lambası ve arka cam üst kenar arasındaki alanın 

arka cam üst kenarının yakın kısmına harf kalınlığı 13 cm ve 90 cm uzunluğunda alana 

yazılacaktır. 

28.6- “Taksi” yazılı levha konması zorunludur. Aracın üst kısmında 105x320 mm. ebadında, 

ışık geçiren 3 mm. kalınlığında, krom sarısı renginde, pleksiglastan imal edilmiş her iki 

yüzünde “TAKSİ” yazılı bulunan, çelik veya eloksallı alüminyumdan imal edilmiş bağlantı 

ayağı ile aracın üzerine monte edilmiş olacaktır. 

28.7- Ayrıca “TAKSİ” kelimesinden başka hiçbir yazı bulunmayacak, geceleri boş iken 

yakılacak, içeriden söndürülebilecek şekilde imal edilmiş olacaktır. 

28.8- Taksi aracının iç görünümünü engelleyecek cam filmi vb. düzenleme yapılamaz. 

Camlar şeffaf olacaktır. 
28.9- Taksinin koltukları sağlam ve temiz içerisinin düzenli olması zorunludur. 

28.10- İç lamba: Taksi içini aydınlatacak, şoförün gözüne almayacak, beyaz ışıklı olacaktır. 

28.11- Yangın Söndürme Cihazı: Araçların İmal Tadil ve Montajı Hakkındaki 

Yönetmelikte gösterilen adet ve nitelikte olacaktır. 

28.12- Şehir içerisinde ticari amaçla çalışan taksilerin belli bir merkez aracılığı ile müşteri 

adreslerine sevk etmeye yarayan telsiz cihazı veya benzeri haberleşme cihazı bulunması 

zorunludur. 

28.13- Taksimetre taksiye binen müşterinin rahatlıkla görebileceği bir yerde monte edilmiş 

olmalıdır. 

28.14- Yedek malzeme; Sağlam ve kullanımına hazır yedek lastik, kriko, bijon anahtarı, ilk 

yardım çantası, çekme halatı, karlı ve buzlu günler için patinaj zinciri, ışık donanımı için birer 

adet ampul, pense, tornavida, seyyar lamba veya el feneri bulunmalıdır. 

28.15- Reflektör; Normal hava şartlarında en az150 m den net olarak görülebilecek kırmızı 

ışık yansıtan veya veren numunesine uygun en az iki adet olmalıdır. 

28.16- 2918 Sayılı Karayolları Kanun ve Yönetmeliği Madde-67’de belirtildiği üzere, teknik 

şartlara uygun durumda olmayan araçların trafiğe çıkarılması yasaktır. 
 

Hüküm Bulunmayan Hallerde Yapılacak 

Düzenlemeler 

Madde-29 

Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, 5216 sayılı kanun, UKOME Yönetmeliği ve 

ilgili diğer kanun ve yönetmeliklerdeki hükümler uygulanır. 

 
Yürürlük 

Madde-30 
Bu yönetmelik Belediye Meclis Kararı ve kararın yerel basında ilanı ile yürürlüğe girer. Bu 

yönetmeliğin yürürlüğe girmesi ile birlikte 11.06.2014 tarih ve 2014/112 sayılı Meclis Kararı 

ile kabul edilen ve 23.07.2014 tarihi itibari ile yayınlanmış olan “Ticari Taksi (T Plaka) Ve 
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Taksi Durakları Çalışma Usul Ve Esasları Hakkında Yönetmelik” yürürlükten kalkar. 

 

Yürütme  

Madde 31- 
Bu Yönetmelik hükümleri Belediye Başkanı adına Ulaşım Dairesi Başkanı tarafından 
yürütülür. 

 

Geçici Madde – 
(1) Mevcut araçlar için yönetmelik yayım tarihinden itibaren 2 (iki) yıllık yaş geçiş sürecinde 

tamamlanacaktır. 

(2) T Plakası olup da durağı olmayanlardan; aşağıdaki şartları taşıyanlara ve durumlarını 

belgeleyenlere UKOME ’nin belirleyeceği yerlerde ve şartlarda durak yeri tahsis edilir. 

(2.1) İl Trafik Komisyon Kararına göre taksicilik yapma hakkı kararı alarak T Plakasını almış 

ancak; İl Trafik Komisyon Kararında durak yeri belirtilmemiş olanlara, 

(2.2) İl Trafik Komisyon Kararına göre taksicilik yapma hakkı kararı alarak T Plakasını almış 

ancak; İl Trafik Komisyon Kararında durak yeri belirtilmeyenlerden, T Plakasını noter devir 

sözleşmesi ile devir almış olanlara, 

(2.3) 5393 sayılı yasadan sonraki süreçte, Belediye Encümen Kararı ile süreli ihale yapılarak, 

iş bu süreli ihale kararına dayalı olarak T Plaka almış olanlardan Encümen Kararında durak 

yeri belirlenmeyenlere ihale süresi sonuna kadar kullanabilmek kaydıyla, 

(2.4) 5393 sayılı yasadan sonraki süreçte, Belediye Encümen Kararı ile süresiz taksicilik 

yapma hakkı kararı alarak T Plakasını almış olup Encümen Kararında durak yeri 

belirtilmeyenlere, (2.5) 5393 sayılı yasadan sonraki süreçte, Belediye Encümen Kararı ile 

süreli ihale yapılarak, iş bu süreli ihale kararına dayalı olarak T Plaka almış olanlardan 

Encümen Kararında durak yeri belirlenmeyenlerden, T Plakasını noter sözleşmesi ile devir 

alanlara, ihale süresi sonuna kadar kullanabilmek kaydıyla, 

(2.6) 5393 sayılı yasadan sonraki süreçte, Belediye Encümen Kararı ile süresiz taksicilik 

yapma hakkı kararı alarak T Plakasını almış olup Encümen Kararında durak yeri 

belirtilmeyenlerden T Plakasını noter sözleşmesi ile devir alanlara, 

(3) Yukarıda belirtilen maddelerden faydalanmak isteyenlerin belgeleri ile birlikte, iş bu 

yönetmelik maddesinin ilanından itibaren 90 gün içerisinde Tekirdağ Büyükşehir 

Belediyesi’ne başvurması gerekmektedir. Belirtilen süre içinde başvuruda bulunmayanların T 

Plaka kullanma hakkı sona erecektir. 

(4) Yasal süreci içerisinde yetkili olan kurumların (İl Trafik Komisyonu, Belediye Encümeni 

ve Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Karayolu Düzenleme Genel 

Müdürlüğü’nün yayınladığı Genelgelerde belirtilen Havalimanı Müdürlüğü, Tren Garı 

Müdürlüğü gibi idareler) taşımacılık yapılmasına dair herhangi bir kararı olmadan her nasılsa 

T Plaka almış olanların T Plakaları hakkında ise, 17.06.2015 tarih ve 2015/170 sayılı UKOME 

kararında belirtildiği üzere işlem tesis edilecektir. 

(5) 5393 sayılı yasadan sonra ilgili Belediyesinden 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununa aykırı 

olarak, ihale yapılmaksızın durak hissesi verilmiş ancak T Plakasını almamış/alamamış 

olanlara T Plaka tahsisi yapılmayacak, durak hisseleri ise iptal edilecektir. 

(6) İş bu yönetmelik maddesinin ilanından önce; İl Trafik Komisyon Kararında veya 

Belediye Encümen Kararında durak yeri de gösterilenlerden, durak hakkını noter devir 

sözleşmesi ile devretmiş ancak T Plaka hakkını uhdesinde tutmuş olanların; alınacak 

UKOME kararı ile T Plaka kullanım haklarının sona erdirilecek söz konusu T Plakaları ise 

durak hakkını noter sözleşmesi ile devir alanlar adına tescil edilecektir. 

(7) Tekirdağ ili 6360 sayılı yasa ile Büyükşehir olmuş ve 30.03.2014 tarihi itibari ile Tekirdağ 

Büyükşehir Belediyesi kurulmuştur. İş bu tarihten sonra 180 gün çekme süresi içerisinde 

veya 2 yıl üst üste çalışma izin belgesi almadığı gerekçesi ile plakası iptal olanlar ve iptal 



17  

edilmesi gereken hak sahiplerinin Ticari Plaka İşlemleri Şube Müdürlüğüne aşağıda belirtilen 

şartlar yerine getirmek koşuluyla başvuranlara (hakkı iptal edilen taşımacılara yeni seriden) 

plakaları verilir.  

a) 60 gün içerisinde mevzuata uygun araç ile İliçi Yetki Belgesi ve Güzergah İzin Belgesi 

veya Çalışma İzin Belgesi, Güzergah İzin Belgesi ve Özel İzin Belgesi ücretlerini yatırarak 

alması ayrıca; Kırsal özellikli (köy ve beldeden mahalleye dönüşen) mahallelerde çalışan M 

Plaka araçlar için 10.000 TL, Kent merkezleri ve İlçeler arasında çalışan M Plaka araçlar için 

20.000 TL plaka kullanım izin bedelini yatırması gerekir. 

b) Mevzuata uygun T plaka araç için 20.000TL plaka kullanım izin bedelini yatırması 

gerekir. 

c) Mevzuata uygun J Plaka araç için 15.000 TL plaka kullanım izin bedelini yatırması 

gerekir. 

d) Mevzuata uygun S Plaka araç için 10.000 TL plaka kullanım izin bedelini yatırması 

gerekir. 

e) Hakları iptal edilenler, haklarının sona erdiği gün itibariyle hak sahibi olanların; üzerine 

tescil edilir ve 5 yıl boyunca (veraset yolu ile intikaller hariç) plakalarını başka bir kişiye 

devredilemez. 

180 gün çekme süresi içerisinde veya 2 yıl üst üste çalışma izin belgesi almadığı gerekçesi 

ile plakası iptal edilmesi gereken hak sahipleri yukarıdaki  belirtilen süre içerisinde müracaat 

etmemeleri durumunda taşımacılık hakları sonlandırılmak üzere UKOME Kuruluna sunulur. 
(İlave: 11/09/2019 tarih ve 770 sayılı TBB Mec.K.) 
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T PLAKA ARAÇLAR YAPTIRIM CETVELİ 

(Değişiklik:13/09/2017 tarih ve 964 sayılı TBB Mec.K.) 

NO 
Yaptırma Esas Fiiller ve 

Yaptırım Hal Sırası (Kademesi) 
1 2 3 4 ve sonrası 

1 
Çalışma izin belgesi, araç 

uygunluk belgesi, şoför tanıtım kartı 

almadan taşımacılık yapmak 

A TİPİ B TİPİ C TİPİ 

C Tipi cezanın 3 katı 

(İdari para cezası yasa ile 

belirtilen miktarı geçemez. 3 

kat hesabında faaliyetten men 

süresi dikkate alınır) 

2 Araçlarda Karayolları Trafik 

Kanunu gereği bulundurulması zorunlu 

olan avadanlık dışında araç ve gereç 

bulundurmak. 

A TİPİ B TİPİ C TİPİ 

C Tipi cezanın 3 katı 

(İdari para cezası yasa ile 

belirtilen miktarı geçemez. 3 

kat hesabında faaliyetten men 

süresi dikkate alınır) 

 
3 

Araçta yolcu varken yolcuyu 

rahatsız edecek radyo ve teyp çalmak. 
A TİPİ B TİPİ C TİPİ 

C Tipi cezanın 3 katı 

(İdari para cezası yasa ile 

belirtilen miktarı geçemez. 3 

kat hesabında faaliyetten men 

süresi dikkate alınır) 

 
4 

Belediyenin almış olduğu meclis, 

encümen ve UKOME Kararlarına 

uymamak. 

A TİPİ B TİPİ C TİPİ 

C Tipi cezanın 3 katı 

(İdari para cezası yasa ile 

belirtilen miktarı geçemez. 3 

kat hesabında faaliyetten men 

süresi dikkate alınır) 

 
5 

Belediyeden izin almadan 

araçların içine ve dışına ilan, reklam, afiş 

veya resimler asmak. 

A TİPİ B TİPİ C TİPİ 

C Tipi cezanın 3 katı 

(İdari para cezası yasa ile 

belirtilen miktarı geçemez. 3 

kat hesabında faaliyetten men 

süresi dikkate alınır) 

 
6 Araçlarda çalışacak şoförlerin temiz 

ve bakımlı olmaması; kısa pantolon, şort, 

askılı penye, terlik vb. giyecekler ile 

çalışması 

A TİPİ B TİPİ C TİPİ 

C Tipi cezanın 3 katı 

(İdari para cezası yasa ile 

belirtilen miktarı geçemez. 3 

kat hesabında faaliyetten men 

süresi dikkate alınır) 

 
7 Taksimetre açmamak; bozuk 

taksimetre ile taşımacılık yapmak; 

Büyükşehir Belediyesi UKOME fiyat 

listesine uymamak. 

A TİPİ B TİPİ C TİPİ 

C Tipi cezanın 3 katı 

(İdari para cezası yasa ile 

belirtilen miktarı geçemez. 3 

kat hesabında faaliyetten men 

süresi dikkate alınır) 

 
8 

Engelli yolcuların rahatça indirilip-

bindirilmesi için erişebilirlik Komisyon 

Kararlarına uymamak. 

A TİPİ B TİPİ C TİPİ 

C Tipi cezanın 3 katı 

(İdari para cezası yasa ile 

belirtilen miktarı geçemez. 3 

kat hesabında faaliyetten men 

süresi dikkate alınır) 

 
 

9 
T Plakalı araçların içinde ve dışında 

herhangi bir siyasi, dini, gayri ahlaki ve 

toplumsal değer yargılarını rencide edici 

ilan, reklam vb. yazılı, görsel/işitsel 

malzemeler bulundurmak, yayın yapmak 

A TİPİ B TİPİ C TİPİ 

C Tipi cezanın 3 katı 

(İdari para cezası yasa ile 

belirtilen miktarı geçemez. 3 

kat hesabında faaliyetten men 

süresi dikkate alınır) 

 

10 
Araçların içinde ve dışında siyasi, 

dini, gayri ahlaki ve toplumsal değer 
yargılarını rencide edici ilan, reklam vb. 
yazılı, görsel/işitsel malzemeler 
bulundurmak, 

A TİPİ A TİPİ B TİPİ 

C Tipi cezanın 3 katı 

(İdari para cezası yasa ile 

belirtilen miktarı geçemez. 3 

kat hesabında faaliyetten men 

süresi dikkate alınır) 



19  

11 Araçlar sefere çıktıklarında iç ve 

dış temizliğin yapılmış olmaması, iç 

döşemelerin yırtık ve kirli olması 

 

A TİPİ A TİPİ B TİPİ 

C Tipi cezanın 3 katı 

(İdari para cezası yasa ile 

belirtilen miktarı geçemez. 

3 kat hesabında faaliyetten 

men süresi dikkate alınır) 

 12 Durakta çalışan diğer hak 

sahiplerinin, çevre sakinlerinin, resmi 

özel 3. kişilerin huzurunu bozacak 

davranışlarda bulunmak. 

A TİPİ A TİPİ B TİPİ 

C Tipi cezanın 3 katı 

(İdari para cezası yasa ile 

belirtilen miktarı geçemez. 3 

kat hesabında faaliyetten men 

süresi dikkate alınır) 

 13 

Durak nöbet çizelgesinin 

yapılmaması. 
A TİPİ A TİPİ B TİPİ 

C Tipi cezanın 3 katı 

(İdari para cezası yasa ile 

belirtilen miktarı geçemez. 3 

kat hesabında faaliyetten men 

süresi dikkate alınır) 

14 

Arızalı, gürültü yapan egzoz ile 

seyrüsefer yapmak, havalı korna kullanmak. 
A TİPİ A TİPİ B TİPİ 

C Tipi cezanın 3 katı 

(İdari para cezası yasa ile 

belirtilen miktarı geçemez. 3 

kat hesabında faaliyetten men 

süresi dikkate alınır) 

 15 

Araçta çalışan personelin sigorta 

işlemlerini yaptırmamak 
A TİPİ A TİPİ B TİPİ 

C Tipi cezanın 3 katı 

(İdari para cezası yasa ile 

belirtilen miktarı geçemez. 3 

kat hesabında faaliyetten men 

süresi dikkate alınır) 

16 

Esnaf ve Sanatkarlar kanununa 

tabi meslek odalarına, kayıtlı olmamak. 
A TİPİ A TİPİ B TİPİ 

C Tipi cezanın 3 katı 

(İdari para cezası yasa ile 

belirtilen miktarı geçemez. 3 

kat hesabında faaliyetten men 

süresi dikkate alınır) 

 17 Hizmet esnasında denetimde 

bulunan denetim görevlisinin istediği 

evrakları, bilgileri vermemek; denetim 

faaliyetlerini güçleştirmek. 

A TİPİ A TİPİ B TİPİ 

C Tipi cezanın 3 katı 

(İdari para cezası yasa ile 

belirtilen miktarı geçemez. 3 

kat hesabında faaliyetten men 

süresi dikkate alınır) 

 
 
 
 
 

 

18 Durak dışı bekleme yapmak. 

Durak temsilcisi ve yönetmelikte yazılı 

olan denetim yapmaya yetkili denetim 

görevlileri tarafından durağa gelmediği 

tespit edilenler. 

A TİPİ B TİPİ C TİPİ D TİPİ 

19 Hisselerine düşen ortak giderleri 

(Elektrik, telefon, Kira, Ecrimisil, 

İşgaliye ve benzeri) ödemediği tespit 

edilen üyelere  

A TİPİ B TİPİ C TİPİ D TİPİ 

20 
Araç uygunluk belgesinde 

onaylanmış özelliklerini kaybeden T plaka 
araçla taşımaya devam etmek. 

A TİPİ CEZA UYGULANIR 

21 Yolculara nezaket dışı 

davranmak. 
A TİPİ CEZA UYGULANIR 

22 
İl dışından yolcu getiren 

taksilerin yolcu alması veya yolcu almak 

üzere bekleme yapması. 
A TİPİ CEZA UYGULANIR 

23 Taksi sahibi veya şoförlerin kendi 

şahsi bilgi ve telefonlarını durak adını 

kullanarak kartvizit ve broşür vb. 

bastırmaları ve dağıtmaları. 

A TİPİ CEZA UYGULANIR 
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24 Durak temsilcisinin durakla veya 

taksicilikle ilgili Büyükşehir Belediyesi veya 

UKOME kararlarını üyelerine bildirmemesi. 
A TİPİ CEZA UYGULANIR 

25 Aracın bozulması halinde başka bir 

taksiye devir yapılması durumunda ilk 

taşımacılığın ücretinin talep edilmesi. 
A TİPİ CEZA UYGULANIR 

26 Yolcu beraberindeki bagajından 

ilave ücret talep etmek. 
A TİPİ CEZA UYGULANIR 

27 Zorunlu haller dışında yolda 

yolcu aktarması yapmak. 
A TİPİ CEZA UYGULANIR 

28 Durak panosuna durak hak 

sahiplerinin, şoför isimlerinin 

asılmaması. 

           A TİPİ CEZA UYGULANIR 

29 Üst üste 2 yıl çalışma izin 

belgelerini vize ettirmemek. 
           D TİPİ CEZA UYGULANIR 

30 Trafikten çekme tarihinden itibaren 

180 gün sonunda faaliyete geçmemek. 
           D TİPİ CEZA UYGULANIR 

31 
Belediyeden izinsiz devirlerde, 180 

gün süre sonunda durumunu yönetmeliğe 

uygun hale getirmemek 
          D TİPİ CEZA UYGULANIR 

32 Miras yoluyla devirlerde, çekme 

plakalı aracın mirasçı adına onaylandıktan 

180 gün sonra faaliyete geçmemek 
          D TİPİ CEZA UYGULANIR 

33 
İcra yolu ile satışlarda, icra 

dairesinden yapılan ihalenin il dışında 

bulunan bir alıcıya ihale edilmesi. 
         D TİPİ CEZA UYGULANIR 

34 
İcra yolu ile satışlarda ihaleyi alan 

yeni alıcının durumunu 180 günlük süre 

sonunda yönetmelik hükümlerine 

uydurmaması. 

        D TİPİ CEZA UYGULANIR 

35 
Denetim yapan denetim görevlilerine 

kamera kayıtlarının verilmesi zorunludur. 

Verilmemesi halinde 
A TİPİ B TİPİ C TİPİ D TİPİ 

36 
UKOME kurul kararlarıyla belirlenen 

teknik özellikleri haiz kamera ve GPS sistemi 

bulundurmak ve çalışır vaziyette tutmak 

zorunludur. Aksi halde 

A TİPİ B TİPİ C TİPİ D TİPİ 



21  

 
 

MODELİ 

EVET HAYIR 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

 

Komisyon Başkanı 

 

    Üye                                                                 Üye 

Araç üstü avadanlıkları ve trafik seti tam mı? 

Reflektör var mı? (Normal hava şartlarında en az 150 metreden net olarak görülebilecek 
kırmızı ışık yansıtan veya veren, numunesine uygun en az 2 adet olmalıdır.) 

     

 
                                                                  KOMİSYON ÜYELERİ 

    

TAKSİ yazılı levha aracın üst kısmında 105x320 mm. ebadında, ışık geçiren 3 mm. 
kalınlığında, krom sarısı renginde. pleksiglastan imal edilmiş her iki yüzünde TAKSİ yazısı 
bulunan, çelik veya eloksallı alüminyumdan imal edilmiş bağlantı ayağı ile aracın üzerine 
monte edilmiş mi? 
Taksi aracına fabrika çıkışı dışında aksesuar olabilecek malzeme takılı mı? 

Taksinin koltukları temiz ve sağlam içerisi düzenli mi? 

Taksimetre müşterinin görebileceği yerde mi? Fiyat tarifesi güncel mi? 

İç aydınlatma lambası sarı veya beyaz renkte mi? 

Yangın söndürme cihazı var mı? Sağlam mı? 

Sürücü dahil en çok 7 (yedi) oturma yeri kapasiteli mi? 

Klima çalışır Durumda mı? 

Sürücü ve yolcular için ayrı ayrı emniyet kemeri çalışır durumda mı? 

Taksi aracı Ral 1003 sarı renk kodunda boyalı mı? (Ön arka tampon, tavan, kapı kolu, dikiz 
aynası ve yan çıtalar dahil.) 
Taksi aracının ön kapılarında ve tavanında Ral 9015 Trafik Siyah renk kodunda; durak adı, 
durak telefonu ve plaka yazılacak. Bu yazılar Arial Black Font şeklinde mi? (Bu yazılar 
mıknatıslı\yapıştırma vb. sökülüp takılabilinir şekilde olamaz.) 
Taksi: model tarihinden sonra gelen ilk takvim yılı esas alınmak kaydıyla, Model Değişikliği 
ve Çalışma İzninde 16 (on altı), Devir İşlemlerinde 5 (beş) yaşında mı? 

  ŞASİ NO  
DURAK ADI   

 

 TC.NO:   
PLAKA NO MARKASI MOTOR  

Soyadı: Adı: 

 

 

Geçerlilik Süresi 1 Yıl 

T.C. 

TEKİRDAĞ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI 

TİCARİ TAKSİ (T PLAKA) ARAÇLARI UYGUNLUK BELGESİ  

Seri No  
Tarihi  

Değişiklik: 13/09/2017 tarih ve 964 sayılı TBB Mec.K. 


