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T.C. 
İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 

 
Ulaşım Daire Başkanlığı 

Toplu Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü 
 

TİCARİ TAKSİ VE TAKSİ DOLMUŞ YÖNERGESİ 
 

BİRİNCİ BÖLÜM 
Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve İlkeler 

 
Amaç 
MADDE 1 -  
(1) Bu yönerge, İstanbul sınırları dâhilinde taksi ve taksi dolmuş olarak hizmet veren araçların ruhsat sahipleri 

ile şoförlerinin hak ve yükümlülüklerini, taşıması gereken şartları, çalışmaları sırasında uyması gereken 
kuralları taksi ve taksi duraklarının standart, teknik özellik ve işletim sistemlerini, yapılması, açılması, tadil 
edilmesi, indirme, bindirme ve bekleme yerlerinin düzenlenme kurallarını belirler. 

 
Kapsam 
MADDE 2 -  
(1) Bu yönerge İstanbul sınırları dâhilinde; 

a) Taksi indirme, bindirme ve bekleme yerleri ve taksi duraklarının müracaat ve tesis şartları, 
b) Taksi ve taksi- dolmuşlarda olması gereken şartları, 
c) Taksi ve taksi-dolmuş kullanan şoför esnafında olması gereken özellikleri, 
ç) Denetim ve yaptırım şartları ile taksi ve taksi dolmuş işletmecilerinin uyması gereken kuralları kapsar. 

 
Dayanak 
MADDE 3 -  
(1) Bu yönerge; 03.07.2005 tarihli ve 5393 sayılı Belediye Kanunu, 10.07.2004 tarihli ve 5216 sayılı 

Büyükşehir Belediyesi Kanunu ile ilgili kanun ve mevzuatlara dayanılarak hazırlanmıştır. 
(2) Bu yönergeyle herhangi bir kişi ya da kuruluşa getirilen yükümlülük, mevzuatın öngördüğü diğer 

yükümlülüklerden o kişi ya da kuruluşa masumiyet veya muafiyet sağlamaz. 
 
İlgili Kurum – Kuruluş ve Birimler 
MADDE 4 -  
(1) Bu yönetmenlikle ilgili olan kurum ve kuruluşlar, 

a) İstanbul Valiliği, 
b) UKOME (Ulaşım Koordinasyon Merkezi), 
c) İl Jandarma Komutanlığı, 
ç) İl Emniyet Müdürlüğü, 
d) İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığına bağlı Daire Başkanlıkları, Müdürlükler ve Belediye İktisadi 

teşekküller, İştirakler, 
e) İstanbul İlçe/İlk Kademe Belediyeleri, 
f) İETT İşletmeleri Genel Müdürlüğü, 
g) İstanbul Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği, 
ğ) İstanbul Taksiciler Esnaf Odası, 
h) İstanbul Şoför Esnaf Odaları, 

 
Tanımlar; (2012/10-11) ve (2014/8-3 sayılı UKOME Kararı ile değişik) 
MADDE 5 -  
(1) İlgili kanun, kanun hükmünde kararname, tüzük, yönetmelik, Bakanlar Kurulu kararları ve eki kararlar ve 

diğer düzenleyici işlemlerdeki tanımlar saklı kalmak kaydıyla bu yönergenin uygulamasında; 
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a) İ.B.B: İstanbul Büyükşehir Belediyesini, 
b) Belediye: İlgili İlçe ve İlk Kademe Belediyesini, 
c) UKOME: 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi kanunun 9.maddesinde belirtildiği üzere; Büyükşehir 

içindeki kara, deniz, su, göl ve demiryolu üzerinde her türlü taşımacılık hizmetlerinin koordinasyon 
içinde yürütülmesi amacıyla, Büyükşehir Belediye Başkanı ya da görevlendirdiği kişinin başkanlığında, 
yönetmelikle belirlenecek kamu kurum ve kuruluş temsilcilerinin katılacağı Ulaşım Koordinasyon 
Merkezini, 

ç) İTK: İl Trafik Komisyonu Kararını, 
d) TUHİM (Toplu Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü): İstanbul ili sınırları içinde toplu ulaşım hizmetlerinin 

düzenli ve aksatılmadan yürütülmesi için kurulan müdürlüğü, 
e) UKM (Ulaşım Koordinasyon Müdürlüğü): UKOME’nin sekretaryasını, İ.B.B. Başkanlığı adına yürüten 

müdürlüğü, 
f) Mülga Bent (2012/10-11), 
g) Belediye zabıtası: Beldenin düzenini muhafaza eden, belde halkının esenlik, sağlık ve huzurunu koruyan, 

yetkili organların bu amaçla alacakları kararları uygulayan özel zabıta kuvvetini, 
ğ) Taksi: Yapısı itibariyle şoförü dâhil en fazla 9 (dokuz) oturma yeri olan, insan taşımak için imal edilmiş 

bulunan ve taksimetre ile yolcu taşıyan ticari motorlu aracı, (2014/8-3) 
h) Taksi Dolmuş: Yapısı itibariyle şoförü dâhil en fazla 9 (dokuz) oturma yeri olan ve insan taşımak için 

imal edilmiş bulunan, kişi başına tarifeli ücretle yolcu taşıyan ticari motorlu aracı, (2014/8-3) 
ı) Taksi ve Taksi-Dolmuş Şoförü: Taksi ve Taksi-Dolmuşlarda, trafik kurallarına uygun olarak güvenli bir 

şekilde gerçekleştirilen, en az “B” sınıfı sürücü belgesiyle Toplu Taşıma Aracı Kullanım Belgesi 
bulunan, mesleğin gerektirdiği diğer temel ve mesleki özelliklere sahip kişiyi, 

i) İşletmeci: Taksi ve/veya Taksi-Dolmuş sahibi olan veya mülkiyeti muhafaza kaydıyla satışta alıcı 
sıfatıyla sicilde kayıtlı görülen veya ariyet veya rehin gibi hallerde, ariyet veya rehin alan kişi veya 
kişileri, 

j) Yolcu: Taksi ve Taksi-Dolmuşta şoför dışında araçta bulunan ücret karşılığında taşınan kişileri, 
k) Taşıma Hizmetinden Men: Bu yönergede belirlenen sebeplerle hakkında işlem yapılan taksinin veya taksi 

dolmuşun, yeddi emin park veya güvenli alana çekilerek taşımacılık faaliyetinden belli bir süre 
alıkonulmasını, 

l) Ticari Araç Tahsis Belgesi: Taksi ve Taksi-Dolmuşların kimin üzerine kayıtlı olduğunu gösteren belge 
olduğu gibi ticari plaka satın alacak kişilerin 10553 sayılı Bakanlar Kurulu kararında belirtilen şartları 
taşıdığını gösteren belge olup, ticari araç alış-satış işlemi için aranan belgeyi, 

m) Toplu Taşımacılık: Toplu Taşıma araçlarıyla İstanbul kent sınırları içinde yapılan toplu yolcu taşıma 
faaliyetini, 

n) Yıllık Çalışma Ruhsatı: Taksi ve Taksi-Dolmuşlara TUHİM tarafından verilen yıllık çalışma izin 
belgesini, 

o) Toplu Taşıma Aracı Kullanım Belgesi: Taksi ve Taksi-Dolmuşlarda şoför olarak çalışacak kişilere eğitim 
aldıktan sonra verilen belgeyi, 

ö) Toplu Taşıma Aracı Tanıtım Kartı: Taksi ve Taksi-Dolmuşlarda bulundurulması gereken, araç teknik 
bilgileri ile araç sahibi ve çalışan şoförlere ait bilgilerin yer aldığı resimli belgeyi, 

p) Taksi İndirme, Bindirme Yerleri ve Umuma Açık Taksi Durakları: Belediyece düzenlenmiş özel 
işaretlerle belirlenmiş bütün taksilerin faydalanabileceği indirme-bindirme bekleme yerlerini, Cep ya da 
işaretle ayrılmış yol bölümlerini, 

r) Kamuya terkinli alan üzerinde taksi durağı: İmar planlarında yol güzergâhı içinde kalan ve kamuya terkin 
edilmiş olan kamu malı alanlar üzerinde, yolun ulaşım ve trafiğini aksatmayacak şekilde araç yolu 
üzerinde ya da yolun kenarında açılacak cep içinde taksi plakası belli en az 4 taksinin (yola paralel veya 
açılı) park edebileceği taksi park alanı ile en az 6 m²’lik kabin konularak işletilen Telefonlu taksi 
duraklarını, 

s) Özel Mülk Boş Parseller Üzerindeki Kabinli Taksi Durakları: Özel Mülkiyete ait taşınmaz üzerinde en az 
4 taksinin park edebileceği 80 m² park alanı ve 6 m 2 ‘ den az olmamak şartı ile kabin yeri, toplam 86 m² 
ve üzerinde olan boş parseller üzerinde kurulacak taksi duraklarını, 

ş) Cep: Cadde, sokak, meydan, çıkmaz sokak ve yaya yolunun uygun bölümlerinde oluşturulan yol girintilerini, 
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t) Birim Park Alanı: Birim park alanı, bir aracın park etmesi için gerekli olan manevra boşlukları dâhil 20–
35 m² arasındaki park alanlarını, 

u) Parketme: Aracın yük ve yolcu indirip bindirmesi dışında, durup beklemesini, 
ü) Açılı Parketme: Yol ekseni ile park eden araç ekseni arasında belli bir açı olacak şekilde park 

yapılmasını, 
 
Hukuki Sorumluluk 
MADDE 6 -  
(1) Belediye Yıllık Çalışma Ruhsatı sahibini muhatap olarak kabul eder. Taksi, taksi dolmuş şoförlerinin bu 

yönerge ile belirlenen düzenlemelere aykırı fiillerinden şoför ve işletmeci müteselsilden sorumludur.  
 

İKİNCİ BÖLÜM 
TUHİM’ in Görevleri 

 
MADDE 7 -  
(1) Toplu Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü taksilerin ve taksi dolmuşların çalışma prensipleri ile taksi dolmuş 

güzergâhlarının oluşturulması, iptali, birleştirilmesi, değişikliği, durak yerlerinin tespiti ve değiştirilmesi, 
güzergâhların çoğaltılıp azaltılması ayrıca ihtiyaç halinde uygulanması hususunda değişiklikleri, İstanbul ili 
sınırları içinde ulaşım master planı çerçevesinde toplu ulaşım araçlarının entegrasyon planını hazırlar ve 
UKOME’ ye sunar.  

(2) Taksi ve taksi-dolmuş ücret tarifelerinin tespitinde 5216 ve 5362 sayılı Kanun hükümleri uygulanır. 
(3) Taksi ve taksi-dolmuşların Yıllık Çalışma Ruhsatlarını düzenler.  
 
Yıllık Çalışma Ruhsatı 
MADDE 8 -  
(1) Taksi ve Taksi-Dolmuşların Yıllık Çalışma Ruhsatları TUHİM tarafından tanzim edilerek mal sahibi veya 

imza karşılığı ilgili Oda yetkilisine verilir. 
(2) İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisinin 14.05.2009 tarih ve 249 sayılı Meclis Kararı doğrultusunda işlem 

yapılır.  
(3) Ruhsat harçlarını ve süreleri ile ilgili kararları İBB Meclisi alır. 
 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 
Çalışma Usul ve Esaslar 

 
Çalışma Usul ve Esaslar; (2009/5-4.D),(2009/5-16),(2009/8-9),(2010/8-9),(2011/8-7),(2013/1-17),(2014/8-3)ve(2014/8-11.A) 
MADDE 9 -  
(1) Taksi ve Taksi dolmuş işletmecileri ile işletmecilikte uyulması gereken kurallar aşağıdaki şekildedir,  

a) Toplu Taşıma Aracı Kullanım Belgesi olmayan şoför çalıştırılamaz. 
b) Taksi ve Taksi dolmuşlarda; Taksi/Taksi Dolmuş Geçici Çalışma Ruhsatnamesi aslının araç içinde 

görünür yerde bulundurulması ve denetim elemanları istediğinde ibraz edilmesi zorunludur. (2014/8-3) 
c) Çevreye zarar veren, aşırı derecede gürültü çıkaran, hasarlı araçlarla yolcu taşımacılığı yapılamaz. 
ç) Taksi ve Taksi dolmuşlarda çalışan şoförlerin kılık kıyafeti düzgün temiz ve bakımlı olmalıdır. 
d) Arızalı ve hatalı taksimetre ile kesinlikle çalışma yapılamaz. 
e) Taksi ve Taksi dolmuş şoförlerinin karayollarında kamunun rahat ve huzurunu bozacak şekilde;  

1) Su, çamur ve benzerlerini sıçratmaları, atmaları, dökmeleri, 
2) Korkutmaları, şaşırtmaları, 
3) Araçların içerisinden sigara külü ve izmaritleri vb. şeyler gelişi güzel atmaları, 
4) Özel amaçlarla keyfi veya kasıtlı olarak; yaya veya araç trafiğinin seyir emniyetini ihlal etmek veya 

tehlikeye düşürmek, suretiyle tedbirsiz ve saygısız davranışlarda bulunmaları ve araç kullanmaları 
yasaktır. 

f) Köprü geçiş ücreti, ücretli otoyol ve otogar gibi yol kullanım ücretleri hariç taksimetre de yazılı ücretin 
dışında ücret talep edilemez. 
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g) Taksilerde, taksimetre cihazları yolcuların rahat görebileceği yere monte edilmelidir. 
ğ) Taksi ve taksi dolmuş şoförü, aracın iç ve dışını temiz tutacaktır. 
h) Taksi ve taksi dolmuşlarda yolcuları rahatsız edecek şekilde teyp ve radyo dinlemek yasaktır. 
ı) Taksi şoförleri; bagaj hacmine uygun olan eşyadan ve tarife ile belirlenen ücretler haricinde, müşteriden 

ilave ücret talep edemez. (2013/1-17),(2014/8-11.A) 
i) Araç içerisinde sigara içmek yasaktır. 
j) Taksi ve Taksi dolmuşlarda Kanunlara, kamu düzenine ve genel ahlaka aykırı olmamak, Ticari Araçlarda 

Reklâm Bulundurulmasına Dair Yönetmelik hükümleri çerçevesinde olmak kaydıyla, TUHİM’ den görüş 
alınarak Kentsel Tasarım Müdürlüğünün onayıyla izin verilen reklâmlar, İBB Reklâm Yönetmeliği de 
dikkate alınarak, trafikte seyir güvenliği açısından tavan ön-arka yüzey ve camlar hariç araç yüzeyinin % 
50’sini geçemez. (Tavan ve kapılardaki plakaları kapatacak şekilde reklâm alınamaz). (2009/8-9), 

k) Taksi ve taksi dolmuş şoförleri taksi indirme, bindirme, bekleme yerleri, taksi durakları ve bulundukları 
mahalleri kirletmemeye dikkat edecek ve çevreyi rahatsız edecek davranışlarda bulunmayacaklardır. 

l) Taksi ve taksi dolmuş şoförleri, mesafe, trafik yoğunluğu ve iklim şartları gözetmeksizin yolcu 
çağrılarına cevap vermek mecburiyetindedir. 

m) Taksi şoförleri, müşterilerinin gösterdikleri adrese, bir başka yolu bilhassa göstermedikleri müddetçe en 
kısa yoldan götürmeyi teklif eder. 

n) Taksi ve taksi-dolmuş şoförleri araçlarını, gidiş yönlerine göre yolun en sağ kenarında durdurarak 
yolcularını sağ taraftan indirmek ve bindirmek, yolcular da araçların sağ tarafından inmek ve binmek 
zorundadırlar. 

o) Karayolunu kullananlar için 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 yasaktır. 
ö) Taksi ve taksi dolmuş şoförleri, fiziksel engelli kişileri araçlarına almaktan imtina edemez, aracına aldığı 

bu kişilere yerlerine oturmaları da dâhil olmak üzere yardımdan kaçınamaz. 
p) Taksi ve taksi dolmuş şoförleri, hizmet esnasında yolcuları söz ya da hareket ile rahatsız edemez. 
r) Daha önceden bir müşteri tarafından rezerv edilmiş olması dışında, gar, havaalanı, otel, tarihi ve turistik 

tesislerin çevresinde umuma açıklar dışında yasal taksi durağı olan yerlerde durak dışı taksilerin yolcu 
alma maksadı ile bekleme yapması yasaktır, ancak seyir halinde iken taksi duraklarına 50 metre den fazla 
mesafeden müşteri alabilir. 

s) Taksi ve taksi dolmuşların içinde yanıcı, parlayıcı ve patlayıcı eşya taşınamaz. 
ş) Taksi ve Taksi dolmuş şoförleri araçları ile karayolu üzerinde yetkili mercilerden izin almadan toplu 

gösteri yapamaz, taşımacılıktan kaçınamaz, taşımacılığı aksatamaz, Kamu Kurum ve Kuruluşlarının 
önünde veya müştemilatında hiçbir şekilde gösteri yapamaz. 

t) Taksi ve Taksi dolmuş şoförleri hizmet esnasında denetimde bulunan denetim görevlisinin istediği 
evrakları göstermek zorundadır. 

u) Alt ve üst yapı çalışmaları, kaza, yangın ile geçici trafik düzenlemelerine göre TUHİM tarafından 
belirlenen geçici güzergâh değişiklikleri hariç, taksi dolmuş şoförleri, UKOME kararıyla belirlenmiş olan 
hat ve güzergâhlara uymak zorundadırlar. 

ü) (C) ve (M) seri plakalı taksiler tahsis edildikleri Büyükçekmece, Şile, Silivri (Kamiloba ve Celaliye 
sınırları dâhil), Çatalca, Esenyurt, Beylikdüzü, Başakşehir’in Bahçeşehir Mahallesi ve Sultanbeyli 
ilçelerinden diğer ilçelere yolcu götürebilir fakat yolcu alamazlar. (T) seri plakalı taksiler de 
Büyükçekmece, Şile, Silivri (Kamiloba ve Celaliye sınırları dâhil), Çatalca, Esenyurt, Beylikdüzü, 
Başakşehir’in Bahçeşehir Mahallesi ve Sultanbeyli ilçelerine yolcu götürebilir fakat yolcu alamazlar. 
(2009/5-4.D),(2009/5-16),(2010/8-9),(2011/8-7), (2013/1-17) ve (2014/8-11.A) 

v) Mülga, (2009/5-4.D),(2009/6-EK.1),(2010/8-9), (2011/8-7) ve (2013/1-17), 
y) Büyükçekmece, Şile, Silivri (Kamiloba ve Celaliye sınırları dâhil), Çatalca, Esenyurt, Beylikdüzü, 

Başakşehir’in Bahçeşehir Mahallesi ve Sultanbeyli ilçelerinde çalışan (C) ve (M) seri plakalı taksiler için 
kendi hudutları dışına çıkılması durumunda kendi sınırları dışında kalan mesafe için km. ücreti %50 
zamlı uygulanacaktır. (2009/5-4.D),(2009/5-16),(2010/8-9),(2011/8-7),(2013/1-17) ve (2014/8-11.A) 
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z) Köprü geçiş ücreti ve ücretli otoyol geçiş bedellerinin tamamı müşteriden alınır. (2009/5-4.D),(2009/5-

16),(2010/8-9),(2011/8-7) ,(2013/1-17) ve (2014/8-11.A) 
aa) Taksimetrelerde kullanılacak hesaplamalar; Açılış ücreti (TL), Mesafe Tarifesi (TL/Km.), Zaman 

Tarifesi (TL/Saat), Birim Zaman Ölçüm Aralığı (Dakika), Birim Zaman Ücreti (TL), Birim Mesafe 
Ölçüm aralığı (metre), Birim Mesafe Ücreti ve Dönüşüm Hızı (Km./Saat) değerleri; 

Açılış  
Ücreti 

Mesafe 
Tarifesi Zaman Tarifesi Birim Zaman 

Ölçüm Aralığı 
Birim Zaman 

Ücreti 
Birim Mesafe  
Ölçüm Aralığı 

Birim Mesafe 
Ücreti Dönüşüm Hızı 

3,20 TL 2,00 TL/Km 19,50 TL/Saat 1 Dakika 0,325 TL 100 metre 0,20 TL 9,75 Km/Saat 

Şeklinde belirlenip UKOME Kararları ile açıklanan açılış ücretine ilaveten, eşit aralıklar kaydederek 
hesaplanan ücret taksimetre göstergesinde gösterilecektir. Tabloda belirtilen tarife 24 saat uygulanacak 
ve tarife ile belirlenen ücretler haricinde müşteriden ilave ücret alınamaz. (2009/5-4.D), (2009/6-EK.1), (2010/8-9), 

(2011/8-7), (2013/1-17) ve (2014/8-11.A) 

 
Taksi ve Taksi Dolmuş Şoföründe Aranılacak Şartlar; (2011/9-19),(2014/8-3),(2015/8-17) 
MADDE 10 -  
(1) Eğitim Seviyesi, 

a) Mevcutlar: İlkokul diplomalı (5 yıllık), 
b) Yeniler: İlköğretim diplomalı (8 yıllık), 

(2) İBB, Oda ve MEB Koordinasyonunda verilecek Şoför Eğitim Sertifikası, 
a) Acil kurtarma ve ilk yardım, 
b) Şehir bilgisi (tarihi, turistik, coğrafi, sosyal ve kültürel olarak), 
c) Harita ve şehir planı okuma bilgisi, 
ç) Davranış bilgisi, diksiyon (Sürücü davranışlarını geliştirme eğitimi yönetmeliğine uygun R.G. Tarihi: 

14.09.2004 R.G. Sayısı: 25583), 
d) Yol ve Trafik bilgisi, 
e) Yabancı dil (isteğe bağlı), 

(3) İl Sağlık Müdürlüğü tarafından yetkilendirilmiş merkezlerden alınacak psikoteknik raporu ve her yıl bulaşıcı 
hastalıklar ve göz sağlığı yönünden (uzman unvanına sahip doktorlardan) alınacak sağlık raporu, (2015/8-17) 

(4) Başvuru tarihi itibariyle 6 ayı geçmemiş, resmi kurumlar için sorgulanmış Adli Sicil Kaydı (5237 Sayılı 
Türk Ceza Kanununun ‘102.’ ‘103.’ ‘104.’ ‘105.’ ‘109.’ ‘179/3.’ ‘188.’ ‘190.’ ‘191.’ ‘227.’ ve 5326 Sayılı 
Kabahatler Kanununun ’35.’ maddesindeki suçlardan hüküm giymemiş), (2015/8-17) 

(5) Taşımacı üzerine kayıtlı Sosyal Güvenlik Kurumu belgesi, (2015/8-17) 
(6) Mülga bent, (2011/9-19) 
(7) Toplu Taşım Aracı Kullanım Belgesi, 
(8) B/C/E sınıfı sürücü belgesi fotokopisi, (2015/8-17) 
(9) Başvuru tarihi itibariyle 2 ayı geçmemiş Sürücü Belgesi İptal Bilgisi Sorgulaması aslı, (2015/8-17) 
(10) Başvuru tarihi itibariyle son 6 (altı) ay içinde çekilmiş vesikalık fotoğraf (tüm şoförler için), (2015/8-17) 
(11) İl Sağlık Müdürlüğü tarafından yetkilendirilmiş merkezlerden uyuşturucu kullanmadığı ile ilgili tahlil 

sonuçlarını gösterir rapor (Başvuru tarihi itibariyle 1 (Bir) ayı geçmemiş) (2014/8-3),(2015/8-17) 
 
Taksi ve Taksi Dolmuşlarda Aranılacak Şartlar; (2012/1-7),(2012/10-10),(2013/1-24),(2014/4-14),(2014/8-2),(2014/8-3)ve 

(2014/9-12.B) 
MADDE 11 -  
(1) Taksi ve taksi-dolmuşlarda fabrika çıkışı dışında aksesuar olabilecek malzeme takılamaz ve aracın iç 

görünümünü veya plakasının okunmasını engelleyecek şekilde düzenleme yapılamaz. 
(2) 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanun ve Yönetmeliği 1 sayılı cetvel madde C (Hususiyetlerine göre taksi ve 

taksi-dolmuşlarda bulundurulacak teçhizat) de belirtildiği üzere “taksi ve taksi-dolmuşlarda olması gereken 
diğer teçhizatlar şunlardır; 

a) İç lamba: Taksi veya dolmuş otomobilin içini aydınlatacak, şoförün gözüne almayacak, beyaz ışıklı 
olacaktır. 

b) Taksi otomobillerinin amblemleri: Taksi otomobiller için ayırıcı işaretler bölümünde belirtildiği üzere, 
kenarları 105*320 milimetre ebadında, ışık geçiren 3mm kalınlığında, krom sarısı renginde, pleksiglastan 
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imal edilmiş her iki yüzünde “Taksi” yazılı bulunan, çelik veya eloksallı alüminyumdan imal edilmiş 
bağlantı ayağı ile aracın üzerine monte edilmiş olacaktır. Ayrıca “Taksi” kelimesinden başka hiçbir yazı 
bulunmayacak, geceleri boş iken yakılacak, yolcu alındığında içeriden söndürülebilecek şekilde imal 
edilmiş olacaktır. 

c) Yangın Söndürme Cihazı: Araçların imal tadil ve montajı hakkındaki yönetmelikte gösterilen adet ve 
nitelikte olacaktır. 

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

d) Reflektör: Normal hava şartlarında en az 150 metreden net olarak görülebilecek kırmızı ışık yansıtan 
veya veren, numunesine uygun en az iki adet reflektör bulunacaktır. 

e) Stepne: Daima kullanılabilir durumda bulunacaktır. 
(3) Teknik şartlara uygun durumda olmayan araçların trafiğe çıkarılması yasaktır. 
(4) Taksilerde, aranan adresin kolayca bulunabilmesi için şehir rehberi bulundurmak zorunludur. İBB 

tarafından ücretsiz olarak temin edilir. 
(5) Taksi ve Taksi Dolmuşların taksi tavanı ve her iki ön kapıya yazılacak plakalar aşağıdaki özellikleri 

taşıyacaklardır. 
a) Mavi renk ve Arial Black font olacaktır. 
b) Taksi Plakası araç tavanının, taksi lambası ve arka cam üst kenarı arasındaki alanın arka cam üst 

kenarının yakın kısmına yazılacaktır. 
c) Daha rahat okunabilmesi için, araç plakası taksi tavanına yazılırken il aidiyetini gösteren (34) rakamının 

yazılmaması daha uygun olacaktır (TMN 18 – TK 2234). 
ç) Taksi plakasının kolay okunmasını sağlamak amacıyla; harf ve rakam grupları arasında 5–6 cm boşluk 

bırakılacaktır (TPR 56 – TS 198). 
d) Taksi plakası toplam 5 karakterden oluşuyorsa  (TM 178 – TYF 79 gibi) her bir rakamın ve harfin boyu 

25 cm, eni 17 cm, harf kalınlığı 6 cm olmalı, toplamı 17x5 + 6 = 91 cm uzunluğunda ve 25 cm 
yüksekliğinde bir alanı kaplayacaktır. 

e) Taksi plakası toplam 6 karakterden oluşuyorsa (TF 6325 gibi) her bir rakamın ve harfin boyu 22 cm, eni 
14 cm, harf kalınlığı 5 cm toplam 14x6+5=90 cm uzunluğunda ve 22 cm yüksekliğinde bir alanı 
kaplayacaktır. 

f) Ayrıca harflerin ve rakamların orta hattı boyunca; harf ve rakamla aynı renkte (mavi), 2 cmx2cm 
ebatlarında, yansıtma (reflektör) özellikli sticker şeritlerin 1 cm aralıklarla, çapraz olarak yapıştırılması; 
Polis helikopterinde bulunan projektör yardımı ile geceleri karanlık ortamlarda ticari plakalarının daha iyi 
seçilebilmesini sağlayacaktır. 

g) C-M Seri Plakalı Belde Taksilerinin kapılarına yazılacak plaka ve ilçe adları Beyaz (RAL NO: 9010) ve 
Arial Black font olacaktır. (2012/10-10), 

ğ) C-M Seri Plakalı Belde Taksilerinin her iki ön kapılarına plaka numaralarının altına ihale/tahsis 
edildikleri ilçelerin adının yazılması, harfin boyu 7 cm, eni 5 cm, harf kalınlığı 2 cm olacaktır. (2012/10-10) 

(6) Taksi standardı teknik şartları; 
a) 01.01.2017 tarihinden itibaren Taksilerde 5 taksi dolmuşlarda 8 yaşından büyük araç çalıştırılamaz. 

(2012/1-7),(2013/1-24),(2013/5-EK.4),(2014/4-14),(2015/4-25) (2015/8-19),(2016/1-7), 
b) Bagaj hacmi minimum net 250 lt olacak. 
c) En az 2 hava yastığı. 
ç) Klima. 
d) Hidrolik Direksiyon. 
e) Minimum 1300 cc motor hacmi veya Minimum 70 HP gibi standartlar bulunmalıdır. 
f) (T) seri plakalı taksiler sarı renk, (C) ve (M) seri plakalı taksiler bordo renkte olacaktır. 
g) Aracın sağ arka kapısı iç tarafında; görme engelli yolcular için, kabartma (brilla) alfabesiyle hazırlanan araç 

plakası ve ALO 153 yazısının bulunduğu 12 x 6 cm ebadında levha bulundurulması zorunludur.(2014/8-3) 
(7) Taksi dolmuş standardı teknik şartları; 

a) 01.01.2017 tarihinden itibaren 5 yaşından büyük taksi, 8 yaşından büyük taksi dolmuş çalıştırılamaz. 
(2012/1-7),(2013/1-24),(2013/5-EK.4),(2014/4-14),(2014/9-12.B),(2015/4-25),(2015/8-19), 
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b) İklimlendirme Cihazı (Klima) ve köprü geçişli hatlarda OGS cihazı, (2014/9-12.B) 
c) Otomatik kapı, 
ç) Hidrolik Direksiyon, 
d) En az Euro 4 veya üzeri motor olacaktır. (2014/9-12.B) 
e) (TZ) seri plakalı Taksi dolmuşlar sarı renkte olacaktır. 
f) Aracın sağ arka kapısı iç tarafında; görme engelli yolcular için, kabartma (brilla) alfabesiyle hazırlanan 

araç plakası ve ALO 153 yazısının bulunduğu 12 x 6 cm ebadında levha bulundurulması zorunludur. 
(2014/8-3) 

g) Alçak tabanlı ve basamaksız olacaktır (01.01.2016 tarihinden itibaren). (2014/8-2),(2014/9-12.B),(2015/4-25) 

(2015/8-19), 
ğ) Bu yönerge kapsamında bulunan bütün Taksi Dolmuşlar İBB Toplu Ulaşım Yönetim Merkezine üye 

olmak, gerekli teçhizatı bulundurmak ve çalışır durumda olmasını sağlamak zorundadır. (2015/8-18), 
¾ İstanbul Büyükşehir Belediyesi Toplu Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü tarafından kurulacak Toplu 

Ulaşım Yönetim Merkezi’yle uyumlanmış araç takip ve kamera sistemlerine ait teknik özellikleri 
kapsayan şartnamenin Toplu Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü tarafından ruhsatlandırılan ve 
ruhsatlandırılacak ticari amaçla yolcu ve yük taşıyan tüm araçları kapsayacak şekilde oluşturulup 
internet sitesi aracılığıyla yayınlanacaktır. (2015/8-18), 

¾ Toplu Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü tarafından Çalışma Ruhsatnamesi düzenlenmesi esnasında ticari 
araç sahibinden istenecek evraklar arasında, TUHİM internet şubesinde örnekleri bulunan, takılacak 
araç takip ve kamera sistem cihazlarının Toplu Ulaşım Yönetim Merkezi ile uyumluluğunu gösterir 
Toplu Ulaşım Merkezi Yönetimi Haberleşme Protokolü Kullanma Yetkisi ve Gizlilik Sözleşmesi ile 
İBB tarafından yayınlanmış şartnameye uygun olduğuna dair Araç takip ve denetim sistemi satıcı 
firması ile araç sahibi arasında imzalanmış sözleşmeler istenecektir. (2015/8-18), 

¾ Toplu Ulaşım Yönetim Merkezi kurulmasına müteakip, Toplu Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü'nün 
kayıtları ve yapılacak olan denetimler sonucu Toplu Ulaşım Yönetim Merkezi’yle uyumlanmış araç 
takip ve kamera sistem/cihazlarına sahip olmayan, yayınlanan şartnameden farklı cihazları kullanan 
veya sahip olduğu sistemi kullandırmayan, çalıştırmayan veya arızalı cihazlarını en geç 3 (üç) gün 
içinde tamir ettirmeyen taşımacıların Çalışma Ruhsatnamesinin iptal edilmesine ve sistemleri tekrar 
kullanılır hale getirene kadar Çalışma Ruhsatnamesi düzenlenmeyecektir. (2015/8-18), 

Yukarıdaki belirtilen standartlar çerçevesinde İlgili Esnaf odası ve Esnaf Odaları Birliği, tarafından herhangi bir 
marka ve model kullanımı konusunda araç sahiplerinin menfaatleri doğrultusunda tavsiyede bulunabilir. 
Standart belirleme yetkisi UKOME’ ye aittir. 
 
Taksi Otomasyon ve Yönlendirme Sistemi; (2009/3-13),(2012/7-5),(2015/4-25),(2015/8-17) 
MADDE 12 -  
(1) Taksi Yönetim Merkezi; taksi yönetim merkezi altyapısı üzerinden vatandaşın yaygın ve kolay olarak 

kullanabildiği sabit ve mobil telefon vb. haberleşme araçları ile internet üzerinde hazırlanmış olan 
uygulamalar (Andorid, İOS vb.) ile de hizmet verilecektir. Taksi yönetim merkezi; taksi içinde vatandaştan 
gelen ve çağrı merkezinden yönlendirilen tüm talepleri karşılayabilen gelişmiş bir elektronik sistem 
üzerinden yapılacaktır. Bu sistem taksi şoförü, çağrı merkezi, duraklar ve vatandaş arasındaki tüm 
haberleşme ile sisteme katma değer sağlayacak ek hizmetleri sunar. Taksilerde bulunması gereken 
Elektronik-haberleşme/ödeme sistem ve ekipmanları aşağıda belirtilmiş olup söz konusu sistemle ilgili her 
tür tasarruf, düzenleme ve işletme yetkisi Büyükşehir Belediyesi’ne aittir. Toplu ulaşım hizmetlerinde 
gerekli güvenlik, kalite, kamu yararı ve koordinasyon sağlanması amacıyla Belediye dışında veya yetki 
verdikleri kurum/kurumlar haricinde hiçbir kurum bu konularla ilgili çağrı merkezi, kamera, araç takip, 
elektronik ödeme sistemi, elektronik sürücü kimlik doğrulama sistemi, mobil taksi çağırma uygulaması vb. 
uygulamalar yapamayacaktır. Sistemi bulundurmayan araçlar, taksi taşımacılığı hizmeti veremez. Taksi 
çalışır ve işler halde olduğu sürece sistem de çalıştırılacaktır. Taksi şoförü, sistemin arızalı olması ve 
çalışmayı durdurması halinde teknik destek hattını arar ve destek alır. Gerekli ise, en geç 24 saat içerisinde 
arızanın giderilmesi için aracı Taksi Yönetim Merkezi yetkili servisine götürmelidir. Plaka sahipleri Sisteme 
tanımlanmamış herhangi bir alet, kablo, uzantı takılmasından ve/veya sisteme dışarıdan müdahale edilmesinden 
sorumludur. Taşımacı, Sistemi ancak Belediye’den veya yetki verdiği Belediye iştirakinden sağlayabilir. (2015/8-

17) 
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a) Çağrı Merkezi: Belediye tarafından belirlenecek tek numara ile İstanbul genelinde gelecek tüm çağrıları 
cevaplayabilecek altyapıya sahip olacaktır. Çağrı merkezine erişim ses, mobil telefon üzerinde çalışan 
mobil uygulamalar (SMS, Andorid, İOS vb.) ve web sayfası uygulaması ile yapılabilecektir. Ayrıca 
yapılan çağrılar ve tüm izleme işlemleri harita uygulamaları ile yönetilebilecektir. (2015/8-17) 

b) Elektronik Ödeme Sistemi: Yolcu tarafından kullanılan güncel teknolojik ödeme araçları ve 
İstanbulkart kullanılarak güvenli olarak ödeme yapılabilecektir. Elektronik ödeme yazılımı taşımacı 
tarafından isteğe bağlı olarak kullanılacaktır. (2015/8-17) 

c) Taksilerin Takibi: Tüm taksiler belediyenin belirlediği zaman aralığında harita üzerinden online takip 
edilecektir. Takip işlemlerinde taksinin konumuna bağlı olarak çağrı işlemleri otomatik olarak 
yürütülecektir. Taksinin çalışma, dinlenme, bulunduğu noktanın adresinin tespiti vb. durumlar sistem 
üzerinden anlık ve geriye dönük de izlenebilecektir. Takip işlemleri diğer tüm sistemlerle entegre bir 
biçimde çalışacaktır. GPS ve iç dış güvenlik kamerası kayıtları Toplu Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğüne 
bildirilecektir. Hem belediye hem de plaka sahipleri araçların seyir güzergâhlarını ve verimliliği 
gözlemleyebilecektir. Şehir içindeki farklı lokasyonlardaki arz talep yoğunluğu gözlemlenebilecek ve 
vatandaşın kolayca araç bulabilmesi için araçlara yönlendirme tavsiyesinde bulunulabilecektir. Panik ve 
yardım gereken durumlarda araç takip sistemi aracın yerini belirleyecektir. (2013/11-16),(2014/7-4),(2015/1-

3),(2015/4-25),(2015/8-17) 
ç) Sistemin Denetlenebilirliği: Tüm haberleşme altyapısının bilgi ve veri paylaşımı (araç hız bilgileri, 

müşteri istatistik, şikâyet vb.) belediyenin denetiminde olacaktır. Veriler en az 1 yıllık olmak üzere 
tutulacaktır.  Belediyenin istediği zamanda sisteme ulaşabileceği web servisler hazırlanacaktır. Tüm 
takip, ödeme ve haberleşmeler ile kişi kayıtları şifrelenecektir. Belediye araçları istediği zaman 
denetlemek amacıyla çağırabilir veya yerinde denetim yapabilir/yaptırabilir. Plaka sahipleri ruhsat 
yenileme zamanı gelen her aracı, Belediye’nin belirteceği yere ve belirteceği tarihte getirmekle 
yükümlüdür. Belediye, kurallara uymayan aracın çalışmasını durdurmak amacıyla aracın taksimetresini 
geçici bir süre için Sistemi kullanarak askıya alabilir. (2015/8-17) 

d) Bilgi Ekranı: Araç içi otomasyon sistemi yolcuların ve şoförün kullanabileceği bilgilerin sunulmasına 
imkân verecek şekilde araç içinde uygun bölümde bulundurulacaktır. Ergonomik kullanımı olan cihaz 
üzerinde yol durumu, aracın ilerleme güzergâhı, adres arama, hava durumu, önemli haberler, duyurular, 
taksi ücret tarifesi, takside uyulması gereken kurallar, otel, hastane, polis, belediye, havayolları 
acenteleri, metro durakları vb. kurumların konumları harita üzerinde sunulabilecektir. Ayrıca şikâyet, 
memnuniyet vb. konularda kısa anketler yapılabilecektir. (2015/8-17) 

e) Panik Butonu; Şoför ve Yolcuların kendilerine ayrılmış bölümlerde bulunan seyir veya can güvenliğini 
tehlikeye sokacak durumlarda kullanılacak cihazlardır. Şoföre ayrılmış bölümde bulunan panik butonuna 
basıldığı andan itibaren aktifleşecektir, yolculara ayrılmış bölümde bulunan panik butonu ise basıldıktan 
sonra yolcu ekranında bulunan uyarı yolcu tarafından onaylandıktan sonra aktifleşecektir. Panik 
butonlarına basıldığında sistem kullanarak denetim birimlerine lokasyon ve vakaya dair mümkün olan 
bilgileri iletir. (2015/8-17) 

f) Kamera Sistemleri; Araç içinde ve dışında güvenlik kameraları bulundurulacaktır. Pasif durumda 
bulunan araç içi güvenlik kamerası yolcu veya şoför panik butonuna basıldıktan sonra aktifleşecektir. 
(2009/3-13),(2015/8-17) 

g) Güvenli Sürüş ve Kimlik Doğrulama; Sürücü kimlik doğrulama işlemi biyometrik parmak izi 
doğrulama ve/veya sürücüye verilecek bir kullanıcı adı ve şifre girişi ile yapılacaktır; bu yöntemlerden 
biri ya da her ikisi Belediye’nin kararına göre birlikte veya ayrı ayrı uygulanacaktır. Taksi şoförlerine 
kendi parmak izini içeren bir cihaz verilecektir, bu cihazı saklama ve kullanma sorumluluğu şofördedir. 
Bahsedilen cihazlar sadece parmak izi alınan şoförlere verilecektir. Şoförün parmak izinin kayıtlı olduğu 
cihazı araç içindeki sisteme tanıtması ile kimlik doğrulaması yapılmış olacaktır. Parmak izi içeren cihaz 
bilgi ekranına takıldıktan sonra kimlik doğrulaması sistem tarafından anlık olarak yapılacak ve bütün 
sistem-taksimetre de dâhil olmak üzere- çalışmaya başlayacaktır. Sistem, aracın işletildiği saat aralığında, 
rastgele zamanlarda şoförün kimliğini kontrol edecektir. Şoför kimlik doğrulama adımını geçemezse 
kimlik doğrulama reddedilecek, merkezi sistem haberdar edilecek ve gerekirse Sistem’ler (taksimetre de 
dâhil olmak üzere) Belediye tarafından kapatılacaktır. (2015/8-17) 
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ğ) Reklam: Sistemde, araç içi cihazın bilgi ekranlarında web ve mobil uygulamada reklamlar 
alınabilecektir. (2015/8-17) 

h) İletişim Teknolojileri: Güncel haberleşme teknolojilerine uygun olacaktır. GSM altyapısında konum 
belirlemede kullanılabilecektir. (2015/8-17) 

ı) Maliyet: Taksi Yönetim Merkezi kurulum maliyeti sistemde yayınlanacak olan reklam ve mümkün 
olabilen sponsorluk gibi gelirler dikkate alınarak karşılanacaktır. Kurulum ve maliyet detayları 
belediyenin kontrol ve denetiminde olacaktır. (2015/8-17) 

i) Yetki ve Haklar: Taksi Yönetim Merkezi için kullanılan tüm cihaz, marka, yazılım vb. tescil hakkına 
sahip uygulamalara belediye ile görüşülerek karar verilecektir. Taksi Yönetim Merkezi sisteminde (araç 
içi cihazda, web ve mobil uygulamalarda her türlü istatistik ve veri toplama vb.) yapılacak tüm ek 
uygulamalardan belediyenin onayı alınmadan değişiklik yapılamayacaktır. Araçlara yerleştirilecek 
otomasyon cihazında yer alan yazılımlara, marka işaretlerine ve diğer fikri ve sınai tasarımlara ilişkin 
haklar münferiden Belediye’ye ait olacaktır. Bu yazılımlara müdahale edilmesine ve marka haklarını 
ihlal edebilecek faaliyetlerde bulunulmasına müsaade edilmeyecektir. (2015/8-17) 

 
Şoför Eğitim Sertifikası; 
MADDE 13 -  
(1) İBB TUHİM tarafından araç sahibi ve şoförlerine uzman kişilerce ücretsiz eğitim semineri verilir. Eğitim 

sonunda başarılı olan işletmeci ve şoförlerine Şoför Eğitim Sertifikası verilir. Gerek görülmesi halinde ilgili 
odadan temsilci istenir. 

a) Şoför eğitimi alacak işletmeci ve şoförler için müracaat şartları aşağıdaki gibidir. 
1) Dilekçe, 
2) Taksi ve Taksi-Dolmuş için 3 yıllık B sınıfı sürücü belgesi 

b) İBB TUHİM tarafından verilecek Eğitim, Madde 10-b’ de belirtilen konuları içerir. Eğitimi başarıyla 
tamamlayan şoförlere Şoför Eğitim Sertifikası verilir. 

 
Toplu Taşım Aracı Kullanım Belgesi; (2011/9-19) ve (2014/8-3)  
MADDE 14 -  
(1) Madde–10’ da şoför standardı olarak istenen şartları taşıyan ve Şoför Eğitim Sertifikası alanlar ile Çalışma 

ruhsatlı Taksi ve Taksi-Dolmuşlarda şoför olarak çalışacak kişilere örneği Belediyece (TUHİM) 
hazırlanarak bastırılan Toplu Taşım Aracı Kullanım Belgesi TUHİM tarafından yeterli görülen şoförlere 
tasdik edilerek verilir. Toplu Taşım Aracı Kullanım Belgesi, 10. maddenin (3, 4, 5, 8, 9, 10 ve 11.) 
fıkralarında belirtilen belgeler yenilenerek ibrazı ile 3 yılda bir tasdik edilerek verilir. (2011/9-19), (2014/8-3) 

 
Toplu Taşım Aracı Tanıtım Kartı: 
MADDE 15 -  
(1) Taksi ve Taksi Dolmuşlarda bulundurulması gereken, araç teknik bilgileri ile araç sahibi ve çalışan şoförlere 

ait bilgilerin yer aldığı, TUHİM tarafından hazırlanan resimli belge verilir. Bu belgenin verilmesi veya 
değiştirilmesi esnasında şoförlere ait sürücü belgesinin örnekleri, şoförlere ait nüfus cüzdanı suretleri, en 
fazla 6 aylık ön cepheden çekilmiş 2 adet vesikalık fotoğraf ve adli sicil kaydı istenir. 

 
Taksi ve Taksi Dolmuş Taşımacılığı Ücret Tarifesi; (2009/5-4.D),(2010/8-9),(2011/8-7),(2013/1-17),(2014/8-11.A),(2015/1-2) 
MADDE 16 -  
(1) İlgili esnaf odasının teklifi ile Esnaf Odaları Birliği tarafından hazırlanan ücret tarifeleri UKOME’ ye 

sunulmak üzere TUHİM’ e gönderilir. TUHİM bu teklifi değerlendirerek UKOME’ ye teklif eder UKOME’ 
nin alacağı karar uygulanır. 

 
MADDE 17 -  
(1) Taksi ve taksi dolmuş standartlarının uygun hale getirilmesi süresi, gerekli hallerde süre uzatımı UKOME 

tarafından belirlenir. 
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Taksi Dolmuş Durak Görevlileri 
MADDE 18 -  
(1) Aynı hatta çalışan araç sahiplerinin çoğunluğunun belirlediği bir kişi durak görevlisi olarak görev yapmak 

üzere TUHİM’ne bildirilir. TUHİM bu kişiye “Durak Görevlisi” kartı tanzim eder. Durak görevlisi olarak 
çalışacak kişinin, sürücü belgesi hariç şoförlerde bulunması gereken ve bu yönergede sayılan şartları 
taşıması, görevi esnasında verilen belgeyi yakasında sürekli taşıması zorunludur. (Durak görevlisinin 
belirlenmesinde anlaşmazlık halinde Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliğinin belirleyeceği kişi/kişiler 
TUHİM’e bildirilir). 

(2) Yolculara ve taşımacılara karşı uygunsuz davranışlarda bulunması, çalışan araç sahipleriyle kavga etmesi, 
ilgili esnaf odası ve diğer resmi kurumlar ile görevlileri hakkında olumsuz faaliyetlerde bulunması halinde 
bu durak görevlisi TUHİM tarafından yazılı olarak uyarılır. Buna rağmen olumsuz tutum ve davranışlarının 
devam ettiğinin tespiti halinde, TUHİM ilgili esnaf odasını yazılı olarak uyarır bu durak görevlisinin 
savunmasının alınmasını veya yeni durak görevlisi bulunmasını ister. Önceki durak görevlisine verilmiş 
bulunan belge iptal edilir, yeni durak görevlisine belge verilir. 

 
Araç Değişikliği Yapmak İsteyenlerin Uyacakları Kurallar;(2012/1-7),(2013/1-24),(2013/5-EK.4),(2014/4-14),(2014/9-12.B ) 

(2015/8-19), 
MADDE 19 -  
(1) Taksi ve Taksi-Dolmuş sahibi aracını değiştirmek istediğinde yeni araca ait trafik ruhsatı, eski aracının 

trafikten çekme belgesi fotokopisi veya noter satışını dilekçesine ekleyerek T.U.H.İ.M.’ ye başvurur. 30 gün 
içinde Yıllık Çalışma Ruhsatı için müracaat etmek zorundadır. 

(2) Yeni aracın madde 11’ de belirtilen taksi ve taksi dolmuş teknik şartlarına uygun, trafik tescilinin yapıldığı 
tarihte model yaşının taksilerde 5 (beş) taksi dolmuşlarda 3 (üç) yaşından büyük olmaması şartı aranır. (2012/1-

7),(2013/1-24),(2013/5-EK.4),(2014/4-14),(2014/9-12.B),(2015/4-25),(2015/8-19),(2016/1-7), 
 
Ticari Araç (Plaka) Tahsis Belgesi; 
MADDE 20 -  
(1) 10553 sayılı Bakanlar Kurulu kararına göre; Taşımacılar Taksi ve Taksi-Dolmuş ( T-TZ-C-M) seriden ticari 

plakanın devri esnasında Ticari Plaka Tahsis Belgesi TUHİM tarafından verilir. Ticari plaka tahsis belgesi 
bedeli İBB Meclis’i tarafından belirlenir. 

 
Tahsis Belgesi Başvurularından İstenen Evraklar; 
MADDE 21 -  
(1) Aşağıdaki evraklarla TUHİM’ e müracaat edilir. 

a) Başvuru Formu (Toplu Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünden alınarak doldurulur), 
b) Vekil ise, Vekâletname (………. Plakalı aracı almaya ve ilgili kurumdan gerekli işlemleri yapmaya 

ifadesi yazılı olacak), 
c) Motorlu araç tescil ve trafik belgesinin aslı, 
ç) Adli Sicil Kaydı, 
d) İlgili Meslek Odası kaydı, 
e) Şoförlük mesleğini geçim kaynağı olarak seçmiş olduğunu beyan ettiği aynı yıla ait beyanname, 
f) En az “B” Sınıfı sürücü belgesi, 
g) Muhtardan ikametgâh belgesi, 
ğ) Nüfus cüzdanı sureti, 
h) İ.B.B Gelirler Müdürlüğü Tahsilât Şefliğinden geçmiş döneme ait borcu yoktur yazısı. 

 
Plaka Devri veya Araç Sahibinin Ölümü Halinde Uyulması Gereken Kurallar: 
MADDE 22 -  
(1) Ticari plakanın satılması durumunda yıllık çalışma ruhsatı iptal olur. Trafik tescil' den yeni ruhsatın 

alınmasını müteakiben azami 30 (otuz) gün içerisinde TUHİM' e yazılı olarak başvurularak yıllık çalışma 
ruhsatı yenileme işlemi yapılır. 

(2) Ticari araç plaka devri halinde ilgili maddede istenen evraklara ilave olarak yeni araç plaka sahibi adına 
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düzenlenen araç ruhsatının noter tasdikli fotokopisi ibraz etmek zorundadır; 
(3) Taşımacının vefatı halinde varisler veraset ilamı ile 3 (üç) ay içerisinde TUHİM' e durumu yazılı olarak 

bildirirler. 
 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 
Taksi Durakları 

 
İndirme-Bindirme yerleri ve Umuma Açık Taksi Durakları 
MADDE 23 -  
(1) Bu yerler, taksi ve taksi-dolmuşların bekleyip, yolcu alabileceği, yolcu indirebileceği, ana arterler üzerinde 

yol kenarlarına cep içerisinde, diğer yollarda uygun yol kenarlarına cep ya da yol üzerine yatay ve düşey 
trafik işaret veya işaretlemeler İBB tarafından yaptırılır. Taksi ve taksi-dolmuş indirme-bindirme ve umuma 
açık taksi durakları olduğunu belirten levhalar yerleştirilir. Bu yerlerin mümkün olduğunca sık aralıklarla 
açılmasına dikkat edilir. Yoğun yolcu alınabilecek iskele önleri, metro istasyonları civarı, büyük aktarma 
merkezleri çevresi ile büyük ticari ve turizm merkezleri, havalimanı gibi odak merkezleri çevresinde 
planlamaya bağlı olarak ceplerde taksi ve taksi-dolmuş indirme, bindirme ve bekleme yerleri Ulaşım Daire 
Başkanlığınca yaptırılan yol projelerinde belirlenen uygun yerlere tesis edilir. Ana arterler üzerinde 
oluşturulacak olan taksi ve taksi-dolmuş indirme-bindirme yerleri, en az 3 adet taksinin bekleyebileceği 
şekilde düzenlenir. 

 
MADDE 24 -  
(1) Umuma açık taksi duraklarından bütün taksiler istifade edebilir. Bu yerleri özel taksi durakları gibi 

kullanmak, mobo koymak, görevli koymak veya belli esnafın tekeline geçmesine göz yummak yasaktır.  
(2) Taksi indirme-bindirme yeri ve Umuma açık taksi durağı talebi olursa, müracaat esas ve usulleri aşağıdaki 

şekildedir. 
a) Kurum, kuruluş ve ilgili taksiciler esnaf odası tarafından talep edilen yeni taksi indirme-bindirme yeri ve 

umuma açık taksi durakları için talep edilen yer ve mahalli gösterir bir kroki ile TUHİM’ e müracaat 
edilir. 

b) TUHİM, söz konusu talebin toplu ulaşım sistemleri ile ilişkisi ve yolculuk talepleri açısından 
değerlendirerek uygun görülen talepleri UKM’ ye iletir. 

c) UKM, söz konusu talebi yeni yol projeleri kapsamında değerlendirir veya mahallinde inceleyerek trafik ve ulaşım 
açısından uygun bulursa, Emniyet Müdürlüğünden de görüş alınarak, karar alınmak üzere UKOME’ ye sunulur. 

 
Kamuya Terkinli Alanlarda Özel Taksi Durakları; 
MADDE 25 -  
(1) İmar planlarında yol güzergâhı içinde kalan ve kamuya terkin edilmiş olan kamu malı alanlar üzerinde, 

yolun ulaşım ve trafiğini aksatmayacak şekilde araç yolunda ya da yolun kenarında açılacak cep içinde taksi 
plakası belli en az 4 taksinin (yola paralel veya açılı) park edebileceği taksi park alanı ile en az 6 m²’lik 
kabin konulabilecek veya araç park yerine en fazla 40 metre mesafedeki bir taşınmazın bodrum, zemin ya 
da 1. katında açılacak büroya bağlı olarak çalıştırılacak taksi duraklarıdır. 

 
Tesis Edilmesi Yasak Olan Yerler 
MADDE 26 -  
(1) 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununun 60. ve 61. maddelerinde duraklama ve park etmenin yasak olduğu 

haller ve yerlerde Taksi Durağı tesis edilemez. 
(2) Mevcut taksi duraklarına yeni kurulacak taksi durakları karayolu ve yürüme yolu mesafesi ile 250 m’ den 

yakın olan yerlere taksi durağı tesis edilemez. 
 
Taksi Durak Yeri Belirleme Kriterleri 
MADDE 27 -  
(1) Aşağıdaki kriterlere uymak koşulu ile özel taksi durağı tesis edilebilir. 

a) Taşıt yolu bitişiğinde açılmış veya açılacak olan taksi durak yerlerinin cep içerisinde olması zorunludur. 



13/19 

b) Yayaların geçişine engel olmayacak ve tehlikeye düşürmeyecek şekilde ayrılmış, yatay ve düşey işaretler 
ile belirlenmiş olmak kaydıyla geniş ve uygun durumdaki  yaya yollarına da taksi durak yeri izni 
verilebilir. 

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

ç) İskele önleri, metro girişleri, büyük alışveriş merkezleri, aktarma istasyonları, sanayi merkezleri vb. 
yerlerde, Parkmetreli veya parkomatlı park yerleri içinde bu tür taksi durağı yeri ayrılabilir. 

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

a) İki izli yollarda Taksi Durak yeri; 
1) Cep içinde ise yol genişliği en az 7m. 
2) Cep yapılmıyor ise yol genişliği en az 9.20m. olması, 

b) Tek yönlü yollarda tek şerit için yol genişliğinin minimum 3.50 metre olması, 
c) Çift yönlü yollarda ise minimum 3m olması, 
ç) Tek yönlü yollarda gidiş yönünde, yolun sağ tarafında yola paralel olarak yapılması, 
d) Yola paralel yerleştirilmiş cep içerisinde taksi park yerlerinin genişliğinin minimum 2.20m olması, 
e) Yola açılı yerleştirilmiş park yerlerinin genişliğinin minimum 5m olması, 
f) Yolun her bir yanındaki yaya kaldırımının mobo yerleştirildikten sonra net genişliğinin minimum 1.50m 

bırakılması, 
g) Taksi Durak yeri uygulaması yapılan yerlerde bu uygulamaya ilişkin levha ve donanımların yaya trafiğini 

engellemeyecek şekilde bulundurulması, 
h) Akan trafiği yoğunlaştırmamak kaydıyla park çizgileri arasına giriş-çıkış manevralarının rahat 

yapılabilmesi için TSE (TSE Şehiriçi Yollar – Otopark düzenleme Kuralları) ye göre düzenlenmesi 
gereklidir. 

 
Taksi Durak Yeri Yerleşim Planı Kuralları; 
MADDE 28 -  
(1) Yola Terkinli Alanlarda Taksi Durağı Yerleşim Planında; 

a) 25. Madde ‘de bahsedilen şartlara uyulacak ve bu yerlere olan mesafeler gösterilecektir. 
b) 26. Madde ‘de belirtilen yerleşim kriterlerine uyulacaktır. 
c) Araç Yerleşim Planında Yolculuk üretim merkezleri (alışveriş merkezleri, kültür merkezleri, toplu taşım 

durakları vb.) belirtilecektir. 
ç) Kamu hizmeti yapan yolcu taşıtlarının (İETT, Metro durağı ve Vapur İskelesi vs.)durak yerleri ve 

buralara olan mesafeler gösterilecektir. 
d) Gerekli işaretlemelerin nasıl yapılacağı, talep edilen cadde, sokak meydan ve yol dışı alanların üzerindeki 

ve yakın çevresindeki son zirve saat trafik hacimleri ve yönleri, Taksi park alanına yapılacak olan giriş ve 
çıkışlar  ile araçların ne şekilde park edecekleri ve mobo yeri açıkça gösterilir. Mobo planlaması 
yapılırken yaya geçişi için en az 1.50 m tretuar genişliği bırakılması zorunludur. 

e) Taksi duraklarının başarı ile işleyip faydalı olması için park yerinin yeri, çevresi ve çevre koşulları, giriş–
çıkış kolaylığı, kullanacak araç türüne göre birim park alanları ve yerleşim tiplerinin TSE 10551’e uygun 
olarak geometrik tasarımı, işletim planı, topografyası, direnajı, satıh kaplaması, aydınlatması, emniyet,  
yerel yönetmelik ve peyzaj şartları, ilgili kurum ve işletmeci tarafından dikkate alınmalıdır. 

 
Kamuya Terkinli Yerlerde Özel Taksi Durak Yeri Tespiti; (2011/2-13), 
MADDE 29 -  
(1) Mülga, (2011/2-13), 

a) Mülga, (2011/2-13), 
(2) Mülga, (2011/2-13), 

a) Mülga, (2011/2-13), 
b) Mülga, (2011/2-13), 

(3) Mülga, (2011/2-13), 
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(4) Kamuya Terkinli yerlerde taksi durak yerleri Toplu Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü tarafından re ’sen tespit 
edilir. Taksi durak yerlerinin tespitini üçüncü kişilerin (İlçe Belediyeleri, ilgili odalar ve Ticari Taksi Ruhsat 
Sahipleri ) talebi üzerine de yapabilir. Söz konusu tespit veya talep toplu ulaşım sistemleri ile ilişkisi ve 
yolculuk talepleri açısından değerlendirilerek Ulaşım Koordinasyon Müdürlüğü, Emniyet Müdürlüğü veya 
sorumluluk alanı itibari ile Jandarma Komutanlığı, İlçe Belediyesi, tarihi ve turistik özelliği haiz olan 
bölgelerde Kültür Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulundan gerek görülürse ilgili ihtisas odasından yetki ve 
görev alanlarına ilişkin görüş alınmasına müteakip uygunluk kararı alınmak üzere UKOME’ ye sunulur. 
(2011/2-13) 

 
Taksi Durak Yeri Kiralama, İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı; (2011/2-13),(2012/7-5) 
MADDE 30 -  
(1) UKOME kararı ile Taksi Durak alanı olarak uygun görülen yerler UKOME kararı ve eki A3 paftaları ile 

birlikte İBB Emlak Müdürlüğüne gönderilir. Bu yerlerin işletilmesine ilişkin işlemler Emlak Müdürlüğü 
tarafından yapılır.(2011/2-13), 

(2) Taksi Durakları için daha önceden alınmış olan İl Trafik Komisyonları kararları ve UKOME kararı ruhsat 
mahiyetinde olmayıp bu yerlerin taksi durak yeri olabileceğine giriş ve çıkışlarının trafik açısından uygun 
olduğuna dair tespit hükmündedir. (2011/2-13), 

(3) Kiralama ve işletim sistemi oluşturulmasını müteakip İBB Ruhsat Denetim Müdürlüğü’nce söz konusu taksi 
durak yerlerini işletecek taksici esnafı ve tüzel kişilikler (İBB İştirakleri, İlgili Otomobilciler Esnaf Odaları 
veya üyelerinin tamamı taksici esnafı olan kooperatifler.) adına işyeri açma ve çalışma ruhsatı düzenlenir. 

(4) Söz konusu taksi duraklarını İşletme hakkını alan Belediye iştirakleri hariç, Gerçek yâda tüzel kişi yâda 
kişiler bu haklarını başka gerçek yâda tüzel kişi/kişilere devredemez, kiralayamaz veya akit yoluyla 3. 
şahısların işletmesine müsaade edemez. 

(5) Bu yönergede gösterilmiş Taksi durakları için daha önce alınmış olan İl Trafik Komisyonu kararları ve 
UKOME kararları ruhsat mahiyetinde olmayıp, bu yerlerin taksi durak yeri olabileceğine giriş ve 
çıkışlarının trafik açısından uygun olduğuna dair tespittir. Kamuya terkinli alanlardaki taksi duraklarına 
İşyeri açma ve çalışma ruhsatı verilmesi işlemi her zaman için İBB Başkanlığı Ruhsat Denetim 
Müdürlüğünce yapılır. 

(6) Taksi duraklarında çalışan taksilerden, Taksi Yönetim Merkezine üyelik belgesi istenilecektir.(2012/7-5), 

(2015/8-17) 
 
Taksi Durak Yeri Tesis kuralları; 
MADDE 31 -  
(1) Kamuya terkinli alanlar üzerinde Taksi Durak Yerlerinin tesis kuralları aşağıda belirtilmiştir. 

a) UKOME tarafından Taksi Durak yeri olarak uygun görülen ve izin verilen karayolu kesimleri, 25, 26, 27. 
Maddelerde belirtilen şartlara uyularak cep içinde ve/veya yatay düşey işaretler ile tesis edilir. 

b) Söz konusu taksi durak yerlerini sınırlamak veya belirlemek amacıyla, İBB dışında hiçbir gerçek ya da 
tüzel kişilerce; taşıt yolu üzerine beton kütlesi, taş, seyyar veya sabit direk, kazık, zincir, levha, ışık ve 
benzeri standart yol malzemeleri konulamaz. 

c) Taksi durağına ait levhada; İşletme Ruhsatı No, UKOME Kararı Tarih/No, parka izin verilen araç sayısı, 
işletmeci adı, çalışma saati, zeminde işaretleme ile de park şekli, park yeri başlangıcı ve bitimi vb. 
hususlar yatay ve düşey işaretlerle açık olarak gösterilir. 

ç) Taksi durağında görevli taksici esnafının kullanacağı en az 6 m²’lik kabin tesis edilecektir. 
 
İşletmecilikle ilgili kurallar 
MADDE 32 -  
(1) İşletmecilerin uyması gereken kurallar aşağıda belirtildiği gibidir. 

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

b) Taksi Park alanında usulüne uygun parklanma yaptırmakla yükümlüdür. 
c) 20 taksiden fazla park yeri olan taksi duraklarında engelli yolcuların araçlara inip-binebilecekleri şekilde 

düzenleme yapılacaktır. 
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ç) Bir durağa bağlı olarak çalışan taksiler Toplu Taşıma Aracı Tanıtım Kartında belirtilen durak isimleri, 
logoları ve telefonları araçların kapılarına uygun şekilde yazılacaktır. 

d) Durağa bağlı çalışacak araç sayısı seyir halindeki araçlarda dikkate alınarak UKOME Kararında belirtilen 
durak kapasitesinin 4 katını aşamaz. 

 
Özel Mülk Boş Parseller Üzerindeki Taksi Durakları; (2012/7-6), 
MADDE 33 -  
(1) Özel Mülkiyete ait taşınmaz üzerinde en az 4 taksinin park edebileceği 44 m² park alanı ve 6 m²’ den az 

olmamak şartı ile kabin yeri, toplam 50 m² ve üzerinde, her yeni araç için ise 11 m² ilave alan eklenerek boş 
parseller üzerinde kurulacak taksi duraklarıdır. (2012/7-6), 

 
Özel Mülk Boş Parseller Üzerindeki Taksi Durakları Müracaat Usul ve Esasları (2011/2-13),(2012/7-6),(2012/10-11), 
MADDE 34 -  
(1) Taksi duraklarında esas olan taksi esnafının bir araya gelerek taksicilik yapmasıdır. Bir araya gelen 4 adet 

taksi esnafı adına durak açma işlemlerinin, söz konusu durakta görev alacak Taksi otomobillerden en az 
birinin sahibi yürütebilir. Taksi Durağı temsilciliği için o durakta taksi sahibi olma şartı aranır. Müracaat 
için gerekli bilgi ve belgeler aşağıda belirtilmiştir. 

(2) Dilekçe ekinde; 
a) Tapu Fotokopisi (kiracı ise ayrıca kira kontratı), 
b) İmar Durumu, 
c) Röperli Kroki, 
ç) Röperli krokiye uygun yoldan yapılacak 6 m. giriş-çıkışı ve yerleşimi gösterir vaziyet planı (3 nüsha), 
d) Ayrıca oteller alışveriş merkezleri ve konut siteleri ve hastanelerin hizmet otoparkları ihtiyaçtan fazla ise 

otopark alanlarında en az 50 m² yer ayrılıp ve kabin konulması şartıyla yukarıdaki belgelerden ticari taksi 
plaka sahibi olma şartı ve kira kontratı getirme şartı aranmaksızın otel, alışveriş merkezi, site ve hastane 
yönetimlerinin noterden tasdikli muvafakat yazısı alması koşuluyla parsel içindeki açık otoparkta da taksi 
durağı kurulabilir. (2012/7-6), 

(3) Yukarıda belirtilen bilgi ve belgeleri içeren müracaat dosyası, taksici esnafı, ilgili taksiciler esnaf odası 
aracılığıyla TUHİM’ e müracaat edilir. TUHİM, söz konusu talebin toplu ulaşım sistemleri ile ilişkisi ve 
yolculuk talepleri açısından değerlendirerek, Ulaşım Koordinasyon Müdürlüğü, Emniyet Müdürlüğü veya 
Jandarma Komutanlığı, İlçe Belediyesi, tarihi ve turistik özelliği haiz olan bölgelerde Kültür Tabiat 
Varlıklarını Koruma Kurulundan gerek görülürse İlgili İhtisas Odasından yetki ve görev alanlarına ilişkin 
görüş alınır. Araç park yeri ile kabin yeri arazide uygulanabilecek şekilde ölçülendirilmiş fotoğraflanmış 
öneri durak yerlerinin 1/500 ölçekli A3 paftalara çizimi yapılarak UKOME’ ye sunulur. (2012/10-11), 

(4) Bu tür duraklara iş yeri açma ve çalışma ruhsatı, UKOME Kararı alındıktan sonra İstanbul Büyükşehir 
Belediyesi Ruhsat Denetim Müdürlüğü tarafından verilir. (2012/10-11), 

 
Kabin Özellikleri 
MADDE 35 -  
(1) Taksi duraklarına konulacak kabinler aşağıdaki özelliklere sahip olacaktır. 

a) Taksi Durağında görevli taksici esnafının kullanacağı en az 6 m²’lik kabin (mobo) tesis edilecektir. 
b) İşyeri açma ve çalıştırma ruhsatı, acil servis, itfaiye ve en yakın kolluk kuvvetinin telefon numaraları 

kolay görülebilir bir yerde asılı olmalıdır. 
c) Taksi duraklarında uygun yer olması halinde telefon veya telsiz sistemi bulunacaktır. 
ç) Taksi duraklarında şoförlerin isimleri ve fotoğrafları görünür şekilde asılacaktır. 
d) Taksi durak kabininin fiziksel yapısı TSE 11592’ye uygun olmalıdır. 
e) Taksi durak alanın tabanı beton, asfalt gibi etrafında kirlenmesine neden olmayacak bir madde ile 

kaplanacak ve birikinti sular toplama rögarlarına verilecektir. 
f) Taksi kabin (mobo) tipi, Emlak Müdürlüğü ve Kentsel Tasarım Müdürlüğü’nün uygun göreceği tip ve 

şekilde olacaktır. 
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BEŞİNCİ BÖLÜM 
Denetim Ve Yaptırım 

 
Denetim Görevlileri 

MADDE 36 -  
(1) Bu yönergede bahsi geçen  taksi durak yerleri taksi, taksi dolmuş taşımacılığı yapan araçlar ile bunların 

şoförleri iş bu yönerge hükümlerine göre, aşağıdaki kurum ve kişilerce kendi görev alanları ile ilgili 
denetlenir. 

a) İl Emniyet Müdürlüğü, 
b) İl Jandarma Komutanlığı, 
c) Defterdarlık, 
ç) Zabıta Birimleri (Belediye Zabıtası), 
d) İBB TUHİM, tarafından görevlendirilmiş ve denetçi belgesi verilmiş denetim elemanları, Esnaf Odaları 

Birliği ile ilgili ihtisas odası tarafından teklif edilen ve TUHİM tarafından onaylanan denetçiler, zabıta ve 
ruhsat birimi tarafından görevlendirilecek personelden oluşan heyet tarafından yılda en az bir kez 
denetlenir. Denetim sonucunda, bu bentte belirtilen denetim elemanları tarafından tutulan tutanak 
değerlendirilmek üzere TUHİM ‘ e gönderilir. 

 
Taksi Durak Yerleri Kapatma Hal ve Yöntemleri  
MADDE 37 -  
(1) İBB Ruhsat Denetim Müdürlüğünce verilen İşyeri açma ve Çalışma Ruhsatı müktesep hak doğurmaz. Bu 

yönergede bahsi geçen taksi durak yerleri, aşağıda belirtilen hallerde ve nedenlerle kapatılabilir. 
a) Trafik Sirkülasyon Projelerinde veya İmar Planında Yapılacak Değişiklere Ve İlin Gelişen Ve Değişen 

Trafik Alt Yapısına Bağlı Kapatma; Taksi durak yerlerinin, bulunduğu bölgenin değişen ve gelişen 
ulaşım alt yapısına paralel olarak zaman içerisinde trafik ve ulaşım açısından kapatılması zaruri hale 
gelmesi durumunda UKOME kararı ile kapatılır. 

b) Trafik Güvenliği Yönünden Kapatma; Bu yönergede bahsi geçen taksi durak yerleri, geçen zaman 
içerisinde, yakın çevresindeki trafik düzenini ve güvenliğini bozacak hale geldiğinde UKOME kararı ile 
kapatılabilir. 

c) Genel asayiş ve güvenliğin olumsuz yönde etkilenmesi hallerinde kapatma; 
1) Organize suç işleyen veya terör olaylarına karışan, 
2) Genel ahlak ve adaba aykırı hareket eden, 
3) Suç işlenen suç işleyenlere yataklık yapar hale gelen ve suçluları barındıran, Taksi durakları, yetkili 

birimlerin TUHİM’ e yapacağı teklif üzerine UKOME kararı ile kapatılır.  
ç) Uluslararası Kongre ve Spor Karşılaşmaları, Tabi Afet vb. Hallerde Kapatma; Mülki Amirin onayı ile 10 

güne kadar geçici olarak hizmeti durdurulabilir. 
d) Taksi Durağının işyeri açma ve çalışma ruhsatında belirtilen taksi plakası haricinde durakta izinsiz taksi 

çalıştırılması yasaktır. Bir sene içerisinde 3. kez tekrarı halinde, Taksi Durağının faaliyetine TUHİM 
tarafından yetkili birimlerin görüşü de alınmak suretiyle UKOME kararı ile son verilir. 

(2) Yukarıda belirtilen hallerde UKOME’nin kapatma kararı sonrasında bu taksi duraklarının işyeri açma ve 
çalıştırma ruhsatı iptal edilir. 

 
Yaptırım İşlemleri; (2012/10-13), 
MADDE 38 -  
(1) Yukarıda bahsedilen yönerge hükümlerine uymayanlar hakkında uygulanan yaptırımlar TUHİM 

tarafından takip edilir. Bu yönerge hükümlerine göre belediye zabıtası tarafından yapılacak işlemlerde 
Encümen Kararı aranır. 

(2) Taksilerin Taksi-Dolmuş, Taksi-Dolmuşların taksicilik yapması halinde; 
a) 1. tespitinde 1 gün, 
b) 2. tespitinde 3gün, 
c) 3. tespitinde 7 gün, 
ç) 4. veya daha fazlası tespitinde 15 gün trafikten men edilir. 
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(3) Yıllık Çalışma Ruhsatı olmayan araçlar ruhsat alıncaya kadar trafikten men edilir. 
(4) 9.Maddenin 1.fıkrasının (a), (b), (l ),(r) (ş) (t) ve (u) bendine uymayanlar;  

a) 1. tespitinde 1 gün, 
b) 2. tespitinde 2 gün, 
c) 3. tespitinde 3 gün, 
ç) 4. veya daha fazlası tespitinde 7 gün trafikten men edilir. 

(5) 9.Maddenin 1.fıkrasının (c) bendine uymayanlar; 1608 sayılı Kanun veya 2918 sayılı Kanunun ilgili 
hükümleri uygulanır. 

(6) 9.Maddenin 1.fıkrasının (ç) bendine uymayanlar; 1608 sayılı Kanun uygulanır. 
(7) 9.Maddenin 1.fıkrasının (d) bendine uymayanlar; 

a) 1 Gün Trafikten Men Edilir. Taksimetre tamiri yapılması için ilgili yere sevk edilir. 
(8) 9.Maddenin 1.fıkrasının (e) bendinin1,2 ve 4.maddelerine uymayanlar; 1608 sayılı Kanun veya 2918 sayılı 

Kanunun ilgili hükümleri uygulanır. 
(9) 9.Maddenin 1.fıkrasının (e) bendinin 3. Maddesine uymayanlar; 4207 sayılı Kanun uygulanır. 
(10) 9.Maddenin 1.fıkrasının (f),(g),(ğ),(h),(ı),(j),(k),(m) ve (s) bendine uymayanlar; 1608 sayılı kanun 

uygulanır. 
(11) 9.Maddenin 1.fıkrasının (i) bendine uymayanlar; 4207 sayılı Kanun uygulanır. 
(12) 9.Maddenin 1.fıkrasının (n) ve (o) bendine uymayanlar; 2918 sayılı Kanun hükümleri uygulanır. 
(13) 9.Maddenin 1.fıkrasının (h) bendine uymayanlar; 1608 sayılı Kanun uygulanır. 
(14) 9.Maddenin 1.fıkrasının (ö) bendine uymayanlar; 1608 sayılı Kanun uygulanır. 
(15) 9.Maddenin 1.fıkrasının (p) bendine uymayanlar; 4207 sayılı Kanun uygulanır. 
(16) 11. Maddenin 1. fıkrasına uymayanlar; 1608 sayılı kanun ve 2918 sayılı Kanunun ilgili hükümleri 

uygulanır. 
(17) 11. Maddenin 6. fıkrasına uymayanlar;  

a) 1. tespitinde 1 gün, 
b) 2. tespitinde 2 gün, 
c) 3. tespitinde 3 gün, 
ç) 4. veya daha fazlası tespitinde 7 gün trafikten men edilir. 

(18) 23. Maddenin 1. fıkrasına uymayanlar; 1608 sayılı kanun uygulanır. 
(19) 31. Maddenin 1.fıkrasının (b),(c) ve (ç) bentlerine uymayanlar; 1608 sayılı Kanun uygulanır. 
(20) 32. Maddenin 1.fıkrasının (a),(b),(c),(ç) ve (d) bentlerine uymayanlar; 1608 sayılı Kanun uygulanır. 
(21) 35. Maddenin 1.fıkrasının (a), (b), (c), (ç), (d), (e) ve (f) bentlerine uymayanlar; 1608 sayılı Kanun 

uygulanır. 
(22) Hususi Sivil plakalı araçlarla ve/veya diğer illere ait ticari taksi plakalı araçlar ile ücret karşılığında yolcu 

taşımacılığı yapmak; (2012/10-13) 
a) Birinci tespitinde 15 Gün Trafikten Men, 
b) İkinci tespitinde İlgili Yasa Maddesi Gereği ve +15 Gün Trafikten Men, 
c) Üçüncü Tespitinde İlgili Yasa Maddesi Gereği ve +30 Gün Trafikten Men, 
ç) Dördüncü ve daha fazla tekerrürde İlgili Yasa Maddesi Gereği ve +45 Gün Trafikten Men Cezası 

Uygulanır. 
(23) Taksi ve taksi dolmuşlar belirtilen renk dışında boyatılması halinde 3 gün trafikten men edilir ve uygun 

renge getirilmesi temin edilir. 
(24) Bu yaptırım işlemlerinin uygulanması sırasında tekerrürden kasıt aynı fiilin geçmişe doğru 1 (bir) yıl 

içerisinde tekrar etmesidir. 
 

ALTINCI BÖLÜM 
Çeşitli Hükümler 

 
İhtilafların Çözümü 
MADDE 39 -  
(1) UKOME Kararı ile iptal edilmiştir. (2009/3-13), 
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Saklı Tutulan Hükümler  
MADDE 40 -  
(1) Bu yönergede bulunmayan hükümler hususunda ilgili mevzuat (ilgili kanunlar, yönetmelikler vb. ile 

UKOME ve İTK kararları ) hükümleri uygulanır. Bu yönergenin yürürlük tarihinden önce veya sonra alınan 
UKOME kararları geçerlidir. Bu konuda çıkan mevzuat hükümleri saklıdır. Gerekli görülmesi halinde yeni 
mevzuat (ilgili kanunlar, yönetmelikler vb. ile UKOME) çerçevesinde yönergede UKOME Kararı ile 
değişiklik yapılabilecektir. 

(2) Açılmasına izin verilen taksi durakları müktesep hak doğurmaz. 
 
GEÇİCİ MADDE 1 – 

(1) Umuma açık iken sahiplenilerek özel durak haline dönüştürülmüş mevcut Taksi Durakları bu yönergenin 
ilgililere tebliğ tarihinden itibaren 6 ay içerisinde yönergeye uygun hale getirilmek zorundadır. Yönergeye 
uygun olmayan veya uyması mümkün olmayan duraklar süre bitiminde umuma açık taksi durağı haline 
getirilir. Gerekli fiziki tedbirler alınır. 

 
GEÇİCİ MADDE 2– 
(1) Taksi ve dolmuş taksilerde taksi standartlarının yönergeye uygun hale getirilmesinden sonra kurulacak olan 

komisyonun teşkili ile farklı ücret tarifesine geçilecektir. Komisyonun teşkili İBB Toplu Ulaşım Hizmetleri 
Müdürlüğü, Emniyet Müdürlüğü, Zabıta Birim Yetkilisi ve İstanbul Taksiciler Esnaf Odası temsilcilerinden 
oluşur. 

 
GEÇİCİ MADDE 3– 
(1) 01.06.2006 tarih ve 2006/5.Ek3 sayılı UKOME Kararı ile yürürlüğe giren “Ticari Taksi ve Taksi Dolmuş 

Yönergesi” iş bu yönergenin yürürlüğe girmesi itibari ile yürürlükten kaldırılmıştır. 
 

YEDİNCİ BÖLÜM 
Yürürlük ve Yürütme 

 
Yürürlük 
MADDE 41 -  
(1) Bu yönerge UKOME tarafından onaylandıktan sonra mahalli bir gazetede yayımlandığı tarihten itibaren 

yürürlüğe girer. 
 
MADDE 42 -  
(1) Bu yönergenin hükümlerini İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı adına Toplu Ulaşım Hizmetleri 

Müdürlüğü yürütür. 
 
MADDE 43 -  
(1) Bu yönerge, 43 (kırk üç) madde ile ve 3 geçici maddeden, 

a) (Ek–1) Taksi Ve Taksi Dolmuş Çalışma Ruhsatı Müracaat Belgeleri, 
b) (Ek–2) Taksi Ve Taksi Dolmuş Şoför Tanıtım Kartını Müracaat Esaslarını İçeren Eklerden İbarettir.  

 
Ek 1- 
Taksi ve Taksi Dolmuş Yıllık Çalışma Ruhsatı Müracaat Esasları; (2011/9-19),(2012/7-5),(2013/1-17),(2014/8-3), 

(2015/8-17) 
(1) Her taksi ve taksi dolmuşun Çalışma Ruhsatı olacaktır. Çalışma Ruhsatını almak isteyen mal sahibi, 

aşağıdaki evraklarla Toplu Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü’ne başvuruda bulunur. 
a) Çalışma Ruhsatnamesi düzenlenmesi esnasında ticari araç sahibinden istenecek Belgeler; (2011/9-19), 

(2012/7-5),(2013/1-17),(2015/8-17) 
1) Taksi Yönetim Merkezine üyelik belgesi (sözleşmesi) ve cihaz periyodik muayene belgesi, (2012/7-5), 

(2015/8-17) 
2) TC Kimlik No’lu Nüfus Cüzdanı fotokopisi (tüm hissedarların), (2015/8-17) 
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3) Vekil ile müracaat halinde, vekâletname fotokopisi (Aslı ibraz edilecektir), (2015/8-17) 
4) Araç Tescil Belgesi (Kullanım Amacı Yolcu Nakli-Ticari) fotokopisi, (2015/8-17) 
5) İlgili oda faaliyet belgesi, (2015/8-17) 
6) Başvuru tarihi itibariyle son 6 (altı) ay içinde çekilmiş vesikalık fotoğraf (tüm hissedarların), (2015/8-17) 
7) Aynı yıl içinde Taksi Geçici Çalışma Ruhsatname bilgilerinde değişiklik olması durumunda önceki 

Taksi Geçici Çalışma Ruhsatnamesinin aslı (interaktif başvuru yapıldığında yeni belge tesliminde 
istenecektir), (2015/8-17) 

8) Plaka sahibi değişmiş ise satış sözleşmesi/veraset ilamı fotokopisi varsa feragatname fotokopisi ve o 
yıl verilen Taksi Geçici Çalışma Ruhsatnamesinin aslı (interaktif başvuru yapıldığında yeni belge 
tesliminde istenecektir), (2015/8-17) 

9) Taksimetre Sicil ve Muayene Kartı, (2013/1-17),(2015/8-17) 
b) Ticari araç sahibi dâhil tüm şoförlere ait İstenecek Belgeler; (2011/9-19),(2015/8-17) 

1) B/C/E sınıfı sürücü belgesi fotokopisi, (2015/8-17) 
2) Taksi Yönetim Merkezi Üyelik Belgesi (sözleşmesi), (2015/8-17) 
3) Başvuru tarihi itibariyle 2 ayı geçmemiş Sürücü Belgesi İptal Bilgisi Sorgulaması aslı, (2015/8-17) 
4) Başvuru tarihi itibariyle 6 ayı geçmemiş, resmi kurumlar için sorgulanmış Adli Sicil Kaydı (5237 

Sayılı Türk Ceza Kanununun ‘102.’ ‘103.’ ‘104.’ ‘105.’ ‘109.’ ‘179/3.’ ‘188.’ ‘190.’ ‘191.’ ‘227.’ ve 
5326 Sayılı Kabahatler Kanununun ’35.’ maddesindeki suçlardan hüküm giymemiş), (2015/8-17) 

5) Taşımacı üzerine kayıtlı Sosyal Güvenlik Kurumu belgesi, (2015/8-17) 
6) Başvuru tarihi itibariyle son 6 (altı) ay içinde çekilmiş vesikalık fotoğraf (tüm şoförler için), (2015/8-17) 
7) İl Sağlık Müdürlüğü tarafından yetkilendirilmiş merkezlerden alınacak psikoteknik raporu, (2015/8-17) 
8) İl Sağlık Müdürlüğü tarafından yetkilendirilmiş merkezlerden her yıl alınacak bulaşıcı hastalıklar ve 

göz sağlığı yönünden (uzman unvanına sahip doktorlardan) sağlık raporu, (2015/8-17) 
9) İl Sağlık Müdürlüğü tarafından yetkilendirilmiş merkezlerden uyuşturucu kullanmadığı ile ilgili tahlil 

sonuçlarını gösterir rapor (Başvuru tarihi itibariyle 1 (Bir) ayı geçmemiş), (2014/8-3),(2015/8-17) 
c) Araç veya Şoförlerden herhangi birinin değişmesi durumunda istenilen evraklar ile birlikte, Toplu 

Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü’ne müracaat edilerek Çalışma Ruhsatnamesi yenilenecektir. (2015/8-17) 
 
Ek 2- 
Taksi ve Taksi-Dolmuş Araç Sahibi ve Şoför Tanıtım Kartı Müracaat Esasları: 
(1) Taksi ve Taksi-Dolmuş sahibi tarafından, araçlarda çalışacak şoförler için yeterli bilgi ve belgeler ile Toplu 

Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü’ ne tanıtım kartı başvurusunda bulunulur. Toplu Ulaşım Hizmetleri 
Müdürlüğü tarafından Taksi ve Taksi-Dolmuş araç sahibi ve şoför adına tanıtım kartı düzenlenir. Bu 
belgede; 

a) Taksi sahibi ve başvuruda belirtilen şoförlerin vesikalık fotoğrafları (En fazla 6 ay önce çekilmiş), 
b) Taksi sahibi ve başvuruda belirtilen şoförlerin adı soyadı, baba adı, 
c) Bağlı bulunduğu Esnaf Odası, (İsmi, adresi, telefonu vb.), 
ç) Taksinin ticari plaka numarası, 
d) Taksi bir taksi durağına bağlı olarak çalışıyor ise taksi durağına ait bilgiler (İsmi, Adresi, Telefonu, vb.), 
e) İhbar Telefonu, bilgileri bulunacaktır. Taksi şoförünün mesleği bırakması ya da başka bir taksi otomobil 

kullanmaya başlaması durumunda, araç sahibi ve şoför tanıtım kartı Toplu Ulaşım Hizmetler Müdürlüğü 
tarafından yenilenir. Taksi Otomobilin, bu belgesinde belirtilen şoförlerin dışında başka bir kişi 
tarafından kullanıldığı tespit edilirse, bu durumda Belgesiz şoför çalıştıran esnaf hakkında cezai işlem 
uygulanır. 


