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UKOME, istanbul Biiyii~ehir Belediye Ba~kanhgl Genel Sekreter Sn. Can Akm <;AGLAR Ba~kanhgmda
24.06.2021 giin ve saat 14:00'da giindemindeki konulart gorii~mek iizere toplandl.
ilgi: a) 25.06.2009 tarih ve 2009/3-13 saYlh UKOME kararl
b) Toplu Ula~lm Hizmetler Miidiirliigiiniin 22.06.2021 tarih ve 3999 saYlh yazlSl
TEKLiF: Taksi Durak Yonergesinin Olu~turulmasl Teklifi.
TO~LU ULA~IM HizMETLERi MUDURLUGU RAPORU:

"ilgi (a) Toplu Ula~lm Hizmetleri Miidiirliigii yazlSI ekli raporunda;
ilgi (a) UKOME karanyla, istanbul Slmrlan diihilinde taksi ve taksi dolmu~ olarak hizmet veren araylarm ruhsat
sahipleri ile ~of6rlerinin hak ve yiikiimliiliiklerini, ta~lmasl gereken ~artlarl, yah~malarl slrasmda uymasl gereken kurallan
taksi ve taksi duraklarmm standart, teknik ozellik ve i~letim sistemlerini, yaptImasl, aytImasl, tadil edilmesi, indirme,
bindirme ve bekleme yerlerinin diizenlenme kurallarmt belirlenmesine yonelik Ticari Taksi ve Taksi Dolmu~ yonergesi
karara baglanmt~tlr.
ilgi (b) yonerge yeryevesinde miiracaat usul ve esaslanna uygun olarak dordiincii boliimiinde yer alan "Taksi
Duraklart" ktsmmm standart, teknik ozellik ve i~letim sistemlerinde ya~anan aksakhklar nedeniyle aynlmasl ve revize
edilmesi uygun miitalaa edilmektedir.
Konunun UKOME gUndemine ahnmasl hususunu olurlanmza arz ederim.
UKOME'NiN KARARI: ilgi (b) Toplu Ula~tm Hizmetleri Miidiirliigii raporundaki degerlendirme dogrultusunda,
ekteki Taksi Dura oner esi teklifinin 0 oklugu la kabuliine karar verilmi tiro
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iST ANBUL BUYUK~EHiR BELEDiYESi
TAKsi DURAKLARI YONERGESi

BiRiNCi KISIM
BiRiNCi BOLUM
Ama~, Kapsam, Dayanak ve Tammlar
ve Kapsam
MADDE 1(1) ·Toplu Ula~lm Hizmetlerini, bir organizasyon c;atlsl altmda butiin1e~tirmek temel ilkesine uygun olarak, daha once
yetkili kurullann (il Trafik Komisyonu ve Ula~lm Koordinasyon Merkezi) verdigi izinler veya yargl kararlan
c;erc;evesinde, istanbul il S1lllrlan dahilinde belirlenen c;all~ma alanlannda ta~lmaClhk yapan taksilere, istanbul
BtiyUk~ehir Belediyesi tarafmdan "Taksi Duraklan" ol~turulmasl ve bunlara ili~kin prensipleri, kurallan,
c;ah~ma usul ve esaslanm, ytirtitme ve denetim konulanyla ilgili yapllacak i~lemleri kapsar.

Ama~

Dayanak
MADDE2(1) Bu yonerge; 03.07.2005 tarih ve 5393 saYlh Belediye Kanunu'nun 15. Maddesine, 10.07.2004 tarih ve 5216
saYlh BuyUk~ehir Belediyesi Kanunu'nun 9. Maddesine, Resml Gazete' de 15.06.2006 tarih ve 26199 sayl ile
yaYlnlanan BuyUk~ehir Belediyeleri Koordinasyon Merkezleri Yonetmeligi'nin 18. Maddesine, Resml Gazete'
de 10.08.2005 tarih ve 25902 sayl ile yaymlanan i~yeri Ac;ma ve C;ah~ma Ruhsatlarma ili~kin Yonetmeligi'nin
EK-I-N Maddesine dayamlarak hazlrlanml~tlr.
Tammlar ve KIsaltmalar
MADDE3(1) Bu yonergenin uygulanmasmda;
a) :iBB
·
b) BELEDiYE
c) UKOME
c;) nmiM
d) Belediye Zabltasl
e) :frafik Zabltasl
f) Ruhsat ve Denetim Mtidfulti@
g) iSTESOB
g) Esnaf Odasl
h) Toplu T3§lmalUh1§lm
. ... .. . . .
adma ozel mtite~ebbisler tarafmdan yerine
ula~lm hizmetini,
1) Yolcu

:istanbul BuyUk~ehir Belediyesi'ni,
:istanbul il slmrlan ic;indeki ilc;e belediyelerini,
:Ula~lm Koordinasyon Merkezi'ni,
:iBB Toplu Ula~lm Hizmetleri Mtidfulugti'nu,
:iBB Zablta Daire Ba~kanhglm,
:il Emniyet Mtidfulugti ile il Jandarma Komutanhgl'm,
:iBB Ruhsat ve Denetim Mtidfulugti'nti,
:istanbul Esnafve Sanatkarlar Odalan Birligi'ni,
:Taksi sahibi esnafm bagh bulundugu esnaf odasml,
:Kamunun ula~lm ihtiyacml kar~Ilamak ic;in, kamu veya kamu
getirilen ve TUHiM tarafmdan belgelendirilen arac;lar ile yapllan
:Sof6r dl~mda taksi ic;inde bulunan ve ticreti mukabilinde t~man

ki~i/ki~i1eri,

i) TaslmaClhk
:Taksilerle istanbul il slmrlarl ic;inde yapllan yolcu t~lma
faaliyetini,
j) :faslmacl
:Taksi Gec;ici C;ah~ma Ruhsatnamesi alml~ gerc;ek ki~iIki~ileri,
k) Taksi
:Karayollan Trafik Yonetmeliginin 3. Maddesi'nde tammlanan,
istanbul '1 sm
dahilinde belirlenen c;all~ma alamnda ucreti mukabilinde kamusal ta~lmaclhk hizmeti
ver:,
rii dJUril en
oturma ~ olan ve ins~IIDak i~in imal edilmi~ motorlu toplu ~
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1) i~eri ACIlla ve {;ahsma Ruhsatnamesi
:iBB Ruhsat ve Denetim Miidiirliigu tarafmdan, bu Yonerge
kapsammdaki Taksi Duragmm a~lhp faaliyet gostermesi iyin diizenlenen belgeyi,
m) Taksi Gecici {;ahsma Ruhsatnanlesi
:TUHiM tarafmdan, Aray Tescil Belgesi sahibi adma taksiler
iyin yolcu ta~mmasl amaclyla diizenlenen belgeyi,
n) Reklam izin Belg~si .
:iBB Kentsel Tasarlm Miidiirliigiinden, taksi duraklannda
reklfun uygulanabilmesi i~in almacak belgeyi,
0) Ceo
:Taksilerin bekleme yapmalan ve park etmeleri iyin, yol
kenarlarmda aynlml~, giri~-ylkt~ ve olyilleri belirli alanlan,
0) Taksi Yonetim Merkezi
:Taksilerin htzh ve giivenli ~ekilde yolculann bulunduklarl
noktaya yonlendirilmesi ve trafik yogunlugunun, zaman, yaktt ve bekleme sorunlannm en aza indirilmesi
amaylanyla iBB Meclisince yetkilendirilmi~ tiizel ki~ilik tarafmdan i~letilen merkezi,
p) Taksi Duragl
:Kamunun miilkiyeti veya tasarrufu altmda olan alanlar ile ozel
miilkiyet ~zerin.deki Taksi Yonetim Merkezine bagh i~letilen ve iBB tarafmdan ruhsatlandlfllml~ duragl,
r) Taksi in.dirme, Bindirme Yerlerive Umum~ AcIkTaksi D~aklan: Belediyece diizenlenmi~ ozel i~aretlerle
belirlenmi~ biitiin taksilerin faydalanabilecegi indirme-bindirme bekleme yerlerini, Cep ya da i~aret1e aynlml~
yol bOliimlerini,
s) Taksi Duragt isletmecisi
:iBB tarafmdan i~yeri a9ma ve yah~ma ruhsatI diizenlenmi~
ki~iyi,
~)

ffaksi Dura~h .<;ahsam
:Taksi duragl
duraklannda duragm i~leyi~i ve diizenini saglayacak ki~iyi,

i~letmecisine

bagh olarak

<;ah~an

ve taksi

ifade eder.
(2) Bu yonergede yer alan diger ifadeler i<;in ilgili mevzuatta kullanllan tammlar ge<;erlidir.

iKiNCi HOLUM
Genel Esaslar, Uygulama Usul ve Esaslarl
Genel Esaslar
MADDE4(1) Taksi Duraklarmm Genel EsaslarI;
a) Taksi durak i~letmeciligi ile ilgili i~yeri ayma ve <;ah~ma ruhsatma ili~kin miiracaatlar; geryek veya tiizel
ki~i tarafmdan Ruhsat ve Denetim Miidiirliigiine yaplhr.
b) Ruhsat ve Denetim Miidiirliigiiniin talebi iizerine;
1) TUHiM tarafmdan toplu ula~lm sistemleri, yolculuk talepleri, kentin niifusunun artmasl ve biiyiimesine
bagh olarak eri~ilebilirlik, ula~Ilabilirlik ihtiyacl ve yolun nitelikleri ayIlarmdan degerlendirilir,
a) iskele, metro istasyonu, aktarma merkezi, devlet hastaneleri, otogarlar, ticaret ve turizm merkezleri vb.
yogun yolcu talebi olabilecek yerlerin olu~masl veya bu yerlerdeki mevcut taksi duraklanmn ihtiyacl
kar~Ilayamamasl,

b) Y01 agl ve trafik sirkiiHisyonunda degi~iklik olmasl,
c) istanbul Ula~lm Ana Plam ve Toplu Ula~lm Sistemlerinin Entegrasyonu <;er<;evesinde uygulama
yapIlmasl,
y) Tespit ve taleplerin diger ula~lm tiirleri ile etkile~imi,
d) Tespit ve taleplerin arzltalep dengesi a<;lsmdan degerlendirilmesi,
e) Yol geometrisi, trafik sirkillasyonu ve seyir giivenligi a<;lSlndan degerlendirilmesi,
f) imar planlan ve arazi kullamm kararlarl,
a<;lsmdan teknik degerlendirme yaplhr.
2) iBB Emlak Miidiirliigunden miilkiyet durumu ve varsa mevcut kullanici bilgisi ahmr,
3) Ul~lm
masyon Miidiirliigunden trafik diizeni, giivenligi ve mevcut ve planlanan ula~lm projeleri
ve . ula~lm yollan a<;lsmdan gorii~ almu.
I Emniyet Miidilrlfigu ve/veya kendi ; ;v yetki ve sorum1uluklan "I'lsmdan 11
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d)
e)
f)
g)

g)
h)
I)

5) ilgili ihye Belediyesinden kendi gorev yetki ve sorumluluklan kapsanunda mevcut ve planlanan projeler,
afet toplanma alanlan/acil durum yollan ile taksi durak kabini/yazlhanesi i~in uygunluk gorii~ii ahmr.
6) iBB Kentsel Doni.i~fun Miidiirliigiinden afet toplanma alanlan a~lsmdan gorii~ ahmr.
7) iBB Kentsel Tasanm Miidiirliigiinden taksi duraklannda yer alan kabinlyazlhaneler i'(in uygunluk gorii~ii
ahmr.
8) iBB yetki alanmdaki ye~il alanlara yapllacak ba~vurularda Park Bah~e ve Y e~il Alanlar Daire
Ba~kanllgl'ndan gorii~ a11mr.
9) Gerek duyuldugunda; imar Miidiirliigiinden 111000 uygulama imar planl ve varsa 111000 tadilat plam
a~lsmdan, Bogazi~i on goriiniim bolgesindeki miiracaatlar i'(in iBB Bogazi~i imar Miidiirliigiinden,
Kiiltiirel Miras Koruma Miidiirliigii, Tabiat Varhklarml Koruma Genel Miidiirliigii ile ilgili Kiiltiir
Varhklanm Koruma Bolge Kurulu Miidiirliigiinden kendi gorev yetki ve sorumluluklan kapsammda gorii~
ahmr.
10) Alman gorii~ler dogrultusunda talep UKOME' ye sunulur.
Uygun goriilen yerlere ait UKOME karan ve ekleri, TUHiM tarafmdan Ruhsat ve Denetim Miidiirliigune
teblig edilir.
UKOME tarafmdan belirlenen taksi durak yerlerine i~yeri a'(ma ve ~ah~ma ruhsatl verme yetkisi Ruhsat ve
Denetim Miidiirliigu yetkisindedir.
Taksi duraklan i~letilmesi i~i, i~yeri A~ma ve <;ah~ma Ruhsatlanna ili~kin Yonetmeligi'nin EK-I-N
Maddesi kapsammda Ruhsat ve Denetim Miidiirliigii tarafmdan yiiriitiiliir.
Taksi durak ~ah~ma ruhsatnameleri satIlamaz.
Taksi Duraklarl, Taksi Yonetim Merkezine iiye olmak zorundadu.
Ahnml~ olan il Trafik Komisyonu ve UKOME kararlan; i~yeri a~ma ve ~ah~ma ruhsah mahiyetinde
olmaYlp, bu yerler i~in i~yeri a~ma ve ~ah~ma ruhsah ahnmasl durumunda taksi duragl alanl olarak
kullamlabilecegi hiikmiinii ifade eder.
Taksi Durak yeri olarak i~yeri a~ma ve '(ah~ma ruhsah allnml~ yerlere, iBB Trafik Miidiirliigii tarafmdan
yatay dii~ey i~aretler uygulanlr.
Taksi duraklanmn, kontrol, denetim ve koordinasyonu Toplu Ula~lm Hizmetleri Miidiirliigii
yetkisindedir.
Taksi Durak Ruhsat bedeli veya diger iicretlere ili~kin bedeller iBB Mec1isi tarafmdan belirlenir.

Taksi DuragI Uygulama Usul ve EsaslarI
MADDES(1) Umuma A~lk Taksi Duraklarl;
a) Kamunun miilkiyeti veya tasarrufu altmdaki a~lk otoparklar ile ana arterler iizerinde yol kenarlanna cep
i~erisinde diger yollarda ise cep ya da yol iizerinde kurulmu~, ara~ yolundan mahre~li ve biitiin taksilerin yo1cu
bindirme-indirme ve bekleme yapabilecegi, yatay ve dii~ey trafik i~aret veya i~aretlemeleri iBB tarafmdan
yapIlan alanlardaki duraklardu.
1) iskele, metro istasyonu, aktarma merkezi, devlet hastaneleri, otogarlar, all~veri~, ticaret ve turizm
merkezleri vb. yogun yolcu talebi olan yerler ve bu yerleri ~evreleyen cadde ve sokaklardaki taksi duraklan
umuma apk taksi duraklan olarak i~letilebilir.
2) Umuma a~lk taksi duraklarmdan biitiin ta~lmactlar istifade edebilir.
3) Umuma a~lk taksi duraklarl iBB Meclisi tarafmdan yetkilendirilmi~ iBB i~tiraki tarafmdan i~letilecektir.

(2) Ozel Taksi DuraklarI;
a) Kamu Miilkiyeti veya Tasarrufu Uzerindeki Taksi Duraklarl;
1) Miilkiyet durumunun iBB Emlak Miidiirliigiinden, imar durumunun iBB imar Miidiirliigunden uygunluk
gorii~ii ahnml kamu miilkiyeti iizerinde en az 8 taksinin park edebilecegi (min. 88 m2), kabin yeri/yazlhane
(min. 6
olan toplamda 94 m 2 alan ve her ilave taksi i~in ise 11 m 2 Have alan eklenerek kurulacak taksi
andlr.
Asgari 4 taksi, kabin yerine/yazthaneye en fazla 40 metre mesafede, diger taksiler ise en fazla 200 ~f\e!,
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b) Ozel Miilkiyet Uzerindeki Taksi Duraklan;
1) Ozel miilkiyete ait parsellerde, a~lk ve/veya kapah otoparklarda en az 8 taksinin park edebilecegi (min. 88
m2) ve kabin yeri/yazlhane (min. 6 m2) olan toplamda 94 m2 alan ve her ilave taksi i~in ise 11 m2 ilave alan
eklenerek bo~ parseller uzerinde kurulacak taksi duraklarldu.
2) Asgari 4 taksi, kabin yerine/yazlhaneye en fazla 40 metre mesafede, diger taksiler ise en fazla 200 metre
mesafede belirlenecek tek noktada konumlandmlabilir.
3) Oteller all~veri~ merkezleri, konut siteleri ve hastanelerin hizmet otoparklan ihtiya~tan fazla ise otopark
alanlannda en az 94 m2 yer aynimasl ve kabinlyaziliane konulmasl ~artianyia otel, all~veri~ merkezi, site
ve hastane yonetiminden taksi duragl olarak kullamimasl hususunda muvafakat yazlSl verilecektir.
Taksi Duragl Miiracaat Usul ve Esaslan
MADDE6(1) Umuma A~lk Taksi Duraklan i~in a~aglda belirtilen bilgi ve belgeleri i~eren miiracaat dosyasl ile
miiracaat edilir.
a) Durak yerini degi~ik a~llardan gosterir fotograflar ve uydu goruntUsu,
b) 111000 ol~ekli A3 paftalara ~izimi yapIlml~ haIihazu durumu i~lenmi~, taksi ve kabinlyaziliane yerle~imlerini
gosteren durak yerle~im plam ~lktlSl (renkli 1 nfisha) ve DWG (Autocad) formatmda CD kopyasl,
c) 11500 ol~ekli A3 paftalara ~izimi yaptlml~ haIihazu kadastral durumu i~lenmi~, taksi ve kabinlyazlhane
yerle~imlerini gosteren durak yerle~im plam ~lktlSl (renkli 3 nusha) ve DWG (Auto cad) formatmda CD
kopyasl,
(2) Kamu Miilkiyeti Uzerindeki Taksi Durak Veri Kullamml ve i~letilmesi ile ilgili Esaslar;
a) Durak yerini degi~ik al(tlardan gosterir fotograflar,
b) 1/1000 ol~ekli A3 paftalara I(izimi yapllml~ haIihazu durumu i~lenmi~, taksi ve kabinlyazlhane yerle~imlerini
gosteren durak yerle~im plam 1(1ktiSI (renkli 1 nusha) ve DWG (Auto cad) formatmda CD kopyasl,
c) 1/500 oll(ekli A3 paftalara I(izimi yapllml~ halihazlr kadastral durumu i~lenmi~, taksi ve kabinlyazlhane
yerle~im1erini gosteren durak yerle~im planl ~lktISl (renkli 3 nusha) ve DWG (Auto cad) fonnatmda CD
kopyasl,
I() Yoldan en az 6 metre geni~ligindeki giri~-C;lkl~l ile taksi ve kabinlyazlhane yerle~imlerini gosteren Durak
Yerle~im Planl (renkli 3 nusha),
(3) Ozel Miilkiyet Uzerindeki Taksi Durak Yeri Kullamml ve i~letilmesi He ilgili Esaslar;
a) Tapu Fotokopisi (kiracl ise aynca kira kontratl),
b) Durak yerini degi~ik al(Ilardan gosterir fotograflar,
c) 111 000 Ol~ekli A3 paftalara I(izimi yapllnn~ halihazu durumu i~lenmi~, taksi ve kabinlyazlhane yerle~imlerini
gosteren durak yerle~im planl c;lktlSl (renkli 1 nusha) ve DWG (Auto cad) formatmda CD kopyasl,
C;) 11500 ol~ekli A3 paftalara I(izimi yapllml~ halihazu kadastral durumu i~lenmi~, taksi ve kabinlyaziliane
yerle~imlerini gosteren durak yerle~im planl C;lktISI (renkli 3 nusha) ve DWG (Auto cad) formatmda CD
kopyasl,
d) Yola cepheli olan ozel miilkiyete ait parsellerde yoldan giri~-C;lkI~ yaptlmasl durumunda yoldan en az 6 metre
geni~ligindeki giri~-~lkl~l ile taksi ve kabinlyazlhane yerle~imlerini gosteren Durak Yerle~im Planl (renkli 3
niisha),
Taksi Durak i~letmecisi ve <;ah~anlarl ile ilgili Esaslar
MADDE7(1) Ozel taksi durak i~letmecilerinde yeterliliklerine gore a~agldaki ~artlar aranIlacaktrr.
a) Gerc;ek ki~ilerde aranacak ~artlar;
1) AktifToplu T~lma Aracl Kullamm Belgesi sahibi olmak,
2) ilgili esnaf odasl kaydl,
3) 5237 saYlh Turk Ceza Kanunu'nun 53 'fincu maddesinde belirtilen bir kamu kurumunun veya kamu kurumu
niteligindekiJ;neslek kurulu~unun iznine tabi bir meslek veya sanatI, kendi sorumlulugu altmda serbest
mesle
nabl veya tacir olarak icra etmekten yoksun blfakIlmaml~ olmak,
si duraklarl il(in genel kurallan il(eren TS 8399 belgesi sahibi olmak, (01.07.2022 tarihinden itibaren
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b) Tiizel ki~ilerde aranacak ~artlar;
1) Tilzel ki~iligin ~irket merkezinin istanbul smulan iyerisinde yer almasI,
2) Tilzel ki~ilik sermayesinin en az 500.000 TL olmasI, (Kooperatifler iyin bu madde aranmayacaktu.)
3) 52.21.10 NACE kodunu (Karayolu yolcu ta~ImacIhgma yonelik otobus, minibus ve taksi duraklarmm
i~letilmesi) iyeren faaliyet belgesi,
4) Anonim ~irket ve kooperatiflerde yonetim kurulu uyeleri, diger ruzel ki~ilerde ise tum ortaklarl ve bu tiize1
ki~ilikleri temsil ve ilzama yetkili ki~ilerin; 5237 sayIll TUrk Ceza Kanunu'nun 53'iincu maddesinde
belirtilen bir kamu kurumunun veya kamu kurumu niteligindeki meslek kurulu~unun iznine tabi bir meslek
veya sanatl, kendi sorumlulugu altmda serbest meslek erbabl veya tacir olarak icra etmekten yoksun
brrak11marm~ olmak,
5) Tilzel ki~inin sadece 1 taksi duragl i~letmesi durumunda, Orta Diizey Yonetici (ODY2) Mesleki Yeterlilik
Belgesine haiz en az 1 (hir) ki~i bulundurma,
6) Tilzel ki~inin 2 - 5 taksi duragl i~letmesi durumunda, Orta Duzey Yonetici (ODY2) Mesleki Yeterlilik
Belgesine haiz en az 2 (iki) ki~i bulundurma,
7) Tilzel ki~inin 6-10 taksi duragl i~letmesi durumunda, Ust Dilzey Yonetici N DY2) Mesleki Yeterlilik
Belgesine haiz en az 1 (hir) ki~i, Orta Diizey Yonetici (ODY2) Mesleki Yeterlilik Be1gesine haiz en az 2
(iki) ki~i bulundurma,
8) Taksi duraklan iyin genel kurallan iyeren TS 8399 belgesi sahibi olmak,
9) TS EN ISO 90011D1 , TS ISO 45001 , ve TS EN ISO 14001 belgelerine sahip olmak,
~artlan aranacaktrr.
(2) Taksi durak yah~anlarmda ~agldaki ~artlar aranIlacaktlr.
a) Aktif Toplu Ta~lma Aracl Kullamm Belgesi sahibi olmak,
~artlan aranacaktlr.
Taksi Durak Yerleri ile ilgili Esaslar
MADDE8(1) Taksi Duragl StandartlarI;
a) Vola paralel taksi duraklanrun cep geni~ligi minimum 2.20 metre olacakttr.
b) Vola ay111 taksi duraklarmm cep geni~ligi minimum 5.00 metre olacakttr.
c) Tek yonlu yollardaki durak yerleri yolun gidi~ yonunde, sag tarafta, yola paralel olarak yapllacakttr.
y) Cep iyinde durak yeri yap11abilmesi iyin;
1) iki veya daha fazla izli yift yonlu, yollarda ~erit geni~ligi en az 3.50 metre,
2) iki veya daha fazla izli tek yonlu yollarda ~erit geni~ligi en az 3.00 metre,
3) Tek yonlu tek izli yollarda ~erit geni~ligi en az 3.50 metre olacaktIr.
d) Cep yapIlamadlgl durumlarda ~erit geni~likleri en az 3.00 metre blrak11mak ve durak geni~ligi en az 1.80 metre
olmak uzere yol kenannda durak yeri belirlenebilir.
e) Yaya kaldmmlrun geni~ligi kabinlyazIhane yerle~tirildikten sonra minimum 1.50 metre olacakttr.
f) Vol ilzerindeki toplu ula~Im duraklanna en az on metre mesafe brraktlacaktu.
g) Taksi Durak Yerleri ile yatay ve du~ey i~aret1eri; yaya trafigini engellemeyecek ~ekilde ve TSE ~ehir iyi yollar
ve otoparklar ile taksi duraklan dilzenleme kurallanna uygun olacaktlr.
(2) Taksi Durak Yeri Tesis KurallarI;
a) Taksi duragmda;
1) Du~ey i~aret1eme ile (levha); UKOME Karan TarihlSaylSl, aray saylSl, i~ yeri ayma ve yah~ma ruhsatl no,
2) Yatay i~aretleme ile (yizgi); aray giri~ ylkI~l, park yeri b~langlcl ve bitimi, park etme ~ekli vb. hususlar
gosterilecektir.
b) Taksi durak yerlerinde iBB'nin yaptlklan veya izin verdikleri dl~mda herhangi bir malzerne konulamaz, yatay
ve du~ey i~are Ierne yapIlamaz.
c) Taksi du
aIanmm zernini beton, asfalt, kilit ~l vb. etrafml da kirletrneyecek rnalzeme ile kaPIana~
ak v.
bi . . ti sular toplama rogarlanna verilecektir.
. aksi duraklannda yer alan kabinlyazlhaneler TSE 11592 kriterlerine uygun olacaktlr.
T ksi Duragl Tesis Edilebilecek Yerler'

b) Yaya yollannda; ara9 yolundan mahre9li olmak ve yaya trafigini engellememek ~artlarl ile yatay ve dfi~ey
i~aretlerle belirlenmi~ alanlarda taksi durak yeri izni verilebilir.
c) Ta~lt yolu kenarmda olup cep a9Ilamayacak yerlerde, ara9 trafigini engellememek ~artl ile yatay ve dfi~ey
i~aretlerle belirlenmi~ alanlarda taksi durak yeri izni verilebilir.
9) iskele onleri, metro giri~leri, ah~veri~ merkezleri (AVM), aktarma istasyonlarl, sanayi alanlarl vb. ara9 ve
yaya trafiginin yogun oldugu yerlerdeki parkmetreli veya parkomath otopark yerleri i9inde taksi duragl izni
verilebilir.
(4) Taksi Duragl Tesis Edilemeyecek yerler;
a) Karayollarl Trafik Kanununun 60. ve 61. maddelerinde duraklama ve park etmenin yasak oldugu a~agldaki
yerler ve hallerde taksi duragl tesis edilemez.
1) Duraklamanm yasaklandlglmn bir trafik i~areti ile belirtilmi~ oldugu yerlerde,
2) Sol ~eritte, (rayh sistemin bulundugu yollar hari9) ,
3) Yaya ve okul ge9itleri ile diger ge9itlerde,
4) Kav~aklar, tUneller, rampalar, kopriller ve baglantl yollannda ve buralara, yerle~im birimleri i9inde be~
metre ve yerle~im birimleri dl~mda yUz metre mesafede,
5) Gorii~fin yeterli olmadlgl tepelere yakm yerlerde ve doneme9lerde,
6) Otobfis, tramvay ve taksi duraklannda,
7) Duraklayan veya park edilen ara9lann yanmda,
8) i~aret levhalanna, yakla~lm yonfinde ve park izni verilen yerler dl~mda; yerle~im birimi i9inde on be~ metre
ve yerle~im birimi dl~mda yi.iz metre mesafede,
9) Ta~lt yolu Uzerinde duraklamanm yasaklandlgl yerlerde,
10) Ta~lt yolu Uzerinde park etmenin trafik i~aretleri ile yasaklandlgl yerlerde,
11) Ta~lt yolu Uzerinde ge9i~ yollarl onfinde veya Uzerinde,
12) Ta~lt yolu Uzerinde belirlenmi~ yangm musIukiarma her iki yonden be~ metrelik mesafe i9inde,
13) Ta~lt yolu Uzerinde kamu hizmeti yapan yolcu ta~ltlarmm duraklarlm belirten levhalara iki yonden on be~
metrelik mesafe i9inde,
14) Ta~lt yolu Uzerinde fi9 veya daha fazla ayn ta~lt yolu olan karayolunda ortadaki ta~lt yo lunda,
15) Ta~lt yolu Uzerinde kurallara uygun ~ekilde park etmi~ ara9larm 91kmasma engel olacak yerlerde,
16) Ta~lt yolu Uzerinde ge9i~ fistfinlfigu olan ara9lann giri~ ve 91kl~mm yaplldlglmn belirlendigi i~aret
levhasmdan on be~ metre mesafe i9inde,
17) Ta~lt yolu Uzerinde i~aret levhalannda park etme izni verilen sUre veya zamanm dl~mda,
18) Ta~lt yolu fizerinde kamunun faydalandlgl ve yonetmelikte belirtilen yerlerin giri~ ve 91kl~ kapllarmm her
iki yonde be~ metrelik mesafe i9inde,
19) Ta~lt yolu Uzerinde park i9in yer aynlmaml~ veya trafik i~aretleri ile belirtilmemi~ alt ge9it, fist ge9it, fist
ge9it ve kopriiler Uzerinde veya bunlara on metrelik mesafe i9inde,
20) Ta~lt yolu Uzerinde park etmek i9in tespit edilen sfire ve ~eklin dl~mda,
21) Ta~lt yolu Uzerinde belirli ki~i, kurum ve kurulu~lara ait ara9lara, yonetmelikteki esaslara gore aynlml~ ve
bir i~aret levhaSl ile belirlenmi~ park yerlerinde,
22) Ta~lt yolu Uzerinde aynca yonetmelikte belirtilen haller dl~mda yaya yollarda,
23) Ta~lt yolu Uzerinde engellilerin ara9lan i9in aynlml~ park yerlerinde,
b) Yeni kurulacak taksi duraklarl, mevcut taksi duraklanna karayolu mesafesi ile 250 m' den yakm ~ekilde tesis
edilemez. (Bulvarla aynlml~ yollar hari9) Ancak merkezi i~ alanmda veya yogun taksi talebinin bulundugu
i1gelerde (Beyoglu, Si~li, Be~ikta~ vb.) yapllacak ba~vurularda UKOME tarafmdan uygun bulunmasl
durumunda 250 m ~artl aranmaz.
Taksi Duragl <;ah~tIr"masl ile ilgili Esaslar
MADDE9(1) E-TUHiM T
Cah~ma Ruhsatl ba~vurularmda, varsa bagh bulunan taksi duragl se9ilmek zorundadlr.
(2) G Wek . 1 er yalmzca 1 adet, tUzel ki~iler ise en fazla 10 adet taksi duragl ruhsatnamesi alabilir. Ancak bir tiizel
. " ym ilgedeki toplam taksi durak saYlSlmn %lO'undan fazlasl i9in ruhsat alamaz.
" T~i Duragl i~letmecisi, taksi durag}~qj 9a l~ IT IVasml a~aglda belirtilen hususlara uygun olarak saglamakla
yiikiimliidiir.
~

16 e-.}- cf ~

f.~ r;:r

/ Sayfa6/~ tf. ~
~ ~'

~7

~

a)
b)
c)
y)
d)
e)

f)

g)

Taksi durak yerinde kapasitesinin iizerinde taksi parkma izin verilmeyecektir.
Taksi duragl otopark olarak kullandmlmayacaktu.
Durakta yatay dii~ey i~aret1emeler ile vaziyet planma aykm parklanma yapllmayacaktu.
Durakta yah~an taksilerin on kapIlannda yall~tIklann duragm ismi, varsa logosu, durak ileti~im bilgileri yazIlI
olacaktu.
Taksi durak kabinininlyazlhanenin goriiniir bir yerinde, durakta yah~an taksilerin; plaka no, ruhsat sahibi ve
~of6r isimleri ile ileti~im bilgileri, i~yeri ayma ve yall~ma ruhsatI ve acil durum ileti~im bilgileri yer alacaktu.
Duraga bagh yall~acak taksi saYISI seyir halindeki taksiler de dikkate almarak UKOME kararmda belirtilen
durak kapasitesinin 4 katIm a~amaz. Ancak yakm yevresinde ba~ka taksi duragl olmamasl ve ihtiyay
oldugunun tespit edilmesi halinde UKOME karan ile bu oran artmlabilir.
Durak ve yevresi temiz tutulacak, ozellikle konut kullammmm oldugu alanlarda ~ikayete yol ayacak
davram~larda bulunulmayacaktu.
Taksi duragl i~letmeciligi haricinde otopark, lokanta, biife, yay ocagl vb. i~letmeciligi yapIlamaz.

Taksi Duragl Kapatilmasl ile ilgili Esaslar
MADDE 10(1) Taksi duraklarma ilgili kurum tarafmdan verilmi~ olan i~yeri ayma ve yah~ma ruhsatlan miiktesep hak dogurmaz,
a~aglda belirtilen;
a) Trafik sirkiilasyon projeleri ve imar planlan ile b51genin trafik alt yapIsmda degi~iklik olmasl, trafik diizeni
ve giivenliginin bozulmasl durumlarmda,
b) Trafik Zabltasl, Belediye Zabltasl ve ilye Belediye Zabltasl tarafindan olu~turulan alt komisyon raporuyla,
taksi duragmdan kaynakll olarak durak yevresinde ya~ayanlardan gel en ~ikayet1erin uygun bulunmasl veya
genel asayi~ ve giivenligin olumsuz yonde etkilendiginin tespit edilmesi durumunda,
c) Miilki Amirin onaYl ile uluslararaSI kongre, spor kar~lla~malan, afet vb. durumlarda faaliyet siiresince geyici
olarak,
y) Taksi duragmda izin verilenler haricinde taksi yah~tmlmasl halinde,
d) Taksi duragl i~letmeciligi haricinde otopark, lokanta, biife, yay ocagl vb. i~letmeciligi yapIlmasl halinde,
durak yerleri UKOME kararl ile kapatIlabilir.
Reklam izin Belgesi
MADDE 11(1) Taksi duraklarmda iBB Rekl§.m, iIan ve TanltIm Yonetmeligi ve UKOME Kararlan dogrultusunda taksi duragl
iyinde ve dl~mdaki rekl§.m, ilan ve tamtImlar iyin iBB Kentsel Tasarlm Miidiirliigiinden izin almu.

u<;iJNcu BOLUM
Denetim ve Toplu Ula~lm Denetim Komisyonu
Denetim
MADDE 12(1) Taksi Duraklan i~ bu yonerge hiikiimlerine gore a~agldaki kurum gorevlilerince denetlenir.
a) Trafik Zabltasl,
b) Belediye Zabltasl,
c) TUHiM tarafmdan gorevlendirilen denetim gorevlisi,
y) iSTESOB ve ilgili esnaf odasl (iy denetimi yaparak tutanak diizenleyip gerekli hallerde TUHiM'e bildirirler).
(2) Yaptmmlar; 5393 saYlh Belediye Kanunu, 1608 saYlh Umuru Belediyeye Miiteallik Ahk§.mI Cezaiye Hakkmda
16 Nisan 1340 Tarih ve 486 Numarah Kanunun Bazl Maddelerini Muadil Kanun, 5326 saYlh Kabahatler Kanunu,
2918 saYlh Karayollan Trafik Kanunu, 4925 sayIlI Karayolu T~lma Kanunu, 5237 saYlh Tiirk Ceza Kanunu,
4207 saYlh T· .. n Driinlerinin Zararlanmn Onlenmesi ve Kontrolii Hakkmda Kanun, 3516 saYlh Olyiiler ve Ayar
Kanun
I gili Yonetmelikleri ile hiikiimleri uygulamr.
(3)
onik aray takip sistemi kurulmasl halinde, sistemin verecegi raporlar denetim ekiplerinin hazulayacagl
r por niteliginde olup, yonergenin ~all~ma usul ve esas~yen maddesi kapsammda uygulama yaplhr.

<;e~itli

Hiikiimler

Sakll Tutulan Hiikiimler
MADDE13(1) Bu yonergede bulunmayan hususlarda ilgili mevzuat hiikUmleri uygularur.
(2) il Trafik KomisyonulUKOME kararlan ile a~tlmasma izin verilmi~ taksi duraklarl ~ah~an esnaf adma miiktesep
hak dogurmaz.
Y iiriirliik
MADDE 14(1) Bu yonerge ve ekleri UKOME kararlm miiteakip mahalli bir gazetede yaYlmlandlgl tarihten itibaren yiirUrliige
girer. Yonergenin yiirUrliige girmesinden itibaren bu yonergeye aykmhk te~kil eden tiim UKOME ve il Trafik
Komisyonu kararlan yiiriirliikten kalkar.
Yiiriitme
MADDE 15(1) Bu yonerge hiikiimlerini istanbul Biiyiik~ehir Belediye Ba~kanhgl adma Toplu Ula~lm Hizmetleri Miidiirliigii
yiiriitiir.
Ge~ici

Madde
MADDE1(1) iI Trafik KomisyonulUKOME kararlarl ile taksi durak yeri olarak ilan edilen alanlardaki mevcut taksi durakla.If\
io;in Taksi Durak RuhsaI1 01.07.2022 tarihinden itibaren istenecektir.
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