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Meclis Hukuk ve Mevzuat Komisyonunun 06/02/2012 tarihli ve 2 sayılı raporu okundu. 
  Ticari Taksi Yönetmeliği ile ilgili Meclis Hukuk ve Mevzuat Komisyonu raporunun 

görüşülmesinin istenildiği anlaşıldı.  
YAPILAN GÖRÜŞME SONUNDA: 
Belediye Meclisi’nin Ekim ayı toplantısı 03/10/2011 tarihli birleşiminde Meclis Hukuk ve 

Mevzuat Komisyonuna havale olunan Ticari Taksi Yönetmeliği ile ilgili Meclis Hukuk ve Mevzuat 
Komisyonunca gerekli incelemeler yapılarak hazırlanan 06/02/2012 tarihli rapor Meclisimize 
sunulmuş olup; 

  Meclisimizin incelemesi sonunda; 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 18. maddesinin (m) 
bendine istinaden Ticari Taksi Yönetmeliği ve ilgili Meclis Hukuk ve Mevzuat Komisyonu 
raporunun geldiği şekliyle kabulüne yapılan işaretle oylamada oy birliği ile karar alındı.07/02/2012  

       
 
 

T.C. 
SİVAS BELEDİYESİ  

TİCARİ TAKSİ DURAKLARI VE TİCARİ TAKSİ YÖNETMELİĞİ 
 

AMAÇ:  
Madde 1-(1) Belediye sınırları içinde faaliyet gösteren veya yeni açılacak olan ticari taksi 

duraklarının ve ticari taksi çalışmalarının belli bir düzen içinde yapılmasının sağlanması, 
taşımacılık hizmetine muhatap olan yolcuların rahatlığı ile şehir içi trafik güvenlik bütünlüğünün 
sağlanması amaçlanmıştır.  

 
KAPSAM: 
Madde 2- (1) Belediye sınırları içinde, belediyenin uygun göreceği yerde ve sayıda olmak 

kaydıyla; yolcu taşımacılığı yapmak üzere faaliyet gösteren ticari taksi işletmecileri ve mevcut taksi 
durakları ile yeni açılacak olan ticari taksi duraklarını kapsar. 
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YASAL DAYANAK: 
Madde 3- (1) (Değişik: MK-05/04/2018 - 156/1 md.)  5393 sayılı Belediye Kanunu, 2464 

sayılı Belediye Gelirleri Kanunu, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu, 4925 sayılı Karayolu 
Taşıma Kanunu, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun, 1608 sayılı 
Umuru Belediyeye Müteallik Ahkâmı Cezaiye Hakkında Kanun, 5326 sayılı Kabahatler Kanunu, 
3194 sayılı İmar Kanunu, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu, 5362 sayılı Esnaf ve Sanatkarlar Meslek 
Kuruluşları Kanunu, Karayolları Trafik Yönetmeliği, Karayolu Taşıma Yönetmeliği, Belediye 
Zabıta Yönetmeliği, Araçların İmal, Tadil ve Montajı Hakkında Yönetmelik bu yönetmeliğin yasal 
dayanaklarını oluşturur. 
 
 TANIMLAR: 
Madde 4. (1) 
BELEDİYE   : Sivas Belediyesi 
ŞEHİR    : Sivas Belediyesi sınırları ve mücavir alanı içinde kalan saha 
İŞLETMECİ   : Şehir içinde yolcu taşımacılığı yapan ticari taksi çalıştıran kişi  
TİCARİ TAKSİ  : Şehir içinde işletmeci tarafından kullanılan araç 
SÜRÜCÜ   : İşletmeci tarafından aracı sürmekle görevlendirilen ehliyet sahibi 
       kişi 
MESLEK ODASI  : Sivas Şoförler ve Otomobilciler Odası 
GÜZERGAH   : Ticari taksinin yolcu taşımacılığı sırasında izleyeceği yol 
DURAK   : Belirlenen yerlerde çalışacak araç topluluğunu 
DEPOLAMA YERİ  : Ticari taksilerin encümen kararı ile belirlenen duraklara ait park  
      yerini,                        
DURAK TEMSİLCİSİ : Duraktaki araç sahipleri tarafından seçimle belirlenen kişiyi 
KONTENJAN  : Her durakta çalışan ticari taksi sayısını 
DENETİM GÖREVLİSİ :Sivas Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, Ulaşım Hizmetleri 

Müdürlüğünce görevlendirilen toplu taşıma araçları denetleme 
görevlileri ile jandarma ve emniyet teşkilatı görevlilerini ifade eder.   

 
Bu yönetmelikte yer almayan hususlar için ilgili kanun ve yönetmelikler esas alınır. 
 

TİCARİ TAKSİ DURAĞI AÇILMASI, KAPATILMASI, BİRLEŞTİRİLMESİ VE 
TİCARİ TAKSİ DURAKLARINDA ÇALIŞACAK ARAÇLARIN SAYILARININ TESPİTİ 

Madde 5-(1) (Başlığı ile birlikte değişik: MK-05/04/2013- 98/1 md.) Sivas Belediye 
Başkanlığı tarafından ihtiyaç duyulması halinde Belediye Encümen Kararı ile  Ticari Taksi Durağı 
açılabilir. Kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek ve tüzel kişilerin Ticari taksi durağı açılması ve 
duraklarda çalışacak araç sayısı ile ilgili başvuruları Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğüne yapılır. 
Yapılan müracaatlar müdürlükçe incelenerek belediye encümenine sunulur ve encümence karara 
bağlanır. 

(2) (Ek: MK-05/04/2013- 98/1 md.) Ticari taksi durakları ile bekleme yerlerinin;  trafik 
güvenliği açısından sıkıntı doğurması ya da trafikte meydana gelen değişimler, alt yapı değişme 
zarureti veya  kavşakların yapılması veya birbirine yakın durak ve bekleme yerlerinin, acil olarak 
kapatılması, birleştirilmesi durumlarında ilgili durak ve bekleme yerleri, Belediye Encümen Kararı 
ile birleştirilebilir, kapatılabilir veya yeri değiştirilebilir. 

(3) (Ek: MK-05/04/2013- 98/1 md.) Kapatılma veya birleştirme halinde uygun yer varsa; 
Belediye Encümen kararıyla yerine yeni bir yer tahsis edilebilir. 
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RUHSAT TANZİMİ 
Madde 6-(1) Ticari taksi çalıştırma hakkı elde eden işletmecilere, Ulaşım Hizmetleri 

Müdürlüğünce her yılın Mayıs ve Ekim aylarında vizelenecek olan Ticari Taksi Çalıştırma 
Ruhsatnamesi tanzim edilerek verilir. 

 (2) Ticari Taksi Çalıştırma Ruhsatı, ticari taksinin çalışması esnasında araçta 
bulundurulacaktır. Ticari Taksi,   Çalıştırma Ruhsatı olmadan çalışma yapamaz. İşletmeci ya da araç 
sürücüsü, denetim yetkisi olan görevlilere istendiği anda Ticari Taksi Çalıştırma Ruhsatını ibraz 
etmek zorundadır. 

(3) Bir yıl süre içinde dört defa hakkında zabıt tanzim edilen işletmecinin ruhsatnamesi 
vizelenmeyecek ve üç ay süre ile sistemde araç kullandırılmayacaktır. Ayrıca, aracında Ulaşım 
Hizmetleri Müdürlüğü’nün izni dışında sürücü çalıştıran ticari taksi sahibinin aracı seferden 
çekilecek, Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü'nce uygun görülen sürücü temin edilene kadar araca 
çalışma izni verilmeyecektir. 

(4) Sahte Çalışma ruhsatı düzenleyen ve/veya tahrif, tağyir edenlere Türk Ceza 
Kanunundaki hükümler saklı kalmak kaydıyla, 3 ay seferden men cezası verilir. 

(5) Ticari Taksi Çalıştırma Ruhsatı ile ilgili vize ücreti belediye meclisince belirlenir.   
 

TİCARİ TAKSİ ÇALIŞTIRMA RUHSATNAMESİ İÇİN İSTENEN EVRAKLAR 
Madde 7-(1) Ticari Taksi Çalıştırma Ruhsatnamesi için aşağıdaki evraklar istenir. 

a) Ehliyet fotokopisi, 
b) Nüfus cüzdanı fotokopisi, 
c) Sivas ili sınırları içinde ikamet ettiğine dair, Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğünden alınacak 
Yerleşim Yeri ve Adres Beyanı, 
d) Araç ruhsat fotokopisi, 
e) Sabıka kaydı istenir.  Türk Ceza Kanununun 103, 104 109, 188, 190, 191, 227, maddelerindeki 
suçlardan affa uğramış olsa bile hüküm giymemiş olma şartı aranır, 
f) Vesikalık resim 4 Adet, 
g) Yetkili sağlık kuruluşlarından alacakları şoförlük mesleği bakımından bedeni ve psikoteknik 
açısından sağlıklı olduklarını gösteren sağlık raporu. Bu rapor her beş yılda bir yenilenir,  
h) Şoförler ve Otomobilciler Odasına kayıtlı olduğuna dair aynı yıla ait belge, 
ı) Karayolu Taşımacılığı Zorunlu Mali Sorumluluk Sigorta Poliçe Örneği, 
belgeleriyle Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğüne başvuruda bulunur. 
i) (Ek: MK-05/04/2018- 156/2 md.) Şoförlerin 66 yaşından gün almamış olmaları. 
 

ARAÇ DEĞİŞTİRME VE DURAK HAKKI DEVRETME 
Madde 8- (1) Araç değiştirme ve durak hakkının devredilmek istenmesi halinde: 
a)Devir işlemi için durak ve ticari taksi çalıştırma ruhsatı hakkını devreden ile devralan 

kişilerin karşılıklı dilekçeleri ile Belediye Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğüne müracaatları gereklidir. 
Ticari taksi çalıştırma ruhsatı hak sahipleri; durak haklarını belediye encümen onayı ile aracıyla 
birlikte devredebilirler. Encümence devir işlemi onaylanan işletmeci adına T Plaka Tahsis Belgesi 
düzenlenir. Bu tahsis belgesi ile devir işlemleri gerçekleştirilir. T Plaka Tahsis Belgesi alan 
işletmeci Encümen kararını müteakip otuz gün içerisinde devir işlemini gerçekleştirmek zorundadır. 
Bu süre aşımında, yapılmayan devir işlemlerinde alınan ücretler belediyeye irat kaydedilir. 
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b)Ticari taksi çalıştırma ruhsatı sahipleri belediyeden izinsiz olarak, ruhsat haklarını özel 
anlaşma ile devredemezler, kiralayamazlar. Bu durumda yapmış oldukları anlaşmalar belediye 
nezdinde geçersizdir. 

c) Satış, yenileme, hususiye dönüştürme gibi durumlarda; aracın devir ve sahiplik hakkı 
yüzseksen gün boyunca korunur. Yüzseksen gün içerisinde resmi işlemleri gerçekleştirilmeyen 
aracın sahiplik hakkı iptal edilir.  

d)Ticari taksi çalıştırma ruhsatı hak sahiplerinin, araçlarını herhangi bir sebepten dolayı 
değiştirmeleri halinde; Ticari Taksi Çalıştırma Ruhsatnamesi yenilenmek zorundadır. 
e) Ticari taksi sahibinin ölümü halinde; tüm varislerden noter kanalıyla muvafakatname alınarak, 
varislerden biri adına veya devretmeleri halinde 3. kişiler adına belediye encümeni kararıyla tahsis 
belgesi düzenlenir. 
 

TAKSİ DURAĞI YER DEĞİŞİKLİĞİ  
Madde 9-(1) Ticari taksi işletmecileri, taksi durak yeri değişiklikleri ve karşılıklı becayişe 

ilişkin taleplerini yazılı olarak Belediye Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğüne bildirir. Talepler belediye 
encümenince değerlendirilerek uygun görülmesi halinde; işletmecinin başka bir taksi durağında 
çalışabilmesi için kendi durağındaki tüm hak ve menfaatlerinden noterden feragat ettiğini 
belgeledikten sonra taksi durak hat değişikliği uygulamaya geçer. Araç sayısı azalan taksi durağına 
yeni bir ticari taksi konulması belediye encümen kararı ile yapılır.  
 

TAŞIMACILIKTAN ÇEKİLME 
Madde 10-(1) İşletmeci, ticari taksisini hususiye çevirmek veya trafikten çekmek 

istediğinde; Emniyet Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü’nden alacakları Trafikten Çekme 
Belgesi ve dilekçe ile Belediye Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü’ne müracaat ederek, araçlarını 
kayıttan düşüreceklerini bildireceklerdir. 
(2)Yıl içinde ticari taksi taşımacılığından çekilenlerin ödedikleri ruhsat ücreti geri ödenmez.  
 

YÖNETİM VE DENETİMİ 
Madde 11- (1) Ticari taksi durakları, ticari taksi işletmecilerinin ve sürücülerinin 

sorumluluğu altında ilgili meslek odasının ve Belediye Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünün yönetim 
ve denetimine bağlı olarak belediye meclisince onaylanan yönetmeliğe göre çalıştırılırlar. 
(2) Duraktaki ticari taksi araç sahipleri aralarından bir ismi seçimle durak temsilci olarak 
belirleyerek belirledikleri bu ismi ilgili meslek odasına ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğüne 
bildirirler. Seçilen bu kişi durağın yönetiminden ve faaliyetinden sorumlu olacaktır. 
(3)Araç sürücülerinin, denetim görevlilerince yapılacak kontrollerde istenilen belgeleri ve evrakları 
göstermeleri zorunludur. Görevlilere zorluk çıkaran, hakaret eden veya kavga eden sürücülerin 
araçlarına Sivas Belediye Encümenince kararlaştırılacak süre kadar araç bağlama cezası uygulanır. 
 

SORUMLULUK 
Madde 12-(1) Ticari taksi işletmecisi, sürücüsü veya personeli, ticari taksi taşımacılığı 

sistemi içindeki her türlü faaliyetleri nedeni ile doğacak mali, hukuki ve cezai sonuçlardan 
doğrudan sorumludurlar. Bu nedenle, belediyeye herhangi bir sorumluluk atfedilemez. 
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ÇALIŞMA İLE İLGİLİ KURALLAR 
Madde 13-(1) Ticari taksiler, belediye encümenince belirlenen depolama ve bekleme 

noktalarında, kendilerine tanınan kontenjan sayısına göre çalışırlar. 
(2)Bütün taksi durakları belediyece hazırlanmış olan yönetmelik çerçevesinde tespit edilen 

kurallara uyacaklardır.    
(3)Ticari taksi sahipleri, adlarına tescilli araç çalıştırmak zorundadır. İşletmecilerin ticari 

taksicilik faaliyetinden vazgeçmeleri, 6 aydan fazla süre içerisinde taksisini çalışır vaziyette 
bulundurmaması veya ismine tescilli aracının olmaması halinde duraktan kaydı silinir ve ticari taksi 
çalıştırma ruhsatı iptal edilir. 
 

İŞLETMECİ, SÜRÜCÜ VE YOLCULARIN UYMASI GEREKEN KURALLAR 
Madde 14-(1) Ticari taksi işletmecileri belediyece hazırlanmış olan yönetmelik 

çerçevesinde tespit edilen kurallara uymak zorundadırlar.  
(2)Durakta çalışan ticari taksi işletmecileri ve sürücüleri; çevre sakinleri, müşteri, resmi 

kuruluş ve diğer kuruluşların huzur ve rahatlarını bozacak davranışlarda bulunmayacaklardır.  
(3) Alkollü içki ve uyuşturucu, uçucu maddeler kullanan çalışanların, söz konusu maddeleri 

kullanarak, durağa gelmesi ya da araç kullandığının tespit edilmesi halinde belediye encümenince 
bu kişilere yönetmeliğin 18.maddesinin ilgili hükümlerine göre işlem yapılır. 

(4) (Değişik: MK-01/06/2017- 281/1 md.) Yolculuğun başlangıç noktası ile bitiş noktası 
arasında taksimetrenin yazdığı kadar taşıma ücreti yolcudan alınır. Taksimetre açılış ücreti ile km 
ücretinde, Sivas Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği tarafından belirlenen tarifeye uyulacaktır. 
Tarife, araç içerisinde rahatlıkla görülebilecek bir yerde bulundurulacaktır. Ticari taksiler taksimetre 
harici bireysel fiyat belirleyerek şahsi veya topluca ilan ve reklam veremez, sosyal paylaşım 
ağlarından ve internet sitelerinden özel veya toplu olarak kampanya düzenleyemez. 

(5)İşletmeci tarafından araç içinde sürücü haricinde kimse bulundurulamaz. 
(6)Ticari taksiler depolama noktalarında veya hareket halinde iken aldıkları müşterinin 

gitmek istedikleri adres doğrultusunda ve en yakın güzergâhta taşımacılık yaparlar. 
(7)Ticari taksi, müşteriyi gitmek istediği yere götürmek mecburiyetindedir. Yolculuğu yarım 

bırakamazlar, sadece kanunen girilmesi yasak olan yerlere giremezler. 
(8) Müşteri talep eder ise; araçta, radyo, teyp gibi ses ve görüntü cihazları çalıştırılabilir. 
(9) Aşırı sürat yapmak ve diğer araçlarla yarış yapmak yasaktır.  
(10)Ticari taksinin dolmuş gibi çalışması yasak olup, seyrüsefer sırasında taksimetre açması 

zorunludur. 
(11)Yolcunun beraberinde taşıdığı, 50 kilograma kadar olan bagajdan ayrıca bagaj ücreti 

alınmaz. 
(12)Sürücü ve yolcu, seyahat esnasında ticari takside meşrubat dâhil hiçbir yiyecek maddesi 

tüketemez ve sigara kullanamaz. 
(13) (Değişik: MK-01/06/2017- 281/1 md.) Belediye sınırı ve mücavir alan dışına 

çıkışlarda ücret pazarlığa tabidir. Ancak il sınırı ve mücavir alan dışına kadar taksimetre açmak 
zorundadır.Yolcular araç içinde yüksek sesle konuşamaz, taşkınlık yapamaz, ahlaka, adaba aykırı 
söz ve hareketlerde bulunamaz. 
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(15) Yolcularla münakaşa etmek kesinlikle yasaktır. Yolculara daima nazik davranılır, 
Yolcunun eleştirmesi halinde cevap verilmeyecektir. Ancak, yolcunun fiili davranışları,  hakaret 
içeren sözleri suç teşkil etmesi durumunda araç durdurularak, 155 Polis İmdat veya trafik 
zabıtasının müdahalesi beklenecektir. 

(16)Ticari taksi işletmeci ve sürücülerinin kılık ve kıyafetleri temiz ve bakımlı olmak 
zorundadır. Sürücüler yaz aylarında kumaş pantolon ve gömlek giyecektir. Tercih halinde kravat 
takılabilir. Kışlık olarak kumaş pantolon, kazak, ceket veya mont giyilmesi, erkek sürücülerin 
günlük sakal traşlı olması mecburi olup, araç içerisinde bere, takke veya şapka takılması, 
ayakkabıların ökçesine basılarak veya terlikle araç kullanılması yasaktır.  

(17) Ticari taksiler, belediyece belirlenen kendilerine ait durak yerinde depolama ve 
bekleme yapabilecektir. Duraklarda, hareket ve bekleme süreleri, çalışma ortamına göre uygulanır. 
Durak harici yerlerde beklenerek yolcu almak yasaktır. 

(18) (Ek: MK-01/06/2017- 281/1 md.) Ticari taksiler toplum içerisinde herhangi bir gruba, 
zümreye, topluluğa, özel olarak yapmış olduğu ücretsiz taşıma ve indirimli taşıma kampanyalarını 
araç üzerinde, internet sitelerinde ve sosyal paylaşım sitelerinde ilan edemez ve duyuramaz. 
 

TİCARİ TAKSİLERİN YAŞI 
Madde 15-(1) Ticari taksilerin yaşı en fazla onbeş olmalıdır. Ticari taksilerin yaşı 

fabrikasından imal edildiği tarihten sonra gelen ilk takvim yılı esas alınarak hesaplanır.  
 

TİCARİ TAKSİLERDE BULUNMASI GEREKEN HUSUSLAR  
Madde 16-(1) Araçların iç ve dış temizliği sağlanacaktır. Dışı çamurlu ve görüşü 

engelleyecek camları aşırı kirli araçlar ile sefere çıkılmayacaktır.  
(2) Araç içindeki ışıklandırma ile klima ve kalorifer sistemi çalışır durumda olacaktır. Araçta 

yangın söndürme cihazı, ilk yardım çantası, reflektör ve yedek ampuller bulundurulacaktır. 
(3)Aracın periyodik ve günlük bakımı sürekli olarak sağlanacaktır. Motor bakımı dışında, 

fren, hidrolik, rot, balans, amortisör, şanzıman gibi teknik aksam bakımı düzenli olarak yapılacaktır. 
Araçların aşırı yıpranmış veya yaralı lastikle seyrüsefer yapmaları yasaktır. 

(4)Aracın eksoz sistemi arızasız olacak, gürültü yapan eksoz ile seyrüsefer yapılmayacaktır. 
(5) Aracın, yolcuların oturmasına ve kullanmasına mahsus bölümleri sağlam durumda 

olacaktır. Aşırı eskiyen döşemeler değiştirilecek, kırık veya tehlikeli şekilde çatlak camlarla 
seyrüsefer yapılmayacaktır. Aracın Trafik Kanununa göre çalışır durumda olması zorunlu olan 
ayna, sinyal, far bölümlerinde hiçbir eksik veya arıza olmayacaktır. 

(6) Araçlar, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununda belirtilen renk ve şekilde boyalı 
olacak olup; kaza sonrası hasarlı ve boyasız araçlar ile seyrüsefer yapılamayacaktır.  

(7) Araç içine ve dışına, aracın emniyetli kullanımını olumsuz etkileyebilecek hiçbir 
aksesuar takılmaz. Araçlarda havalı korna kullanılmayacaktır. 

(8) Araçların içinde ve dışında sabit reklam alınması veya geçici afiş, poster, bez pankart 
asılması hakları Belediyeye ait olup; Belediyenin bu husustaki talimatlarına uyulacaktır. 

(9)Yasalar çerçevesinde araç içinde bulundurulması zorunlu olan tüm belge ve gereçler, 
araçlarda bulundurulur. 

(10) Araçların tip ve özellikleri Karayolları Trafik Kanuna ve Araç Montaj, Tadil 
Yönetmeliği'ne uygun olacaktır. 

(11) Araçlarda seyrüsefer takip sistemleri olan navigasyon sistemi, GPRS ve telsiz sistemi 
bulundurulacaktır. 
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 (12) (Değişik: MK-01/06/2017- 281/2 md.) Araç ön kapılarında siyah veya lacivert renkli 
olarak çalıştığı durağın adı ve plakası yazılı olacaktır. Resmi durak ismi haricinde başka bir isim ve 
logo kullanmak yasaktır. Yazı boyutları Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünce belirlenen ebatlara uygun 
olacaktır. 
  (13) Ek: MK-01/06/2017- 281/2 md.) Ticari Taksiler durak ismi harici bir isimle ticari 
faaliyet gösteremez. Sosyal paylaşım sitelerinde şahsi taksi reklamı veremez. 
  (14) Ek: MK-12/09/2018 - 343/1 md.) Araçlarda tek renk ve ton olarak kanarya sarısı rengi 
kullanılacaktır. 
 

DENETİM SİSTEMİ: 
Madde 17-(1) Belediye Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünde ruhsat alan her ticari taksi 

işletmecisi ve durağı için bir sicil dosyası açılacaktır. Bu dosyada, araca ilişkin belgeler dışında 
işletmeci ve sürücüye ait belgeler de bulundurulacaktır. Ayrıca aracın muhatap olduğu cezalar 
siciline işlenecek ve takip edilecektir. 
  (2) Bu yönetmelikle ilgili denetimler, Belediye Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü ve Zabıta 
Müdürlüğü tarafından yapılacaktır.  
  (3) Vatandaşlar, sistemle ve bu yönetmelik konusu hizmetlerle ilgili şikayetlerini; şikayetin 
konusu, yeri, tarih  ve saati ile şikayetçinin adı, soyadı ve açık adresini belirterek  belediyeye 
yapacaklardır. 
   (4)Sivas Belediyesinin işleticiye veya sürücüye yapacağı her türlü bildirim, işleticinin 
belediyeye  bildirdiği adrese yapılır. 
 
  CEZALAR: 
  Madde 18-(1) İşletmeci ve sürücüler meslek odasının veya belediye görevlilerinin bu 
yönetmelik  çerçevesinde verdiği talimatlara uymak zorundadır. Talimatlara uymayanlar 
hakkında cezai işlem  uygulanılır. 
  (2) Sürücülerin hatalarından dolayı neden oldukları maddi ve manevi zararlardan, ilgili kişi 
ve kurumlara karşı işletmeciler müteselsilen sorumludur. 
  (3)Ticari taksi çalışma ruhsatı verilen araç sahipleri bu yönetmelik hükümlerine aynen 
uyacaklarını kabul ederler. Bu yönetmelik hükümlerine uymayan işleticilere ve araç sürücüsüne, 
5326 sayılı Kabahatler Kanunu ve 1608 sayılı Umuru Belediyeye Müteallik Ahkâmı Cezaiye 
Hakkında Kanunu hükümlerine göre para cezası ve ruhsat iptali cezaları uygulanır. 

(4) (Değişik: MK-09/08/2017- 381/1 md.) Yolcu ile meydana gelen ihtilaflarda, sürücünün 
yolcuya karşı Türk Ceza Kanununun hükümlerine göre suç işlediği mahkeme kararı ile hükme 
bağlandığı takdirde sürücüye bir daha taksi duraklarında görev almama cezası uygulanır. 

(5) (Değişik: MK-09/08/2017- 381/1 md.) Cezalar, vatandaş şikâyetlerine ilişkin dilekçeler 
ve denetim görevlilerince düzenlenen zabıt varakasına dayanılarak Belediye Encümenince karara 
bağlanır. Cezayı gerektiren durumlar ve ceza sınırları bu maddenin devamında ve diğer maddelerde 
belirlenmiştir. 

Buna göre; 
 a) Aşağıda maddeler halinde yazılan talimatlara uymayan ticari taksi ruhsat sahibi veya 
sürücülerine aşağıda sayılan cezalar Belediye Encümenince sicil dosyasındaki cezai durumuna 
bakılarak artırılmak suretiyle uygulanacaktır. 
 1) İlk seferinde 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 32.maddesi uygulanır. 
 2) İkinci seferinde 1 ila 10 güne kadar araç bağlama cezası uygulanır. 

3) Üçüncü seferinde 30 güne kadar ticaretten men cezası uygulanır. 
4) Dördüncü seferinde Encümen kararıyla ruhsat iptal edilir. 
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   b) Suç niteliği içeren ceza uygulanacak eylemler aşağıda belirlendiği gibidir. 
1) İlgili meslek odasınca belirlenen taksimetre tarifesini, taksimetre cihazına işlettirmemek, 

ayar yaptırmamak.  
2)  Kirli araçla sefere başlamak. 
3)  Sürücünün sefer sırasında sigara içmesi. 
4)  Durağı dışında gereksiz bekleme yapmak, nizami yanaşmadan yolcu almak, indirmek.           
5)  Mücbir sebep harici durak hareket sırasına uymamak.  
6)  Sürücünün yolcuya hakaret etmesi veya kötü davranması. 
7) Teknik özelliklerini yitirmiş aracın onarımını yapmadan sefere çıkmak. 
8) Kılık kıyafet kurallarına uygun olmayan şekilde taşıma yapmak. 
9) Yolcu ve araç güvenliğini tehlikeye düşürecek biçimde uygunsuz, yüksek hızla araç 

kullanmak ve araç kullanırken cep telefonu ile konuşmak.    
10) Denetim görevlilerine hakaret etmek veya kötü muamelede bulunmak. 
11)Alkollü araç kullanılması. 
12)Denetim görevlilerinin talimatlarına uymama. 
13)Aracın bağlanması neticesinde belirtilen oto parka çekilmesi için tebliğ yapılmasına 

rağmen aracın oto parka gönderilmemesi. 
14)Sivas Belediyesinin müsaadesi ile her türlü ilan, reklam ve duyuruyu araçlarda muhafaza 

etmeme, tahribi halinde yenisini astırmama. 
15)Karayolları ve Trafik Yönetmeliklerine göre araçlarda aranacak özelliklerden herhangi 

birini  yerine getirmeme.                 
    16)Müşterinin itirazına rağmen teyp ve radyo çalmak, havalı korna kullanmak suretiyle 
etrafı rahatsız etmek. 
   17)Toplu olarak direniş yapmak, taşımacılık yapmamak, taşımacılığı aksatmak, izinsiz 
gösteri yapmak, eylemlerde bulunmak. 
   18)Mazeretsiz olarak yolculuğu yarım bırakmak. 
   19) Müşteriyi götüreceği yere güzergâhı uzatarak götürmek. 

20)Belirlenen yolcu taşıma ücret tarifesine uymamak. 
   21)Yolcu veya denetim görevlilerine ateşli veya kesici silahlı saldırıda bulunmak. 
   22)Ticari taksi ile çalışma ruhsatı olmadan veya kendi durakları dışındaki duraklarda izinsiz 
olarak yolcu taşımacılığı yapmak.   
  23)Bu yönetmelikte belirtilmeyen ancak ceza uygulanmasını gerektirecek fiil ve  

davranışlarda bulunmak. 
c)Bir taksi durağında çalışan kişinin, aynı durakta çalışan kişilerle uyumlu çalışmaması, 

durağın genel kurallarına uymayarak her konuda sorun çıkartması durak ve durak dışında menfaat 
sağlamak suretiyle bazı ruhsatsız kişi veya kişileri durakta veya durak yakınlarında çalıştırmak 
suretiyle menfaat sağlamak amacıyla idarenin emir ve yasaklarına muhalefet etmesi ve bu 
hareketinde ısrarcı olan kişiler hakkında; 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 32.maddesini ihlal 
ettiğinden durumun mahalli ve yetkili zabıta marifetiyle tespit edilerek tanzim edilecek tutanağın 
gereği yapılmak üzere Mahalli Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulabilir. 

d)İhlale ilişkin uygulamalar her yılın sonu itibariyle sıfırlanarak, yıl bazında yapılacaktır. 
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  SİGORTALAR 
  MADDE 19-(1) Ticari taksi işletmecileri araçlarını zorunlu trafik sigortası yaptırmak 
zorundadır.  Sigortasız araçlar, sigorta yaptırılıncaya kadar seferden men edilir. 
 

  FİYAT TARİFELERİ:  
  Madde 20- (1) Sivas Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliğince belirlenen taksimetre açılış 
ücreti - km ücreti  çerçevesinde taşımacılık ücreti alınır.  
 Taksimetre açılış ücreti müşterinin alındığı noktadan başlar. 
 
  YÜRÜRLÜK:  

Madde 21-(1) (Değişik: MK-11/02/2013- 51/1 md.)  Bu yönetmeliğin 15. maddesinin (1) 
bendi, yönetmeliğin yayımı tarihinden 18 ay sonra; diğer hükümleri Sivas Belediye Meclisinin 
onayı ile yürürlüğe girer. 

 
  YÜRÜTME:  
  Madde 22 -(1) Bu yönetmelik Sivas Belediye Başkanlığınca yürütülür. 
       - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

 
 
 

         
 
 
        (imza)                                                      (imza)                                                     (imza) 
   Doğan ÜRGÜP                            Sami ÇERİK                                  Dursun TAŞPINAR 
   Meclis Başkanı          Katip Üye                                Katip Üye 
  Belediye Başkanı                    Meclis Üyesi        Meclis Üyesi 
 
 
 
 
 

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin kabul edildiği Meclis Kararlarının 

Tarihi Sayısı 

11/02/2013 51 

05/04/2013 98 

01/06/2017 281 

09/08/2017 381 

05/04/2018  156 

12/09/2018 343 
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