BABAESKİ BELEDİYESİ
TAKSİ DURAKLARI ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

BÖLÜM 1: AMAÇ, KAPSAM, TANIMLAR, YASAL DAYANAK
AMAÇ:
Madde 1- Bu Yönetmelik Babaeski Belediyesi sınırları içinde; faaliyet gösteren teksi
durakları ile yeni açılacak olan taksi duraklarının; çalışmalarının belli bir düzen içinde
yapılmasının sağlanması, taşımacılık hizmetine muhatap olan yolcuların rahatlığı ve güvenliği
ile şehir içi trafik güvenliğinin bütünlüğünün sağlanması amacıyla hazırlanmıştır.
DAYANAK
Madde 2- Bu Yönetmelik;
5393 sayılı Belediye Kanununun, 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununu ve 2918 sayılı
Karayolları Trafik Kanununun ve Yönetmeliklerin Belediyelere Verilen görev ve yetkileri bu
yönetmeliğin yasal dayanağını oluşturur.
TANIMLAR
Madde 3- Bu Yönetmelikte geçen terimlerden,
BELEDİYE: Babaeski Belediyesi
İLÇE: Babaeski Belediyesi sınırları mücavir alanı içinde kalan sahayı,
İŞLETMECİ: İlçe içinde yolcu taşımacılığı yapan taksi duraklarını çalıştıran kişi veya
kuruluş,
ARAÇ: Bu yönetmelik uyarına kent içinde işletmeci tarafından kullanılan araç,
SÜRÜCÜ: Bu yönetmelik uyarınca işletmeci tarafından aracı sürmekle görevlendirilen kişiyi,
MESLEK ODASI: Babaeski Şoförler Ve Otomobilciler Odasını,
GÜZERGAH: Aracın yolcu taşımacılığı sırasında izleyeceği yolu,
DURAK: Belediye tarafından çalışma ruhsatı verilen ve uygun görülen yerde çalışacak iş yeri
topluluğu,
KONTENJAN: Her durakta çalışan araç sayısını,
Bu yönetmelikte yer alan ve açıklanmayan deyimler için ilgili kanun ve yönetmeliklerde
kullanılan tanımlar geçerlidir.

KAPSAM
MADDE 4. Yönetmelik; Belediye sınırları içinde Belediye sınırları içinde Belediyenin uygun
göreceği yerde ve sayıda olmak kaydıyla,yolcu taşımacılığı yapmak üzere faaliyet gösteren
taksi durakları ile yeni açılacak olan taksi duraklarını kapsar.
TAKSİ DURAĞI AÇMA-ÇALIŞTIRMA İZNİ MÜRACAATI
MADDE 5.
Taksi Durağı açma talebinde bulunan müracaatçılar, depolama noktalarını, araç sayılarını,
durakta çalışan şoför esnafın isimlerini belirterek, Belediyemize müracaat edeceklerdir.
Müracaat Zabıta Müdürlüğünce değerlendirilerek karar alınmak üzere Belediye Encümenine
gönderilecektir.
TAKSİ DURAKLARINDA ÇALIŞACAK GEREKLİ OLAN EVRAKLAR.
a) Durak açma Talebinde bulunanlara ait ehliyet, nüfus cüzdanı sureti, ikametgah il muhabiri,
araç ruhsatlarının fotokopileri ve tam isim listesi.
b) Durak açılacak yere ait adres, tapu, çap ve kira sözleşmesi.
TAKSİ DURAKLARINDA ÇALIŞACAK ARAÇLARIN SAYILARININ TESPİTİ
MADDE 6. Çalışacak araç sayılarının tespiti; Belediyenin uygun göreceği sayıda Belediye
Meclisince belirlenecektir.
Sayı artırımları, talepler göz önünde bulundurularak uygun görülecek sayıda ve Belediye
Meclisi kararı ile olur. Yeni çalışacak esnafın adı ruhsata kaydedilmeden çalışamaz. Aksi
takdirde durak ruhsatı iptal edilir.
YÖNETİM VE DENETİMİ
MADDE 7. Taksi durakları İşletmecilerin ve sürücülerin sorumluğu altında, Belediye Zabıta
Müdürlüğü’nün yönetim, denetim ve yürütümüne bağlı olarak Belediye Meclisince
onaylanacak yönetmeliğe göre çalıştırılırlar.
SORUMLULUK
Madde 8. Taksi durakları işletmecisi, sürücü ve personeli, sistem içindeki her türlü
faaliyetlerin nedeni ile doğacak mali, hukuki ve cezai sonuçlardan doğrudan sorumludur. Bu
nedenle, Belediyeye herhangi bir sorumluluk affedilemez.
ÇALIŞMA İLE İLGİLİ KURALLAR
Madde 9. Araçlar, Belediyece belirlenen depolama noktasında ve belediye Meclisince kabul
görülecek tasdiklerin şekliyle ve tanınan kontenjan sayısına göre çalışırlar.

Taksi Çalıştırma Ruhsatı Hakkı sahipleri, Taksi Durak sıra hakkında adına tescilli
araç çalıştırmak zorundadır. T plakalı ticari aracını plakası haricince satıp, sadece ticari plaka
hakkını elinde bulunduran veya plakasını satıp durak hakkını elinde bulunduran hak sahipleri
2(iki) yıl içersinde aracını yenileyip hatta sokmaz ise ticari plakası ve durak hakkı ile ilgili
gerekli izinler iptal edilip hakkını kaybetmiş sayılır.
Hat sahibi, araç sahibi ve taksi çalıştırma ruhsatı hakkı sahibi oldukları halde 2 (iki) yıl
müddetle durağına gelerek fiilen çalışmayanların ticari plakası ve durak hakkı ile ilgili gerekli
izinler iptal edilip, hakkını kaybetmiş sayılırlar.
(Değişik; Kabul Tarihi: Belediye Meclisinin 18/11/2013 tarih ve 013000147 Sayılı
Kararı ile Yayım ve Geçerlilik Tarihi 02/12/2013) “ Hat ve durak sahibi murisin vefatı
halinde, vefat tarihinden itibaren beş yıl içinde varis veya varislerin Belediyemize
başvurmaları halinde vefat eden kişilere ait hat ve durakların devir işlemleri, Babaeski
Belediyesi Toplu Taşıma Araçları ve Taksi Yönetmeliği’nin 9.maddesine göre varis veya
varisler adına yapılır “
DURAKLARDA VE ARAÇ İÇİNDE UYULACAK KURALLAR
Madde 10. Araç içinde işletmeci, sürücü ile tüm yolcular aşağıdaki kurallara uyacaklardır.
a) Durakta çalışan esnaf; çevre sakinleri, müşteri, resmi ve gayrı resmi v.b kuruluşların huzur
ve rahatlarını bozacak davranışlarda bulunmayacaklardır. Bulundukları takdirde Belediyece
lüzumu görülen hallerde Belediye encümenince duraktan, ihraç edilebilir, gerekli görüldüğü
hallerde de ruhsatı iptal edilebilir.
b) Bütün duraklar Belediyece hazırlanmış olan yönetmelik çerçevesinde tespit edilen
kurallara uymak mecburiyetinde olup, kurallara uymayan duraklar belediye encümen kararı
ile iptal edilebilir.
c) Alkollü içki ve uyuşturucu ve sair maddeler kullanan çalışanların, söz konusu maddeleri
kullanarak, Durağa gelmesi yada araç kullandığının tespit edilmesi halinde Belediye
Encümenince bu kişilere ilk tespitte, duraktan durak tan 60 gün uzaklaştırma, suçun ikinci kez
tekrarında 120 gün, üçüncü tekrarında durak hakkı üyeliği ile duraktan ihraç edilirler ve hiçbir
hak talep edemezler. Bu gibi hallerden Durak Temsilcisi sorumlu tutulacak olup, ilgili
temsilciye Belediye Encümenince belirlenecek cezai işlem uygulanır.
d) Yolcunun beraberinde taşıdığı bagajdan 60 kiloya kadar olandan ayrıca bagaj ücreti
alınmaz.
e) Duraklardaki telefon, elektrik, su, kira v.s giderler ruhsatta ismi yazılı olan üyelerin ortak
giderleri olup, durağa yeni kayıt olanlarda eşit hakka sahiptirler. Hisselerine düşecek payı
ödemek zorundadırlar. Mevcut duraklardaki telefonların durak adına tescil edilmesi,
edilemiyorsa yerine durak adına tescilli yeni bir telefon temin edilmesinin 6 ayda
sağlanması gerekmektedir.
f) Durakta çalışan taksilerin plakalarının yazılı bulunduğu levha, durak önüne asılır ve
Şoförlerin adı ile hak sahiplerin adı ve soyadı ve resimlerinden oluşan panonun durak
içersinde görünen bir yere asılması zorunludur.
g) Hizmetlerin aksamamsı için her durak resmi tatil günleri ve geceleri çalışmak üzere sayıları
2’den az olmamak şartıyla, toplam mevcudunun 1/4’i oranında nöbet çizelgesi yapmak
suretiyle uygulamak zorundadır.

YOLCULAR İLE İLİŞKİLER
Madde 11. Sürücüler yolcular ile ilişkilerinde aşağıdaki hususlara uyacaklardır.
a) Yolculara daima nazik davranılacaktır. Yolculara emir verir şekilde hitap edilemez.
Yolcunun eleştirmesi halinde cevap verilmeyecektir. Ancak, yolcunun aşırı alkolü yada
ruh hastası olması hallerinde, sürücüye aracın kullanımını tehlikeye düşürecek şekilde
müdahale etmesi veya sürücüye hakaret etmesi ve saldırgan davranması halinde; araç
durdurularak. Belediye zabıtasının müdahalesi beklenecektir.
b) Yolcularla münakaşa etmek kesinlikle yasaktır. Yolcuya her nedenle olursa olsun hakaret
ettiği tespit edilen sürücü hakkında Belediye Encümenince 1 (bir) ay duraktan
uzaklaştırma, araç sahibine para cezası uygulanır.
c) Yolcu ile fiziki şekilde kavga etmek, bedeni olarak müdahale etmek kesinlikle yasaktır.
Yolcu ile meydana gelen ihtilaflarda, sürücü veya yardımcının yolcuya karşı Türk Ceza
Kanununun Hükümlerine göre suç işlediği mahkeme kararı ile hükme bağlandığı takdirde
bir daha Taksi Duraklarında görev almama cezası uygulanır.
SÜRÜCÜ, İŞLETMECİ İLE BELEDİYE İLİŞKİLERİ
Madde 12.
a) Sürücüler ve işletmeciler arasındaki ilişkilerde, tarafların birbirleriyle:
- Münakaşa etmeleri halinde: ilgili araçlar 7 gün seyrüseferden men, ilgili sürücü veya
yardımcılar 60 gün çalışmaktan men edilir. Bu ceza tekrarı halinde her seferinde 2 aktı
arttırılarak uygulanır.
- Fiziki şekilde kavga etmeleri halinde; ilgili aralar seferden 30 gün men, ilgili sürücü veya
yardımcılar ise 6 ay çalışmaktan men edilirler. Bu ceza tekrarı halinde her seferinde 2 katı
arttırılarak uygulanır.
- Mahkemeler tarafından hükme bağlanan şekilde suç işlemesi halinde; ilgili araçla 3 ay
seferden men ve ilgili sürücülere Taksi Durakları Sisteminde görev almama cezası
uygulanır.
b) Sürücü, yardımcı ve işletmeciler Belediye Zabıta Müdürlüğünün bu yönetmelik
çerçevesinde verdiği talimatlar uymak zorundadır. Denetimle ve uyarılara ilgili olarak
Belediye Zabıta Müdürlüğü görevlilerine ve yetkililerine karşı (a) bendinde belirtilen
eylemlerde bulunanlara, belirtilen cezalar %50 arttırılarak uygulanır.
HAREKET TARİFE VE SAATLERİ
Madde 13. Her Taksi, Belediyece belirlenen kendilerine ait durak yerinde depolama ve
bekleme yapabilecektir. Duraklarda hareket ve beleme süreleri çalışma ortamına göre
uygulanır.

DENETİM SİSTEMİ
Madde 14. Bu yönetmelikle ilgili denetimler aşağıdaki kurum ve kişiler tarafından
yapılabilir:
a) Belediye Denetimi: Belediye Zabıta Müdürlüğü tarafından istenen usul ve çerçevede
yapılacaktır. Bu yönetmelik hükümlerine aykırı hareket eden işletmeci ve sürücüler hakkında
Taksi Yönetmeliği kurallarına uymadıkları gerekçesi ile düzenlenen zabıtlar: Belediye
Encümenince değerlendirilerek her ihlal için aracın bir gün seferden men edilmesi ve
Encümence uygun görülen para cezası uygulanır.
Bu ceza bir yıl içinde tekrar eden her ihlal için her seferinde 2 katı arttırılarak uygulanır.
Yönetmelik hükümlerinin bir yılda üçten fazla sayıda ihlal edilmesi halinde işletme ruhsatı
iptal edilir. İhlale ilişkin uygulamalar her yıl sonu itibariyle sıfırlanarak, yıl bazında yapılır.
Belediye Zabıta Müdürlüğünün tanzim edeceği zabıtlar: sadece Taksi ulaşımına ilişkin bu
yönetmelikle belirtilen kuraların ihlaline dair olacaktır. Belediye Zabıta Müdürlüğü
Karayolları Trafik Kanunu ve Yönetmeliği kapsamına giren hiçbir konuda; trafik suç ve ceza
tutanağı düzenleyemez.
b) Meslek Odası denetimi; Meslek Odası Yönetim kurulunun görevlendirileceği Denetim
Görevlileri tarafından yapılacaktır. Sistemde ruhsat alan her işletmeci için bir sicil dosyası
açılacaktır. Bu dosyada, araca ilişkin belgeler dışında işletmeci ve sürücü ve yardımcılara ait
belgeler bulundurulacaktır. Ayrıca, aracın muhatap olduğu cezalar siciline işlenerek takip
edilecektir. Meslek Odasından ceza uygulaması amacıyla gelen yazılı talepler, Belediye
Encümen kararı ile uygulanır.
c) Trafik Şube Müdürlüğü denetimi, Trafik Şube Müdürlüğünce istenen usulde yapılacaktır.
d) Vatandaş denetimi; vatandaşların sistemle ilgili olan ve bu yönetmelik konusuna
hizmetlerle ilgili şikayetleri, Belediyeye yazılı olarak yapılacak ve şikayet dilekçesinde;
şikayetin konusu, yeri, tarih ve saati ile şikayetçinin adı soyadı ve açık adresi bulunacak:
ayrıca şikayete konu olan olaya ilişkin en az 2 kişinin adı soyadı ve açık adresleri
bildirilecektir. Bu usule uygun olmayan şikayetler Belediyece dikkate alınmaz.
e) Sistemin öz denetimi; sistemde yer alan işletmeciler kendi aralarında seçecekleri denetleme
kurulu oluşturacaklardır. İşletmeci sürücü veya yardımcı olarak görevli olan kişiler sisteme
ilişkin şikayetlerini denetim kuruluna yazılı olarak yapacaklar; dilekçelerinde şikayetin
konusu, yeri, gün ve saati yazılacaktır. Bu şikayetler öncelikle Denetim Kurulu tarafından
değerlendirilerek karara bağlanacaktır. Denetim kurulu şikayet konusunu çözümlenmek üzere
Meslek Odasına aktarabilir. Meslek odasının çözümleyemediği hususlarda Meslek Odası
tarafından Belediyeye yazılı olarak bildirilebilir.
f) Taksi Durak yeri değişikliklerine ilişkin talepleri yazılı olarak Belediyeye bildirilir.
Konunun Belediye Encümenince karara bağlanmasından sonra olumlu ise uygulamaya geçilir.

CEZA VE HİZMET BEDELİ ÖDEMEYENLER

Madde 15. Bu yönetmelik hükümlerine aykırı hareket edenler hakkında düzenlenen zabıtlar,
Encümence değerlendirilerek gerekli para cezaları veya seferden men cezaları verilir.

TAŞIMACILIKTAN ÇEKİLME
MADDE 16. Taksi durak sıra hakkında çalıştırmakta olduğu aracını sıra hakkından çekmek
isteyen şahıslar; Emniyet Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü’nden alacakları Trafik
Çekme Belgesini Belediye Zabıta Müdürlüğü’ne ibraz ederek, durak sıra hakkındaki plakayı
kayıttan düşürecekler ve bu durumu bir dilekçe ile Belediye Zabıta Müdürlüğü’ne
bildireceklerdir.
Bu Takdirde Taksi Çalışma Ruhsatı Belediye Encümen kararı ile iptal edilir.
Yıl içinde taksi sıra hakkından çekilenlerin ödenekleri ruhsat ücreti geri ödenmez.
ARAÇ DEĞİŞTİRME VEYA ÇALIŞMA RUHSATI DEVRETME
Madde 17.
a) Aracını yenilemek için satanlar hakkını korur, satın alan durağa giremez. Ayrıca sattığı
araç ile aldığı aracın plakalarının Belediyeye ve Meslek Odasına bildirilmesi gereklidir.
b) Taksi duraklarında devir işlemi için durak ve çalıştırma ruhsatı hakkını devreden ile
devralanın karşılıklı dilekçeleri ile Belediye Zabıta Müdürlüğü’ne müracaatları gereklidir.
Durak çalışanlarının sayısının yarıdan bir fazlasının rızası (Uygun Görüşleri) bildiren belge
olacaktır.
c) Taksi Çalıştırma Ruhsatı Hak Sahipleri; ruhsat ve durak sıra haklarını Belediye Encümen
Onayı ile devredebilirler.
TAKSİ DURAK TEMSİLCİLİĞİ
Madde 18. Durak Temsilcisi – Belediye ile Durak ve Durak sıra hakkı sahipleri arasında
koordinasyondan sorumlu olmak üzere, durak üyeleri arasından oy çokluğu ile seçilecektir.
Her durak için bir temsilci seçilecek olup, seçilen temsilcinin ismi Meslek Odası ve Belediye
Zabıta Müdürlüğüne bildirilecektir.
Temsilci, Belediyenin almış olduğu tüm karar ve uygulamaları durak üyelerine bildirmekle
yükümlüdür.

YÜRÜRLÜK
Madde 19. 5393 sayılı Belediye kanununun ilgili maddelerinde verilen yetkiye göre iş bu
Yönetmelik Belediye Meclisinin 01/02/2010 tarih ve 16 sayılı kararı ile kabul edilmiş olup,
Belediye internet sitesinde yayımlandığı tarih itibariyle yürürlüğe girer.
YÜRÜTME
Madde 20. Bu yönetmelik Babaeski Belediye Başkanlığı Zabıta Müdürlüğünce yürütülür.

ABDULLAH HACI
BEL.VE MEC.BŞK.

SEBAHATTİN NEMLİ
MECLİS KATİBİ

ALİ İHSAN FİLİZ
MECLİS KATİBİ

BABAESKİ BELEDİYESİ TAKSİ DURAKLARI ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİNDE
DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA YÖNETMELİK

MADDE 1 – 01/02/20110 tarih ve 16 sayılı Belediye Meclis Kararı ile yürürlüğe
konulan Babaeski Belediyesi Taksi Durakları Çalışma Yönetmeliği’nin 9.maddesine
aşağıdaki fıkra eklenmiştir.
9.Madde (Değişik Kabul Tarihi Belediye Meclisinin 18/11/2013 tarih ve
013000147 Sayılı Kararı ile Yayım ve Geçerlilik Tarihi 02/12/2013) “ Hat ve durak sahibi
murisin vefatı halinde, vefat tarihinden itibaren beş yıl içinde varis veya varislerin
Belediyemize başvurmaları halinde vefat eden kişilere hat ve durakların devir işlemleri,
Babaeski Belediyesi Toplu Taşıma Araçları ve Taksi Yönetmeliği’nin 9.maddesine göre varis
veya varisler adına yapılır “
MADDE 2 – Bu Yönetmelik, Belediye Meclisinin 18/11/2013 tarih ve 013000147
sayılı kararı ile kabul edilmiş olup, Babaeski Belediye Başkanlığı İnternet Sitesi’nde yayımı
tarihi itibariyle yürürlüğe girer.
MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümleri Babaeski Belediye Başkanlığı Zabıta
Müdürlüğü yürütür.

ABDULLAH HACI
BEL. VE MECLİS BŞK.

ALİ İHSAN FİLİZ
MECLİS KATİBİ

SİNAN HATİPOĞLU
MECLİS KATİBİ

