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SIRA KONTROL EDİLEN MADDELER DURUMU 

13 
Ticari taksiler 15 yaşından küçük (15 yaş dahil) olmalıdır. 
Geçerli ticari trafik sigortası ve araç muayenesi olacaktır. 

 

2 

Merkez ilçe (Melikgazi, Kocasinan, Talas, Hacılar, İncesu) Taksi Araçlarının rengi 
sarı (Ral-1016) renk koduna, bunların dışında kalan taksilerin araç rengi turkuaz 
(Ral-5018) renk koduna uygun olacaktır. 
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Taksilere fabrika çıkışı dışında aksesuar olabilecek harici malzeme ( aksesuar, 
havalı korna, harici antenler, ilan reklam, telefon numaraları, ilave yazı ve 
yapıştırmalar, cam filmi, sis lambası, abartı egzoz, görüşü engelleyecek şekilde 
kırık, çatlak cam ) takılmayacaktır. 

 

4 
Aracın kaporta durumu düzgün ve vuruk, ezik, macunlu, boyasız vb. 
olmayacaktır. 

 

5 Lastikler diş derinliği 1,6mm den az, beyaz ve renkli yanak boya olmayacaktır.  
6 Genel iç temizlik tavan, taban, yanlar, koltuk, iç camlar temiz olacaktır.  
7 Isıtma sistemi kalorifer ve klima çalışır durumda olacaktır.  

8 
Taksi aracının ön kapılarında ilçe adı, durak adı ile plakası, tavanında sadece 
plakası ek-1 deki standartlara göre yazılı olacaktır. 

 

9 Yangın söndürme tüpü, ilk yardım çantası, reflektör bulunacaktır.  
10 Ticari taksiler minibüs, midibüs, dolmuş vb. ticari görünümde olmayacaktır.  
11 İçerisinde sigara içilmez levhası bulunacaktır.  
12 Koltuklarda yırtık, sökülme, sallanma vb. durumlar olmayacaktır.  
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a) sürücü dâhil en çok 9 oturma yeri kapasiteli ve insan taşımak için imal edilmiş 
bulunan motorlu taşıt olması. 
b) klimalı, 
c) sürücü ve yolcular için ayrı ayrı emniyet kemerli, 
ç) hidrolik direksiyon, 
d) abs fren sistemi, 
e) sürücü ve ön yolcu koltuğu için hava yastığı, 
f) fabrika çıkışı renksiz cam, 
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Ticari Taksiler ve Taksi Durakları Çalışma Usul ve Esasları Hakkındaki 
Yönetmeliğimizin 15. maddesi 1/g bendi gereği, yönetmeliğin yürürlük tarihinden ( 
09.09.2019 ) önce ruhsat alan ticari taksiler araç değişikliği yapılıncaya kadar 
mevcut araçları ile çalışabilirler. 
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