TİCARİ TAKSİ ÜCRET TARİFESİ
“B ve C” SEGMENT TAKSİLERDE UYGULANACAK ÜCRETLER


Kısa mesafe nedeniyle yolcu alınmaması hususunun çözülmesi adına taksilerde
“Yolculuk Başına Minimum Ücret (TL)” tarifesi uygulanacaktır.

ÜCRET TARİFESİ
Açılış Ücreti (TL)

11.83

Kilometre Başına Ücret (TL)

10.74

Zaman Tarifesi (TL)

64.43

Birim Mesafe Ölçüm Aralığı Ücreti (100 metre) (TL)

1.07

Birim Zaman Ölçüm Aralığı (1 dakika) (TL)

1.07

Dönüşüm Hızı (Km/Saat)

6

Hatay-Adana Arası Mesafe Ücreti (Yalnızca gidiş) (TL)

820.00

Yolculuk Başına Minimum Ücret (TL)

45.00
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Şekil 1: Normal sarı renkli taksi (Mevcut taksi duraklarında faaliyet gösteren)
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Şekil 2: Turkuaz renkli taksi (İhale yoluyla faaliyet gösteren)
___________________________________________________________________________
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“D/E/F” SEGMENT VE 8+1 KOLTUK KAPASİTELİ TAKSİLERDE
UYGULANACAK ÜCRETLER

 Mevcut taksilere göre geniş bagaj alanlı, daha fazla yolcu kapasiteli (8+1), geniş



koltuk aralığı/diz mesafesine sahip ve benzeri özellikte araç taleplerinin cevaplanması,
hizmet kalitesinin yükseltilmesi ve ayrıca sıfır emisyona sahip araçların teşvik
edilmesi amacıyla aşağıdaki farklı ücret tarifesi uygulanacaktır.
Kısa mesafe nedeniyle yolcu alınmaması hususunun çözülmesi adına taksilerde
“Yolculuk Başına Minimum Ücret (TL)” tarifesi uygulanacaktır.

ÜCRET TARİFESİ
Açılış Ücreti (TL)

13.65

Kilometre Başına Ücret (TL)

12.38

Zaman Tarifesi (TL)

74.26

Birim Mesafe Ölçüm Aralığı Ücreti (100 metre) (TL)

1.24

Birim Zaman Ölçüm Aralığı (1 dakika) (TL)

1.24

Dönüşüm Hızı (Km/Saat)
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Hatay-Adana Arası Mesafe Ücreti (Yalnızca gidiş) (TL)

Yolculuk Başına Minimum Ücret (TL)

1000.00

55.00
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Şekil 3: 8+1 koltuk kapasiteli siyah renkli taksi

Şekil 4: “D” segment üstü siyah renkli taksi
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Şekil 5: İhale metodu ile kiralanan 8+1 koltuk kapasiteli siyah renkli taksi

Şekil 6: İhale metodu ile kiralanan “D” segment üstü siyah renkli taksi
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DOLMUŞ TAKSİLERDE UYGULANACAK ÜCRET TARİFESİ

HAT ADI

MESAFE

ÜCRET

DÖRTYOL İSTASYON -- SAAT
MEYDANI

3.6 KM

9,00 TL





Dörtyol İstasyon ile Saat Meydanı arasında dolmuş taksi faaliyeti yürütür.
Güzergâhı dışında faaliyet gösteremez.
Dolmuş taksi haricinde, normal ticari taksi faaliyetinde bulunamaz.

7

Hatay Büyükşehir Belediyesi Ticari Taksi Yönetmeliğinde Belirtilmiş Şartlara
Ek olarak; Araç Özellikleri ve İşletmecilikle İlgili Uyulması Gereken
Hükümler

TAKSİ TAŞIMACILIĞI YAŞ SINIRI TABLOSU
Taksi
Çalışabileceği Model Yılı
Taksi Değişikliği Olması
Rengi
Durumunda
Sarı
15 Yıl
0-8 Yaş Aralığında
Taksiler
Turkuaz
15 Yıl
0-8 Yaş Aralığında
Taksiler
Siyah
9 Yıl
0-5 Yaş Aralığında
Taksiler
Hibrit motorlu Taksilere 1, %100 elektrik motorlu Taksilere ise 2 yaş daha ilave
edilecektir.
*UKOME Kararı ile değişiklik yapılana kadar uygulanacak taksi yaş sınırlarıdır.









“B” ve “C” segment Sarı Taksilerin RAL kodu 1021 olacak, ön kapılarına ve
tavanlarına Arial Bold yazı karakteriyle 790 punto (20 cm harf yüksekliği ), rakamlar
arasında 3 cm, harf grubu ile rakamlar arasında 5 cm olacak şekilde, her iki yan tarafa
yazılacak plaka, levha, amblem ve damalar RAL kodu 9005 siyah renkte olacaktır.
Taksi durak logosu siyah zemin üzerine RAL kodu 1021 sarı renkte olacaktır. Taksi
durak logosu altında RAL 9005 siyah renkte telefon numarası yazılabilecektir.
8+1 koltuk kapasiteli araçlar ile “D” ve üzeri segment taksilerin RAL kodu 9005
olacak, ön kapılarına ve tavanlarına Arial Bold yazı karakteriyle 790 punto (20 cm
harf yüksekliği) rakamlar arasında 3 cm, harf grubu ile rakamlar arasında 5 cm olacak
şekilde, her iki yan tarafa yazılacak olan plaka, levha, amblem, durak logosu ve
damalar RAL kodu 1021 sarı renk olacaktır. Taksi durak logosu altında RAL kodu
1021 sarı renkte telefon numarası yazılabilecektir.
İhale metodu ile kiralanan “B” ve “C” segment taksiler açık turkuaz renkte olacak, ön
kapılarına ve tavanlarına Arial Bold yazı karakteriyle 790 punto (20 cm harf
yüksekliği), rakamlar arasında 3 cm, harf grubu ile rakamlar arasında 5 cm olacak
şekilde, RAL kodu 9005 siyah renkte plaka yazılarak, ve aynı renk kodu ile her iki
yanına dama uygulanacaktır. Taksi durak logosu siyah zemin üzerine RAL kodu 1021
sarı renkte olacaktır. . Taksi durak logosu altında RAL 9005 siyah renkte telefon
numarası yazılabilecektir.
İhale metodu ile kiralanan 8+1 koltuk kapasiteli araçlar ile “D” ve üzeri segment
taksilerin RAL kodu 9005 olacak, ön kapılarına ve tavanlarına Arial Bold yazı
karakteriyle 790 punto (20 cm harf yüksekliği) rakamlar arasında 3 cm, harf grubu ile
rakamlar arasında 5 cm olacak şekilde, her iki yan tarafa yazılacak olan plaka, levha,
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amblem, durak logosu ve damalar açık turkuaz renkte olacaktır. Taksi durak logosu
altında açık turkuaz renkte telefon numarası yazılabilecektir.
“A” segment sınıfı araçlar geçerli sayılmayacaktır. “B” segment sınıfında yalnızca
sedan modeller geçerli sayılacaktır. Yeni araç alımı ve araç değişikliklerinde
uygulanacaktır.
“C” segment sınıfında hatchback modeller geçerli sayılmayacaktır. Yeni araç alımı ve
araç değişikliklerinde uygulanacaktır.
“D” ve üzeri segment sınıfında hatchback modeller geçerli sayılmayacaktır. Yeni araç
alımı ve araç değişikliklerinde uygulanacaktır.
8+1 koltuk kapasiteli araçlar istenildiği takdirde VIP hizmeti sunabilirler. Aracın içi
istenilen şekilde dizayn edilebilir. Bu şartların oluşması halinde, geçerli fiyat
tarifesinin yanı sıra, müşterinin talebine bağlı ve karşılıklı anlaşma yoluyla hizmet
bedeli üzerine anlaşma sağlanabilir. Anlaşma yoluyla verilen hizmetin
belgelenmesi/sözleşme yapılması esastır. Hizmet sözleşmesinin olmaması durumunda
yaşanılacak problem ve olumsuzluktan taksi işleticisi sorumludur.
Dolmuş taksilerin RAL kodu 1021 olacak, ön kapılarına ve tavanlarına Arial Bold
yazı karakteriyle 790 punto (20 cm harf yüksekliği ), rakamlar arasında 3 cm, harf
grubu ile rakamlar arasında 5 cm olacak şekilde, her iki yan tarafa yazılacak plaka,
levha, amblem ve damalar RAL kodu 9005 siyah renkte olacaktır. Taksi durak logosu
siyah zemin üzerine RAL kodu 1021 sarı renkte olacaktır. Taksi durak logosu altında
RAL 9005 siyah renkte telefon numarası yazılabilecektir.
Yukarıda bahsedilen özelliklere uygunluk sağlanmıyorsa, 45 gün ile sınırlı çalışma
izin belgesi düzenlenir. Eksikliklerin 45 günlük süre içinde tamamlanması istenir. 45
günlük sürenin ardından araç uygun hale getirilmiş ise çalışma izin belgesi ilk
yenileme tarihinden itibaren 1 yıl uzatılır. 45 günlük süre zarfında araç uygun hale
getirilmezse çalışma izin belgesi yenilenmez.
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