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İlgi : l0.10.20l8 tarihli ve 8563 sayılı yazımız.

2- Konu ile alakalı farkındahğın ve caydırıcılığın artırılması amac! yla yayımlanan Valilik genei emrinin

İlgi Yazımızla; bazı ticari taksi şofürlerinin kısa mesafe, çok uzun mesafe ya da olumsuz hava
koŞullarında veYa trafiğin yoğun olduğu saatlerde yolcu almadığı, ulaşım güzerğah ını uzatarak bazı
Yolculardan Yüksek ücret talep ettiği ve bazı uygunsuz tutum ve da'vranışİar sİrgııe-digi gibi şikayetlerinBakarılığlmıza ulaştığı belirtilmiş olup ticari taksilerde seyahat eden vatanda§laİım ızİn ğüvenilir hizmet
almalannl sağlamak ve yaşanabilecek sorunları en aza indinnek amacıyla gönderilen geneİ emir örneğinin
VaIilik genel emri oIarak yayımlanması ve konunun titizIikle takip edilmİsi Ü|imatlandırİlmıştır.

_Ancak özellikle büYükŞehirlerde bulunanlar başta olmak iizere bazı taksi şoftirlerinin liısa mesafe veya
trafiğin yoğun olduğu saatlerde yotcu almadığına ilişkin şikayetlerin devam eniği görülmektedir. Taksi
Şofiİrleri ile Yolcular arasında yaşanan/yaşanabilecek İartıİmaİarın trafik yoğunIuğunu artırabileceği,
asaYiŞe müessir olaYlarrn (darp, hakaret, tehdit vb.) kamu düzeni ve ğıır"o'İıgioı bozabilecği
değerleıdiri lmekte olup ticari taksilerde seyahat eden7etmek isteyen vata-ndaşIarİm ızınlturistlerin
yaşayabilecekleri mağduriyetlerin önüne geçilmesi amacıyla;

|, i|gi yazı ekinde gönderilen genel emir örneğinin ihtiyaç duyulması halinde güncellenmesi,
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.. . 1 ]"k.i Yolcularının YaŞ3dıkları mağduriyetler hakkında şikıyetlerini ulaşhrabilecekleri mecralar
(belediyeler, esnaf odası vb.) ile ilgili ilet§im bilgilerinin kamuoyu ile paytaşıtması,

4 - Taksilerde kısa mesafe/trafik yoğunluğu gibi nedenlerle yolcunun aIınmamastna ilişkin
ŞikaYet/mürıacatIır ile konunun denetimlerde resen tespiti halinde güvenlik birimleri marifeıiyle
Yo]9unıln 1aEduriYetinin giderilerek iaksiye bindiriImesi, yolcuyu almamakta ısrar eden taksi şoftirlerihakkında ilgili oda ve belediYe ile koordinasyon dahilinde gerekiİ yasal işlemin yapılmasr (trafikten men
dahil),

5- Konu ile ilgiti denetimleriı etkinliğinin ve sürektiliğinin artırıIarak şehirlerarası otobüslerde
uygulaıan siül personel denetimlerinin ticarİtaksiler için de uygulanması,

Gerekmektedir.

_Valileı ve KaYmakamlar ile kolluk birimlerimizin sıraIı/sorumIu amirleri tarafından yukarıda belirtilen
esaslar ÇerÇevesinde ilgili kurum/kuruluş ve meslek odalan ile koordinasyon dahilinde gerekli p|anlamalann
yapılarak uygulamada herhangi bir aksakhğa meydan verilmemesi hususunda;

Bilgilerini ve gereğini arz ve rica ederim.
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