
 
 

BELEDİYE MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
(Trafik Komisyonu Raporu) 

 
 
 03.02.2020 tarihli Meclis birleşiminde Komisyonumuza havale edilen; Ulaşım 
Hizmetleri Müdürlüğünün 30.01.2020 tarih ve E.2347 Sayılı, Belediye Meclisimizin 
02.12.2019 tarih ve 107 sayılı kararı ile kabul edilen Zonguldak Belediyesi Taksi 
Dolmuş Servis Yönetmeliğinin 9, 23 ve 42.maddeleri üzerinde güncelleme 
yapılması hakkındaki yazısı komisyonumuzca incelenmiş olup; 
 
 Yapılan görüşmeler neticesinde; 
 
 Belediye Meclisimizin 02.12.2019 tarih ve 107 sayılı kararı ile kabul edilerek 
yürürlüğe giren “Zonguldak Belediyesi Taksi Dolmuş Servis Yönetmeliğinin; 
 
 1. Ticari Plaka Tahsis Belgesi başlıklı Madde 9’un 1’inci maddesinin; 
 
  Zonguldak Belediyesi sınırları içerisinde T plakalı taksi çalıştırmak isteyen 
kişilerin öncelikle Belediye’den ticari plaka tahsis belgesi almaları zorunludur. 
İlgililer ticari plaka tahsis belgesini almak için başvuru formu ile Müdürlüğe 
müracaat ederler. Gerekli şartları taşıyanlar için Belediye Meclis Kararıyla ticari 
plaka tahsis belgesi düzenlenir. 
 
  01.01.2020 tarihi itibariyle Belediyemiz kayıtlarında ticari faaliyet gösteren 
işletmecilerle ilgili olarak ticari plaka tahsis belgesi bir defaya mahsus olmak üzere 
gerekli şartları taşıyanlar için Belediye Encümeni Kararı ile düzenlenir (01.01.2020 
tarihi itibariyle Belediyemiz kayıtlarında mevcut olan ticari faaliyet gösterenlerin 
listeleri Ek’tedir.) şeklinde güncellenmesine, 
 
  2’nci maddesinin ise; (j) bendinin çıkarılarak güncellenmesine,  
 
 2. Ticari Plaka Tahsis başlıklı Madde 23’un 1’inci maddesinin; 
 
  Zonguldak Belediyesi sınırları içerisinde M plakalı minibüs çalıştırmak 
isteyen kişilerin öncelikle Belediye’den ticari plaka tahsis belgesi almaları 
zorunludur. İlgililer ticari plaka tahsis belgesini almak için başvuru formu ile 
Müdürlüğe müracaat ederler. Gerekli şartları taşıyanlar için Belediye Meclis 
Kararıyla ticari plaka tahsis belgesi düzenlenir. 
 
  01.01.2020 tarihi itibariyle Belediyemiz kayıtlarında ticari faaliyet gösteren 
işletmecilerle ilgili olarak ticari plaka tahsis belgesi bir defaya mahsus olmak üzere 
gerekli şartları taşıyanlar için Belediye Encümeni Kararı ile düzenlenir (01.01.2020 
tarihi itibariyle Belediyemiz kayıtlarında mevcut olan ticari faaliyet gösterenlerin 
listeleri Ek’tedir.) şeklinde güncellenmesine, 
 
  2’nci maddesinin ise; (j) bendinin çıkarılarak güncellenmesine,  
 
 
 
 



  
 3. Ticari Plaka Tahsis başlıklı Madde 42’nin 1’inci maddesinin; 
 
  Zonguldak Belediyesi sınırları içerisinde servis taşımacılığı yapmak isteyen 
kişilerin öncelikle Belediye’den servis taşımacılığı (S) Plaka tahsis belgesi almaları 
zorunludur. İlgililer servis taşımacılığı tahsis belgesini almak için başvuru formu ile 
Müdürlüğe müracaat ederler. Gerekli şartları taşıyanlar için Belediye Meclis 
Kararıyla ticari plaka tahsis belgesi düzenlenir. 
 
  01.01.2020 tarihi itibariyle Belediyemiz kayıtlarında ticari faaliyet gösteren 
işletmecilerle ilgili olarak servis taşımacılığı tahsis belgesi bir defaya mahsus olmak 
üzere gerekli şartları taşıyanlar için Belediye Encümeni Kararı ile düzenlenir 
(01.01.2020 tarihi itibariyle Belediyemiz kayıtlarında mevcut olan ticari faaliyet 
gösterenlerin listeleri Ek’tedir.) şeklinde güncellenmesine, 
 
  2’nci maddesinin ise; (i) bendinin çıkarılarak güncellenmesine,  
 
 komisyonumuzca oybirliği ile karar verilmiş olup; 
 
 Komisyon raporumuzun Meclisçe görüşülerek karara bağlanmasını arz ederiz. 
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