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TAKSİMETRE GENEL VE TEKNİK ÖZELLİKLERİ TÜZÜĞÜ

[(1.9.2004 – R.G. 127 – EK III – A.E. 494 Sayılı Tüzüğün), (7.4.2014 – R.G. 82 – EK III – A.E.
218) Sayılı Tüzükle Birleştirilmiş Şekli.]

MOTORLU ARAÇLARLA YOLCU VE EŞYA TAŞINMASI (DENETİM) YASASI

(50/2000, 9/2001, 51/2005, 10/2007, 43/2010, 20/2012 ve 14/2014 Sayılı Yasalar.)

50/2000 sayılı Yasanın 23. Maddenin 1’inci fıkrasının (D) bendi altında yapılan Tüzük.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Bakanlar Kurulu Motorlu Araçlarla Yolcu ve Eşya Taşınması
(Denetim) Yasası’nın 23.’üncü maddesinin (1)’nci fıkrasının (D) bendinin kendisine verdiği yetkiyi
kullanarak aşağıdaki Tüzüğü yapar.

Kısa İsim 1. Bu Tüzük, “Taksimetre Genel ve Teknik Özellikleri Tüzüğü” olarak
isimlendirilir.

BİRİNCİ KISIM
GENEL KURALLAR

Tefsir 2. Bu Tüzükte metin başka türlü gerektirmedikçe;
2.A.E. 218 / 14 “Bakan” ulaştırma işleri ile sorumlu Bakanı anlatır.

“Taksi” 50/2000 sayılı Motorlu Araçlarla Yolcu ve Eşya Taşınması
(Denetim) yasasında ona verilen anlamı taşır.
“Taksimetre” Taşıt tekerleğinin kat ettiği mesafeyi ve bekleme zamanını
doğru olarak sayıcıya nakleden muayyen tarifeye göre ödenecek parayı
doğrudan doğruya gösteren, değişen tarifelere göre kolayca ayarlanabilen
cihazı anlatır.

Amaç 3. Bu Tüzüğün amacı, taksi araçlarında bulundurulması gereken ve zorunlu
olan taksimetrelerin asgari teknik özelliklerini kapsar.

İKİNCİ KISIM

GENEL ÖZELLİKLER VE TEKNİK ÖZELLİKLER
Genel
Özellikler

4. Taksi araçlarında kullanılacak taksimetre cihazları aşağıdaki özellikte
olmalıdır.

(1) Taksimetre K.K.T.C.’nin bütün bölgelerinde kullanılmakta olan her
marka ve model taksi araçlarında kullanılabilir yapıda ve elektronik
olmalıdır. Cihaz araç aküsünden beslenecek ve 10-28 VDC gerilim
değerinde etkilenmeden çalışır olmalıdır.

(2) 6v ve 24v ile aracın çalışmasını sağlayan adaptör seçeneği üretici
firma tarafından sağlanır.

(3) Taksimetrenin akü girişi pasif sigorta ile korunacaktır. Cihaz ters akü
bağlantısından zarar görmeyecek ve buji (spark) ateşlenmesinden
etkilenmeyecektir.

(4) Cihazın beslenme ve sensör girişleri cihazın arka tarafından
birbirinden farklı soketlerle yapılmalı ve sensör buji ateşlemesinden
meydana gelebilecek gürültülere karşı korumalı olmalıdır.



Merkezi Mevzuat Dairesi
http://www.mevzuat.kamunet.net

Tel: 227 17 01

2

(5) Cihazın arkasında yapımcı firma adı, adresi imalat seri no ve
markasını gösteren bir etiket bulunmalıdır.

(6) Taksimetre araçta, sürücünün görüş sahasını ve çalışma durumunu
etkilemeyecek ve müşteri tarafından rahatlıkla görülebilecek şekilde
monte edilir. Cihazın montesi için gerekli aksesuarlar imalatçı firma
tarafından sağlanır. (Askı kolları vs)

(7) Taksimetre –20C +70C arası sıcaklıkta ve +40C de %95 bağlı nemde
24 saat devamlı çalışabilecek özellikte olmalı ve cihaz boyutları araç
içine kolayca takılabilecek boyutta olmalıdır.

Taksimetre
Teknik
Özellikleri

5. (1) Araç plaka numarası cihazın hafızasına kaydedilir ve cihaz araçtan
sökülmüş olsa dahi bu bilgiler hafızadan silinmez.

(2) Taksi tarife değişikliği özel el terminali ile kısa süre içerisinde
tamamlanabilecektir. Ücret ayarları aşağıda sıralanan işlemleri
kapsamalıdır.

(A) İlk açılış ücreti: Belirlenen değerlerde.

(B) Yol için Her 200m.’de bir artış değeri

(C) Beklemeler için: 30 saniyede bin atış değeri (cihaz 30_sn’den az olan
bekleme sürelerini kümülatif olarak saklayacak ve ücretlendirecektir.)

(Ç) Zamlı Tarife : % olarak ücret artışı çarpan değeri.

(3) Taksimetrenin kullanımı esnasında aşağıdaki bilgiler hafızada
saklanacak ve kullanıcı istediği zaman bu bilgileri görebilecektir.

(A) Müşterili olarak taksinin yapmış olduğu seyahat sayısı
(B) Aracın yapmış olduğu seyahat sayısına göre toplam ücret
(C) Müşterili olarak aracın gitmiş olduğu toplam mesafe
(Ç) Aracın gitmiş olduğu toplam mesafe
(D) Müşterili olarak aracın toplam kullanım süresi
(E) Müşterisiz olarak aracın toplam kullanım süresi
(F) Birim fiyat ve kalibrasyon değeri.

(4) Taksimetre göstergesi; gece ve gündüz rahatlıkla okunabilen bir
göstergeye sahip olacaktır. Gösterge karakter yüksekliği 10-15 mm
olacak ve en az 10 digit gösterebilecektir. Taksimetre çalışmaya
başladığında göstergede aşağıdaki bilgiler görülecektir.

(A) Uygulanan tarife türü (Gündüz, gece, zamlı gece):
(B) İlk açılış ücreti:
(C) Ücret artış miktarı:
(Ç) Kat edilen mesafeye ve bekleme süresine isabet eden ücreti:
(D) Tarife bilgisi (zamlı veya normal): ve
(E) Bekleme zamanı ve ücreti.

(5) Tarife değişimi; tarife değişiklikleri kolayca yapılacak ve bu işlem için
cihazın açılması gerekmeyecektir. Tarife değişikliğinin sadece yetkili
kişilerce yapılabilmesi için gerekli mekanik ve elektronik önlemler alınacak
ve özel el terminali ile tarife bilgileri taksimetreye yüklenecektir. Tarife
değişim işlemi bittikten sonra kontroller yapılacak ve mühürlenecektir. Bu
işlemler yapıldıktan sonra tarife bilgileri değiştirilemeyecektir.
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ÜÇÜNCÜ KISIM
SON KURALLAR

Yürütme
Yetkisi
3.A.E. 218 / 14

6. Bu Tüzük, ulaştırma işlerinden sorumlu Bakanlık tarafından yürütülür.

Yürürlüğe
Giriş

7. Bu Tüzük Resmi Gazete’de yayımlandığı tarihten başlayarak üç ay sonra
yürürlüğe girer.


