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BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞINA             

(Ulaşım Dairesi Başkanlığı) 

 

… / … / 20… 

 

Büyükşehir mücavir alanı sınırları içinde ikamet etmekte olup, “D” serisinde ticari 

tahditli dolmuş taksi ile yolcu taşımacılığı faaliyeti kapsamında geçimimi şoförlük mesleği 

karşılamaktayım. Ukome Kurulu’nun 01.11.2019 tarih ve 2019/207 Sayılı kararı ile 8 adet 

yeni taksi durağı kurulması kararı alınmış olup, bu karar ile yeni açılan 

............………………………………… taksi durağında, ticari tahditli “D” serisinden 

…………………………………………..  plakalı aracımın, ticari tahditli (T) serisinden taksi 

aracına dönüştürülerek faaliyet göstermeyi talep ediyorum. 2019/207 sayılı Kurul kararı ile 

tarafımdan istenilen bilgi ve belgelerin eksiksiz ve doğru olduğunu, Kurul kararı ile belirlenen 

şartları kabul ettiğimi taahhüt ederim.  

 

İş bu başvuru dilekçesinin kayda alınmasını ve bu başvurum ile Kurulca, talep ettiğim 

taksi durağında, (T) serisinden ticari taksi ile faaliyet göstermem uygun bulunması halinde; 

(T) serisinden tahditli ticari plakası alabilmek üzere tarafıma “Ticari Plaka Tahsis Belgesi“ 

verilmesini arz ederim. 

 

İkamet Adresi: ………………..      Adı Soyadı 

………………………………… 

………………………………… 

…………………………………           İmza  

 

TCKN                   : 

İrtibat Telefonu : 

      

 
İSTENİLEN BELGELER: 

 

1) Güncel tarihli (son bir ay içinde alınmış) Oda faaliyet belgesi, 

2)  “2019/207(b) sayılı UKOME Kurul Kararı ile belirlenen duraklardan, talep ettiğim durakta, 

başvuruma ve diğer başvurulara göre, kura çekilmesi gerektiği durumunda söz konusu kurayı 

kabul ettiğimi; başvuruların tamamlanması ile birlikte UKOME Kurulu’nca yapılacak 

değerlendirmeler sonucu, plaka dönüşümü hak elde ettiğim taktirde “D” serisinden plakalı 

dolmuş aracımı, bir daha hak iddia etmemek üzere, “T” serisinden plakalı taksi aracına 

dönüştürerek, UKOME Kurulu’nca belirlenecek usul ve esaslar ile Bursa Büyükşehir 

Belediyesi Taksi-Dolmuş-Minibüs-Servis Araçları ve Özel Toplu Taşıma Araçları 

Yönetmeliği’ne uygun faaliyet göstereceğimi kabul ve taahhüt ederim.“ şeklindeki noter onaylı 

taahhütname, 

3) Vekil ise vekaletnamesi (Bursa Büyükşehir Belediyesi’nce yürütülecek olan dolmuştan taksiye 

dönüşüm işlemlerinde; başvuru yapma, başvuruya dair her işlemleri yürütme, tahsis belgesi 

alma, trafik tescil işlemlerini yürütme vb. işlemler konusunda noterden alınmış vekaletname) 

(Başvuru esnasında aslı ibraz edilecektir), 

4) Muhtarlıktan veya Nüfus İdarelerinden Alınmış Nüfus Cüzdan Sureti aslı ile birlikte sureti 

(Başvuru esnasında aslı ibraz edilecektir),   

5) Ticari plaka sahibinin sürücü belgesi sureti (Başvuru esnasında aslı ibraz edilecektir),  

6) Mevcut ticari aracın araç trafik tescil belgesi sureti (Başvuru esnasında aslı ibraz 

edilecektir), 

7) Ticari Plaka Çalışma Ruhsatı sureti (Başvuru esnasında aslı ibraz edilecektir), 

8) Bursa Büyükşehir Belediyesi’nden alınacak borcu yoktur yazısı. 

 


