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BElEDIYES I

UKOME, istanbul Biiyii~ehir Belediye Ba~kanhgl Genel Sekreter Sn. Dr. Hayri BARA<;:LI Ba~kauhglDda
08.02.2018 giin ve saat 15:00'da giindemindeki konularl gorii~mek iizere toplandl.
ilgi: a) 13.09.2007 Tarih ve 2007/9-2 SaYlh UKOME Karan
b) 23.10.2008 Tarih ve 2008/7-18 SaYlh UKOME Kararl
c) Toplu UI~nn Hizmetler Miidiirliigiiniin 06.02.2018 tarih ve 418 saYlh yazlsl ile ekli raporu.
TEKLiF: Denizde Taksi T~lmaclhgl Kararmm Revize Edilerek <;ah~ma Usul ve Esaslarmm Belirlenmesi Teklifi.
TOPLU ULAr:;IM HizMETLERi MiJDiJRLUGU RAPORU:
ilgi (c) Toplu Ula~lm Hizmetleri Miidiirliigii yazlsl ekli raporunda;
ilgi (a) ve (b) UKOME Kararlan ile istanbul'da toplu ul~lm iyerisindeki deniz ta~lmaclhgl oramnm, ~ehir niifusu
ve kentteki hareketlilikle birlikte arttmlmasl hedeflenmektedir. Diinyadaki diger metropolitan kentlerde oldugu gibi
istanbul'da kent niifusu ve ozellikle yolculuk taleplerinin artrnasl siirecinin kabul gonnii~ yoziimii toplu ta~lmanm
te~vikidir.

Teknolojik geli~meler ve yeni yakla~lmlar toplu ta~lma sistemi altematifi konusunda ye~itlilik sunmakta olup

denizde toplu

ta~lma

sistemleri onemli bir altematiftir. Bu kapsamda deniz kara entegrasyonu ve deniz paymm

arttmlmasl projesi kapsammda Deniz Taksi

yah~maSI

yapIlarak kent iyi

ula~lm

sistemleri arasmda e~giidiim saglanmasl

iyin esnek ula~lm sistemlerinin planlanmasl ve geli~tirilmesi amaclyla Deniz Taksi karan kabul

edilmi~tir.

Toplu UlaSlm Hizmetleri Miidiirliigii Degerlendirilmesi; Hareketliligin 32 milyona ula~tIgl istanbul'da, toplu
ul~lmda

giinliik 13 milyona yakm yolculuk yapIlmaktadlr. Bu yolculuklarm bir klsml klYI

ve Asya yakasma bogaz
t~lmaclhgl

geyi~leri ~eklinde

olup, karadaki toplu

tamamlamasl ve desteklemesi amaClyla deniz taksi

ul~lm

etkile~im

alanmdan Avrupa

yiikiinii onemli olyiide azaltrnaktadlr. Bu

ta~lmaclhgmm

revize edilip

yah~ma

usul ve esaslarml

belirleyerek Taksi Yonetim Merkezi ve uygulamasl olan iTAKSi'ye entegre bir ~ekilde tabloda belirtilen tarife ile
faaliyete geyirilmesi iyin konunun UKOME giindemine almarak karara baglanmasl hususunu arz ederim.

DENiZ TAKSi DCRET TARtFESi

TAmFE*

A9ILIS VE
jLKMjL

1-4 MjL ARASI
(4. Mil Ddhil)
(MjL BASI FjYAT)

4-SWLARASI
(S. Mil Ddhil)
(MjL BASI FjyAT)

S-16MjLARASI
(16. Mil Ddhil)
(MjL BASI FjyAT)

16 WL SONRASI
MjL BASI FjyAT

50TL

35 TL

40TL

50TL

60TL

*AyIll~ bedeline ilave olarak 1 milden sonra kademeli artl~ uygulanacaktlr.

/J/

f')
r\ \v.. ~.r\ /" .C.. I\.
~ ' UiJ ' I \,,-

J"'~ b~ 9~l £d>~,/t,
~
r /
I

(1/2)

I

!

v

~t

UKOME KARARI

T.e
..i

iSTANBUL BUYiiK~EHiR BELEDiYE BA~KANLIGI
S 1.A N B U L •

ULA~IM KOORDiNASYON MERKEzi KARARI

BUYUK~EHIR
BELEDIYESI

TARiM
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UKOME'NiN KARARI: ilgi (c) Toplu Ula!llm Hizmetleri Mtidtirltigii yazlSI ekli raporundaki degerlendirme
dogrultusunda; ekli Deniz Taksi Ta~lmaclhgl Yiinergesi'nin ve tarifenin kabultine karar verilmi~tir.
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iSTANBUL BijyUK~EHiR BELEDiYESi
DENiz TAKSi TA~IMACILIGI YONERGESi

BiRiNCi BOLUM
Ama~,
Ama~

Kapsam, Dayanak, Tammlar ve KIsaltmalar

ve Kapsam

MADDE 1(1) Toplu Ula~lm Hizmetlerini, bir organizasyon I'ahsl altmda biittinle~tirmek temel ilkesine uygun
olarak, istanbul il slmrlan dilhilindeki sefer bolgelerinde Deniz Taksi olarak I'ah~aeak gemilerin
istanbul Biiyiik~ehir Belediyesi tarafmdan ruhsatlandlfllmasma ili~kin prensipleri, kurallan, I'ah~ma
usul ve esaslanm, yonetim, giizetim, yUriitme ve denetim konulanyla ilgili yapilaeak i~lemleri
kapsar.
Dayanak

MADDE2 (1) Bu yonerge; 03 .07.2005 tarih ve 5393 sayill Belediye Kanunu ' nun 15. Maddesine, 10.07.2004 tarih
ve 5216 saylh BUyUk~ehir Belediyesi Kanunu ' nun 9. Maddesine, Resmi Gazete' de 15.06 .2006 tarih
ve 26199 sayl ile yaymlanan BiiyUk~ehir Belediyeleri Koordinasyon Merkezleri Yonetmeligi'nin
18. Maddesine dayamlarak hazlrlanml~tlr.
Tammlar ve Klsaltmalar

MADDE3(1) Bu yiinergeoin uygulanmasmda;
a) i BB
b) Liman Baskanhjb

:istanbul Biiyiik~ehir Belediyesi ' ni,
:istanbul BUyUk~ehir Belediyesi yetki alanmdaki liman

ba~kanhklanm.

c)
1')
d)
e)
f)

IBELEDiYE
IU KOME

:istanbul il slmrlarl il'indeki ill'e belediyelerini,
:Ula~lm Koordinasyon Merkezi ' ni,
:iBB Toplu Ula~lm Hizmetleri MUdUrlUgii'nU,
:iBB Zablta Daire Ba~kanhgml,
:istanbul Emniyet MUdUrliigU Deniz Limam ~ube

rrUHtM

Selediye Zabltasl
Deniz Polisi
MUdUrliigUnii,

g) ,'iMEAK
: istanbul ve Marmara. Ege, Akdeniz ve Karadeniz
Bolgeleri Deniz Tiearet Odasml,
g) iBTESOB
:Esnaf odalannm bagh bulundugu Ust birligi,
h) Esnaf Odasl
:Deniz Taksi sahibi esnafm bagh bulundugu istanbul
Yoleu Ta~lyan Deniz Dolmu~ Nakil Vasltalan EsnafOdasml,
I) Gemi
,Adl, tonilatosu ve kullanma amael ne olursa olsun
denizde kUrekten ba~ka aletle yola I'lkabilen her arael,
i) Deniz Taksi
:Belirli bir zaman tarifesine bagh olmadan yasal
mevzuat I'erl'evesinde kullamm hakkl almml~/ahnaeak iskeleler arasmda t~lmaelhk yapmak
Uzere in~a edilmi~ maksimum 12 (on iki) yoleu kapasiteli, tam boyu minimum 6 (alh) metreden
uzun, maksimum 12 (on iki) metreden kl sa olan gemiyi,
j) Deniz Taksi TaSlmaeluib
:i~bu yonergede belirtilen belgelere ve evsafa sahip
deniz taksilerle, TUHiM tarafmdan belirlenen ve miisaade edilen iskeleler arasmda belirli bir
seferlzaman tarifesine bagh olmadan karadan-denize, denizden-karaya, karadan-karaya ve
denizden denize yapilan ta~lmaelhk faaliyetini,
k) Toplu TaslmalUiaslm
:Kamunun ula~lm ihtiyaeml kar~llamak il'in, kamu
veya kamu adma ozeI mUte~ebbisler tarafmdan yerine getirilen ve TUHiM tarafmdan
belgelendirilen ta~lt1ar ile yapJlan ula~lm hizmetini,
I) YoIcu
:Gemiadaml ve gorevli diger personeI iIe sahibi,
i~letrnecisi veya bunlarm temsileileri dl~mda gemilerde bulunan ve Uereti mukabilinde ta~man
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m) Taslmaclhk
:Deniz Taksilerle istanbul il slmrian dahilindeki sefer
bolgelerinde yapllan yolcu ta~lma faaliyetini,
n) Tasimaci
:Deniz Taksi sahibi olarak gemi tasdiknamesi veya
Denize
baglanma
kiitiigiinde
Elveri~lilik
Belgesinde
kaYlth
goriilen,
Sahip/DonatanJi~letenJAcente olarak ta~lmaclhk yapmaYI taahhUt eden ger~ek ya da tUzel
ki~i/ki~ileri,

0) Gemiadaml

:Deniz Taksiyi sevk ve idare eden yasal yeterlilik sahibi

ki~iyi,

0) Gemiadaml Yeterlilik Belgesi
:Gemiadaml olarak ~ah~llabilmesi i~in ilgili kurumlar
tarafmdan, diizenlenecek egitim sonunda veri len sertifikaYI,
p) Toplu Taslma Araci Kullanlm Belgesi :Deniz Taksiyi kullanabilmek i~in gemiadamlarma
verilen belgeyi,
r) TUDES
:Toplu Ula~lm Hizmet Kalitesi Degerlendinne
Sistemi'ni,
s) Taksi Yonetim Merkezi
:Deniz Taksilerin hlzh ve gUvenli ~ekilde yolcularm
bulunduklan noktaya yonlendirilmesi ve trafik yogunlugunun, zaman, yaht ve bekleme
sorunlarmm en aza indirilmesi ama~lanyla iBB Meclisince yetkilendirilmi~ tiizel ki~ilik
tarafmdan i~letilen merkezi,
~) Deniz Taksi Taslmaclhib Yetki Belgesi :Deniz Taksi hizmeti vennek isteyen ger~ek ve tiizel
ki~ilere; ~ah~ma usul ve esaslan , yeterlilik kriterieri ~er~evesinde ~ah~ma izni veren, 10 (on) YII
sUreli, TUHiM'ce diizenlenen belgeyi,
t) Deniz Taksi TaSlmaClhjb Arac Kartl
:Deniz Taksi Ta~lmaclhgl Yetki Belgesine sahip
ki~ilerin yetki belgesi siiresi ve kapsammda sahip olduklan Deniz Taksilerin ta~lmaclhk iznini
gosteren, her bir Deniz Taksi i~in ayn dUzenlenen, en fazla 10 yIi siireli, TUHiM'ce dUzenlenen
belgeyi,
:ilgili kurum tarafmdan verilmi~ denize elveri~li olma
u) benize Elverislilik Belgesi
halini gosterir belgeyi,
ii) Deniz Taksi Cahsma Ruhsa!!
:Deniz Taksilere istanbul BUyiik~ehir Belediyesi Toplu
Ula~lm hizmetleri Miidiirliigii tarafmdan veri len yIihk ~ah~ma izin belgesini,
v) Reklam izin Belgesi
:Deniz Taksilerde reklam uygulanabilmesi i~in
almacak belgeyi,
y) Baglanrna Yeri
:Deniz Taksilerin bekleme yapmalan i~in belirlenmi~
alam,
z) fskele
:Deniz Taksi yolcu bindirip-indirmeleri I~m
~ana~acak!arl (3621 Saylh KlYI Kanunu kapsammda), "KlYI Tesisi" olarak belirienmi~ alam,
aa) .Gtomatik Iskele Sistemi emS)
:Iskelede gorevli olmakslzm yolcu indinne bindinne
maksath otomatik kapi a~lhml kapamm sistemini,
bb) faaliyetten Men
:ilgili mevzuat ~er~evesinde bu yonergede belirtilen
hallerde yapllacak uygulamaYI,
:idare veya UKOME tarafmdan gerek goriilen hallerde
ee) rroplu UlaSlm Denetim Komisyonu
siirekli veya ge~iei olarak gorev yapmak iizere kurulaeak komisyonu ifade eder.
(2) Bu yonergede yer alan diger ifadeler i~in ilgili mevzuatta kullanllan tanlmlar ge~erlidir.

iKiNci BOLUM
<;:ah~ma
<;:ah~ma

EsaslarI, Genel Esaslar ve Uygulama Usul ve EsaslarI

Esaslar

MADDE4(1) Deniz Taksi i~letmeeileri ile i~letmecilikte uyulmasl gereken kurallar a~agldaki ~ekildedir;
a) Deniz Taksi Ta~lmaclhgl Yetki Belgesi, Deniz Taksi Ta~lmaclhgl Ara~ Kartl ve Deniz Taksi
C;:ah~ma Ruhsatma sahip olmayan ger~ek veya tiizel ki~iler hi~bir ~ekilde Deniz Taksi
Igl hizmeti veremeyeeekierdir.
~
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b) Belirli bir sefer/zaman tarifesine baglt olmadan karadan-denize, denizden-karaya, karadankaraya ve denizden-denize yapIian ticari ta~lmaclltk faaliyeti , deniz taksi t~lmaclltgl olarak
degerlendirilecek ve bu tiir ta~lmaclltk iyin i~bu yonergede belirlenen belgeler ve teknik kriterler
aranacaktlr. Soz konusu belgelendirme yeterlilikleri ile teknik kriterler ta~lmayanlann soz
konusu ta~lmaclltk faaliyeti, ilgili kurumlar tarafmdan engellenecektir.
c) Toplu Ta~lma Aracl Kullamm Belgesi'ne sahip olmayan gemiadamll'alt~tmlamaz.
1') Deniz taksilerin yolcu indirme ve bindirme yapacaklan iskeleler, UKOME tarafmdan
belirlenecektir. Ta~lmacllar, bu iskelelerin dl~tnda yolcu indinne ve bindirme yapmayacaklardlr.
d) Deniz taksilerin yolcu indirme ve bindirme yapacaklan iskeleler, UKOME tarafmdan
belirlenecektir. Ta~lmacllar, bu iskelelerin dl~mda yolcu indirme ve bindirme yapmayacaklardlr.
e) Deniz Taksilerde; Deniz Taksi <;:alt~ma Ruhsatl asltnm deniz taksi iyinde goriiniir yerde
bulundurulmasl ve denetim elemanlan istediginde ibraz edilmesi zorunludur.
f) <;:evreye zarar, rahatslzltk veren, a~m derecede giiriiltii ylkaran ve/veya hasarlt Deniz Taksilerle
yolcu t~lmaclltgl yapIiamaz.
g) Deniz Taksilerde ,alt~an gemiadamlarl, Gemiadamlan Tiiziigiine uygun ~ekilde klltk klyafeti
diizgiin, temiz ve baklmlt olmaltdlr.
g) Taksi Yonetim Merkezine kaYlt olmadan ta~lmaclltk yapllamaz. Deniz Taksiler, iTAKSi
sisteminden yonlendirilmeyen yolculan da ta~lyabilecektir. (Kara taksilerinde oldugu gibi)
h) Deniz Takside yalt~an gemiadamlan seyir emniyetini ihlal edecek ~ekilde davranamaz, yiiksek
sesle miizik dinleyemez, yevreyi kirletemez, yolcu ve vatanda~lara sayglslz davranamaz.
I) Deniz Taksiler hususi veya keyfi olarak kullamlamaz.
i) Deniz Taksiler sadece UKOME tarafmdan belirlenen iskeleleri kullamr.
j) UKOME Karannca belirlenen iicretin iizerinde iicret talep edilemez.
k) Deniz Taksi'de yalt~acak gemiadaml, Deniz Taksinin iyini, dl~ml temiz, baklmlt ve tiim
sistemlerini ,alt~lr durumda tutar.
1) Deniz Taksilerde ki~i ba~1 40 kg'm ve toplamda azami 200 kg'm iizerinde yiik kabul edilemez
aynca bu yiikler iyin mii~teriden ilave iicret talep edilemez.
m) Deniz Taksilerde Kanunlara, kamu diizenine ve genel ahlaka aykm olmamak, Ticari Araylarda
Reklilm Bulundurulmasma Dair Yonetmelik hiikiimleri yer,evesinde olmak kaydlyla, Toplu
U la~lm Hizmetleri Miidiirliigii'nden gorU~ almarak, iBB Reklam Yonetimi MiidiirlUgUnden
Reklilm iZin Belgesi, iBB Reklfun Yonetmeligi de dikkate altnarak temin edilebilir.
n) Gemiadaml, Taksi Yonetim Merkezi'nden gelen yolcu yagnlarma miicbir sebepler haricinde
olumlu cevap vennek mecburiyetindedir.
0) Can ve mal giivenligine tehlike ve engel te~kil etmeyeceginden emin olmadlkya;
1) iskeleye baglanmadan kapllan ayma,
2) Kaptlarm kapanmastnl beklemeden hareket etme,
3) Kontrolsiiz yolcu indirip bindirme yapllamaz.
0) Deniz Takside yalt~an gemiadaml, fiziksel engelli ki~ileri ara,lanna almaktan imtina edemez,
aractna aldlgl bu ki~ilere yerlerine oturmalan da dilhil olmak iizere yardlmdan kaymamaz.
p) Deniz taksiler; 5378 Sayllt Engelliler Hakktnda Kanun dogrultusunda yiiriirlUge girmi~ olan
Eri~ilebilirlik izleme ve Denetleme Yonetmeligi'nce belirlenen ~artlara uygun olacaktlr.
r) Deniz Taksilerin iyinde yamcI, pariaYlcl ve patlaYlcl e~ya ta~mamaz.
s) Ta~lmacllar ve gemiadamlan Deniz Taksiler ile denizyolu iizerinde yetkili mercilerden izin
almadan toplu gosteri yapamaz/yaptlramaz. Kamu Kurum ve Kurulu~lanntn oniinde veya
mii~temilattnda hi,bir ~ekilde gosteri yapamaz. Ta~lmaclltktan kaymamaz, t~lmaclltgl
aksatamaz.
~) Gemiadamlan, deniz taksi i,inde ve dl~tnda denetimde bulunan denetim gorevlilerinin istedigi
evraklan gostermek zorundadlr.
t) Deniz Taksiler, kotU hava ko~ullan ve yetkili mercilerin yonlendirilmesi haricinde Taksi
Yonetim Merkezi' nin belirlemi~ oldugu kurallara uymak zorundadlr.
u) Deniz taksiler, ilgili mevzuatlannda ongoriilen yolcular, iiyiincii ~ahlslar ve gemiler iyin istenen
sorumluluk sigortalan olmakslZln ticari faaliyette bulunmayacaktlr.
il) Ta~lmacIiar kendilerine yapllacak tebligata esas olarak tebligat adresini, kendisi ile istihdam
ettikleri personelin ikam~tgilh adreslerini ve degi~iklik oldugu takdirde yeni adresleri, 30 (otuz)
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Genel Esaslar
MADDES(1) Deniz Taksi Ta~lmaclhgl Yetki Belgesi Genel EsaslarI;
a) Kapsam i,erisindeki Deniz Taksi ta~lmaclhgl istanbul Biiyiik~ehir Belediyesi Toplu Ula~lm
Hizmetleri Miidiirliigii tarafmdan verilen Deniz Taksi Ta~lmaclhgl Yetki Belgesi ile yaptlacakttr.
b) Deniz Taksi Ta~lmaclhgl Yetki Belgesi verildigi giinden itibaren 10 ytl siireyle ge,erlidir.
c) Her bir ger,ek ve tiizel ki~i adma yalmzca bir tane Deniz Taksi Ta~lmactllgl Yetki Belgesi
diizenlenebilecektir.
,) Deniz Taksi Ta~lmactllgl Yetki Belgesi sahibi ki~i; Deniz Taksi Ta~lmaclhgl Yetki Belgesi
kullamm iznini kiralayamaz veya kullandlramaz. Soz konusu eylemlerin yaptldlgmm tespiti
halinde ilgili ger,ek veya tiizel ki~iligin Deniz Taksi Ta~lmaclhgl Yetki Belgesi iptal edilir ve 3
yll boyunca yeniden Deniz Taksi Ta~lmaclhgl Yetki Belgesi alamaz.
d) Deniz Taksi Ta~lmaclhgl Yetki Belgesi sahibi tiizel ki~iligin iflasl ve kapanmasl durumlarmda
tilzel ki~ilige ait Deniz Taksi Ta~lmaclhgl Yetki Belgesi izni iptal edilir.
e) iBB Deniz Taksi Ta~lmaclhgl Yonergesi kapsammda belirtilen usul ve esaslara ile yapttrlm
cetveline uymayan ta~lmacllara ve gemiadamlanna bu uygulama kapsammda verilen belgelerin
iptal hakkl sakhdlr.
t) Deniz taksi Ta~lmaclhgl Yetki Belgesi sahibi ki~i , soz konusu belgeyi aldlgl tarihten itibaren 3
(ii,) YII i,erisinde en az I (bir) deniz taksi i,in "Deniz taksi Ta~lmaclhgl Ara, Kartl" almadlgl
takdirde "Deniz Taksi Ta~lmaclhgl Yetki Belgesi" iptal edilir.
(2) Deniz Taksi Ta~lmacdlgl Ara~ Karb Genel EsaslarI;
a) Deniz Taksi Ta~lmaclhgl Yetki Belgesine sahip ki~ilere sahip olduklan her bir Deniz Taksi i,in
Deniz Taksi Ta~lmaclhgl Ara, Kartl diizenlenecektir.
b) Deniz Taksi Ta~lmaclhgl Ara, Kartmm siiresi, en fazla bagh bulundugu Deniz Taksi
Ta~lmaclhgl Yetki Belgesinin kalan kullamm siiresi kadardlr.
c) Deniz Taksi Ta~lmaclhgl Ara, Kartl sahibi ki~iler her YII Deniz Taksi <;:ah~ma Ruhsatt alarak
ta~lmaelhk yapaeaklardlr.
d) Deniz taksilere Ara, kartl belgesini TUHiM diizenleyecek ve deniz taksilerde bulundurulmak
ve denetim esnasmda denet,ilere sunulmak iizere ta~lylellara teslim edileeektir.
e) Deniz Taksi Ta~lmaclhgl Ara, Kartl sahibi ki~i, soz konusu kartl ahm tarihi veya ge,erli ruhsat
tarihinin bitiminden itibaren 12 (on iki) ay i,erisinde Deniz Taksi <;:ah~ma Ruhsatl almadlgl
takdirde ara, kartl iptal edilir.
t) Ara, kartl belgesinde a~agldaki bilgiler yer almahdlr:
a) Deniz taksinin ismi,
b) Deniz Taksi Ta~lmaelhgl Yetki Belgesi bilgileri,
c) Teknenin yoleu kapasitesi ve boyu,
,) <;:ah~ttnlan Gemiadaml bilgileri.
Genel Uygulama EsaslarI
MADDE6(1) Deniz Taksi Ta~lmaclhgl Yetki Belgesinin Verilmesi EsaslarI;
a) Deniz Taksi T~lmaelhgma, bu yonergenin yiiriirliige girdigi tarihten itibaren miiraeaat edeeek
ki~iler Ta~lmael olarak kabul edileeektir.
b) Deniz Taksi Ta~lmaetllgl Yetki Belgesi alaeak tiizel ki~ilikler faaliyet alam ile ilgili tiearet
sieilinde Deniz Ta~lmaelhgl ibaresi yer alan finnalardan olu~aeaktlr.
c) Deniz Taksi Ta~lmaelhgl Yetki Belgesi kullamm imi kiralanamaz, ii,iineii ~ahlslara
kullandmlamaz ve devredilemez.
d) Deniz Taksi Ta~lmaelhgl Yetki Belgesi sahibine bildirimler (belgelerin ham olmasl, denetim ve
ihlal sonueu vb. hususlar) Klsa Mesaj Servisi (SMS), elektronik posta veya yaztll olarak
yaptlabileeektir.
(2) Deniz Taksi Ta~lmacdlgl Ara~ Kartmm Verilmesi Esaslarl;
a) Deniz taksi Ta~lmaelhgl Ara, Kartl, TUHiM tarafmdan herbir deniz taksi i,in ayn dUzenlenir.
b) Bu belg . in T HiM'e ba~vuran ta~lmaemm Deniz taksi Ta~lmaclhgl Yetki belgesi'ne sahip
olmasl

~.

iyin Deniz Taksi Ta~.mac.hg. Yetki Belgesine bagh en fazla 3 (UI') adet
hakk. (Deniz Taksi Ta~.macll.g. Aray Kart.) verilecektir.
d) TUzel ki~iler iyin Deniz Taksi Ta~.macll.g. Yetki Belgesine bagh en fazla 10 (on) adetta~.mac.hk
hakk. (Deniz Taksi Ta~.mac.hg. Aral' Kart.) verilecektir.
e) Deniz Taksi Ta~.maell.g. Aray Kart. tarife cetvelleri TUHiM tarafmdan; y.lhk TUFE
ortalamasma gore haz.rlanarak BUyUk~ehir Belediye Meclisi ' ne sunulur. Her yll il'in belirlenen
tarife eetvelleri BUyUk~ehir Belediye Meclisi karannm onanmasm. mUteakip yUrUrlUge girer.
f) Deniz taksi Aral' Kart. devir esaslan I'eryevesinde UI'UncU ~ah.slara devredilebilir.
(3) Deniz Taksi <;:ah~ma Ruhsah Verilmesi Esaslan;
a) Deniz Taksi <;:ah~ma Ruhsatl, Deniz Taksi Ta~.mae.hg. Yetki Belgesine sahip ki~ilerin yetki
belgesi sUresi ve kapsammda sahip olduklar. ta~.mae.hk iznini gosterir ~ekilde, her bir
ta~.mae.hk izni il'in ayn ayn ve her yll vizelenmek kayd.yla Yetki Belgesi sUresince verilir.
b) Ta~.mae.lann yalmzea oz mal ta~.t1an il'in Deniz Taksi <;:ah~ma Ruhsat. uygulamas.
yap.lacakt.r.
c) Deniz Taksi <;:ah~ma Ruhsatl tarife cetvelleri TUHiM tarafmdan; y.lhk TUFE ortalamasma
gore haz.rlanarak BUyUk~ehir Belediye Meclisi 'ne sunulur. Her y.1 io;:in belirlenen tarife
cetvelleri BUyUk~ehir Belediye Meclisi karannm onanmasm. mUteakip yiirUrliige girer.
d) Ta~.mac.lann; Deniz Taksi <;:ah~ma Ruhsatl Bedeli ilave edileeek her bir Deniz Taksi iyin,
Deniz Taksi Ta~.mae.hg. Yetki Belgesinin kalan siiresi kadar diizenlenecek, tiim ta~.macllar
iyin Deniz Taksi <;:ah~ma Ruhsat. her sene vizeleneeektir.
e) T~.mae. her y.1 TUHiM e ruhsatlanm vizelettirirken, arao;: kartmda yap.lmas. gereken
giincellemeleri beyan edeeek ve yapt.racakt.r.
(4) Deniz Taksi Ta~lmac.hgl Ara~ Kartmm Devir EsaslarI;
a) Ta~.mac.; deniz taksisini degi~tirebilir ya da UyUncU ki~ilere devredebilir. Deniz Taksi tek ba~ma
yeni sahibine ta~.mac.hk izni vermez.
b) Ta~.mac.hk izni devir ko~ullar.;
1) Deniz Taksi Ta~.mac.hg. Aray Kart., Deniz Taksi Ta~.mac.hg. Yetki Belgesi sahibi ki~iye
devredilebilecektir. Devir iyin iBB tarafmdan devir i~lemi bedeli ahnacaktlr. Soz konusu
bedel iBB Meclisi tarafmdan belirlenecektir.
2) Satm alman veya devir yoluyla elde edilen Deniz Taksi Ta~.macll.g. Arao;: Kartmm siiresi;
}> Soz konusu kart. edinen ki~inin Deniz Taksi Ta~.mac.hg. Yetki Belgesi sUresinden fazla
ise edinenin Deniz Taksi Ta~.mac.hg. Yetki Belgesi sUresi kadar kullamlacakt.r.
}>
Soz konusu kart. edinen ki~inin Deniz Taksi Ta~.mac.hg. Yetki Belgesi sUresinden az ise
satm alman veya devir yoluyla elde edilen Deniz Taksi Ta~.mac.hg. Arao;: Kartmm sUresi
kadar kullamlacaktlr.
(5) Deniz Taksi Ta$lmaclhgl Gemiadaml EsaslarI;
a) Gemiadamlarmda a~ag.daki ozellikler aranacaktlr.
I) Gemiadamlan Yonetmeliginde yer alan ~artlar. saglayarak Gemiadam. Yeterlilik Belgesi'ne
sahip olmak,
2) Deniz Taksi Ta~.maclhg. Yetki Belgesi sahibi Uzerine kay.th Sosyal GUvenlik Kurumu
belgesi olmak,
3) Gemiadamlan iyin Toplu Ta~.m Arael Kullamm Belgesi almalar. zorunludur.
b) Deniz Taksilerde yah~acak gemiadamlan iyin TUDES kapsammda "Gemiadam. Hizmet Kalite
Puam" uygulamas. gel'eriidir.
(6) Deniz Taksi Ta~lmaclhgl Ara~ EsaslarI;
a) Ta~.mac"lkta kullanllacak Deniz Taksi; tekne, makine, genel donanlm, can kurtarma, yangmdan
korunma ve yangm sondUrme durumu, seyir teo;:hizat. ve haberle~me sistemi, saghk ko~ullar.,
yolcu ta~.ma kapasiteleri, deniz kirliligini on Ierne donammlar. ile diger seyir emniyeti konular.
baklmmdan 'Gemilerin Teknik Yiinetmeligi ' nin ilgili hUkUmlerine uygun olacakt.r. ' Gemilerin
Teknik Yonetmeligi'ne uygun olmayan gemiye Deniz Taksi <;:ah~ma Ruhsat. dUzenlenemez.
b) Deniz taksi Gemilerinde her daim yah~lr vaziyette (iklimlendirme) sistemi (20-24 °C arahgmda)
olacakt.r.
c) Deniz Taksiler en fazla 12 (on iki) ki~i kapasiteli olmahd.r.
d) Deniz Taksiler 6 (alt.) metreden k.sa ve 12 (on iki) metreden uzun olamaz.
c) Geryek

ki~iler

ta~.mae.hk

~~~' T:J~"~mZ§:~~h~

f)

g)

h)

i)

j)
k)
I)
m)
n)

0)
p)

Deniz Taksilerin; adl ba~ omuzluklara, plaka numaraSl ile bag lama limam bilgileri kl~ aynasma
yazIlacaktlr. Bununla birlikte iBB, Beyaz Masa ve iTAKSi logolanyla san siyah ~erit veya san
beyaz ~erit giydirilmelidir.
Yo1culara; Deniz Taksiye giri~ ve ~lkl~larda dikkat edilecek kurallar, acil durumlarda can
kurtarma te~hizatmm kullamml ve gemiyi terk konulannda sesli ve goriinttilU bilgilendirme
yapIlacaktlr.
Deniz Taksilerde yolcularm gorebilecegi yerlere; Taksi Yonetim Merkezi ekranl, can kurtanna
ara~ ve gere~lerinin sayIlan-cinsleri ile bulunduklan yerleri belirten levhalar a~lk~a
goriilebilecek ~ekilde bulundurulacaktIr. Gemilerin Teknik Yonetmeliginde belirtilenler dl~mda
deniz taksilerde ozel yazl, ~ekil, sembol, tabela vb. bulundurulmayacaktlr. (iBB Reklam
Yonetimi MiidiirlUgiinden Rekliim izin Belgesi olanlar hari~)
Deniz Taksilerin; i~ tarafmda, yo1culann gorebilecegi yerde Deniz Taksi <;:ah~ma Ruhsatl ve
Ucret Tarifesi bulundurulacaktIr.
Deniz Taksi' de, Denize Elveri~lilik Belgesinde belirtilen yo1cu adedi kadar oturma yerleri yere
sabitlenmi~ olacaktIr. Koltuklarda emniyet kemeri bulunmahdlr.
Sintine atIklan; iBB Deniz Hizmetleri Miidiirliigiiniin belirledigi kurallar ~er~evesinde teslim
edilecek ve gerekli belgeler ibraz edilecektir.
Deniz Taksi ' nin i9i ve dl~l siirekli temiz, yolcu koltuklan rahat oturulabilir ~ekilde olacaktlr.
Deniz Taksilerdeki koltuklann yeri ve diizeni idarenin belirledigi ~ekilde olu~turulacaktIr.
Gemilerin Teknik Yonetmeligi'nde belirtilen can kurtanna, yangm, deniz kirliligi onleme
dokiiman ve te9hizatl yo1cu ve miirettebatm kolayhkla ula~abilecegi yerlerde ve her an kullamma
hazlr vaziyette bulundurulacaktlr.
Deniz Taksilerin yolculann gorebilecegi yerlerinde Beyaz Masa i1eti~im numarasml g6steren
bilgi bandl (sticker) yer alacaktlr.
Deniz taksiler, Deniz taksi Yonetim Merkezi (iTAKSi) tarafmdan ongoriilen gerekli te~hizatlar
ile donatllacakhr.

U<;:UNCUBOLUM
Deniz taksi Ta§lmaclhgl izin Belgeleri, Diger Usul ve Esaslar, Gemi Degi§ildigi
Deniz Taksi Ta§lmaclhgl izin Belgeleri;
MADDE7(1) Deniz Taksi Ta§lmaclhgl Yetki Belgesi Miiracaah i~in Gerekli Belgeler;
a) Deniz taksi Ta~lmaclhgl Yetki Belgesi alacak tiizel ki~ilikler i~in
1) iMEAK Deniz Ticaret Odasmdan ahnacak ticaret sicilinde Deniz Ta~lmaclhgl ibaresinin yer
aldlgl Ticari Faaliyet Belgesi,
2) Ticari sicil gazetesine kaYlt ve imza sirkiileri,
3) $irket merkezinin veya ~ubesinin istanbul iI slmrlan i~inde oldugu g6sterir beige
b) Ger~ek ki~iler i9in ilgili oda faaliyet belgesi,
(2) Deniz Taksi Ta§lmaclhgl Ara~ Karh Miiracaah i~in Gerekli Belgeler;
a) Ger~ek ve Tiizel ki~iler i9in Deniz Taksi Ta§lmaclhgl Yetki Belgesi,
b) ilgiIi mevzuat iIe i§bu yonergede beIirtilen ~artlan haiz, deniz taksinin maliki ya da kiraclsl
ohnak;
c) iBB Meclisi tarafmdan Deniz taksi Ta~lmaclhgl Ara~ Kartl i~in beIirlenen bedelin odendigine
dair beige.
(3) Toplu Ta§lma Aracl Kullamm Belgesi Miiracaah i~in Gerekli Belgeler;
a) Ta§lmacl gemisinde 9ah~tlracagl tiim Gemi adamlan i~in Toplu Ta~lma Aracl Kullamm
BeIgesi'ni sunmak zorundadlr. Bu beige Deniz Taksi <;:ah~ma RuhsatI diizenlenmesi doneminde
TUHiM'e sunuIacaktlr. Gemiadammm degi~mesi durumunda beIgeIer yenilenerek TUHiM'e
iIetiIecektir.
b) Toplu Ta~lma AraCl Kullamm Belgesi aImak i~in gerekli §artlar a§aglda Slfalanml~tlr;

I)

dli SiciI Kaydl (gemiadaml

i~in),

2) il Sagltk Mtidtirltigti tarafmdan yetkilendirilmi~ merkezlerden altnaeak psikoteknik raporu,
3) Gemiadaml Yeterlilik Belgesi Sureti,
4) ilgili meyzuatta gemiadamlan i,in ongortilen sertifikasyon (STeW) belgeleri,
5) KIsa mesafe telsiz ehliyeti,
6) Sosyal Gtiyenlik Kurumu belgesi,
(4) Deniz Taksi C;:ah~ma RuhsatI MiiracaatI i~in Gereldi Belgeler;
a) Deniz Taksi Ta~lmaelltgl Yetki Belgesi,
b) Deniz Taksi Ta~lmaelltgl Aray Kartl,
c) Deniz Ta~lmaeIlIgI yaptlgma dair gtineel Tieari Faaliyet Belgesi,
,) Gemi Tasdiknamesi yeya Baglanma KiitUgti,
d) Tonilato Belgesi,
e) Denize Elyeri~lilik Belgesi,
f) ilgili meyzuatlannda ongoriilen yolcular, ti,tineti ~ahlslar ye gemiler i,in istenen sorumluluk
sigorta poli,eleri.
g) Kimlik Fotokopisi ye I Adet Vesikaltk Resim,
g) Odeme yaplldlgma dair dekont.
h) iBB Meclisi tarafmdan belirlenmi~ ruhsat bedeli odemesi yapIldlgma dair beige.
Diger Usiil ye Esaslar
MADDES(1) Deniz taksi Deret Tarifeleri: Esnaf Odasmm teklifi ile iSTESOB tarafmdan haZlflanan tieret
tarifeleri UKOME' ye sunulmak iizere TUHiM' e gonderilir. TUHiM bu teklifi degerlendirerek
UKOME' ye teklif eder, UKOME'nin alaeagl karar Taksi Yonetim Merkezinee uygulamr.
(2) UKOME, deniz taksilerin dl~ silueti, rengi ile i, dizaym ye teknik ozeliiklerine dair kriterler ortaya
koyabilir. Ta~lmaellar, bu kriterlere uymak zorundadlr. Belgelendinnede ye beige
giineeliemelerinde bu kriterler esas almaeaktlr.
(3) UKOME, ara, kartl ye ruhsat yerilmesi siireylerinde yeya yeni bir standardm belirlenmesi
durumunda, ongoriilen gerekliliklerin yeya deniz taksilerin soz konusu standartlara uygunlugunun
yerine getirilebilmesi iyin, ta~lmaeIlara gerekli halierde uygun siire yerebilir.,
(4) Otomatik iskele Sistemi (OiS)
a) Otomatik iskele Sistemi, TUHiM ee gerekli gortilen iskelelere kurulaeaktlr.
b) Otomatik iskele Sisteminin kurulaeagl yerler TUHiM tarafmdan belirieneeektir.
c) Otomatik iskele Sistemi, iTAKSi ye BELBiM'in ula~lm sistemleriyle entegre olaeaktlr.
Deniz Taksi Degi~ildigi YapIlmasl ile ilgili Esaslar
MADDE9(1) Ta~lmael meyeut deniz taksisi Gemilerin Teknik Yonetmeligi'nde belirtilen
kaydlyla ba~ka bir deniz taksi ile degi~tirebilir.

~artlara

uygun olmasl

DORDUNCii BOLUM
Denetim, Toplu

Ula~lm

Denetim Komisyonu, YaptIrlm Gerektiren Fiiller, Uygulanacak
YaptIrlmlar, itiraz

Denetim;
MADDE 10(1) Deniz Taksi Ta~lmaclhgl Yapan Ger~ek veya Tiizel Ki~i1erin Uymasl Gereken Yasal
Zorunlululdar
a) Ta~lmaellar, gemiadamlarl ye gemiler i~ bu yonerge hiikiimlerine gore a~agldaki kurum

g~""

b;, , y.d.

;~:~~9' ~

~

"/ - .

1cI ~:~

ilgili Liman Ba~kanhklan
Sahil Giivenlik Komutanhgl
TUHiM
Belediye Zabltasl,
iMEAK, iSTESOB ve Esnaf Odasl (i~ denetimi yaparak tutanak diizenleyip gerekli haJlerde
ilgili resmi kurumlara bildirirler).
b) Yaptmmlar; 618 saylil Limanlar Kanunu, 4922 saYlh Denizde Can ve Mal Koruma Hakkmda
Kanunu, 5326 saylh Kabahatler Kanunu, 1608 saylil Kanun, 5237 saylil Tiirk Ceza Kanunu,
4207 saylil Tiitiin Uriinlerinin Zararlarmm Onlenmesi ve Kontrolii Hakkmda Kanun ve
yonetmelikleri ile diger ilgili mevzuat ~er~evesinde uygulamr.
c} Yukanda belirtilen kurum ve kurulu~lar, i1gili mevzuatta ongoriilen miieyyidelerilpara cezalanm
uygular ve teblig eder. itirazlar, ilgili mevzuatlannda ongoriildiigii ~ekilde yaplhr.
1)
2)
3)
4)
5)

Toplu Ula§lm Denetim Komisyonu;
MADDE 11(1) T~lmacl veya gemiadammm bu yonerge esaslanna aykm tutum ve davram~lan nedeniyle
diizenlenen raporlann degerlendirilmesi, yonergenin uygulanmasl nedeniyle dogabilecek
ihtilaflann ve anla§mazhklann incelenerek UKOME' ye sunulmasl, yine yonergede tarif edilmeyen
hususlarda yapliacak i~lemlerin belirlenmesi ve UKOME' ye sunulmasl i~in; TUHiM ' den 3 (ii~),
ilgili Liman Ba~kanhgl'ndan 1 (bir), istanbul $ehir Hatlan A.$.'den I (bir), Sahil Giivenlik
Komutanhgl'ndan I (bir), EsnafOdalan Birligi'nden 1 (bir) ve Deniz Nakil Vasltalan'ndan 1 (bir)
iiye olmak iizere toplamda 8 (Sekiz) ki~iden olu~an bir komisyon gorev yapar.
(2) Komisyon Ba~kam TUHiM Miidiirii olup, kararlar oy ~oklugu ile ahmr. Ba~kanm oyu e~itlik
halinde ~ift saYlhr.
(3) Komisyon en az ayda bir rutin olmak iizere, ihtiya~ oldugunda TUHiM'in ~agnsl iizerine toplanarak
onceden belirlenmi~ olan giindemdeki konulan gorii~iir ve karara baglar.
(4) Komisyon, i~bu yonergede yer alan yaptmmlara itirazl degerlendirir ve karara baglar.
(5) Toplu Ula~lm Denetim Komisyonunun sekretaryasml TUHiM yiiriitiir.
Uygulanacak Yaptmmlar;

MADDE 12(1) Bu yonerge hiikiimlerine aykm hareket edenler hakkmda diizenlenecek zablt tutanak ve raporlar

dogrultusunda Deniz Taksi Ta~lmaclhgl Yaptmm Cetvelinde belirtilen hiikiimler uygulamr.
(2) izinsiz ta~lmaclhkta kuJlamldlgl tespit edilen Deniz Taksiler ta~lma hizmetinden men edilir. Deniz
Taksi C;ah~ma Ruhsatl almmadlgl siirece ~ah~malarl yasaklIr.
(3) ilgili Liman Ba~kanhklarl, Sahil Giivenlik, iBB TUHiM denetim ve iBB Zablta ekiplerince yaplian
denetimlerde Deniz Taksi C;all~ma Ruhsall olmadan ~ah~tlklan tespit edilen ara~lar hakkmda,
gerekli cezai i~lem uygulamr.
(4) Yaptmmlar Deniz Taksi plakalanna kesilir.
(5) Deniz Taksi Ta~lmaclhgl YaplInm Cetvelinde yer alan miieyyideler 0 yli i~in ge~erlidir. Her yli
yeniden degerlendirilir.
(6) Deniz Taksi T~lmaclhgl Yaptmm Cetveli, ta~lmaclhk esnasmda yonergede belirlenen kuraJlara
uymayanlara uygulanacak yaptmml gosteren cetveldir. Bu yaptmmlar, TUHiM ve Toplu Ula~lm
Denetim Komisyonunca verilir. Yaptmmlar, TUHiM tarafmdan ilgilisine teblig edilir.
Ge~ici

Madde;

MADDE 13(I) Deniz Taksi Ta~lmaclhgl Ara~ Karh'nm Mevcut Ta§lmaciiara Ucretsiz Verilmesi Esaslan;
a} Deniz Taksi Meveut Ta§lmaciian Belirleme Komisyonu
I} Toplu Ula~lm Hizmetleri Miidiirliigii
2} Liman Ba~kanhgl
3} Deniz Ticaret Odasl
4} Deniz Nakil Vasltalan EsnafOdasl
5}
Hatlan A.$. Genel Mildilrliigii

Yukanda belirtilen temsilcilerden olu~an komisyonun karar verdigi ta~lmac!lar, mevcut ta~lmacl olarak
kabul edilecektir.
b) Mevcut Ta~lmacIlarda Aranan Sarttar
I) Deniz taksi Mevcut Ta~lmac!lan Belirleme Komisyonu, a~aglda belirtilen ~artlar ve ilgili
UKOME kararlan ,er,evesinde degerlendirmelerini yapacaktIr:
a) 08.02.2018 Tarihinden once, boyu 6 metre ile 12 metre arasmda, kaptan hari, yolcu ta~lma
kapasitesi olan (komisyonca yolcu gemisi olarak kabul edilebilen) gemi sahibi olmak,
b) 08.02 .2018 Tarihinden once ticari faaliyetini mali kaYltlarla belgelendirmi~ olmak,
c) 08.02.2018 Tarihinden itibaren 120 gtin i,erisinde mtiracaat etIni~ olmak,
Sartlarl aranacaktIr.
c) Yukandaki ~artlara uyum saglayanlara Deniz Taksi Ta~lmaclhgl Ara, Kartl ticretsiz olarak
verilecektir.
,) Mevcut ta~lmac!lann haricinde 10 Yllhk Deniz Taksi Ara, Kartl i,in yeni ba~vurularda iBB
Meclisinin belirleyecegi bedel esas almacaktlr.
Yiiriirtiik

MADDE 14(1) Bu yonerge UKOME kararml mtiteakip iSB Meclis kararmdan itibaren ytirtirltige girer.
Yiiriitme

MADDE 15(1) Bu yonerge htiktimlerini istanbul Stiylik~ehir Selediye Ba~kanhgl adma Toplu Ula~lm Hizmetleri
Mlidtirltigli ylirlitlir.
Yonerge Eki

MADDE 16(1) Deniz taksi

Ta~lmaclhgl

Yaptmm Cetveli,

i~bu

yonergenin ekidir.

DENiz TAKSi TASIMACILIGI VAPTIRIM CETVELi (Vonerge Eki)
2. lH.LAL

I. tuLAL
iHLAL KONUSU

NO

T&ljlmlclhk ruhyet! s'fu,nda
all.:ollu olunmul dUfumunda,

Yll.lh ihtar ... cr il ir.
Aynca so bizl1lel k~lite
puam hs mt lSI
U '

2

TaSlmaclhk faaliyeti esnumda
Uyu~tUfUCU ve uyarlCl madde
kullamlmasl dutumu nda,
Toplu Ta Jlma Ariel Kullanlm
Belgesi olmBdan
~h$llfllmuil~ah'llm:1.5l durumunda

4

ISliap haddinden fazla yolcu
ta$lI\ml5l ve lyakll yoleu limak.
Deniz IraliAini lehlihye $Oheak
$ek ilde Deniz T.aksileri Kvk ve
idare e1mek, " Denizde \Iusmay!
Onleme Ku rallal1""" I.Ivmamak.
Liman BI$hnhgl ve UKOME
tlTlfmca belirlenmi, Deniz Tlksi
bflAlanma yerlen hllticinde bekleme
ve bflnnma yapmak.
Deoiz Tmi i~nisinde SiglTl

7

i~ilmez ibueli levha umamak,

,

Y,lhk Cah~ma Ruh$llh Deniz Tlks i
sah ibi ger~k ve Iilzel kililnin
Beled-iye Meclis! ve UKOME'nin
IIdl~; kar.rlar. uymamak,
Deniz Taksilerin i~ temizliA inin
yapl lmaml J olm15I, dO$cmclerinin
Ylrtlk VI: kirJi olmu!
C;.h~ma

10

TUHIM' den Deniz Tak li
Ruhsal l a lm.dan ~h$m.k

11

HUllrh, baJ.amsLZ, ~evreye urlr
veriei. gu~ltil ~lk.,.n ve eg~o~ gaZl
y.ayan ta$~lar ile t~Lmac,hk
yapilmul durumund ••

12

T~ll iardl Toplu UIa$Lm YOnel im
Merke:zi ile uyumlanml$ .T8~ lak ip
ve klllIle/li lislemleri
eahslIf,lmamUI durumundl

uJamr.

yu,h [Mar verilir
AynCil 50 hizm el hlite
puam kesintt~l

uYllu!anll
1 8)

~ure

lie izm belgUI
geria lm,r

20 H17.mel Kalile Puam

Gemiad lm,

Ta"mlC'

6 Ay siife ile Toplu
TIs, ma AllIe. Kullamm
Belges,geri Ihmr.

I Iy sCire ile ilglh Izin
Belgcsl gen thnlf

5 y,1 silre ile Top lu
Aracl Kullamm
Belgesi gen alinlf.

Ta~lma

Toplu TII.Slm8 Arac i
KuHanlm Belges i alana
kadar laS'1 kullanmaklan
men edHir.

Kesintisi uyguJamr

30 Hizmet Kalile PUl m
Kesimis i uygullmr

10 Hizrncl Kalite Puanl
KHinlisi uygubmr.

20 Hizmel Kalile Puam
Kesinli5i uY8ulam r.

20 Hizmel Kalite PUBnl
Kesmlisi uygulamr.

30 HlZmet Kahle Puam
Kes inlisi uygulamr

IS HlZmet Kaine Puam
Kesmllsi uygulamr

25 HlZmet Kalite Puam
Kesinlisi uygulamr .

30 fhzmtt Kaine Puam
Kesim isl uvguhnu

50 Hizmel KIIlile PUBm
Kesinlis i uygul3mr .

]0 H izmel Kalnt' PlliIm
Ke~inl l M uygulann .

20 H izmel Kal ite Puam
Kesinl isi uysulanlf.

S6z konusu durum
diilelhlene hadar Denl?
TaksJ Anu; Kanl gerl
ahmr
PeriyodLk (ckran

)llpllana kadar 11gih
ta.jmn i1l!ui lZin belgesl
ser! ahmr VI!: 5 h,zmet
kalite puaR' kes.nlisi
uygulamr.

5 hizmel kahle puam
kesintlSi uygulanlr.

T'~lIlarda

Toplu UIa$lm YOnelim
ile uyum lanm!$ Ifl~ I.kip
ve klme/ll 5istemleri
bulundurulmalTUlsl durumunda.
Mer~ezi

"

"
17

18

"

Ta,lmaclilk fuliyeli esnlSlOda
gemiadlml tar.flOdan
vt ya gO~ yumulan
rl.J:i~sel taciz olmasl durumunda.
TI$ImJ.clhk faal iyeli esnaslnda
gemiadamlllnlflOdan
ger~kle$lirilen VI )"I gllz yumulan
Psikolojik Tlciz ,·elya Nefi"et (lfk~"
dinse~ vb. ) ~eren kon~rnallr
01m.aJ! durumunda.
Giin i~iode lamamllnan hizmet
,nllarlO(!a Tl$lllarm beklemek
rorunda oiduAu sitre1erde bekleme
'mac'yla iskelelerde herintle deniz
lrafili Ikulmllan durumund.
ger~kl~tirilen

T~ll larda yolculan ve ~evreyi
rahalslt edecek 1Ckilde yilksek sei]i
miizik vb. dinlenilmesi durumunda.
T~lmaclhk estUlsl nda (gemiadaml
ve yolcu!1Il" dlhil) ligan. liiliin ve
troiin mamullcri ku118n lima sl ya da
kul1amlma!lOa gO z yumulmUI
durumunda.
Ta,lliarda Toplu Ulallm YOnelim
Merkeziyle uyumlanm'1 al"l~ lakip
ve kamer. sislemleri hariciode clbaz
bulundurulmu. ve kullamlmasl
durumunda.

J ay sUre ile uin belgesi
gen .bmr.
Son H Ulmel Kllile Puam
loi:esmu$ I " Ihlal Tekrar
!)J~· IS' ~eklinde hizmel
kahle puanl uygubinlT.
Son H izmel Kalile Puam
Ke~in{isi ~ Ihlal Tekrar
Si~'SI $Ckllnde hizmel.
hlite Duan, IlVllulamr.
Son Hiunetloi:alile Puam
Kesintl'll w Ihlal Tekrar
SIYISI ~khnde hizmet
hlite pual\] uygulanlt.
Son Hizmel Kllile Puam
Ke\omu ~ L . Ihl.l Tekrar
51),151 $Ckhnde hizmet
hlil~ uan, uVRu lan!T.
500 Hizmel Ka lile Pual\]
Kesintisl w lhlll Tekr.r
SaYls, ,ckhnde hlzmet
)...alile pUln, UHtulamr.
Son llizmet Kalile Puam
KesinliSI){ Ihla l lekrar
SaY'SI $Cklmde hizmel
kalile Du.m u ulanu
Silz konusu durum
diize1tilse dahi Deniz.
Tabi An,,; Klrt! I 4)·
siife boyuoca venl.mez..
Pcriyodik lekran
)apJlana I<adar Ilg,ll
Iaillm ilgili I.J:II\ bellle.<J1
Be'l.ahn" ve son hlzmet
kl lite pUln ' kesmtlS!lf
ihl.l tmar sa}'lSl
$Cklinde hlZmet !.:alile
UBOI u ulamr.

Merktzi ile uyumlanml$
II1lIC takip VI: kamera

iht~r

Yerilil'.

S y,l silre ile Toplu
Arael Kull am m
Belgesi ger; alll\l1.

I y!1 sCire ile ilgili h i" Belge~J lIui Ihnlf.

Ta~,ma

Toplu Ta~lma Arnel
Kullamm Belgesini alsa
dahi 3 ay sure ile 13$11
kullanmaktan men
edilir.
Son Hizmel Kalile Puam
Kesintisi ~ ihlal Tekra r
S.ayJSI ~ekl inde hizmet
kaJ ile pua nl uygulanlf.
Son Hizmet Kalile Puam
Kesi nt ~, ~ ihlal Tekrl r
SaYL'" $Ckl inde hizmet
ka lile uan, u ula n1f
Son Hiun el Kalile Puam
Kesinl isi ~ i hlal T ekrlf
Say lSl $Cklinde hizmet
ka lile pua n, uygulamr.
Son Hizmet Kalile Puam
Kesinl isi w ihla l Tekra r
S'Ylsl $eklinde hiunet
ka lile uanl u ulanlT.
Son H;zm el Ka lile Puam
Kesinlisi ~ ihlal T ekrar
SayLSI ~ck!inde hizmet
kalile puam uygulamr.
Son Hizmet Kalile Pua m
Kesinlisi ~ ihlal Tekrar
SaylSL , ekl inde hizmcl
kalile 113m u Ula01r.

6 ay "lIre ,Ie izin belgesi geri Ihnu.

3. Tekrar ve sonns! ihblhnde Son Humet Ka hle Puam
Kesintisi )( Ihlal Tekrar 5.aY I~1 ~eklinde yapl".!m uygulamr.

3. Tekrar ve SOlU"a~1 Jhl81inde Son Hiunet Kalile Puam
Kesint is i w Ihlal Tekr.. S.ylSl ~ekl inde yaphnm uYl!ul~ntr.

3 Tekrar ve SOt\l"U ' ihll iindc Son Hizmel Kahle PuaDl
Kes lDl l\ l w Ihl.1 Tekrat Say~! $eklinde Ylptlflm u"gulamr.

3 ·reku r ve 50WIS! ihl~ hnde Son Hizm el Kahle PUll\]
Kesml is, w Ihlal Tekar SayISl ~ekhnde yaplulm uyguhmr

3. Teklar '"e sonras, ihlalinde So n Hizmet Kalile Puam
Kesinlisi w Ihl~1 Tekrar SaYlsl l~khnde yapuflm uyguldmr

3. Tekrar ve sonrasl ihlalinde Son H'"UII<:I Kalile P UlIm
Kesiolisi ~ Ihlal Tel.:rlr SaYlsl $el.:linde Ylpllrlm uygulamr

J. Tekrar ,·e $onrUL ih lalinde Son Y.tptLi lm Silresi w lhlal
Te ~ r~ r

Son lliunet kal ile puan,
kesintisi x ihl.l lekrar
say's' ~cklinde hizmel
kalile puam uyguiamr .

Sly's, teklinde yapllfJm uygula01r.

Periyodik Id:. rlfl Y'pllana. lad.. ilgih Ia$lun Llgili izin
belgC1li geri IhOl. ,"e son hizmet hlite puam k-eslnlisi x ihJal
tekrlf saYIS ' ,ek linde:. hlZmet kllile puam u) gularur.

Son hizmet h lile pUILn '
kesint isi x ihJ<l lleknr
saYIS i $eklinde hizmet
lealile pua.m uVS/.ulamr.
Toplu Ulailm YOnetim
,Ie u)'Umlanm!~
anll, tmp ve .,amCla
Si$U:m!ClI buluodurulBIUI
IuIdlr h .m Belge!o Lgeri
Ilhmr "e son h,zmel
hhle puam ktlotnlisi "
ihlal tekrdr saY ISI
$ekhnde 111zmet hlile
OUdm uvltulanlf.

sistemlen bulundurolana
kadar bin Belgesl geri
ahmr ve 20 hlzmet hlite

Yaz,h

6 Iy silre lie ilgiE Izin BeJgesJ ger; ahmf.

M~kC7.!

puam u),gulllmr.

14

8elgesi gen ahnll

20 hi~me\ hllle puan'
kesi nlls i uygulan"

Toplu UIa$lffi Yonetlm

13

6 ay silre ile ilgi h b.m

2 yll SCire ile Toplu
TII,ma M e, Kullamm
Belgesi geri Il ml1

loplu t1Lt$,m YOnet im MerkeZl ,It uyumlanm!$ ara~ takip
'c hmerl ,islemJeri bulundurulalUl kadar hin Belg~1 geri
ahmr ve so n hizmet hlilt puam kesintisi" Ihlalle~rar
say'SI leklinde hizmet l .hle puam uygulamr.

Aynca 50 hizrne! kalite
puam kesmtlsi
uygulamr.

Top lu Ta$lma Arnel
Kullanlm Belges i iplal
edilir ve S y,l sure ile
beige dii7.enlerunez.

3 .y S'ttt" tie lZin belgesi
Ben ahnlf.

Toplu Tqllna Araci
Kullanlm Belgesi iptal
edilir ve bir daha
dii:zenleomez.

YaTJ h Ihrar vo:nhr.
Aynca 50 Hizmel Kalite
Puam Kesmtisl
uygulamr.

Toplu T~mm Araci
Kullamm Belgcs i ipt.1
edil ir ,·e 3 ay siife ile
beige dii:zcnlenmez.

3 Ay sure ile Ilgili Izin
Beliesl gell ahmr

Top lu Ta~101II. Arac i
Ku llan lm Belgesi ipla l
edilir ve I y,l silre ile
beIge diizenleomez.

6 Ay suro) He HSili izlO Belgesi geri ahnlf.

10 Hiunet Kalile P uan,
Kesintisi uygulamr

20 Hizmel Kahle Puanl
KesinliS I uygulamr

Son HlZIIlel KlIhte Puam
Kcsintisi ~ Ihla l Teknr
S' }'ISllekhnde hizmet
ulile puanJ uygulanlf.

Son Hizmet Kal ile PUll"'
Kesinlisi " Ih lal Tekrar
Sa}'!sl ~klin de hizmel
ulile puam uysulamr

3. Temr ve $GllraSl ihla linde Son Hiunet Ka lile Puam
Kes int isi " Ihlal Tekrlr SaYH! $ekhnde yapt,,!m uygulan'r.

10 Hiunel Kalile PuanJ
Kesinlisi uygulamr

20 Hizmet KlI lne Puanl
Kesinlisi uygulanll

Son Hizmet Kalile Puam
Ke~l!1ti~1 _ lhlal Teknlr
SIY's, ieklinde hizmet
kllite.puanl uysula nlf.

Son Hizmel Ka lile PUlm
Kesmlisi)( ihlal Tekrar
Say's, ~eklinde hiunet
kalile puam uygulamr.

3 Teluar ve sonTlS' illlalinde Son Hizmet Ka lile PUlln,
Kcslm", w Ihill Tekl"lr SaylS! ~eklinde yapunm uygulanlr.

20 H iunel Kalile Puam
Kesintisi uygulamr

30 B izmel KlIl ile Puan,
KeslOhsi uygulamr

Son Hizrnet Kalile PUlnl
Kui nl isi w Ihlal Tekrnr
SaYls! $eklinde hizmel
hlilepuanl uygulanlf

Son H izmet KlIl ile Puam
Kesinlisi ~ ihLaI Tekrar
SaYlsl ~eklinde hizmel
kalite puam uygulanlr.

3 Telonr ve 50naSl ihillinde Son H izmet Kalile Puam
Kesiniisl w Ihla l Tekr.. SI~ I ~1 ~eklinde yBphnm u)g ulamr.

10 Hizmet Kahte PUlln'
Kesmlisi uygulamr.

20 HiJ:mcl Kalile Puanl
Kesinlisi uYiula mr

Son Hizmet K..Jhte F UlIm
Kesinlisi w Ihlal Tekrar
SaYI" $eklinde hizmet
ulile pua", uygulamr.

Son Hizmet Kalile Pua.nt
Kesinlisi w ihlal Tekrar
Say,s"eklinde hizmcl
kal i! e puant u~gJ'l911T.

3. Teknlr ve SQIU"IISI ihlalinde Son Hizmet Kalile PU4m
Kesintisi" Ihlal Tekrar S' YJSl1ekhnde yapllnm uygulamr .

0-\.~ 8/i
(10/12)

6.y sCIre ile izin

belge~1

geri ahmr

20

"
22

23

24

Z5

Tqnlard. O~el yu~ ~kil. sembol
siYlSi llIlbleru, t,bela vb.
bulundunllmu, ( Reklim Itin
Belges i Ala nl.t Vf: yOnerge gereli
zorunlu olan )'Ill , ~kil sem bo l.
labela "b. b~l durumuDdl.
Toplu olarak eylem ve J:551eri
y.para k t.i,macIIIAI ve IrlnAi
Ibumak, durdurmak , T'$ lI ile
birlikle gOSteri yapmak. kamu
dlizcnin i "e otoritesini s.arucak vb.
eylemler~e bulunmak.
Tilimaclhk faaliyeti eSnls lI\da
kamu gt!\lt'Vi ~I pmamn bilin ci ndc
o lunmamUI ve yokulara kaba·
neukelsu; davraml mu. durumunda,
Ta,lIlarda Alo 153 Beyaz Mau
lelefo n num aflS1D1 gliSleren bilS i
blind. (r;.Lhrlma) bulunduru lmamas,
duntffiunda.
UKOME larlf,ndan belirlenen
Deniz Tabi dura klannd. ; deniz
Iraf"inl aksalacak, can ve ma l
gllvenliA;ini tehlik eye dil11lrecek "e
iskele alamna gayri nwm ;
yafla limasl dwumunlla.
Den;:!: Taksi TI1LIIUlC lhiji Ruh$l.ll ve
Toplu TqLml Aflc, Kul t.n,m
Belgesi iorevli ltf ,,,. f,ndan talep
cdil mesi halindt ibraz tdilmemtsi
ve denelim gOre\'lisinin gOrevini
)'Ipmas,nln enllellenmes i
dUl11munda .

10 Hi..... el K..lne PUlln,
Kes,ntis, uygulanlf.

10 Hotmel Klo hte PlIlm
Kesinllsi uygul.lnlr

I Ay sure ile ilgili !zin
Belgest get i ahmr.

40 ~lIzmel K.lne Puanl
Kes ll\lISI uyg ulamr

10 Hizmet Kalile Puam
Kesintisi uygu llmr

20 HlZmel Kahte Puanl
KeS lnllSI uyg ulan",

10 Hizmet Ka lile PUl n,
Kesintisi uygulamr

10 Hiz mel Kahle Puam
Kes inli,i uygu lanlf

Son H i~mel Kllile PUlln,
Kesim isi " Ihla l Tekrar
SaylS' teldinde hiunel
kalne puam uygullmt .

Son Hi~mel KaIne PUilm
Kes inlis, " i hlal Tebar
Say,s l ~k linde hlZll\el
kal ile puan, uygulamt

3 Ay soire ile Toplu
ArlCI Kullamm
Belgesi geti a linlr

Son Hiunel Kalile PUilm
Kesinlisi x ihlal Tekrar
SaY.SL ~ktmde hIl;mel
ka lite puanl uygu ll nlr.

Son Hiunel Klolite PUlnl
KeS lnt i~, ~ Ihlal Tekrar
51YI51 ~eklinde hizmet
kalile puan, uy~ulamr.
Son Hizmet Kalile Puam
Kesint isi ~ !hl.1 Tekra r
SlylS I ,ek linde hlzmel
ka lil~ puan, uys uianll .

SOD Hizmet Kalile PUlm
Kesinl isi x ihlal Tektar
Say's, §eklinde hizmet
h lile puam uYll ulan lf.
Son Hizmel Kalile Pua m
Kesintis i x Ih lal Tekrar
Say's, ~eklinde hizmcl
kal ile puam uygulamr.

la~,ma

10 H12.mel Kalile Pu~m
KCl intisi uyguianll

20 Hotmet Kahle Pua m
KesLntisi uygUlal\lf

Son Hilmet Kl.lile Puam
Kesinlis , ~ Ihla l Tekrar
SaYISL tek hnde h,,:tnCl
kline puanl uygulamr

Son HiWlet Kalite Pua nl
Kesinl is i ~ ihlal Tehlr
SaYls, ,eklinde hiWlel
kalite pUln, uygulamr

20 Hizmel Kai ne Puam
Ke~mtisi uygulamr.

40 Hizmet Ka hl e Puanr
Kesinlts, uYiulamt

Son Hi:tmel KaIne Puan,
Kes inlisi ,.. !hlal Tekr:ar
Say,s. ~khnde hivnet
hlne puam uyguianrr

Son Hivnet Ka lile PUlm
Kesinl isi " lhla l Tekrar
SaylSl ,eklinde hi:tmet
kalile pua m uygulamr

Son H':tmet Kalile P uanr
Kesintisi x Ihla! Tekral
SaYl~' $ekhnde hizmet
kJ lite Duanl uY.IIulamr.
SOD Hil:mC1 Kalite: Puam
Kesintisi ~ ihLaI Tekral
Say,s, ;eklinde hizmel
k,li,e uam uygula n, r.

Son Hizmel Ka ine Puanr
Kesinlisi" i hlal Tekrat
SaylS' ~ekl inde hizmet
kalne nuan, UYllulanLr.
So n Hizmel Kalile Puam
Kesimis i ~ I hla l Tehar
Say's, $ek linde hi2.nlet
hi nt puan, uygu lamr.

Son Hizmet Kaille Puan,
Kes in liSI . I hla l Tek fl r
SaylS, ~ekhnde hil-mel
k. li\", puam uygulanlf

Son Hizmet Kalite Puam
Kesinlis i ~ i hlal Tekrar
Say'si ~ekl inde hizmel
ka lile puan, uyguLamr.

Son Hizmet Kl.lile Puam
KeS tnh~' " i hlal Tekflr
Sayls, : ekhnde h12.met
u lilc POim uYJ!.ul.i.n'T.
Son Hizmel Kaine Pl!io m
Kesintis; x ;hlal Te\.;w
SI),'SI $t=ld inde hl%Jllet
ka lite puan, uygulamr.
Son Hiunet KaIne PUl m
Kesinlisi M I hla l Tekrar
SaylSljekhndc htzmet
kali' e nUln, UYllulamr.

Son Hizm et Kalite Puam
Ktsinlisi" i hlal Tekrar
Say's, teklinde hizmet
kli ne lluam uYll.ulamr.
Son Hizmel Kalile PUllnL
Kesinlisi" ihlal Tek....
SIytSL ~klinde hizmet
kalne puam uygulamr.
Son Hi2.met Kaine PU""
Kes inlisi" !hLaI Tekrar
Say,sl ~klinde hizm el
ka lilc puam uYllu llmr.

26

Gemiadamlan TUzOAOne UYllun
K,hk - k,y.fel uYlLula masma
uyulmallUlSl dW\lmunda,

10 H!Uncl Kaine Puam
Kesinl1S1 uygulanlT

20 Hizmel Ka lite Puam
Kesinl isi uygullmr

27

Tailmaclhk hizmelinin
yap,lmlnlU I, yolcu \feY' yolculuk
aynnl l Ylp,!mul durumund.,

25 HIZJ\l et Kalite P uam
Kesml;si uygulamr.

50 H12.mel Ka llle Puam
Kes;nlis i uygulamr.

28

Ta~tt larl yolcul.nn ca n gllvcnJig ini
lehlikeye dO,Otecck 6zellige $8hip
yan ,c,. parlaYlc" pall.lY 'Cl, k'rlelici,
kesici vb. ma l~emeler ile \lJ ,ma
ka(esi olmayan evcil hayvan
Ihnmas, durumundl.

10 Htzm cl Kahte Puam
Kcslnt 's, uygulamr

20 Hizmel Kalile Puam
Kes intisi UY8 ulamr.

29

I;lgtnklnhk )'1lparlk veyl
klakMlnlkampilialzil t.larak yolcu
~glfLlma$' durumunda,

10 Hizmel Ka lite Puam
Kes intisl uygulamr

10 Hizmci Kahle Puam
Kes inllsi uys ullntr

Tii rk~e

30

ve l nailizce olarak
haztrlanml' OCtet llri fnm;n, IqnlJ\
e:onlnilT bir yerinde
bulundurulmallUls , durumunda.

10 HLl:met Klolne Pua m
Kesinl1si uygulamr

10 Hizmel Kaine Puanl
Kes intisl uygullmr

3I

UKOME untfmdln belirlenen UQ"et
tarifesi d ~, iicrelillep edilmtsi
dUl11lDunda.

IS Hizmel Kalile Puam
KesintlS' uyguianll

so Hizmel Kaille Puan,
Kes,ntiSI uygu lln tr.

10 Hizmel KaIne Puan,
Kesintisi uygubnLr.

10 Hizmel Ka ille Puanl
Kestntisi uygu lanlT.

Son Hizmc' Kahl e Puam
KCSln,is, " i hlll Te\.rlr
S'YISI fcklinde h'ZnlC1
h!ile puanl uygulamr

Son Hizmet Kalite Puan,
Kes inlisi x !hlal Tekrar
Say'sL $eklinde hizmci
kalne puam uygulamt.

10 Hizmet KaIne P"",m
Ke~lJ\' isi uygubmr

10 Hizmet Ka hle PUI"'
Kesinlis i uYllulan tr

Son Hi2.llle' Kal ile Pu~m
Kcsinlisi " i hlal Tekrdr
SaYlsl ;cktmdc h,zmel
blite pUln, uygulamr.

Son Hizmet Ka lile Poam
Kes inlisi x Ihlal Tekrar
Say,s , ifek linde hizmci
kalile pUlm uygu lamt.

10 HlZmet Kalite Puam
Kesinusi uygulanll".

10 Hizmet Ka lile Puam
Kesmt is i uygulamt .

Son Hi:tmtt Kahte Puanl
Ke, inl,si .. i hlal Tck rar
SaylSI ~ck[ inde hizmel
blile puam uygulantr.

SOD Hizmet Kalile Pua n,
Kesinlisi x i hlal Tekrat
SaylSl ~eklinde hi2.met
kalite puam uyguianlf.

!Ig,h kanunda belirt ilen
htuuslara uygun ~lt
kulbmlana kaelar ilgih
!.lin belgeslSeT, limit

-

!Igili hnund. belinilcn
husus lara uygun arar;.
kullanana kadar ilgili
izin belgesi geri .hnor

Soz kODUSU durum
dlizeitilcllC ilgili izin
belges i geti ahmr.

-

37

Deniz Tabi i~inde kollUklar Iyn,
koltuk ebad, ve ko ituklar lraSI
mesafe aflhll ra hat
oturulabilir/8~,'ebilir ,ekllde
olmamas~ emniyel kcmrdnin
bulunmamasl durumunda,

10 Hizmet Kalile PuanL
Kesin tisi uygulamr.

10 Hizmet Kahle PUln,
Kesintisi uygu lantr

38

a~mayln u~lIun

9 agaj boyutunu ve isli.p haddini
olan eJyad.n i1Ctel
lalep cd ilmesi duntmunda.

)0 Hizmct Ka!ite Puant
Kn,nlisi uygu lantr.

20 If izmet Kalile Puan,
Kes intis i uygulamr.

39

Mestfe v( ,ya Ir.lik yogunlugu
bahanesi ile )'Oleu ~lfllartna ccvap
vermeme duntmunda ,

S Hizmet Ka Ine Puam
Kesinl'si uygulamr.

10 Hitmet Kahle Puan,
Kesintis i uygu lamr

32

33

34

3S

"

Tqlmaclhk esnas,nda 11,11 ~
s 'cakltg,nln 20-24'C degerler i
I flsmda kalmu, i~in !SlIma ya da
soAul1T\ll sislem inin (kl'lIUl.
havalandtrma) I;ah$lInlmamu,
durumunda,
Tain i~ Slcakltgm, gOSleren.
yolcular taraflndan raha tltk la
gOriilebilecck eleklronik lennomelre
bulundurulmamu, durumunda.
Tallltn ir;. 1arafmda ; gOrmt engelli
yo1cular i~iD, klbartma (brai lle)
Ilfabesiyle haztrlanan la$n plakaSl
Vf: ALO ISl YUIStntn bulunduAu
beliJlcnen cbatta levha
bulundurulmamasl durumunda.
Tqnlarm; 5378 Say,h Engelliler
Hakklnd" Kanun dogruitusund.
yllriir lilgt girm it olan Erit ilebilir lik
Izleme ve Denelleme
YOnelmcliAi'ncc belitlenen $&n lara
uYlI.un OIIlllIllU ' dUl11munda.
UKOM:E Karin ilc belirlenen gavde
tenk kodlattnl uyulmallUlSI
dwumuoda,

~~

u~gul~mr

3. Tekrar ve SOMas, ih!alinde Snn H' l met Katile Puam
Kesinlis, H Ihlat Tekrar Say,s, ,eklindc ) apl,r,m u~gu lamr.

3. Tckt~r 'e sorulS, ihlalinde Son Hizmel Kaine Puan,
Knintisi " IhI,,1 Tekrar SaYlsl ,eklinde Ylpllr.m uygu lamr.

3 Tela.r ve sonrl~' ,hlalinde Son Hizmel Kalite Puam
Ke ~tnl isi x !hlal Td.rar SaylS' ,eklinde yaptrr'm uygulanrr.

1. Tekrar ve sonru, Ihlalinde Son Hizmet Ka hle p"",m
Kesinllsi x Ihlal Te\.l"lIr SaYI$1 tck l,nde )'1lphnm u)iula ntr

J Tekrar ve JOIUtSI ihlahnde Son Hizmet Kalile Puanr
Kesml1s. " Ihl.ll Tekflr Siy t~1 ;~k l i nde ylpllrun uygulanll".

l . Tt!o~. ve SOMaSI ,hlahnde So n Hizmet Kaine Puam
Ktsinl.! , ,, Ihla! Ttkra, Say,s, ~cklmde yaplmm uygulamr

3. Telau ve sonras, ihla linde Son Hl.I:met Kalite Puam
Kesinlisi " !hla t Tekra r Sa)llS' ~"klinde )'lIpllflm uygulamr.

3. Tekl af \ 0 sonrast ihlalinde Son Hizmet ]("Ine Puam
Kesintisl " IhI.! Tekr.r SaYlsl ~eklinde yaplulm uygulamt.

J Tekrar vc sonra.. ihla linde Son Hizmet KaIne Puam
Kcs onl isi x Ihlal Teknor SaYlsl ~Iinde )'Iplltlm uygulanll".

2. Tekrlr ve somu"hlalinde Son Hizmet K.. hle Puam
Kesint isi " !hlal TekTar 51"'1$' $ekl inde yaplll",m uYliulamr.

3 Telaar ve IOnras, ,h lalinde Son Hizmel Kalile Puam
Ke~mlisi ~ !hlal Teknu SaylSI ;cklinde yaptll"lm uygull mr

3 I ekntr vc

,onra~,

thhhnde Son Hizmet Ka hle PUiln ,

K~tnll " x !hla l Tekrar Sa ~ '~1 ,cH ind e yapttnm uygu!anif

J. Telaar ve sonrasl .hlahnde Son Hizmet KaHte Puam
Kesinl isi " Ihlal Tekrar Say,st ;ck hnde yapllf,m uygulaDlr

3. Tekrar ve 'Onrasl ihlalinde Son Yapunm Suresi " Ihld
Tekrar SaylSI ~ek l inde yDpl lflm uygulac" .

verilmez.

Son Hi:tmet Ka lile Poam
Kesintisi - Ibid Tekrar
SaYls, ,eklinde hlzmC!
kalile poam uygu lamr

Son Hizmet Kalile Puan,
Kesinlisi" !hlal Tekrlr
SaYlsl ,eklinde hizmel
kli ne puan, uygulamr

Son Hizmct Kalite Puam
Kes intis i x !hLa! Tekrar
SaytSt ,eklinde hizmel
kali le puam uYJlu lamt.
Son Hizmet Kalite Puam
Kesinlisi x !hlal Tekrar
Say's' ~eklinde hizmet
kalile uamu ulam r.

Son Hizmel Kalile Poam
Kcs inlis i ~ fhla l Tekrar
Say!S I $eklinde hizmel
ka lile puan, uYAulamr.
Son Hizmct Ka lile PUlm
Kcsinlis i " Ihlal Tekrar
SaylSI $eklinde hizmet
hlne puam uygulamr.

8 -'4j
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3. Telaat ve S0nr8S1 ihlalinde Son Hiunet Kalile
Puam, SOresi x !hlat TUrdt " aYlsljeklinde yaptll"lIll

3 Tcktar ve IOmlSI ,hlahnde So n Hizmet Kalnc Pll<lnt
K(.S mtlSl " Ihl.l l Tek.r ar SJ.}'lSt $cl- linde yaptlfUll uyguw.mr

SOz konusu durum
diiu ltilse dahl ilgili izm
belges; I ay sUre

bovUna

) Tekrat ve SOl\l'1lS1 ihlalinde Son Hiunet Kalite Puam
Ke\mlisi " !hlal Tekrar S.y,s, , ekl inde yapt'rom uygulamr.

3 Te~rar ve somasl ihla linde Son Hizmel Kaine Puan,
K('S,m lS'" !hlal Tekrlr S'YI' I ~e\'linde yaptmm uygu lamt

3 Tekrar ve IOIUtS ' ihlalinde Son Hitmet Kalile Puam
Kesintisi" i hlal Teknu Say,sl ,eklinde y~ptor lm uygula nlf

3. Tela ar va sonras, ihla linde Son H'Wle! Kalile Puant
Knint iSI ~ !hlal TektlT Savisileklinde yapunm uygulan,r.

d! d/4.~
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Ta\.:,imetre yolcu larafmdan
gOtulebilece\.: fekilde. ara"
i~erisinde monle edil mi~ ve her
uman kullan,labilir durumda
olmlmu'durumunda.

10 HiJ:mel Kal ile Puam
Kes inlili uyguLamr.

10 HiJ:met Ka lile Pllam
Kuin! ;si uygu lam r.
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Taksimetrede yazll, bedelin d"mda
iiere!almmasl dutumlln(b .

25 HiJ:mel Kalile Puam
"nintisi uyguLamr.

50 Hamel Ka lite Puam
Kes,ntisi uysuLamr.

Taksime!re yolcunlln bindiA'
ooktadan itibaren I~,lmamas,
durumunda.

10 Hu.met Kalile Puam
Knmlisi u)'gulamr.

25 Hame! IUhle Puam
Kcs,n!is, uysulamr

5 Hilmel Kalile Puall'
Kes lDtis, uygulan "

10 Hizme! KaIne Puam
Kesinlisi uysulaml

"

"
"
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Ilgili idaretarafmdan belirlenen
logola r m VI! sIIckerlarmm
bu lundurulmamas , ya da oriJinal
yerine sahlelerin bu lunrl uru lmllS '
durumunda.
UKOME larafmdan bel ir!enen
bekleme yerleri n: Deniz Tilii
duraklafllla. bailama ve iskde
yerlerine; deniz lrangi aksallClk.
ClII ve mal giivmliiini leh likeye
d~ilrecek. bekleme yer i ve iskele
.1anlDl l a~cak VI! UKOMElUTK
kutlnnda belinilell say,dan !hla
Deni:t Taks; bulunrluracak ~ekilde
glyli niumi }'lIna~l lmas,
durumunda.
Tl$,mac, ~h$hrd" p gemiadam,n,n
her Iilrlil ununi sorum lulu klln,
sigon a ve benzeri ylikiimliilUklerini
yerine gelirmemcsi durumunda.
TI$'IN fuliydi d~lDda, UKOME
IIl1fll>dan bel irtilcn baAlanmabmnma yerleri d~mda park
yaPllmul durumunda,

SOil Hizmel Kali!e Puam
Kesinl isi Ih lal Tek rar
S. YI$I $eklinde hi;une!
kll l;! e puan, uysulamr.

Son Hi:tmet Kahle Pllan ,
Kesinl isi ~ Ih lal Tekrar
S8Y1Sl ~ek linde hizmel
kalile puanl uygulamr

Son Hi;une! Kalile Puam
Knintisi ~ Ihld Tekra,
~y,s l ~klinde hiune!
hlite Plllm unuLamr.
Son Hizmet IU lile Puan,
Kes inlisi " IhLa I Tektar
S8)'II. ' ,ek1inde hi;unet
kalite puam uygulanlT.

Son HlZlTlel Ka ine Puam
Kesim is; ~ Ih lal Tekrar
SaYls, $eklinde hllmel
ka lite puan, uYf!.uLamr
Son HIZlJle! Ka hl e Puam
Kesinlis; " Ihla l Tekrar
Sa )"s' ~ekhnde h, zmel
kalite puam uygulan lr

10 Hllmel Kalilc Puam
Kesin!is, uygulamr.

Son Hil me! Kaine Pllan ,
Kesillt,s , Ihla l Tek rar
S3)'15 ' ~~klin de hizrnel
kalite pWlm uysulan".

Son Hizmel Kalile Pua n'
Kes inlisi ~ l hlal Tekrar
Sa Yls1 ~ek l indc h,zmel
kalitc pua m uygu lamr.

20 Hizme! Ka lite Puam
KnlDtls, uygulan".

Son Hiund Kahle PWln,
Kesinl isi Ih l81 Tekrar
SaYlsl $Cklinde h,;unt:(
blile puam uysulan"

Son Hil:me! Kahle PWlm
Kesimisi x Ihlal Tek rar
SaYlsl ~ek1inde hiUllet
kalile puam uYllulamr

25 Hizmel Kalile Puan,
Kesintisi uygllianll.

10 Hllmel Kalile Puall'
Kesmlisi u),sulanlt

20 HlZme! Kalite PIlan,
KnlDlls, uygula nlf.

47

TI$,ma fuliyeti konusu d'$ mda
ba$h bir .ma~la kullamlmasl
durumunda,

75 Hizme! Kalite PUlim
Ke'int isi uygu Lamr.

75 Hllme! Kalile Puam
KC$ inllS' uygulanll.
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Yolcu ve deniz Irafiginde seyreden
diAer ara~ guvenligini tehlikeye
dii$ilrecek $ekilde ara~ kullanmak.

25 HlZmet Ka lile Pua m
KC:'Iinl isi uyguiamr

30 Hllmel Ka lite Plllm
Kes inlisi uygulanll.

SOli Hizmet Kalile PUIII'
Kesinlisi " Ihlll Tekr.,
Say", ~eklinde hlzmel
kalilepuam u ulamr
Son Hi:tme! }(alile PWlm
Kesml is, ~ Ihla l Tekr4 '
$:aYI\ 1$Cklinde htzmet
]..ahle PUliDl UHtulanlf
Son Hi:tmel Kalilc Puam
Kesmlis, ~ ih lal Tekrar
Sa) lSI $ekhnde hizme!
ka lile llan! u ulanlt
Son Hi:tmel Kal ite Pua m
Kesintisi ~ Ihla l Tck rar
Sl Y'S ' ~kli n de hizme!
l;tlite vuan, uy{tuianlt.

3. Tekrar ve sonras , Ihl8linde Son Hizme! Ka lile Puan,
Kesinlisi. ihlal Tekra r S'Y'51 $eklinde Ylp!lnm uygulamr.

3. Tekult " e somaS! ihlalinde Son Hi;une! Kalite Puam
Kesinlbl ~ ihla l TekollI Sa)'111 ~klinde )'lpI 'rlm u),su lan.t.
3. Tekra. ~'e SOIlT1lSI ihl.linde Son Hi:tmel Kalite Puanl
Knimisi " Ihlal Tekral SI),IS' $ekhnde hizmet hlile puam
uygulallll
3. Tekrar ve sonras, ihla linde Son Hizmel Kalite PuaR!
Kes inlisi x Ihlal Tckrar SaYls, ,ekJinde h,zmet kalile puan,
u)'gulamr.

1. Tekrar ve sowasl ,hLa linde Son Hi:tme! Kl lite PUlnl
Ke~intisi x lhltl Tckrar SaylS' ~klinde )'IIpllllm uygulamf.

3. Tekrar ve sonrasl Ihlalindo Son Jl iUllcl Kahtt: Puam
Kesintisi x ihlal Tek rAT Sa) I5 ' $eklinde yaplll 'm uysulalllr.
Son Hizmet Ka hle Puan,
Kesintisi " Ihl.1 Tek rar
SaYlsl ~ek linde hiJ:met
kalile puam uYRulanlf
Son Hiune! Ka lile Puan1
Knint isi " Ihlal Tekrar
Say,s , $ek linde hizme!
kalite uamll ulan".
Son Hi:tmet Ka Hle Puan,
Kn inlis i ~ Ihlal Tekrar
Say,sl , ek linde hizmtt
kalite puam uYllulanll.

3. TekraJ ,e somasl ,hlahnde Son Hizme! IU hle Puam
Kes inll)' Ihla l Tekrar SaYl$' ~khnde ya]MU',m u}gulllmr

3. Tekrar ve SOIlTlS' ihlalinde Son H,;une! Kahle Puam
Kesimisi ~ i hla l Tekrar SaYIS' ~cklinde yaplU'lm uygulanll.

3. Tekrar "e ~onraSI ih lalinde Son Hi:tmel Kalile Puant
Kesinlis i ~ Ihlal I ekrar SIYII' $e~ hnde yaplU' ,m uygulanll

