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UKOME, istanbul Biiyii~ehir Belediye B~kanhg. Genel Sekreter Sn. Dr. Hayri BARA<;:LI Ba~kanhglDda
09.05.2018 giin ve saat 16:00'da giindemindeld konularl giirii~mek iizere toplandl.
ilgi: a) 24.08.2016 tarih ve 2016/6-8 say.h UKOMEKaran.
b) 28.02.2017 tarih ve 2017/041175 say.h istanbul OtobUs A.~ . YazlSI (TN:237873)
c) Toplu Ul~un Hizmetler MUdUrliigUnUn 07.05.2018 tarih ve 1751 saydl yaz.s. ile ekli raporu.
TEKLiF: Toplu Ula~lm Hizmet Kalitesi Degerlendirme Sistemi (TUDES).
TOPLU ULA~IM HizMETLERi MUDtJRLUGU RAPORU:
ilgi (c) Toplu Ula~.m Hizmetleri MUdUrlUgU yazlS. ekli raporunda;
i1gi (a) UKOME karar. ile Karayolunda Ticari Ama~la T~.mac.hk Yapan Ta~.mac. ve ~of6r1ere Yonelik Hizmet
Kalite Puanl Kesintisi ve KamuITrafik GUvenligi Yaptmm Cetvelleri karar altma almml~t.r.
ilgi (b) istanbul OtobUs A.~. (iOA~) yaz.smda, yazl ekinde yer alan yapttrun cetvelinin UKOME'de karar altma
ahnmasl talep edilmektedir.
Toplu UlaSllD Hizmetleri Miidiirliigii Degerlendirmesi;
SUrdUrUlebilir, denetlenebilirve insan odakh toplu ul~un sistemi kurulmasl amac.yla yola ~.kan istanbul BUyiik~ehir
Belediyesi, yaptlg. rayh sistem yatlfunlar. ile seyahat sUresini toplu ul~.m kullanan yolcular i~in azalttnaktayken
haz.r1ad.g. yonerge ve dUzenlemeler ile de kalitesi yiiksek, standart ve kriterleri belli olan toplu ula~lm sistemini
olu~turmay. ama~lamaktadlf. Bu kapsamda; MinibUs, Taksi, Taksi Dolmu~, Servis ve OtobUs Ta~unac.hg. alanmda
faaliyet gosteren ta~.mac. ve ~of6r1erin hizmet kalitesinin ol~ii1mesi ve boylece hizmet kaynakh problemlerin azaltdmas.
i~in Toplu U1a~.m Yonergelerinde T~.mac. ve ~of6r1erin Hizmet Kalitesinin Arttmlmasma Yonelik Degi~iklik i~eren
ilgi (a) UKOME Karar. ahnm.~t1r.
Toplu UI~.m Hizmet Kalitesi Degerlendirme Sistemi (TUDES), soz konusu Ula~.m Koordinasyon Merkezi
(UKOME) karar. kapsammda t~.macl ve ~of6r1ere yonelik elde edilen hizmet kalitesi verilerinin topland.g., analiz
edildigi ve diger denetim payda~lar. ile payla~dd.g. ortak veri tabanldlr. TUDES kapsammda ta~unacdar, ~ah~t.rd.klar.
~of6r1erin sicil puanlarm. izleyebilecek, Toplu T~una Aracl Kullan.m Belgesi ile hizmet kalite puanlarma gore yap.lacak
smlflama ile ~of6rler kariyer geli~imlerini takip edebilecek, otobUs ~of6r1erine verilen farkh ~of6r kartlan yerine tek
kartm kullan.lmas. (Toplu T~una AraCi Kullan.m Belgesi) saglanacak ve farkh kurumlar bUnyesindeki toplu ul~.m
denetim birimlerinin entegre ~ekilde ~ah~mas. ger~ekle~tirilecektir. TUDES kapsammda yapdacak tUm i~lemler Toplu
Ula~.m Hizmetleri MUdUrlUgii (TUHiM) web sitesinde ve cep telefonu uygulamalar. ile hayata ge~irilecektir.
Bu kapsamda Toplu Ula~lm Hizmet Kalitesi Degerlendirme Sistemi teklifinin a~ag.daki ~ekilde UKOME gUndemine
almmas. hususunu arz ederiz.
(1) Toplu ma~lm Hizmet Kalitesi Degerlendirme Sistemi (TUDES) EsaslarI;
a) T~.mac. ve ~of6rlere yonelik elde edilen hizmet kalitesi verilerinin topland.g., analiz edildigi ve diger denetim
payd~lan ile payl~.ld.g. ortak veri taban.d.r.
b) Sisteme veri giri~i TUHiM, iETT, iOA~, iBB Zab.ta birimleri, Beyaz Masa, CiMER, BiMER, esnaf odalar., il
Emniyet MUdUrlUgUne veya il Jandarma Komutanhgma gelen ba~vurularm elektronik ortamda aktar.lmas. yoluyla
veya resen yapdabilecektir.
c) Bu Karar ekinde yer alan EK-l yaptmm cetvelleri istanbul genelinde yer alan tUm toplu ula~llD ara~lar. i~in
uygulanacakhr.
d) TUm t~.mac. ve ~of6rlerin hizmet kalitesi puanlar. ve yaptmmlar., kimlik ve SUriicU Belgesi bilgileri, alman
sertifika ve egitimlerinin gorebilecekleri elektronik karneleri olu~turulacakt.r.
e) TUDES kapsammda yapliacak i~lemler TUHiM internet sitesinde ve cep telefonu uygulamalar. ile yaymlanacak
olup, bu kapsamda ~unacliar ~ah~ttklan ~of6rlerin sicil puanlarm. gorebilirken ~of6rlere verilecek Toplu Ta~una
Arac. Kullan.m Belgesi ile ~of6rler arasmda hizmet kalite puanlarma gore smtfland.rma ~ag.daki ~ekilde
yap.lacakt.r. Aynca sUre yaptmm. alan ~of6rler kara listeye almacakttr.
1) A Sm.f1: Son 4 sene i~inde 100 puan. doldurmam.~ ve sUre yaptmID' almam.~ ~of6r
2) B S.mfl: Son 2 sene i~inde 100 puan. doldurmam.~ ve en fazla 2 ay sUre yaphnm. alm.~ ~of6r
3) C S.mfl: Son 1 sene i~inde 100 puan. doldurmam.~ ve en fazla 2 ay sUre yaptlnml alml~ ~of6r
4) D Slmfl: Son I sene icinde 100 puan. doldurmu~ ve sUre yaptmm. alm.§ ~of6r
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f) Tüm şoförlerin TUHİM elektronik ruhsat sistemi ve TUDES kapsamında ilgili mevzuatta (5510 sayılı Sosyal
Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu, 4857 sayılı İş Kanunu, 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu
ve benzeri) yer alan çalışma saatleri ve diğer hususlara uyulması kaydıyla, taşımacılar tarafından en fazla 3 araca
ait izin belgesine yazılmasına imkan verilecektir.
g) TUDES’te şoförler "Çalışıyor (Aktif)", "İş Arıyor”, "Pasif " olarak üç statüde tanımlanabilecektir.
h) Hizmet kalite puanı uygulaması Taşımacının izin belgesine, Şoförün Toplu Taşıma Aracı Kullanım Belgesine
uygulanacaktır.
i) Uygulanacak yaptırımlar süresince ilgili belgeler askıya alınacaktır.
j) Ulaşım Yönetim Merkezi, Toplu Ulaşım Denetim ve Yönetim Merkezinin, Taksi Yönetim Merkezinin, Filo Takip
Merkezleri, Trafik Kontrol Merkezi ve benzeri diğer elektronik takip ve denetim sistemlerinin vereceği raporlar
doğrultusunda da işlem yapılabilecektir.
k) Toplu Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü tarafından taşımacılık yapılması için taşımacı ve şoförlere araç türüne göre
düzenlenen Çalışma Ruhsatnamesi, Güzergah Kullanım İzin Belgesi ve Toplu Taşıma Aracı Kullanım Belgesi
denetim faaliyeti esnasında Belediye Denetim Ekipleri, Emniyet Müdürlüğü, Belediye Zabıtası veya Jandarma
Komutanlığı ekiplerine sunulmak zorundadır.
(2) Şoför Esasları;
a) Minibüs, taksi, taksi dolmuş, otobüs ve tüm servis türlerinde kullanılan taşıtlarda çalışacak şoförler için Toplu
Taşıma Aracı Kullanım Belgesi uygulamasına geçilecek olup, şoförlerde aşağıdaki özellikler aranacaktır. İlgili
otoriteler aşağıdaki maddelerde yer alan hususlar dışında taşımacılık türüne göre ilave şartlar arayabilecektir.
1) En az 22 (otobüs, öğrenci ve personel servis taşımacılıkları için en az 26) yaşından gün almış ve 66 yaşından
gün almamış olmak,
2) Öğrenci ve Personel servis taşımacılığı için kullanılacak taşıt minibüs ise 7 yıllık, otobüs ise 5 yıllık; minibüs,
taksi, taksi dolmuş, otobüs, öğrenci ve personel servis harici servis taşımacılığı için ise en az 1 yıllık kullanacağı
taşıta uygun sürücü belgesine sahip olmak,
3) Başvuru tarihi itibariyle 6 ayı geçmemiş, resmî kurumlar için sorgulanmış Adli Sicil Kaydı sahibi olmak (Ticari
amaçla yolcu taşımacılığı yapacak şoförlerin; 5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu’nun ‘81.’ ‘82.’ ‘83.’ ‘86.’ ‘87.’
‘88.’‘94.’ ‘95.’ ‘96.’ ‘102.’ ‘103.’ ‘104.’ ‘105.’ ‘106’, ‘107’, ‘108’, ‘109.’, ‘148.’, ‘149.’, ‘179/3.’ ‘188.’ ‘190.’,
‘191.’ ‘226’ ‘227.’ ve 5326 Sayılı Kabahatler Kanunu’nun’35.’ maddesindeki suçlardan hüküm giymemiş
olmaları gerekmektedir),
4) Son beş (5) yıl içerisinde bilinçli taksirli olarak ölümlü trafik kazalarına karışmamış olmak,
5) Son beş (5) yıl içerisinde trafik kurallarını (aşırı hız vb.) ihlal nedeniyle sürücü belgeleri birden fazla geri
alınmamış olmak,
6) Alkollü olarak araç kullanma nedeniyle sürücü belgeleri birden fazla geri alınmamış olmak,
7) İl Sağlık Müdürlüğü tarafından yetkilendirilmiş merkezlerden alınacak ve şoförlük yapmasına mani olmadığına
dair Psikoteknik Değerlendirmeye Dayalı Psiyatrik Muayene raporu sahibi olmak,
8) İl Sağlık Müdürlüğü tarafından yetkilendirilmiş merkezlerden alınacak ve şoförlük yapmasına mani olmadığına
dair Psikoteknik Değerlendirmeye Dayalı Psikolog Muayene raporu sahibi olmak,
9) Mesleki Yeterlilik Kurumu Kanununda yer alan Ulusal Meslek Standardına Uygun Taşıt Şoförü Sertifikası
sahibi olmak, (sistem altyapısı sağlandıktan sonra istenilecektir),
10) Uygulamalı Sürüş ve Sınıf Eğitimleri, İstanbul’un yol ağı, Davranış psikolojisi, Mevzuat vb. konularda eğitim
almış olmak, (sistem altyapısı sağlandıktan sonra istenilecektir),
b) Kara ve denizde yolcu taşımacılığında hizmet vermekte olan ticari taşıt ve toplu ulaşım araçlarını sürenler ile
lüzumu halinde bu araçlarda görev yapmakta olan diğer personelin işe girişte ve vize yenilemeleri esnasında alkol
ve madde kullanımına yönelik taramalar öncelikli olmak üzere; bulaşıcı hastalıklar, tüberküloz, ruh sağlığı ve
hastalıkları, metabolik hastalıklar, kardiyovasküler hastalıklar ve sair gerek araç sürücüsünün güvenliği gerekse de
toplum güvenliği ile ilgili ve ilişkili olabilecek sağlık durumlarına ilişkin muayene, tarama ve tetkiklerinin İl Sağlık
Müdürlüğü ile koordineli şekilde belirlenmiş olan EK-2’deki “İstanbul İli Şehir İçi Ulaşımında Ticari Taşıt ve
Toplu Taşıma Aracı Şoförlerinin Sağlık Şartları Ve Bunların Tarama ve Muayenelerine Dair Yönerge”
doğrultusunda yine İl Sağlık Müdürlüğü ile koordineli şekilde her hususa müstakilen hazırlanacak olan usul ve
esaslar, akış şemaları, formlar ve sair evrak ve bilgi işlem altyapıları ile yürütülecektir.
c) Toplu Taşıma Aracı Kullanım Belgesi kullanım süresi 5 yıldır. (2019/1-9)
d) Toplu Taşıma Aracı Kullanım Belgesine haiz şoförler 5 yılda bir eğitim tekrarı yapmak zorundadır. Yapılacak
tekrar eğitimi sonrası başarılı olacak şoförlerin belgeleri 5 yıllığına vizelenecektir. Tekrar eğitimi sonrasında 5 defa
başarısız olan adaylar 1 yıl süre ile Toplu Taşıma Aracı Kullanım Belgesi için başvuru yapamayacaktır. (2019/1-9)
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e) Ticari ta~ltlarda yah~aeak ~oforler iyin "~of6r Hizmet KaHte Puam" uygulamasma geyileeek olup, soz konusu
uygulama kapsammda ~agldaki hususlar uygulanaeakttr.
I) Her ~ofor iyin Toplu Tastma Aract KulIamm Belgesi'ni ilk ahmlarmda 100 hizmet kalite puanl
tanlmlanaeaktlr.
2) EK-l 'de yer alan Hizmet Kalite Kesintisi Yaptlrun Cetveli'nde yer alan ihlaJlere gore hizmet kalite puanl
uygulanaeakttr.
3) Soz konusu yaptmm eetvelinde yer alan hizmet kalite puanlan toplanarak i~lem yapllaeaktlr.
4) Toplu Ta~lma Araet Kullanlm Belgesi sahibi ~oforlerin 100 hizmet kalite puanml ilk kez doldurduklarmda
sahip oldugu Toplu Ta~lma Arael KuJlanlm Belgesi'nin 30 glin sure ile asklya (pasif) almaeak ve aynca egitim
tekrarl sonrasmda yaptlaeak smav (sistem altyaplsl saglandlktan sonra istenileeektir.) ile yeniden Toplu Ta~lma
Arael Kullanlm Belgesi ahnabileeektir.
5) Toplu Ta~lma Arael Kullantm Belgesi sahibi ~ofor 100 hizmet kalite puanml ikinei kez dolduruldugunda Toplu
T~lma Arael Kullanlm Belgesi 90 glin slire ile asklya ahnaeak ve egitim tekrarl sonrasmda yapllacak smav
(sistem altyaplsl saglandtktan sonra istenilecektir.) ile yeniden Toplu T~una Arael Kullanlm Belgesi
ahnabilecektir.
6) Toplu T~lma Arael Kullanun Belgesi sahibi ~ofor 100 hizmet kalite puantnt liylineli kez dolduruldugunda bir
daha Toplu Ta~una Arael Kullanlm Belgesi dlizenlenmeyeeektir.
7) EK-I'deki Hizmet Kalite Kesintisi Yaptrrun Cetveli'nde yer alan hliklimlerden eeza alanlar son cezasmdan
itibaren geriye dogru I takvim YIlt iyerisinde eeza almamasl durumunda meveut hizmet kalite puanlarl 100'e
donli~tliriileeektir.

f) Toplu Ta~lma Aracl Kullanlm Belgesi istanbul Kart ozellikli olaeaktlr.
Ta~lmael ve ta~ltlarda yalt~aeak ~of6rlere bildirimler (belgelerin hazlr olmasl, denetim ve ihlal sonueu vb. hususlar)
Klsa Mesaj Servisi (SMS), elektronik posta veya yaztll olarak yapllabilecektir.
h) Ilgili otoriteler yukarlda bahsi geyen hususlar dl~mda t~lmaelltk tiiriine ve ta~lmaelyla olan hukuki ili~kilerine gore
ilave ~artlar arayabileeektir.
(3) Ta~tmacl Esaslart;
a) Minibiis, taksi, taksi dolmu~ ve tlim servis tiirlerindeki T~lmacllar iyin "Ta~tmacl Hizmet KaHte PuaDt"
uygulamasma geyilecek olup, soz konusu uygulama kapsammda ~agldaki hususlar uygulanaeakttr.
I) Her ta~lmaelya ilgili izin belgelerini ilk alunlarmda 100 hizmet kalite puanl tanunlanaeakttr.
2) Karayolunda Tieari Amayla Ta~lmaelltk Yapan Ta~unacl ve $oforlere Yonelik Kamu ve Trafik Glivenligi
Yaptmm Cetveli ve Karayolunda Tieari Amayla Ta~unaelltk Yapan Ta~lmael ve Soforlere Yonelik Hizmet
Kalite Kesintisi Yaptrrun Cetveli'nde yer alan ihlaJlere gore hizmet kalite puanl uygulanaeakttr.
3) Siiz konusu yapttrun eetvelinde yer alan hizmet kalite puanlarl toplanarak i~lem yapllaeakttr.
4) Ta~lmaetlar 100 hizmet kalite puanl kesintisini doldurduklarmda ilgili ta~ltm ilgili izin belgeleri 7 glin slire ile
asklya altnaeakttr. 100 hizmet kalite puant kesintisi doldurduktan sonra yeniden almaeak izin belgesi iyin,
hizmet kalite puanl ikinei ihlal smm olan 100 Slntn doldurulduktan sonra ilgili ta~ltm ilgili izin belgeleri IS
glin slire ile asklya almacakttr. 3. ihlal smm olan 100 smm doldurulduktan sonra ilgili t~lttn ilgili izin belgeleri
I ay slire ile asklya almaeaktrr. 4. ve sonrasl her ihlal Slntn geyi~lerinden sonra (100 puan) 30 glin slire ile
asklya alma uygulanacaktlr.
b) T~lmael ve ta§ltlarda yall~aeak ~oforlere bildirimler (belgelerin hazlr olmasl, denetim ve ihlal sonueu vb. hususlar)
Kisa Mesaj Servisi (SMS), elektronik posta veya yazlh olarak yapllabileeektir.
e) EK-I 'deki Hizmet Kalite Kesintisi Yaptmm Cetveli'nde yer alan hiikumlerden eeza alanlar son eezasmdan itibaren
geriye dogru I takvim YIlt iyerisinde eeza almamasl durumunda meveut hizmet kalite puanlarl 100'e
d on li~tii rii Ieeektir.
d) Ta~lmaemm; ~of6rliik yapttgl esnada yaptmm uygulanmasl durumda, ta~unaelltk ve ~oforliik yaptmmlarl ayn ayn
uygulantr.
e) Otoblis t~lmaelhgmda ta~lmaellara ilgili yaptlrunlardan para eezalarl uygulanaeaktlr.
f) iOA$ ' ye baglt araylar iOAS tarafmdan, Ozel Halk Otobiisleri ise iETT tarafmdan EK-I 'deki Hizmet Kalite
Kesintisi Yaptmm Cetveli'ne gore denetlenebileeek olup varsa meveut yonergelerdeki i~bu UKOME kararma
aykm hususlar geyersiz saYllaeakttr.
(4) Toplu U\a~tm Denetim Komisyonu Esaslart;
a) Toplu UI~lm Denetim Komisyonu, slirekli veya geyiei olarak giirev yapmak iizere yukarlda bahsi geyen yaptmm
eetvelleriyle ilgili; Ula~un Daire B~kanl b~kanhgmda veya gorevlendirecegi ki~i koordinatiirlliglinde,
TUHiM'den 2 (iki), yetki biilgesi kapsammda II Emniyet Mlidiirlliglinden I (bir) veya II Jandarma
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iOA~, iTO'dan I (bir) ve ilgili esnaf odasl veya 6HO ~irketinden 1 (bir) iiye katJlunl ile TuHiM tarafmdan gerek
goriilen hallerde toplanlr.
b) Otobiis ta~lmaclhgmda ilgili otoriteler tarafmdan mevcut mevzuat kapsammda olu~turulan kuru I kararlan geyerli
saYllacaktlr.
1) Giirevleri
a) Yaptmm cetveli kapsammdaki yaptlnmlara ili~kin itirazlarl (otobiis t~lmaclhgl hariy) degerlendirir. Varsa
yaptmm cetvelinde atfedilen yaptmmlarl onaylar.
b) Alman kararlarm uygulanmasl ve denetimi iyin ilgili birimlere yazlh bilgi verir.
e) Enciimen yetkisi dahilindeki hususlan Enciimene bildirir.
2) C;:ah§ma ~ekli
a) Komisyon Ba~kanl UI~lm Daire Ba~kanldlr.Komisyon, B~kan dahil en az dort iiyenin katJhml ile
toplanlr.
b) Kararlar oy yoklugu ile almlr.E~itlik halinde B~kanm oyu yift saYlhr.
e) Komisyona yukanda saytlan kurum temsilcilerinin haricinde, toplantl giindeminin iyerigi ve aciliyetine
gore bilgi almmak iizere gerekli goriildiigii takdirde iBB birimleri ile diger kurumlarm temsilcileri de davet
edilebilir.

UKOME'NiN KARARI: ilgi (c) Toplu Ula~lm Hizmetleri Miidilrliigii yazlSl ve ekli raporu dogrultusunda teklifin
kabuliine karar verilmi~tir.
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09.05.2018 Tarih ve 2018/3-6 SavIll UKOME Karan EK-2 SofOr SaglLk Tarama Yonergesi

iSTANBUL iLi ~EHiR i<;:i ULA~IMINDA TicARi TA~HT VE TOPLUIYUK
TA~IMA ARACI ~OFORLERiNiN SAGLIK ~ARTLARI ve BUNLARIN TARAMA ve
MUAYENELERiNE DAi R YONERGE

BiRiNCi BOLUM
Ama~, Kapsam ve Dayanak
AMA<;:
Madde 1(I) Bu yonergenin amaCl istanbul iii ~ehir i9i ul~lmmda ticari ta~lt ve toplulyiik ta~lma araCl
~ofdrii olarak gorev yapanlann ta~lmasl gereken saghk ~artlarl ile muayenelerine dair usul
ve esaslan belirlemektir.
Kapsam
MADDE2(I) Bu yonerge hiikiimleri, istanbul iii ~ehir i9i ul~lmmda ticari ta~lt ve toplulyiik ta~lma araCI
~ofdrii olarak gorev yapanlarm saghk ~artlarl ve muayeneleri ile ilgili hususlarl kapsar.
Dayanak
MADDE3(I) Bu yonerge; 5216 saYlh Biiyiik~ehir Belediyesi Kanunu'nun 7. ve 9. Maddeleri ve 1593
saYlh Umumi Hlfzlsslhha Kanunu'na dayarularak hazlrlanml~tlr.
iKiNCi BOLUM
i stanbul iii ~ehir i~i U1a~lIDmda Ticari Ta~lt ve ToplulYiik Ta~lma AraCI ~of6rii Olarak
Gorev Yapanlarm Ta~lmasl Gereken Sagbk ~artIan he Muayenelerine ili~kin Esaslar
Genel Sagbk Muayenesi
MADDE4(I) istanbul iii ~ehir i9i ula~lmmda ticari t~lt ve toplulyiik Ta~lma araCI ~ofdrii olarak gorev
yapanlarm muayeneieri; istanbul Biiyiik~ehir Belediyesi ile istanbul il Saghk Miidiirliigii
tarafmdan belirlenen saghk tesislerinde gorevli tabip veya uzman tabip tarafl11dan bu
Yonerge hiikiimlerine gore yaplhr ve saghk raporu diizenlenir.
(2) Muayene oncesinde ~ofOriin genel saghk durumuna ili~kin yazIlI beyaru ahmr ve bu beyan
esas all11arak genel sistemik muayenesi ve gerekli tetkikleri yaplhr.
(3) Ki~inin saghk beyanl ve yapllan genel sistemik muayene ve tetkiklere gore ticari ta~lt
ve/veya toplulyiik ~lma araCl ~ofOrii olmaya engel hali olmayanlara muayeneyi yapan
tabip tarafl11dan uygun rapor verilir.
(4) Ki~inin saghk beyanl ve yapllan genel muayeneye gore belirli uzmanlIk bran~larmda daha
detayh tetkik ve muayeneye liizum goriilen ~ofdriin muayene bulgularl ve sevke neden olan
uzmanhk muayenesi hari9 ticari t~lt ve/veya toplulyiik ta~lma araCI ~ofdrii olmaya
elveri~lilik durumu saghk raporunda belirtilir ve ilgili uzman tabip/tabiplere gonderilir.
ilgili uzman tabip/tabipler tarafmdan ~ofdr/~ofdr adaymm muayenesi yapiiarak saghk
raporu verilir. Bu durumda, ilk muayene sonucunu gosteren saghk raporu ve uzman
tabip/tabipler tarafmdan diizenlenecek saghk raporu birlikte gegerlidir.
(5) Ki ~ inin saghk beyanl, yapllan genel muayene ve/veya bran~ uzmanl muayenesi, yapJlan
tetkikleri neticesinde ticari ta~lt ve/veya toplulyiik ta~lma araCl ~ofdrii olmaya elveri~li
bulunmayan ki~ilerin istanbul iii ~ehir i9i ula~lmmda ticari t~lt ve toplulyiik ta~lma araCI
~ofOrii olarak gorev yapmalarma miisaade edilmez.
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(6) Verilen saghk raporlannm ge<yerlilik silresi azami 2 Yll olup, yapllacak genel muayene veya
bran~ uzmaru muayenesi neticesinde hekim ilgili ki~inin daha sIk aralIklarla takibine karar
verebilir. Ki~inin saghk degerlendirmesi sonucunda verilecek saghk raporunun ge<yerlilik
silresi raporda belirtilir. Raporda belirtilen bu silrenin sonunda ticari ta~lt ve/veya toplulyiik
tTa~lma araCl ~of6rliniin, bu gorevine devarn edebilmesi iyin saghk muayenesini yenilemesi
zorunludur.
(7) Ki~inin, adma diizenlenen rapora itiraz hakkl vardlr. Rapora itiraz, il saghk miidilrliigiine
yaplhr. il saghk miidiirliigii raporun olumsuz olmasma neden olan tanlya gore ki~iyi, ilgili
bran~lbran~larda U<yer uzmanm bulundugu hastaneye sevk eder. Kurul tarafmdan
diizenlenen raporda belirtilen karara gore i~lem yaplhr.
Alkol ve Psikotrop Madde Kullammma Yiinelik Muayene ve Taramalar

MADDES(1) Ticari t~lt ve/veya toplulyiik ta~una araCl ~of6rU olmak i<yin yapllan ilk ba~vurulToplu- YUk
Ta~una araCl kullanlm belgesi yenilemeliBB tarafmdan talep edilmesi durumlarmda
ki~ilerin psikotrop madde kullammma yonelik test yaptmnasl zorunludur.
(2) Ticari ta~lt ve/veya toplulyiik ~lma araCl ~of6rU olarak yetki verilen (Ge<yerli TopluIYUk
T~lma Aracl Kullanlm Belgesi sahibi ki~i) tlim ki~ilerden aynca rastgele belirlenecek
tarihlerde psikotrop madde kullaruml a<ylsmdan tetkik yaphrmalarl talep edilebilir.
(3) Ki~ilere tetkik yaphracaklarl giin, saat ve yer ile ilgili bildirim ba~vuru esnasmda vermi~
olduklarl ileti~im bilgilerine istanbul Biiyiik~ehir Belediyesi tarafmdan geli~tirilecek sistem
tarafmdan gonderilecek otomatik SMS / otomatik sesli yanlt sistemi ararnaSl / <yagn merkezi
ararnaSl araclhgl ile yaplhr.
(4) Ki~inin belirtilen giin ve saatte numune vermeye gitrnesi zorunlu olup, gitmeyen ve ge<yerli
bir mazeret ibraz edemeyenlerin ticari ta~lt ve/veya toplulyiik ta~lma araCl ~of6rU olma
yetkisi (ToplulYUk Ta~lma Aracl Kullanlm Belgesi) istanbul BiiyUk~ehir Belediyesi
tarafmdan asiGya almu.
(5) Numune vermeye gitrnemesine dair ge<yerli mazeret ibraz edenlere yine rastgele
belirlenecek bir b~ka tarihte randevu verilir ve ki~iye 3 ' UncU fikrada belirtilen yontem veya
yontemlerle tekrar bildirimde bulunulur. ikinci randevuya da gidilmedigi takdirde ticari
ta~lt ve/veya toplulyUk ta~lma araCl ~of6rU olma yetkisi (TopluIYUk Ta~lma Aracl Kullanun
Belgesi) istanbul Biiyiik~ehir Belediyesi tarafmdan asiGya almabilir veya tlimiiyle iptal
edilebilir.
(6) Her ne sebeple olsun tararnaya gitrneyen ki~iler makul ~iipheli kabul edilerek haklarmda
yasal ve/veya idari i~lem ba~latIiabilir.
(7) Psikotrop madde kullanlmma yonelik tetkiklerin yaptmlacagl saghk tesisleri istanbul
Biiyiik~ehir Belediyesi ve istanbul il Saghk Miidilrliigii tarafmdan ortakl~a belirlenir.
Belirlenmi~ olan bu saghk tesisleri haricinde yaptmlacak olan test ve tetkikler ge<yerli kabul
edilmez.
(8) Ki~inin ticari ta~lt ve/veya toplulyiik ta~una araCl ~of6rU (TopluIYiik Ta~una AraCl
Kullanlm Belgesi sahibi) olmak i<yin ba~vuruda bulunmu~ olmasl ve/veya hiilihazlrda
toplulyiik ta~lma Aracl Kullanlm Belgesine sahip olmasl durumu; bu yonergede belirtilmi~
olan alkol ve psikotrop madde kullanumna yonelik gerekli tararna ve muayeneleri
yaptmnayl; ba~vuru esnasmda belirtmi~ oldugu istanbul Biiyiik~ehir Belediyesine kaYlth
cep telefonu numarasma SMS / sesli yanlt sistemi ararnasl / <yagn merkezi ararnasl vasltasl
ile yapllacak bildirimler dogrultusunda istanbul Biiyiik~ehir Belediyesi tarafmdan rastgele
olarak belirlenecek tarih ve saatlere uygun olarak belirlenmi~ saghk kurulu~unda tararna
testlerini yaphrmaYl; ilgili davet ve bildirimin tarafma en erken tararna saatinden 24 saat
once bildirilecegini anladlgml ve kabul ettigini; rutin, rastgele ve kolluk kuvvetleri
tarafmdan yapIiabilecek olasl yol kenan denetimlerinde alkol ve madde kullanunmm tespiti
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maksaruyla tarafmdan istenebilecek tum numune ve biyolojik materyalleri (kan, tiikUriik,
idrar, say, ttmak vb.) vermeyi; rutin, rastgele ve kolluk kuvvetleri tarafmdan yapllabilecek
Olasl yol kenarl denetimlerinde belirlenmi~ zamanda saglIk kurulu~una ba~vurmadlgl yahut
tarama testlerini yaptIrmaYl kabul ettnedigi takdirde Toplu/Yiik Ta~lma AraCl Kullanlm
Belgesinin iptal edilebilecegini ve hakkmda yasal i~lem ba~latIlabilecegini; tarama
testlerinin sonucuna gore saglIk personeli, belediye yetkilileri, kolluk kuvvetleri ve yasal
merciler tarafmdan tarafma bildirilecek olan turn i~ ve i~lemleri eksiksiz olarak yerine
getirecegini, aksi takdirde ToplulYiik Ta~lma Aracl Kullanlm Belgesinin iptal
edilebilecegini ve hakkmda yasal i~lem ba~latIlabilecegini; ba~vuru esnasmda belirttni~
oldugu ve Istanbul Biiyiik~ehir Belediyesine kaYltlI ileti~im bilgilerinin dogru ve eksiksiz
oldugunu, adresi ve cep telefonu bilgilerinde degi~iklik olmasl durumunda degi~ikligi 1 giin
iyerisinde Istanbul Biiyiik~ehir Belediyesinin ilgili birimine bildirecegini; aksi takdirde
ba~vuru esnasmda belirttni~ oldugu ve Istanbul Biiyiik~ehir Belediyesine kaYlth ileti~im
bilgileri kanahyla yapllacak tiim bildirimlerin ve tarama testine gittne davetlerinin tarafma
yapIlml~ olarak kabul edilecegini kabul ve taahhiit ettigi arIlamml ta~lmaktadIr.
Alkol ve Psikotrop Madde Kullammma Yiinelik Muayene ve Tarama Sonu.;larmm
Degerlendirmesi
MADDE6 (1) Taramasl yapllml~ ve sonucu negatif ytkanlar yeniden rastgele tarama havuzuna dilhil edilir.
Bu ki~iler herhangi bir zaman smlrlamasl olmakslzm yeniden taramaya yagnlabilir.
(2) Taramasl yapllml~ ve sonucu pozitif ylkanlarm numuneleri ki~i talebi oldugu takdirde ilgili
saghk kurulu~u tarafmdan dogrulama testine gonderilir.
(3) Dogrulama testi talep edilmedigi yahut talep edilen dogrulama testi de pozitif ylktIgl
takdirde ki~i AMATEM'lerde degerlendirmeye yagnhr ve ki~inin madde kullanlmma dair
kesin kanaat AMATEM degerlendirmesi sonraSl verilir.
(4) AMATEM degerlendirmesi sonucu madde kullanlml bulgularl sabit goriilen ki~iler tedavi
olmaYl kabul ederlerse tedavileri ba~lanIr ve tedavi siireci boyunca ticari t~lt ve/veya
toplulyiik ta~lma araCl ~of6rii olma yetkileri (ToplulYiik Ta~lma AraCl Kullanlm Belgesi)
askIya ahmr.
(5) Ki~inin tedaviye uyumu neticesinde tedavinin ba~arl ile tamamlandlgl kanaati hiisIl
oldugunda ki~i bir Yll siiresince ayda birden az olmayacak slkhklarla izleme ahmr, bir
yIlsonunda siirece uyum gosterdigi ve madde kuilammma devam ettnedigi belgelendigi
takdirde yeniden yetki a1abilir (TopluIYiik Ta~lma Aracl Kullanlm Belgesi) ancak en az bir
Yll daha 3 ayda bir rutin ve saghk kurum ve kurulu~u tarafmdan belirlenecek slkllklarla
rastgele olmak iizere izlemi devam eder.
(6) Ikinci Yllsonunda siirece uyum gosterdigi ve madde kullanlml olmadlgl belgelendigi
takdirde en az 6 ayda bir ma gelecek ~ekilde yeniden rastgele tarama havuzuna dilhil edilir.
(7) Iki yIlhk izlem siirecinin herhangi bir safhasmda yahut iki Yllsonundaki rastgele taramalarda
yeniden madde kuilanlml tespit edilenler yahut siirece uyum gostermeyenlerin yetkileri
(TopluIYiik Ta~lffia Aracl Kullanlm Belgesi) kallCl olarak iptal edilir ve bu ki~iler tekrar
yetki belgesi (Toplu/Yiik T~lma Aracl Kullanlm Belgesi) talebinde bulunamazlar.
(8) AMATEM'e b~vurmayanlar yahut ba~vurup tedavi siirecini kabul ettneyen ki~ilerin
yetkileri (Toplu/Yiik Ta~lma AraCl Kullanlm Belgesi) ivedilikle iptal edilir aynca bu ki~iler
hakkInda konu ile ilgili yasalar ve diger mevzuat yeryevesinde gerekli diger yasal siireyler
ivedilikle ba~latIhr.
(9) Tarama testi pozitif, dogrulama testi negatif ylkanlarm degerlendirmesi AMATEM
tarafmdan yapllIr, yapllacak olan AMA TEM degerlendirmesinde hilsll olacak kanaat ve
klinisyenin karanna gore hareket edilir. Bu ~amada klinisyen test tekrarl yahut yakmdan
izlem kararl a1abilecegi gibi klinik degerlendirme neticesinde dogrulama testi sonucunu
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kesin olarak kabul edebilir. Ki~i klinisyen kararma ve belirlenen siirece uyum gosterdigi
takdirde hakkmda kesin karar verilene yetki (ToplulYiik Ta~lma Aracl Kullamm Belgesi)
iptali yapJ!maz.
(10) Yukanda belirtilen tUrn flkralardaki i~ ve i~lemler yalmzca istanbul Buyiik~ehir Belediyesi
ve istanbul il Saghk MudlirlUgu tarafmdan ortakl~a belirlenen saghk tesislerinde
yaptmlabilir. Belirlenmi~ olan bu saghk tesisleri haricinde yaptmlacak olan i~lemler gegerli
kabul edilmez.

U<;::UNCU BOLUM
<;::e§itIi Hiikiimlcr
Diizenleme yetkisi
MADDE7(1) istanbul Biiytik~ehir Belediyesi bu Yonergenin uygulanmasml saglamak uzere; usul ve

esaslar geli~tirmek, i~ ve i~lemlerin gergekle~tirilmesini ve takibini saglamak maksadl
kilavuzlar, formlar, elektronik sistemler olu~turmak vb. her turlii alt dlizenleyici i~lem
yapmaya yetkilidir.
Ucretlendirme
MADDES-

(I) Bu yonergede belirtilmi~ olan; genel saghk muayeneleri ile alkol ve psikotrop madde
kullanlmma yonelik muayene ve taramalar esnasmda gergekle~tirilecek olan tUm hekim
ve/veya uzman hekim muayeneleri ile yapJ!acak olan testlerle ilgili tiim masraf ve odemeler
ki~inin kendisi tarafmdan kar~J!anlr.
Yiiriirliik
MADDE9(1) Bu Yonerge 17.09.2018 tarihinde yiirlirliige girer. Ancak sistem altyaplsmm saglanmasma

gore iBB Toplu Ula~lm Hizmetleri Miidlirliigu internet sitesi tuhim.ibb.gov.tr web
adresinden duyurulmasl ~artlyla bu tarih degi~tirilebilir.
Yiiriitme
MADDEIO(1) Bu Yonerge htikiimlerini istanbul Biiyiik~ehir Belediyesi yiiriitlir.

-
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Kalite K,

TASIMACILIK TORO

MinibUs T8.$lmaclhgl

1

Ta$lmaclilk faaliyeti esnasmda alkollil olunmasl durumunda (Emniyet Miidilr!UgU eeza tutanagl veya mahkeme
raporuyla tespit edilmi$),

Taksi Dolmu~ Ta~lmacliJgl
Taksi Ta~i\maclilgl

Servis T~lmaclIl gl
OtobUs T8.$lmaclhg l
MinibUs T~lmacll l gl

2

3

4

Ta$lmaclhk faaliyeti esnasmda uyu~turucu veya uyanci madde kullamlmasl durumunda (Emniyet MudllrlugU
ceza tutanag;l veya mahkeme raporuyla tespit edilmi~),

Toplu Ta~lma Araci Kullamm Belgesi olmadan

r.rah~tUllmastl~alt~llmasl

durumunda,

5

Izin Belgesi'nde kaYlth olmayan ~otOr He ta~lmaclhk yapilmasl durumunda,

6

Ba~ka ~of6rlere

7

Hasarh, baklmStz, ~evreye zarar verici giirtiltil
durumunda,

ait Toplu Ta~ l ma AlaCI Kullanlffi Belgesi He ~al~tlmast durumunda,

ve egzoz gazl yayan

Ta~ ltlar

Taksi Dolmu~ Ta~lmaclhg l
Taksi TR$lmaclhe l
Servis T~lmaclh g;1
Otobus Ta~lmacdl~1
Minibus Ta~lmac lhgl
Taksi Dolmu~ Ta~lmaclhgl
Taksi Ta~lmaclhgl
Serv is T8.,$lmaclhgl
OtobUs Taslmac ll~AI
MinibUs Ta~i1maclhgl
Taksi Dolmu~ T~lmaclhgl
Taksi T8.,$lmaclligl
Servis T3$unaclhgl
OtobUs T8.,$lmaclllgl

Izin Belgesi (Ruhsat. gOzergah kullamm belgesi vb.) olmadan r.rah~llmasl durumunda,

~tkaran

.. y,

c

l'
YAPTIRIM

IHLAL KONUSU

NO

~I

ile ta~lmaclhk yaptlmast

MinibUs Ta~lmaclllgl
Taksi Dolmu~ Ta~lmaclll g l
Taksi Ta~lmac l I l g l
Servis Ta~lmaclhgl
OtobUs TastmaciI~kt
Minibus T~lmaclhgl
Taksi Dolmu~ Ta~:Imaclhgl
Taksi Ta~lffiac lll gl
Servis Ta~lffiac l ll ~1
Olobus TaSlmaclh~t
Minibus Ta~lmactllgl
Taksi Dolmu~ Ta~lmaclh~1
Taksi Ta~ l maclhgl
Serv is Ta~amaclhgl
Olobus TaslmaclhitJ

Ta,lmacl
50 Hizmet Kalite Puam Kesmtisi uygulantr
OtobOs ta$lmaCilan iein 2000 tam lstanbulkart
bedeli uygulamr. OtoMs ta~lmac llan iein
ihlalin tekrar edilmesl durumunda 3000 tam

lstanbulkart bedeJi + Zorunlu Devir uygulamr

~ofijr

Toplu Ta~lma Araci
Kullamm Belgesi 180 gUn
silre i1e asklya allmr. lkinci
ihlalde Toplu Ta$una Aracl
KuIlanlm Belgesi stires iz
iptal edilir.

50 Hizmet KaHte PuSR! Kesmtisi uygulamr.
Otobiis ~Imacllan l~m 2000 tam istanbulkart
bedeli uygulamr Otobus tR$lmacllan i~m
ihlalin tekrar edilmesl durumunda 3000 tam
lstanbulkart bedeli + Zomnlu Devir uygulamr.

Toplu Ta~lffia AlaCI
Kullamm Belgesi sUresiz
iptal edilir.

l1g11i izin belgesl 3 gon sOreyle asklya al1mr.
AYTIca 25 hizmet KaHle Puam Kesintisi
Uygulamr. OtobOs t~lmacdanna 500 tam
Istanbulkart bedeh uygulamr.

50 Hizmet KaHte Puam
Kesintisi uygulamI.

tzin belgesi doldugu balde ba~vuru yapdmaml~
ise 3 GOn sOreli ihtar venhr. 3 gun i~inde
b8.$vuru yapllmaml~ lse 7 gon sOreyle beige
dOzenlenmez, 7 gUn sonrasmda 15 giln sureyle
beige dl1zenlenmez. Otobus ~Imactlanna 500
tam lstanbulkart bedeli uygulamr.

-

llk ihlalde 7 gOn, ikmci ihlal ve sonrasl ihlalde
15 gOn sOre He ilgili Izin Belgesi asklya almlr.
Otoblls ta~lmacJ!anna 500 tam istanbulkart
bedeJi uygulamr.

-

25 Hizmet Kalite Puam Kesintisi uygulamr.
Otobils Wo$lmactlarma 500 tam lstanbulkart
bedeli uygulamr

SO Hizmet KaHle Puam
Kesintisi uygulamr.

25 Hizmet Kalite PuaOl Kesintisi uygulamr.
Periyodikffeknik muayene tekran yap llana
kadar ilgili izin belgesi asklya ahnrr.

-

T~lt1arda

8

T8.$ltlarda ta$lmacthk faaliyeti esnasmda Toplu UJa~ lm Denetim ve Y6netimffaksi YOnetim Merkeziyle
uyuml anml~ cihazlann ve Ara~ Kamera sisteminin ~ah~ttnl mamasllcihazlann anzah olmasl ve ~ah~mayl
durdurmasl ragmen ilgili idareye bilgi verilmemesiffoplu UIll$lm Denetim ve YOnetim Merkezi ve Taksi
YOnetim Merkeziyle ilgiJi bilgi band! (stickerlannm) kaldlrllmasllYlpratdmasl durumunda,

9

Cinsel tecaviiz ve benzeri toplumda infial yaratabilecck yuz klzartlCl eylem veya
durumunda, (Adli Raporla veya Mahkeme karartyla tespit edilen)

davranl~larda

bulunmaSI

~~& ' 3 K~ \ ~, 1

Minibus Ta~lmac lh gl
Taksi Dolmu~ Ta~lmaclhAI
Taksi Tll$tmaclhgl
OlobUs Tll$lmaclhgl
Minibus Ta~lmacthgl
Taksi Dolmu~ Ta~ lmaclhgl
Taksi Ta~lmaclhgl
Servis Tll$lmaclhgt
Otobus Ta~unacll~gl

8Sayfa 1/13

Toplu UIll$lm Denetim ve
YOnetimffaksl YOnetim Merkezlyle
uyumlanml~ cihazlar oah~tlf1lana kadar ve
ilgih bant (sticker) taktlana kadar ilgili Izm
Belgesi asklya alImr ve 20 hlzmet kalite puanl
uygulamr. OtobUs tru;lmacilanna 200 tam
t!>1anbulkart bedeli uVlwlamr.
tigili ki$inin izin belgesi 90 gUn asklya ahmr.
ihlalin tekrannda kl~iye bir daha izin belgesi
dUzenlenmez. Ta~lmaci EncUmen vasltaslyla
faaliyetten men edilir OlobOs ta~lffiacllannm
ruhsatl tptal edilir.

50 Hizmet KaHle Puanl
Kesintisi uygulamr.

Toplu Ta~lma Araci
KuIianlm Belgesi sUresiz
iptal edilir.
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Devlet YOneticilerine herhangi bir ncdefile hakarette bulunmaslffoplu olarak ta~lmaclhgl ve trangin aksatllmasl,
durdurulmasl, T~lt ile birlikte gOsleri yaptlmasl, kamu dUzenini ve otoritesini sarsacak vb. eyJemlerde
bulunmasl durumunda,

Kalite K.

Minibus Ta~lIt1aClhgl
Taksi Dolmu~ Ta~ l maclhg l
Taksi Ta~Lmaclhg l
Servis Ta$lmaclhgl

. . y,

Co

.

r

Ilgili ki~inin Ilm beigesl 30 gOn asklya alrnlr.
OtoMs ta$lmacllannm ruhsah iptal edilir.

TopJu T~lffia Arael
Kullanun Belgesi 30 gUn

25 Hizmet Kalile Puam KeslIltisi uygulamr.
OtobUs taSlmacllanna 1000 tam istanbul kart
bedeli uygulamr

Toplu Ta$lma Alae)
Kullanlm Belgesi siiresiz
iptal edilir.

25 Hizmet Kalite Puan! Kesintisi uygulamr
Otobfls 1a$lmacilanna 1000 tam Istanbulkart
bedeli uygulanlr.

Toplu TaSlI11a AraCI
Kullantm Belgesi 30 gOn
stire ile asklya almlf.

IIgili kiSmin izm belgesl iptal edilir ve ilgili
klSiye bir daha lZin belgesi diizenlenmez.
Til$lmaCI EncOmen vaSI1aSlyla faaliyetten men
edilir. OtobiJ:s tasunacilanntn ruhsatt iptal
edilir

Toplu TaSlma Araci
Kullantm Belgesi stiresiz
iptal edilir.

10 Hizmet KaHte Puam Kes mtisl uygulanu.
OlobOs 1a$lmaclianna 1000 tam iSlanbulkart
bedeli uygulanlr

Toplu TaSlma AraCI
Kullamm Belgesi stiresiz
iptal edilir.

10 Hizmet KaHle Puant Kesintisi uygu lantr.
OtoMs ta~lmacllanna 250 tam istanbulkart
bedeJi uygulanlr.

25 Hizmet Kalite Puant
Kesintisi uygulamr.

10 Hizmet Kahte Puam Kesintisl uygulanlr
Otobus ta~unac llarma 100 tam lstanbulkart
bedeh uygulamr

10 Hizmet Kalite Puam
Kesintisi uygulanlf.

OtobGs Ta~amacll~~1

asklya allmr.

MinibUs Ta~lmaclhgl

11

Ta$lmaClhk faaliyeti esnaslOda $ollir tarafmdan

ger~ekle$tirilen

veya denetim birimlerine bildirilmeyen Fiziksel

Taciz almasl durumunda,

12

TaSlmaclilk faaliyeti esnasmda sollir tarafindan gerycklestirilen veya denetim birimlerine bildirilmeyen
Psikolojik Taciz velya Nefret (Irkyl, dinsel, vb.) iyeren konusmalar oimas l durumunda,

13

TerOr Orgtitleri ile diAer yasadlSI tesekkilller yararma faaliyette bulunmasl ve propagandasmm yapilmasl
durumunda,

14

T8$!maclhk esnasmda OlUmlti kazaya sebep olunmasl durumunda, (Trafik raporunda sUlilciintin asH kusurlu
bulunmasl halinde)

15

Yaralanmah kazaya sebep olunmasl durumunda, (Trafik raporunda stiriiciinun asH kusurlu bulunmas l halinde)

16

Maddi hasarh kazaya sebep olunmasl durumunda, (Trafik raporunda surticumln asJi kusurlu bulunmasl halinde)

Taksi Dolmu$ T~lmaclllgl
Taksi Ta~lmacl!Jgl
Servis Ta$lmaC I II~1
OtobUs TaSlmaC11~JlI
Minibus Ta$lmacillg,1
Taksi Dolmus Taljamaclhgl
Taksi Ta.~;Jmaclhgl
Scrvis TaSlmaclllgl
Otobtis Taslmaclhi!1
MinibUs TaSlmacl11g,1
Taksi Dolmu$ TaSlmaclliAl
Taksi Ta~i1maClhAI
Servis T8$tmaclhg,1
Otobtis T3$tmaCII~~1
Minibus T3$lmacillg,1
Taksi Dolmu$ TaStmaclhgl
Taksi T3$ lmaclhg,1
Servis Tasunaclhgl
Otobtis Tastmaclll!l1
MinibUs TaSlmaclligl
Taksi DolmuS TaSlmaclhg l
Taksi TaSlmaclhgl
Servis T~lmaclhg,1
Otobils Taslmacdl~1
Minibils TaSlmaclhgl
Taksi Dolmus Ta~lmaclh~ 1
Taksi Ta$lmaclhgl
Servis Ta$lmaclhgl
Otobils TaSlmacll l!l1

17

Hakslz kazany sag:lanmasl ve toplu tasunaclhk faaliyetiyle ilgili usulsilz yOntemlere basvurulmasl veya hanut
yapllmastl Yolcunun dolandmlmasl (sabte para verilmesi, verilen paranm bruj:ka parayla degistirilmesi vb.)
durumunda,

Minibus Ta$lmaClh~1
Taksi Dolmus Ta$lmaclhgl
Taksi T~lmaclllgi
Servis TaSlmaclhgl
Otobus Taslmactilgl

18

Doktor, Polis, Belediye labltasl veya Denetim GOrevlisi raporuyla ya da kamera kayd l ile belgelemek }8rtlyla
Idare personeline, denetim gOrevlilerine, yolcuya, diger ta~unacllara veya 3. ~ahlslara fiili saldlnda bulunmasl.
kavgaya kaflstlmasl. kiSilerin darp edilmesi veya gOrev yapllmasmm engellenmesi durumunda

MinibUs Tas1maclhgl
Taksi DolmuS T3$lmaclhgl
Taksi Taslmaclhgl
Servis T~unaclhgl
Otobus TaSlmaclhg,l

Idare Personeline, de netim gOrevlilerine, yolcuiara, diger taslIDactlpersoneline veya 3. sahlslan Oldtirmek ya da
yaralamak kasttyla alesH veya atessiz silahla saldmda bulunmasl durumunda,

MinibUs TaSlmacli1g1
Taks i Dolmu~ TaSlmaclhAI
Taksi Ta~lmaclhgl
Servis T3$lmaclhgl
OtobUs Ta.sunacdl~ 1

19
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7 gan silre ile izin belgesi asklya almlr. Otobiis
tas1maclianna 10.000 tam Istanbulkart bedeli
uygulamr. Tekrar durumunda 30 giln silre ile
izin belges! asklya alInn, Otobils
la~lmacllarma Ise 20 000 tam lstanbulkart
bedeli uygulamr ve zorunlu devil yaptlnhr.
25 HlZIt1et Kalite Puam Kesintisi uygulanlr
Otobiis ~lmacllanna 2000 tam Istanbulkart
bed.eli uygulamr Tekrar durumunda 30 giin
siJ:re ile izin belgesl asklya altmr, OtoMs
ta$lmacdanna ise 3000 tam lstanbulkart bedeli
uygulamr ve zorunlu devir yaptlflhr.
15 gOn sure ile izin belgesl asklya ahmr.
Otobus tru;lmacllanna 20000 tam istanbulkart
bedeli uygulamr.

Toplu Tasuna Arac!
Kullantm Belgesi stiresiz
iptal edilir.

Toplu Tastma AraCI
Kullamm Belgesi silresiz
iptal edilir.

Toplu TaSlma Araci
Kullanun Belgesi suresiz
iptal edilir.
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22
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tdare personeiini, denctim gOrevlisini, yolcuyu, diger ta~lmactipersonelini veya 3. ~ahlslarm kasten yaraianmasl
veya oldiiriilmesi durumunda.

tdarece veya sOzle$me ile belirtilen otopark dl$mda parklanma ve/ya depolanma (UKOME tarafmdan belirlenen
durak, depolama ve/ya parklanma yeri ve saydan harir;) yapllmasliSOzle$me He belirtilcn otopark He yasal
giizergah b~langlcl araslOda yolcu ta$lmaclhgl yapllmamas l durumunda,

T~lt

23

yolu uzerinde duraklamanm ve parklanrnanm yasak oldugu yerlerde duraklama ve parklanma yap ilmas l
dururnunda

24

Yazdi, gorsel veya sosyal medyada kurum itibanm zedeleyen
durumunda,

25

Kamu guvenligi, insan sagligl ve genel ahlaka aykU1 davram$larda bulunmasl durumunda,

26

Uygun silrticli belgesine (Ehliyet) sahip olmayan $offir ~ah$tJrmasll~ofbrtin

27

Ta$lmaClhk faaliyeti esnasmda kamu gorevi yapmanm bilincinde olurunamasUYolculara kaba-nezaketsiz
davramlmasl durumunda,

28

Ta$lmaClhk esnasmda; tzin Belgesinde yazlh gilzergahlann takip edilmemcsilr;ah$ma alamnda faaliyet
gOs terilmemesi/~ah$masl gereken hattm ve/vcya gilzergahm veya yah$ma alammn dl$mda ~all$dmasl
durumunda,

29

MUcbir sebeplerle olu$acak hallerde, trafik zabltasl velya belediye zabltasmca yOniendirilecekleri ge~ici
guzergBhlara uyulmamasJ/Gun i~inde tamamlanan hizmet aralannda T3$1tlarm beklemek zorunda oldugu
sUrelerde park etmek amaclyia ana arter ve cadde Uzerinde trafigi aksatmalan durumunda,

~J€J-

verilmesi, payla$lmda bulunmasl

~ah$masl

EK-J Hi_... _. Kalite K.

durumunda,

. . y,

. ....... ' n •••n

Minibils T~lmaclhgl
Taksi Dolmu~ Ta~unaclhgl
Taksi Ta.!;ilmaclhgl
Servis T~lmaclhgl

OtobiiS Ta~lmacll~gl
Minibus Ta.s1maclligl
Taksi Dolmu$ Ta.sunaclilgl
Taksi Ta.!;iunaclhgl

Ba$ka ta$ltlarm ~ah$masmm engellenmcsil1lgiii idareden izinsiz ta$ltm b~ka i$lerde kullamlmasl,
kullandmlmasl. kiraya verilmesi durumunda,

deme~

~,

Servis Taslmaclhg:1
OtobUs Tasunacll~~1
Minibus T~lmaclh~1
Taksi Dolmu$ Ta$lmaclhgl
Taksi T~lmac dl g:1
Servis T~Imaclh~1
Otobiis TaSlmaclilgl
Minibus T~lmacl hgl
Taksi Dolmu$ Ta~amacdlgl
Taksi T~lmacdl~1
Servis T~lmac lhgl
OtobUs Ta$lmacIllgl
Minibus T8.$lmaclhgl
Taksi Dolmu$ T~lmaclhgl
Taksi Ta~amaclhgl
Servis Ta~ilmaclilgt
OtoMs Taslmacll~fl
Minibus T~lmac lh gl
Taksi Dolmu$ Ta$lmaclhgl
Taksi T3$lmaclhgl
Servis Ta$tmaClhg1
Otobus TaSlmacd~fl
MinibUs Ta$lmaclJ lgl
Taksi Dolmu$ Ta$lmaclhgl
Taksi Ta$ lmaclhgl
Servis Ta$lmaclhgl
Otobiis TaSlmacli~gl
Min ibUs Ta$lmaclligl
Taksi Dolmu$ Ta$lmaclligl
Taksi T8$lmaclhgl
Serv is Ta$lmaclllgl
Otobus Taslmaclilib
Minibils T8$lmaclhgl
Taksi Dolmu$ Ta$unacllJgl
Taksi T~Imaclhg1
Servis TCl$lmaclhgt
OtobOs T~unac 'll~'
Minibus T3$tmaclhgl
Taksi Dolmu$ T~lmaclhg l
Taksi Ta$lffiaclitgl
Servis Ta$lmaclhgl
Otobus Tas una c lh ~l

G~~ ) 7-~~
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1 ay sOre lie Izin belges! asklya alimr. Otobils
ta$1ffi8Cllarmm ruhsatl iptal edilir.

50 Hizmet KaHte Puan! Kesintisi uygulamr
atoMs taslmacllanna 400 tam Istanbulkart
bedeli uygulamr.

TopJu Ta$una Araci
Kullamm Belgesi sUresiz
iptai edilir.

50 Hamet Kalite Puant
Kesintisi uygulamr.

5 Hizmet Kalite Puam Kesintisi uygulamr
OtobOs ta$lmacllanna 100 tam lstanbulkart
bedeli uygulamr.

5 Hizmet Kalite Puam
Kesintisi uygulamr.

5 Hlzmet KaHte Puam Kesmtisi uygulamr.
OtobUs la$lmaclianna 200 tam lstanbulkart
bedeli uygulamr.

10 Hizmet KaHte Puam
Kesintisi uygulamr.

25 Hizmet KaHte Puam Kesintisi uygulamr.
Otobtls ta$lmacllanna 1000 tam lstanbulkart
bedeli uygulan1r.

25 Hizmet KaHte Puam
Kesintisi uygulanlf.

25 Hizmet Kalite Puam Kesmtisl uygulamr.
Otobiis ta~1macliarma 1000 tam lstanbulkart
bedeli uygulanu

50 Hizmet Kalile Puant
Kesintisi uygulantr.

10 Hizmet Kallte Puanl Kesintisi uygulamr.
Otobus ta$lmaCllanna 1000 tam Istanbulkart
bedeli uygulamr.

50 Hizmet Kalite Puam
Kesintisi uygulanu.

10 Hlzmet KaHte Puam Kesintisi uygulamr.
OtobOs ta~lmacllanna 300 tam tstanbulkal't
bedeJi uygulamr.

25 Hizmet KaJite Puam
Kesintisi uygulamr.

5 Hizmet Kalite Puam KesintiSI uygulamr.
Otobils ta$lmacllanna 400 tam btanbulkart
bedeli uygulamr.

10 Hizmet KaHte Puam
Kesintisi uygulamr.

Ihtar veril ir. 2 Tekrar ve sonrasl tekrar
durumunda Otobils ta$lmacilanna 200 tam
lstanbulkart bedeh, di!er ~unacdara 5
Hlzmet Kalite Puam Kesmtisi uygulamr.

5 Hizmet KaHte Puam
Kesintis i uygulamr.
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T~ltlarda yolculan

ve ~evreyi rahatslZ edecek

~ekilde

teyp, radyo, cd yalar vb. dinlenilmesilizlenilmesi

durumunda,

TaSlmaclhk esnasmda (soft)r!siirilcU ve yolcular dilhil) sigara, tiltUn ve tOWn mamulleri kullamlmasl ya da
kullamimasma gOz yumu!masl durumunda,

Ta~lt1arda

UKOME kararlanyla belirlenmemi~ veya ISS 'den izni ahnmaml~ tablet, taksimetre, aray takip,
kamera sistemleri vb. sistemlerin ya da cihazlann bulundurulmasl ve kullamlmasl durumunda,

33

Ta~ltlarda Reklam izin Belgesi Alanlar ve yOnerge geregi zorunlu olan yazl, ~ekil , logo, bilgi bandl (sticker),
sembol, tabela vb. hariy iy veya diS aparat, aksesuar, Ozel yaZI, ~ekil, sembol, siyasi amblem, tabela vb.
bulundurulmaslf Rekl!im tzin Selgesiz reklam ve afis uyguJanmasJ/Aray iyi ve dlSln1n tSS'nin kurumsal
kimligine uygun olmamasl durumunda,

34

Tasltiann arka cammm dl$ yOzeyinin sag alt k6sesinde Alo 153 Beyaz Masa telefon numarasml gOsteren bilgi
band I (ylkarttna) bulundurulmamast durumunda,

35

UKOME tarafmdan belirlenen duraklara; trafigi aksatacak, can ve mal gUvenligini tehlikeye dusurecek ve dumk
alamR! ta~acak ~ekilde gayri nizami yanaS llmasil Durakta UKOME-UTK karannda belirtilen saYldan fazla taksi
bulundurulmasl durumunda,

36

Trafik kurallanna uyulmamasilCan ve mal gavenli~ini tehlikeye sokacak ~ekilde ara(j: kullamlmasl (hatah
soUama, ktmllZl1$lkta geymek, emniyet seridi olarak aynlan yollan gayri yasa! olarak kullanmak) durumunda,

37

tlgili idarece belirlenen Klhk - klyafet uygulamasma uyulmamasl durumunda,

38

Yolcu veya yolculuk aynml yapllmasiltlgili mevzuat lYerlYevesinde Ucretsiz veya indirimli yolculuk hald<l olan
yo lcuJarm tasmmamasl durumunda,

39

TaSIt i(j:inde acil hallerde kullamlmak azere, yo]culann rahathkla ul8..$abilecekleri ycrlcrde cam kmna-imdat
IYckicinin bulundurulmamasl veya eksik olmasl durumunda,
---

--
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MinibUs Ta~tmaclil~l
Taksi

Dolm u~ Ta~unaclhil

Taksi TaSlmaclhgl
Servis TaSlmacillil
OtobOs TaSlmacll~~1
MinibUs TaSlmaclhgl
Taksi Dolmu$ TaSlmaclilgl
Taksi Ta~lmaclhgl
Servis Ta~lmaclh~1
Otobus TaSlmacll~*1
MinibUs Ta~lmaclll~1
Taksi Dolmu~ Ta~lmaclh~1
Taksi T~ lmaclhgl
Servis T~lmac tllgl
Otobus Taslmacdl~1
MinibUs Ta~Hmaclh~l
Taksi Dolmu~ Ta~lmaclhgl
Taksi Tas lmaclhgl
Servis TaSlmaclllgl
OtobOs Ta~lmacillgl
Minibus Ta~tmaclhgl
Taksi Dolmus T~lmacdlg l
Taksi Tastmaclilgl
Servis Ta~lmacdlel
OtobOs Taslmac'I~.it,
Minibus TalllmaClh#,1
Taksi Dolmus Ta~lmacdlgl
Taksi Ta~lmaclhgl
Servis Ta~lmaclhgl
OtobOs TaSlmaclllll!
Minibus Taslmaclhgl
Taksi Dolmus T8..$lmaclhg,l
Taksi Ta~amaclhgl
Servis T8,$tmaclilgl
Otobus TaslmaclhD:1
MinibUs TaSlmaclhgt
Taksi Dolmu~ Ta~lmac l hgl
Taksi Ta~lmac l hgl
Scrvis Ta~lmaclhgl
Otobils Ta~lmac'llgl
Minibus T8,$Jmaclhgl
Taksi Dolmus T~lmaclhgl
Taksi Ta~lmac l hgl
Servis Ta~lmac l hgl
OtobOs Tasunacll~~1
MinibUs Ta~lmaclhgl
Taksi Dolmu$ Ta~lmacll!gl
Taksi Ta~lmaclIlgl
Servis T~lmaclhgl
OtoMs TastmaClh41
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thtar venlir. 2. Tekrar ve somasl tekrar
durumunda OtobQs t~lmactlanna 100 tam
Istanbulkart bedeli, diger taslmacdara 5
Hwnet Kalite Puam KesintlSi uyguJamr.

5 Hizmet Kahte Puam
Kesintisi uygulamr.

thtar verilir. 2. Tekrar ve sonraSt tekrar

durumunda DtobOs taSlmaclianna 100 tam
Istanbulkart bedeli, diger ta~lmacdara 5
Hizmet KaHte Puam Kesintisl uygulamr.

10 Hizmet Kalite Puam
Kesintisi uygulamr.

50 Hlzmet Kalite Puam Kesintisi uygulamr.
OtoMs ~ Imacllanna 300 tam Istanbulkart
bedel! uygulanlr.

10 Hizmet Kalite Puam
Kesintisi uygulanrr.

to Hizmet KaHte Puam Kesintisi uygulamr.
OtobUs ta$tmacllanna 100 tam Istanbulkart
bedeli uygulamr. Ta,lt uygun hale getirilene
kadar izin belgesl ge~rsiz saYlhr!servisten
men edilir.

5 Hizmet Kalite Puam
Kesintisi uygulamr.

thtar verilir. 2 Tekrar ve sonrasl tekrar
durumunda OtobOs ~Imac l larma 100 tam
Istanbulkart bedeli. di~er taSlmactlara 5
Hizmet Kalite Puam Kesintisi uygulanrr.

5 Hizmet KaHte Puam
Kesintisi uygulamr.

5 Hizmet Kalite Puam KeslRtis! uygulamr.
Otobus ta~lmactlanna 100 tam Istanbulkart
bedel i uygulamr

10 Hizmet KaHte Puam
Kesintisi uygulamr.

5 Hizmet Kalite Puam Kesmtlsi uygulamr.
Otobus taSlmacdanna 200 tam tstanbulkart
bedeh uygulamr.

IO Hilmet Kalite Puam
Kesintisi uygulamr.

5 Hizmet Kalite Puam Kesintisi uyguianlr.
OtobUs ~lmacJ!arlRa 100 tam Istanbulkart
bedeli uygulanlr.

10 Hizmet KaHte PuaR!
Kesintisi uygulantr.

10 Hizmet Kalite Puanl Kesmtisl uygulanrr
OtobUs taslmacdarma 200 tam lstanbulkart
bedeli uygu lamr

25 Hizmet Kalite Puam
Kesintisi uygulamr.

10 Hizmet Kalite Puam Kesintisi uygulamr.
Otobils ~Imacllanna 100 t'clm Istanbulkart
bedeJi uygulamr. Tuslt uygun hale getirilene
kadar izin belgesl geyerslZ saYlhrlservisten
men edilir.

5 Hizmet Kalite Puam
Kesintisi uygulamr.
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40

Karayollan Trafik YOnetmeliAince veya UKOME Karanyla belirlenen koituk saYlSmdan faua yolcu ~mmasl,
koltuk say lsmm artmlmasl, eksiltilmesi, koltuk cbadl ve koltuklar ara51 mesafe arailgl rahat oturulabilirgeyilebiHr ~ekilde oimamasl, ek koltuklar konulmasl, koltuk b~hklarmm olmamasl durumunda

41

T8.l;iltlara yolculann can gUvenligini tehlikeye dU~(1recek Ozellige sahip yantCl, parlaYlcl- patlaYlcl, kirietici,
kesici vb. malzemeler ite ta~lma kafesi olmayan evcil hayvan almmasl durumunda,

42

Aracm yasa\ trafik sigortasl, ferdi kaza SigOrtasl, kaskosunun yaptmlmadan ~alt~llmasl durumunda.,

43

Cl~lrtkanhk

44

Turkce ve rngilizce olarak haZiflanmlS Ocret tarifesinin bulundurulmamasl durumunda,

45

UKOME tarafmdan belirlenen Ocret tarifes i dl~1 Ocret talep edilmesi durumunda,

46

yaparak veya klukson yaiarak yoicu

~agtnlmasl

durumunda,

Ta~1t i~

slcakhgml gOsteren. yolcular tarafmdan rahathkla gOrtilebilecek elektronik lennometre
bulundurulmamasl durumunda,

47

TaSltlarm; 5378 SaYlh EngeUiler Hakkmda Kanun dogrultusunda yOrUrlOge girmiS olan Erisi1ebilirlik tzieme ve
Denetleme YOnetrneligi'ncc belirlenen sartlara uygun olmamasl durumunda,

48

Uygun tas1ta ra!men engelli yolcu, personel veya o ~ren c ilerin tas1ma hizmetinin saglanmamasl, mcvcut
ek ipmanlann kullamlmamas l durumunda,

49

TaSltm iC tarafmda; gOnne engelli yolcular i~ in , kabartrna (brilla) alfabesiy le hszlrlanan
yazlsmm buiundugu belirlenen ebatta levha bulundurulmamasl durumunda,

50

Ta~ltta yolcu kalmasa dahi hattm son duragma kadar giderek seferini tamamlamamasl ya da aym istikamctc
giden b8.l;ika bir araca (anzalanma harir;) aktarma yapmastIMazeretsiz oIarak planlanan bir ara seferin
geryekle~tirilmemesi durumunda,

lY'Q)'~ ~

ta~1I

plakasl ve ALO 153
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Minibus Ta~unaclhAI
Taksi Doimu~ Ta~lmaclhAt
Taksi TaJlunaCt1I~1
Servis TaJllDlacdlgl
OtobilS TaSlmacII~~1
Minibus T!l$lmactitAI
Taksi Do l mu~ Ta~lmaclltg,l
Taksi T~lmaclhgl
Servis Ta~lmaclhgl
OtobilS TaSlmaC111R.t
MinibUs T~unaclIlgl
Taksi Dolmu~ Ta~lmaclhg t
Taksi Ta~mlaclhg t
Servis Ta~lmaclhg l
Olobus TaSlmacll~~1
Minibus TaSlmaclhgl
Taksi Dolmus TaSlmacdlg,1
Taksi TaSlmaclhg:1
Servis Ta~lmaclhgl
OtobOs TaSlmacII~~1
Minibus Ta~lmac l h~l
Taksi Dolmu~ T8$lmaC l h~1
Taksi TaSlDlaclhg,1
Servis TaSlmaclhgl
Otobus Taslmaclll~1
Minibus T~lmaclllgl
Taksi Dolmus Ta~lmacllt~1
Taksi Ta~unaclhg:1
Servis T8.l;ilmaclhgl
Otobils Taslmacll~~1
MinibUs Ta~unaclhg l
Taksi Dolmus Ta~unacth~1
Taksi TaSlmaclligl
Servis Tas)macllt~1
OtobUs Taslmacli~gl
MinibUs T~unaclhgl
Servis TaSlmaclhgl
OtobUs T~lmaclhgl
MinibUs Taslmaclh~ 1
Servis Ta~tmaClh~ 1
Otobus TaSlmacd~~t
MinibUs TaStmaclhgl
Taksi Dolmu~ T~lmaclhll
Taksi T~lmaclh gl
OtobUs TaSimacliIJ11
MinibUs TaSlmaclligl
Taksi Dolmu~ Ta~lmaclhgl
Taksi TaSlmaclhgl
OtoMs TaSlmacdl ~ 1

~~
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IO Hizmet Kalite PuSnt Kesmtisl uygulaDir
Otobus ta~lmactianna 200 tam tstanbulkart
bedeli uygulantr. Ta~lt uygun hale getinlene
kadar izin beigesl geyersiz saydrrlservisten
men cdilir.

-----

-----

~

~

IO Hizmet Kalite Puam
Kesintisi uygulantr.

5 Hizmet KaHte Puam Kesintisi uygulantr.
OtobOs ta~lmact1anna 100 tam tstanbulkart
bedel i uygulanlr.

5 Hizmet Kalite Puant
Kesintisi uygulamr.

5 Hizmet KaHte Puant Kesintisi uygulamr ve
izin belgesi gerekh belgeler sagianana kadar
asklya almn OtobQs ~lmacJiarma 200 tam
lstanbulkart bedeli uygulamr ve servisten men
edihr.

~

5 Hizmet KaHte Puam Kesintisi uygulantr.
OtobUs ~Imacdanna 100 tam lstanbulkart
bedeh uygulantr.

5 Hizmet KaHte Puant
Kesintisi uygulantr.

Ihtar verilir. 2 Tekrar 'Ie sonraSI tekrar
durumunda OtobOs WJlmacllanna 100 tam
istanbulkart bedeli. diger t8$lmacdara 10
Hizmet Kalite Puam Kesmtisl uygulanrr.

5 Hizmet Kalite Puant
Kesintisi uygulantr.

10 Hil.met Kalite Puant Kesmtisi uygulamr.
OtobOs ta51macllanna 200 tam Istanbulkart
bedel i uygulamr.

50 Hizmet KaHte Puant
Kesintisi uygulantr.

5 Hizmet Kalite Puam Kesintisi uygulamr
Olobus ~lmac l lartna 100 tam Istanbulkart
bedeh uygulamr.

10 HizmetKalite Puant
Kesintisi uygu!ann.

tlgili kanunda belirtilen hususlara uygun ~lt
kullanllana kadar Ilgili Izm belgesi ge~ersiz
say litr. OtobUs t~lmacdanna 400 tam
Istanbulkart bedeli uygulanlf.
10 Hizmet Kalite Puanl Kesintisi uygulanlr
Otobiis ta~unac liaf1n a 400 tam Istanbulkal't
bedeli uY!lulanrr.

~

50 Hizmet KaHte Puam
Kesintisi uygulamr.

5 Hizmet KaHte Puam Kesintisi uygulantr
OtobOs taSlmacliarma 100 tam Istanbuikart
bedeli uygulamr.

5 Hizmet KaHte Puanl
Kesintisi uygulantr.

5 Hizmet Kalite Puant Kesintisi uygulamr.
OtoMs tastmacllanna 100 tam tstanbulkart
bedeli uygulantr

5 Hizmet KaHte Puan)
Kesintisi uygulantr.
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51

UKOME kararlanna ayklfl hareket edilmesi durumunda,

52

UKOME Karan ile belirlenen govde (kaporta) renk kodlanna uyulmamasil Ta~ltl Turkuaz veya Lilks taksi
kapsammda <tah~masl uygun alan ta~lmacliaiin gOvde rengini degi~tirmeden taksimetre ayarlatmaslffa~ltl
Turkuaz veya Luks taksi kapsammda 9ah~masl uygun olan ta~ lmacllarm tBB' den izinsiz taksimetre ayarlatmasl
durumunda

53

Lisansh akaryaklt kullanllmamasl durumunda,

54

Mevsimine uygun lastik kuJlamlmamasl durumunda,

56

Dcret TopJama Sistemi ve ta~lma tarifeleri ile ilgili kurallara uyuJmarnasl (GKM'm yah~lr halde bulundurmamak
ve benzeri) durumunda
Cah$ma Programma uyulmamasl durumunda, (Yazill saatten once veya rotarh hareket etmek, seyir esnasmda
yavas giderek arkasmdaki aracm, bah giderek Onilndeki aracm zamamm ihlal etmek.)

57

c;ift kath otobuslerde ayakta yo\cu

58

Aray personelinin mevzuatta belirlenen sfireden fazla

59

G<5rtlntillU ve sesli bilgilendirme sistemlerini etkin olarak 9ah~tJrmamasl durumunda,

60

Yolcular tarafmdan unutulan veya kendisine teslim edilen her tilrlo
durumunda,

61
62

Arayta pcrsonel bildirirni yapdmaml~
durumunda

55

ta~mmasl

durumunda,
9ah~masl

Servis Ta~lmacJilgl
MinibUs Ta~ l maC1hgl
Taksi Ta~lmac lhgl
Taksi Dolmu~ Ta~lmac l hg l
Otobiis Taslmaclhlh
Minibiis T~lmacdlgl
Taksi Do lmu~ Ta~lmaclhgl
Taksi Tll$lmaclhgl
OtobUs Taslmaclilg1
MinibUs Ta~lmaclhgl
Taksi Dolmu~ Ta~lmaclhgl
Taksi Ta~ lmaclh~l
Servis Ta~lmaclhg l
Otobils Ta~lmacl1~gl
Minibils Ta~lmaclltgl
Taksi Dolmu~ Ta~lmaclhgl
Taksi Tll$lmaclhgl
Servis Tll$lmaclitgl
Otobils TaSlmacd~~1

e~yamn

Otobl1s0n mazeretsiz servise hazlr halde tutulmamasl durumunda, (Yaklt eksikligi ve benzeri)
sOrtlcil9all~tlfllmast!Siirtlcil degi~ikligin in

idareye bildirilmemesi

~--.

-..l.

10 Hizmet Kahte Puam Kesintisi uygulanrr.
Otobl1s ta~lmacdanna 300 tam lstanbulkart
bedeli uyguiamr.

10 Hizmet Kalite Puam
Kesintisi uygulanlr.

25 Hizmet KaJite Puam Kesintisi uygulamr.
S6z konusu durum dilzeltilene i1gili izin
belgesi geyersa saYlhr. OtobOs trullmacllanna
100 tam lstanbulkart bedeH uyguianU'.

5 Hizmet KaHte Puam
Kesintisi uygulamr.

10 Hamet Kalite Puam Ke-s intisi uygulanlr.
Otobils ta~lmacilarma 2000 tam Istanbulkart
bedeli uy gulamr ve servisten men edilir.

5 Hizmet Kalite Puam
Kesintisi uygulamr.

25 Hizmet Kalite Puam Kesintisi uygulamr.
Otobils ta~lmacliarma 300 tam lstanbulkart
bedeJi uygulamr ve servisten men edilir.

5 Hizmet Kalite Puam
Kesintisi uygulamr.

Otobils Ta~lmacd l gl

100 tam istanbulkart bedeli uygulantr.

Ta~lmacIilgl

150 tam lstanbulkart bedeli uygulamr.

Otobus Ta~lmaclhgl

200 tam lstanbulkart bedeli uygulamr.

Ta~lmaclhgl

200 tam fstanbulkart bedeli uygulanlf.

Otobiis Ta$lmaclitgl

200 tam lstanbulkart bedeii uygulanlf.

Otobus Ta$unacliJgl

200 tam tstanbulkart bedeli uygulanU'.

-

Otobus TaSlmaclhgl

100 tam lstanbulkart bedeli uygulamr.

10 Hizmet KaHte Puam
Kesintisi uygulamr.

Otobils

Ta~lmaclhgl

100 tam lstanbulkart bedeli uygulanrr.

OtobiiS

Ta~lmaclh&1

500 tam Istanbulkart bedeli uygulanlt.

63
64

Aray tutamaklannm eksik veya standartlara ayklfl olmaSI durumunda, (Asgari 20 adet)

65

UsulsGz kullamm nedeniyle el konulan kartlann teslim edilmemesi durumunda,

OtoMs T3..$lmaclitgl

200 tam lstanbuikart bedeli uygulamr.

66

Kaza, hasar, anza ve benzeri durumlann ilgili birimlere haber vedlmemesi durumunda,

Otobiis

Ta~lmacll lg l

200 tam lstanbulkart bedeH uygulamr.

67

Ara9 bilgisayar sisteminin etkin 9ah~ttrllmamaSI durumunda, (Gerekli donanlmlan n ara9 bilgisayarlan ile
baglanttlannm kesilmesi harici elektronik cihazlann arae bilgisayanna bdlanmasl ve benzeri)

Otobiis Tll$lmaclhgl

300 tam lstanbulkart bedeli uygulamT.

68

Aray validatortlniin etkin bir ~ekilde 9ah~tlfllmamasl durumunda,

Otobiis Ta~ lmaclhgl

500 tam istanbul kart bedeli uygulamr.

69

Arayta trafik seti (ilk yardlm yantasl, reflekt<5r ve benzeri) bulundurulmamaSI veya eksik bulundurulmasl
durumunda,

OtobiiS

Adblue sisteminin devre

dl~l

blrakllmaSI durumunda,

1~ &. 9 ~. ) ~",/U
-x

-.,j

5 Hizmet KaHte Puam
Kesintisi uveulamr.
5 Hizmet KaHte Puam
Kesintisiuygulamt.
5 Hizmet Kalite Puam
Kesintisi uyguiamr.
10 Hizmet Kalite Puam
Kesintisi uygulamr.
5 Hizmet KaHte Puanl
Kesintisi uyguianU'.
10 Hizmet Kalite Puam
Kesintisi uygulamr.

100 tam lstanbulkart bedeli uygulantr.

Otobus

idareye tesUm edilmemesi

c

OtoMs Ta~lmac l hg l

Otobtis
durumunda,

y, _.. _._Kahle K,---._--- - ---

Ta~lmaclhgl

0-

10 Hizmet Kalite PUSllI Kesintisi uygulantr.
OtobOs ~lmacJ!anna 100 tam lstanbulkart
bedeli uygulanrr.

10 Hizmet KaHte Puam
Kesintisi uygulamr.
10 Hizmet KaIite Puam
Kesintisi uyguianrr.
10 Hizmet KaHte Puam
Kesintisi uygulamr.
10 Hizmet Kalite Puam
Kesintisi uygu ianrr.

-
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Taksi

70

1~le

Kal

A

___ •

_

Dolmu~ T~lmaclhgl

Taksi Ta~lmac l hAI

i1gili emir ve kurallara uyulmamasl durumunda.

Taksi

Dolmu~ Ta~lmaclhgl

71

Duraklarda durulmamasl durumunda,

Taksi Ta$lmaclhg l
Servis Ta$lmaclligl
Otobus Ta$lmacll~gl
Minibils Tru; lmaclhS;1
Taksi Dolmu~ T~lmaCJhgl

72

Duraklarda gereksiz bekleme yapllmasl durumunda,

73

Durak harici yolcu almmasl ve indiri lmesi durumunda,

74

Kapi aylk yolculuk yapdmasl durumunda.

Taksi T~lmaclhgt
Servis Ta~i1macillg,1
Otobils Taslmacll~§;1
Minibus Ta~lmaclhA I
Taksi Dolmu~ Ta~lmaclh~1
Taksi Ta~lmac t hgl
Servis T~lmac l Ilgl
Otoblls Tastmacdi~1
MinibUs Ta~lmaclhgl
Taksi Dolmu~ T~unac l ltal
Taksi T~lmac t hg,1
Servis Ta~unac t hgl
OtobUs Ta~ ,mac'I~gl
MinibUs T~lmaclhgl
Taksi Dolmu~ Ta~unaclhgl
Taksi Ta~lmaclhgl
Servis Ta~lmaclhgl
Otobus TaSlmacll~~1
MinibUs Ta$lmaclhgl
Taksi Dolmus T~lmaclhgl
Taksi T~lmaclhgl
Servis T~lmaclhgl
OtobUs Taslmacll~jtt
Minibus T~lmacdt~1
Taksi DolmuS Ta~lmaclhgl
Taksi Ta~lmaclhgl
OtoMs TaSlmacl11Q;t
MinibUs T~lmacdl~1
Taksi DolmuS Ta~lmaclltAI
Taksi Ta~lmaclhgl
OtobUs T8..$,maClilg"

esnasmda ta~lt iy slcakhgmm 20~24cC degerleri arasmda kalmasl iyin ISltma ya da sogutma
sisteminin (klima, havalandmna) 9ah~t1fllmamasl (hava kO$ullanna gore) durumunda,

76

Mevzuat ve idare talimatlannda belirlenen hlZ limitlerme uyulmamasl dunununda,

77

Mazcretsiz olarak tam gfin yahsmama durumunda,

78

Mazeretsiz olarak ORER' de tammh ilk veya son scferlcrin

79

tzinsiz guzergiih deAistirilmesi durumunda,

Seyir esnasmda cep. aray teleronu vb. haberle~me cihazlannm kullamlmasl durumunda,

80

T~lmactilk

--

r};;:
Y

.

__ .

geryekle~tiriimeme s i

-

durumunda,

•••• "

.
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10 Hizmet Kalite Puanl Kesmtis i uygu!amr
Otobils ta~nnac l lanna 100 tam Istanbulkart

Servis Ta~amaclh~1
DlobUs Tasimacilliil
Minibus Ta~JmaClil~l

75

K,

_____ •••• _____

MinibUs T~unaclhA[

bedeh uygulamr.

10 Hizmet Kalite Puanl Kesintisi uyguJamr.
OtobUs ta$lmaClianna 100 tam lstanbulkart
bedeh uyguJamr.

to Htzmet Kalile Puam Kesintisi uyguJamr.
OtobUs ~Imacrlanna 100 tam lstanbulkart
bedeli uygulamr

10 Hizmet Kalite PUllm Kesmtisi uygulamr.
OtoMs ta~lmacJlarma 100 tam lstanbulkart
bedeli uygulamr.

10 Hizmet Kalite Puam Kesintisi uygulamr.
Otobus ~Imactlanna 100 tam lstanbulkart
bedeli uygulamr

5 Hizmet Kalile Puam
Kesintisi uyguJamr.

5 Hizmet Kalite Puam
Kesintisi uygulantr.

5 Hamet Kalile Puam
Kesintisi uygulam r.

5 Hizmet KaHte Puam
Kesintisi uygulamr.

10 Hizmet Kalite Puam
Kesintisi uygulamr.

10 Hizmet Kalite Puam Kesintisi uygulamr.
OtobOs t8$unaclianna 200 tam lstanbulkart
hedeli uygulamf.

10 Hizmet KaHte Puam
Kesintisi uygulamr.

10 Hizmet Kahle Puam Kesintisl uygulamr
OtobOs ta$unaclianna 200 tam lSlanbuU..'1lrt
bedeh uygulamr.

10 Hizmet Kalile Puam
Kesmtisi uygulamr.

10 Hizmet Kalite PuaOl Kesintisi uygulaOir.
Otobns ta~unacllanna 400 tam tstanbulkart
bedeli uygulanlr.

-

10 Hizmet Kalite Puanl Kesmttsi uygulamr.
OtobOs ta~lmacllanna 200 tam tstanbulkart
bedeh uygulamr.

5 Hizmet KaHte Puam
Kesintisi uygulaOlr.

OtobUs Ta~unaclhgl

OtoMs tastmactlanna 200 lam tstanbulkart
bedeli uygulamr.

5 Hizmet Kalite Puam
Kesinlisi uygulamr.

Minibus Ta$lmaclilgl
Taksi Dolmus Ta~lmaclhgl
Taksi T~lmaclhgl
Servis T~lmaclhgl
OtobOs Taslmaclh~1

10 Hizmet Kalite PuaOl Kesintisi uygulamr.
Olobus taSlmacJ!anna 100 tam istanbulkart
bedeli uygulamr.

10 Hizmet Kalite Puam
Kesintisi uyguJamr.
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81

Seyir esnasmda yiyecek-i~ecek taketilmesi durumunda,

82

tdare personeli ve denetim gOrevlilerine halmz isnatlarda bulunulmasl durumunda,

83

Usulsaz kullamm nedeniyle el koyulan kanm iyindeki kontorUn aray GKM cihazmda bosaltlimasl durumunda,

84

tJgili tzin Belgesi ve Toplu TaSlma Araci Kullamm Beigesi g()revliJer tarafmdan taiep edilmesi halinde ibraz
edilmemesi, denetim g()revinin ifasmm engellenmesi durumunda.

85

Otobus uzerinde sUrekli bulundurulmasl gereken belgelerin (Ger;ici ~ahSma ruhsatl. sigorta poli~eleri, bak lm vc
muayene evraklan, son akaryaktt pompa fiSi ve benzcri bclge ve kaYltlar) bulundurulmamaS I durumunda,

r;ah~ll masl

86

Toplu Tastma Araet Kullamm Belgesini sisteme tammlamadan

87

Aracm teknik muayenesinin yaphnlmamasl durumunda,

88

Aracm yasal trafik muaycnesinin yaptmlmamasl durumunda,

89

Aracm periyodik bakunlarmm yaptJrtlmamasl durumunda,

90

Ara~ta mevzuata ve tdare teknik talimatnamelerine ayklTl veya onayslZ tadilat yaptu!lmastl Aracm teknik
Ozelliklerinin, i'r veya diS dizaymnm degi$tirilmesi durumunda,

91

Aracm

i~

temizligi ve dezenfektasyonunun yaptlfllmamasl durumunda,

fo~ Q) 'j;)

durumunda,

~..,.

Kalite K,

Minibils TaSlmaclltgl
Taksi Dolmu$ T~lmac l hg l
Taksi TaSlmaclilgl
Servis Ta$lffiaclilgl
Otobus TaSlmacll~*1
Minibils T~lmacdlgJ
Taksi Dolmu$ TaSlmac lilgl
Taksi T~lmaclhgl
Servis Tastmaclhgl
OtabOs Taslmacll~~1
OtobUs Ta~lmacllJgl
Minibiis TasunaclhAI
Taksi Dolmu$ Tasmlaclhgl
Taksi TaSlmaclhgl
Servis TaSlmaclhAI
OtobUs TaSlmacliiAI
MinibUs TaSlmaclilgl
Taksi Dolmus T~lmaclhg l
Taksi T~lmaclhgl
Servis T~lmaclhgt
Otobils Taslmacd~~l
MinibUs T~unacthgt
Taksi Dolmus TaSlmaclligl
Taksi Ta~lmaclil g l
Servis Tasunaclhgl
OtobOs TaSlmacll~fl
Minibus Ta$lmaclhgl
Taksi Dolmu~ T~lmac lh gl
Taksi T~lmac lh gl
Servis T~lmac lh gl
Otobiis Tasunacl h ~1
Minibiis Ta~unaclilg l
Taksi DolmuS Ta~ lm ac l hgl
Taksi T~Jmac l hgl
Servis Ta~l maclhgl
Otobiis TaSlmaclll~1
Minibus TaSlmaclhgl
Taksi Dolmu$ Ta~ lmaclh~1
Taksi Ta~ lmaclhgl
Servis Ta~ lmac l1 lgJ
Otobils T~lmaclIlgl
MinibUs T~lmacl h gl
Taksi Dolmus TaS lmaclhgl
Taksi Ta$lmaclhgl
Servis T~lmaclll g l
OtobUs TaSlmacill~1
MinibUs T~lmac lh gl
Taksi Do lmuS T~l macl h gl
Taksi Tastmaclhgl
Servis Ta~unaC1lIg:1
OtobOs Ta~lmac l h~1

~ ') 7,,~.~

J

- - y,
~

.
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10 Hizmet Kalite Puam Kesmtisi uygulamr.
OtobOs ta$lmaclianna 100 tam Istanbulkart
bedeli uygulamr

5 Hizmet Kalite Puam
Kesintisi uygulamr.

10 Hizmet Kalite Puam Kcs mtisi uygulamr.
OtobOs ~lmactlanna 300 tam Istanbulkart
bedeli uygulamr

10 Hamet KaHte Puam
Kesintisi uygulamr.

Otobiis ~ Imac l lanna 1000 tam Istanbulkart
bedeh uV2.ulaDir.

50 Hizmet Kalite Puam
Kesintisi uV!i!:ulantr.

10 Hizmct KaHte Puam Kesmtisi uygulamr.
OtobUs ta~lmacllanna 500 tam tstanbulkart
bedeli uygulanlr.

50 Hizmet Kalite Puam
Kesintisi uygulamr.

10 Hizmet Kalite Puam Kesmtlsl uygulamr.
OtobUs ~Imacl l anna 100 tam lstanbulkal1
bedeh uygulamr.

5 Hizmet KaHte Puam
Kesintisi uygulamr.

10 Hizmet Kalite Puanl Kesintist uygulanlr.
Otobus ~lmaclianna 100 tam lstanbulkart
bedeli uygulamr.

10 Hizmet Kalite Puam
Kesintisi uygulamr.

10 Hizmet KaHte Puam Kesintisi uygulamr.
OtobOs ~lmacdanna 200 tam Istanbulkart
bedeh uygulamr ve servisten men editir.

-

10 Hizmet Kalite Puam Kesintlsl uygulanu'
Otobus ta$lrnacilanna 200 tam lstanbulkal't
bedeli uygulamr ve serv lsten men edilir.

-

10 Hizmet Kalite Puanl Kc:sintisi uygulamf.
OtoMs ta~ l mac llanna 200 tam Istanbulkart
bedeli uygulamr ve servlsten men edilir

-

10 Hizmet Kalite Puam Kesintis i uygulamr
OtobUs taslmacllanlla 200 tarn lstanbulkart
bedeli uygulamr ve servisten men editir.

,

10 Hizmet KaHte Puam Kesintisl uygulamr.
OtobOs ~Jmacllanna 100 tam tstanbulkart
bedeli uygulamr

5 Hizmet KaHte Puam
Kesintisi uygulamr.

I
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Minibos Truj:lmaClhg:l
Taksi Dolm~ Ta~amaclhgl

92

Aracm

93

Ara~

dl~ temizli~nin

Taksi Ta~~amaclhgl

yaptmlmamast durumunda,

Servis Ta~:tmacillg.t
Olobus T~lmacll~~1
Minibus T~lmacdl~
Taksi Dolmu~ T~l mac l hg.1
Taksi T~lffiac l hg.1

koltuklanmn kmk, Ylftlk veya standartlara aykln olmasl durumunda,

Servis Tru;lmaclhg,
Otobos T~lmaclhg, 1

. . . . ...

c- - _. --l'-

10 Hizmet Kalite Puam Kesintisi uygulamr.
OtobOs t3$lmacdanna 100 tam istanbulkart
bedeli uyguiamr.

10 Hizmet Kahte Puam Kesintisi uygulamr.
QtobUs t3$lmaclianna 100 tam lstanbulkart
bedeli uygulall1T ve servisten men edilir.

5 Hizmet Kalite Puam
Kesintisi uyguJamr.

-

MinibOS T~lmac ll1gl

Taksi Dolmu$ Tru;lmaclhgl

10 Hiunet Kalite Puam Kesintisi uygulamr.

Taksi T~lmacill~
Servis T~lmacllig;1
OtobUs T~lmacll~g:t
MinibUs Tru;lmaclh~l
Taksi DolmWj: T~lmaclhg;t
Taksi T8$ lmaclhg;1
Servis T~lmacIllg.1
OtobUs T~lmaclllg;J
MinibUS TB!j:lmaclhgl
Taksi Do1m~ Tru;lmaclhgl
Taksi T~lmaclhgl
Servis Tru;lmacillgl
Otobus Tru; lmacliigl

OtobUs ta.!ilmacilanna 200 tam lstanbulkart
bedeli uygulamr ve servisten men edilir.

-

94

Araryta yangm sOndftrme 10plerinin veya battaniyelerinin eksik ya da standartlara aykln olmasl dUl1.lmunda,

95

tIgili idare tarafindan bHdirilen bayrak, flama, afi$ vb. uygulamalara aykm hareket edilmesi durumunda,

96

II Sag.hk MUdOrlU~ tarafmdan belirlenecek merkezlerde rastgele yapdacak. taramalara ve Toplu Ulru; lm
Hizmetleri MUdUrlugu tarafmdan dUzenlenen eg.itimiere mazeretsiz olarak katdlm sag.Janmamas i durumunda,

97

T~lt

98

Toplu UIB!j:lm Denetim ve YOnetim Merkezi, Taksi YOnctim Merkezi. Denetim gOrevlilerinin gOrevini
yapmasmm ve ilgili cihazlara eri$iminin engellenmesifroplu Ulru;lm Denetim ve YOnetim ve Talesi Yonetim
Merkezi sistemine tanlmlanmamt$, herhangi bir alet, kablo, uzantt taJalmast ve/veya sistcme dl$arldan mOdahaie
edilmesilCihaziarm konumunun izinsiz sekilde deg:istirilmesi durumunda.

MinibUs Tru;lmaclhgl
Taksi DolmlL$ Tru;lmaclhgl
Taksi T8$lmaclh&l

99

T8$ltlarda Toplu UIru;lm Denetim vc YOnetimffaksi YOnetim Merkeziyle uyumlanmts cihazlarm (tablet, amy
takip, kamera sistemleri vb.) bulundurulmamasll T8$ltlarda Toplu UI~tm Denetim vc Yonetim ve Taksi
YOnetim Merkezine uye olunmadan <;ahSllmasl durumunda.

Minibus T~lmaclhg:t
Taksi Dolmus T~lmacthgl
Taksi Tru;lmacthgJ

Toplu Ulru;lm Denetim ve
YOnetimffaksl YOnetim Merkeziyle
uyumlanmts cihazlar bulundurulana ve Oye
olunana kadar itgili Izin Belgesi asbya ahmr
ve 20 hizmet kalite pual11 uygulanlr.

-

100

TB$ttlarda emniyet kemeri bulundurulmamast ve <rah$1f konumda olmamasl durumunda.

Minibils Tru;lmacil t&1
Taksi Dolmus TB$lmaclh&1
Taksi T~ l maclh&1
Servis T8$tmactltl!;l

IO Hizmet KaHte Puant Kesintisi uygulanlr.

5 Hizmet KaHte Puanl
Kesintisi uygulantr.

101

T8$ltm On ve arka camlarmm sag. 051 kO$elerine dlsarldan gOrUlecek $ckilde hat numaralarl yaztlmamasl, On,
arka camlarmm sag; iy alt taraflarma sofbrUn gOrU$OnU engellemeyecek ve dl$artdan gortllecek $ekilde 15x30 cm
ebadlOda hat bru;langl<r ve bitis bilgilerini i<reren Dijital GOsterge, sa& yan cama 30x30 cm ebadlnda gUzergAh
bilgilerini jyeren Dij ital Gosterge Ckayan Yazt Panosu) konulmamast.

MinibUs Tru;lmacll lgt
Taksi Dolmu~ T8$lmaclh&1

5 Hizmet Kalite Puaru Kesintisl uygulanlr

5 Hizmet Kalite Puant
Kesintisi uygulanlr.

102

MinibOs Ge((ici Cahsma Ruhsatnamesinde belirtilen hat numarasl ve hat admm yazlh oldu&u I$lkh tabela ($apka)
minibOsUn Usttinde bulundurulmarnasl vc ((ahstmlmamasl durumunda.

MinibUs Tru;lmaclhgl

5 Hizmet Kalite PUant Kesintisi uygulamr.
OtobfiS ta.!itmactlanna 200 tam tstanbulkart
bedeli uyguianlr.

5 Hizmet Kalite Puanl
Kesintisi uygulanlr.

103

Karayollan Trafik YOnetmelil!;i I sayill cetvelin (e) maddesinde Taksi Dolmuslar-Taksiler i((in belirtilen
niteliklerde I$lkh tabela ($apka) Taksi Dolmu$unfraksinin OstOnde bulundurulmamasl ve yal t$tlnlmamasl
durumunda,

Taksi DolmuS Tru;lmaclh&1
Taksi T8$ lmaclhl!;t

5 Hizmet Kalite Puanl Kesintisi uygularur.

5 Hizmet Kalite Puanl
Kesintisi uygulalllr.

iyinde yolcudan para almmasalelektronik bilet kullanllan

t~ltlarda

nakit para almmasl durumunda,

Servis TCi$lmaclil&1
Otobos T~lmaclhgl

10 Hizmet Kalite PUaIl1 Kesintisi uygulamr.
OtobUS ta~:tmacJ!anna 200 tam istanbulkart
bedeli uygulanlr ve servisten men edilir.

-

-

IIgili taramaya ve eg.itime
katllmcaya kadar Toplu
T~lma Araci Kullanlrn
Belges i askiya al mlr.

10 Hizmet Kalite Puam Kesintisi uygularur.
OtobUs ~unactlanna 200 tarn lstanbulkart
bedeli uygulamr.

10 Hizmet Kalite Puanl
Kesintisi uygulanlr.

50 Hizmet Kalite Puam Kesintisi uygulamr. 2.
Telcrar ve sonrasl dglli tzin belgesi 7 gOn
sUreyle asktya allmr.

50 Hizmet Kalite Puanl
Kesintisi uygulamr. 2. Tekrar
ve sonrasl Toplu T8$lma
Araci Kullamm Belgesi 7
gUn sUreyle asklya ahmr.

Ta~atlarda
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Bagaj boyurunu ve istiap haddini a~mayan uygun olan
edilmemesi durumunda
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5 Hizmet Kalite Puan! Kesintisi uygulamr.

Koprti, otoyol ve otogar kullanlml haric; taksimetrede yazlh bedelin d~mda Ocret ahnmastl KOprO, otoyol vc
otegar gibi yerJerden ges:i~ Ocretinin olduAundan fazla ahnmastfTaksi yolculuklannda Anadoiu·Avrupa klta

105

Avrasya TUneli' nin kullamlmasuun talep editmesi durumunda yolcudan Avrasya TOncli ger;i$
Ucretine ilaveten d6nii$ ierin 15 Temmuz $ehitler KOprOsu ve Fatih Sultan Mehmet KOprilsQ 'nde uygulanan

5 HlZmet Kalite Puam Kesintisi uygulamr

Taksi T~lmacdlg l

5 Hamet KaHte Puam KesintlSi uygulaOlI.

Taksi Tlt$lmaclligl

10 Hl.ZIl1et Kalite Puanl Kesintisi uygulamr

108

Anzait ve hatah taksimetre ile ta~ l maclhk yapdmasl durumunda,

Taksi Tlt$lmaclligl

25 HlZlTlet Kalite Puam Kesintisi uygulamr.
Taksimetre muayenesi yaptmiana kadar izm
belgesi asklya ahmr.

109

Taksimetrenin yolcunun bindiAi noktadan itibaren aelimamas l durumunda,

Taksi Tlt$lmaclhg:J

5 Hizmet Kalite Puam Kesintisi uygulamr.

110

(T), (C) ve (M) seri plakah taksiler tahsis edildikleri eah~ma a1am SlnJrlsn dl~mdan yolcu almalan durumunda,

Taksi Ta~tmaclhgl

5 Hizmet KaHte Puam Kesintisi uygulamr.

Taksi Tlt$lmaclhgl

5 H)zmet Kahte Puam Kesintisi uygulamr.

113

Taksilerin tavam vc her iki On kapisma yazllacak plaka numaralan, UKOME Karan ile belirlenen kriterler
do!!:rultusunda oimamasl durumunda
(C) ve (M) seri plakall taksilerin ihale/tahsis edildikleri ilee admm yaztlmamasl ve UKOME Karan ile belirlenen
kriterler dogrultusunda olmamasl durumunda
Taksilerde; toplamda 0,5 m1 yi a~mayan taksi dura&l bilgileri haricinde, ozel yazl, ~ekjl ve sembol
bulundurulmasl durumunda (Rekhlm tzin Belgesi alanlar harie).

Taksi Ta~unaclhA:l

5 Hizmet Kalite Puam Kesintisi uygulamr.

114

Elektronik UI~ l m YOnetim Lisansl almam l~ alan gereek veya tiizel ki~ilerce
uygulamasma/eagn merkezlerine Oye olunmaSI durumunda,

Taksi T~lmaclhg l

fhtar venhr. 2 Tekrar durumunda IO Hizmet
KaHte Puam Kesinttsi uygulanlr.3. tekrar ve
somasl tekrar durumunda i1gili ilin belgesi 3
gOn silreyle asklya ahmr

115

Ruhsat yenilenme dOneminde IBB' nin Taksi YOnetim Merkezi Sistemi iein belirtigi yef ve zamanda
geiinmemesi durumunda,

Taksi

Ta~unac)ll gl

thtar venhr 2 Tekrar durumunda 10 Hilmet
Kalite Puam Kesintisi uygulamr.3. teki'ar ve
sonras) tekrar durumunda ilgili izin beIgesi 3
gOn sOreyle asklya ahmr.

116

Taksi YOnetim Merkezi Sistemi kapsammda Panik butonuna gereksiz basllmasl durumunda,

Taksi

Ta~lmacthg l

thtar verilir. 2 Tekrar ve sonraSl tekrar
durumunda 5 Hilmet KaHte Puam Kesintisi
uygulanlr.

112

117

i~J etil en mobjl~web

Taksi YOnetim Merkezi Sistemi kapsumnda Arae ieinde bulunan kameralann gOriintil almalaTimn engellenmes i
durumunda,

~8J '9
/

Taksi Ta$lmaclhgl

107

III

~

l 11-7/:

~
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,

Kesintisi uygulamr.
,

ge9i~lerinde

kODrO ge(:is ticretinin dlsmda ilcret taleD edilmesi durumunda
Mesafe (klsa mesafe) velya trafik yogunlugu bahanesi ile yolcu eagnlanna cevap vermemek veya yolcunun
gitmek istediiti adrese baska volu bilhassa istemedi~i milddetce en klsa voldan gOt11rmemesi durumunda
Taksimetre cihazlan yolcu tarafmdan gOrOlebilecek ~ekilde, taksi ieerisinde monte edilmi~ ve her zaman
kullamlabilir durumda olmamasl durumunda,

106

50 Hizmet Kalite Puan!

Taksi

Ta~lmaclhgt

Taksi Ta~lmaclhgl

~
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10 Hizmet KaHle Puam Kesintisi uygulamr.

Engel ortadan kaldlTllana kadar beige asklya
almn. 2. Tekrar durumunda 50 Hizmet Kalite
Puam Kesmtisl uygulamr 3. tekrar ve sonrasl
tekrar durumunda i1gili izin belgesi 3 gUn
sureyJe asklya ahmr.

50 Hizmet KaHte PUB"'
Kesintisi uygulanrr.
20 Hizmet Kalite Puam
Kesintisi uV2ulanlr.
25 Hizmet Kalite Puam
Kesintisi uV2ulamr.
25 Hizmet KaHte Puam
Kesintisi uygulamr.
25 Hizmet KaHte Puam
Kesintisi uV2ulamr.
5 Hizmet KaHle Puam
Kesintisi uV2ulamr.
10 Hizmet Kalite Puam
Kesintisi uV2uiamr.
10 Hizmet Kalite Puam
Kesintisi uVlwlantr.
10 Hizmet Kalite PuaOl
Kesintisi uVllulanlT.
Ihtar verilir. 2. Tekrar
durumunda 50 Hizmet Kalite
PuaDi Kesintisi uygulanlT.3.
tekrar ve sonrasl tekrar
durumunda Toplu Ta~ lma
AraC) Kullanun Belgesi 30
gUn sUrevle asklva almrr.
thtar verilir. 2. Tekrar
durumunda SO Hizmet KaHte
Puam Kesintisi uygulamrJ .
tekrar ve somaSI tekrar
durumunda Toplu Ta~ lma
AraC) Kullamm Belgesi 30
gun silrevle asklVa ahmr.
thtar verilir. 2. Tekrar ve
sonrasl tekrar durumunda 10
Hizmet KaHte Puam
Kesintisi uYRulamr.
50 Hizmet Kalite Puam
Kesintisi uygulamr.2. tekrar
ve sonrasl tekrar durumunda
TopJu Ta~lma AraCI
Kullamm Belgesi 30 gun
stlreyle asklya almn.
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thtar venhr. 2 T~krar durumunda 10 Hlzmet
Taksi YOnetim Mcrkezi Sistemine ' ne girij yapllmadan

118 sisteme girilmesi durumunda.

ta~lmacJhk

yapilmasl ve bir b~ka $ofOriln bilgilcri ile

Taksi Ta$lmacill~1

KaHte PU8m Kesintisi uygulamr. 3. tekrar ve
sonrasl tekraf durumunda ilgili izin belgesi 3
gfin sGreyle asklya ahmr.

thtar ven hr 2 Tekrar durumunda 10 Hizmet

119 Taksi Yonetim Merkeziyle uyumlu olmayan taksimetrc kulJamlmasl durumunda,

Ta~lI11aclhgl

Taksi

Ta~ lmaclhg l

thtar venlir. 2. Tekrar durumunda 10 Hizmet
Kalite Puam Kesintisi uygulamr.3. tekl'ar ve
sonrasl tekrar dururnunda ilgJli izin belgesi 3
gOn sOreyle I1sk lya ahmr.

Taksi Ta~lmaelhgl

thtar venlir. 2. Tekrar durumunda 10 Hizmet
Kahte Puam Kesmtisi uyguJamf.3. tekrar ve
sonrasl tekrar durumunda i1gili lZin belgesi 3
gOn silreyle asklya almrr

Taksimetre cihazlanmn , Taksi YOnetim Merkezi cihazJnI engellemesi, t~lmaedlk faa liyeti esnasmda ~ofbr

120 tamfmdan mtldahale edilmesi veya yolcu tarafmdan rahat~a gOrUleb ilecek bir ~ekilde taksi igerisinde monte
edilmem i ~

olmasl durumunda,

121

Durakta 9al~an taksilerin, isminin, logosunun ve durak
standartlara uygun olmamasl durumunda,

122

Taksi Yonetim Merkezi'nden geJen yolcu 9agnlanna mazeretsiz ~ek ilde gfinde 5 den fazla cevap verilmemesi
durumunda,

Taksi Ta~lmaclhg l

thtar verilir 2 Tekrar ve sonrasl tekrar
durumunda 10 Hizmet Kalite Puam Kesintisi
uygulanrr

123

Taksi Y(:\netim Merkezi'nden gelen (:agrmm olumlu cevaplanmasma ragmen (:agnya gidilmemesi, sonradan iptal
edilmesi ve bir b~ka yoleu ahnmasl durumunda,

Taksi Ta~lmaetllg l

Ihtar venlir. 2 Tekrar ve sonras! tekrar
durumunda 5 Hizmet Kalite Puam Kesintisi
uygulanlf.

Taksi T~l mae lhgl

ihtar vel'i1ir. 2. Tekrar ve sonrnsl tekrar
durumunda 10 Hizmet Kalite Puam Kesintisi
uygulamr.

Taksi YOnetim Merkezi Sistemi kapsammda yolculuk

ileti~im

KaHte Puam Kesintis i uygulamr.3. tekrar ve
somaSl tekrar durumunda ilgili izin belgesi 3
giln silreyle asklYa alrnlr.

Taksi

ba~mda

bilgilerin i gOsteren bilg i bandmm belirtilen

kabul edilen Odeme segene~inin yoleuluk

124 slmsmda veya sonrasmda kabul edilmemesi ya da yolcu nzasl dl~m d a deg:i~tirilm esi durumunda,

125

Elektronik Ula~lm YOnetimi Lisansl Sahibi razel ki~ i nin , ~irket merkezininl~ubesin in Istanbul 'dan ta~mmas l ,
tasfiye olmasl ve unvanmm degi~mes i durumlannda,

Taksi T~lI11acillgl

126

Elektronik UI~lm YOnetimi Lisansl Sahibi 500 adet ve uzeri ~Imael (lyeli~i olan geryek veya raul kj~i1erin ,
ta~ lmael ve yolculara 7fl4 sabit telefon numaraSI Uzerinden hizmet verecek ~ekilde mU~teri hizmetleri
bulundurmamasl durumunda.

Taksi T~lm acl hgl

~s8J'S-
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Toplu U1a~lm Denetim Komisyonunun
degeriendinnesl ve onaylamasma mnteakip
Elektromk UI~ lm YOnetimi Lisansl iptal
edilir
Toplu U la~1ffi Denetim Komisyonunun
de~e rlendirmesi ve onaylamasma muteak:ip
5000 X San Taksl A9J!~ Oereti Bedeli ceza
uygulan lr. s6z konusu ihlal konusu gidenlene
kadar Elektronik U I~lm YOnetimi LlsanSI
asklva almrr.

Ihtar verilir. 2. Tekrar
durumunda 50 Hizmet Kalite
Puam Kesintisi uygulamr.3 .
tekrar ve sonraSl tekrar
durumunda Topiu Ta$lma

AIacl KulJamm Belgesi 30
gOn sOreyie asklya almlf.
thtar verilir. 2. Tekrar
durumunda 50 Hizrnet Kalite
Puam Kesintisi uygulamrJ .
tekrar ve sonrasl tekrar
durumunda Toplu Ta~ lma
Araci Ku llamm Belgesi 30
gUn sOreyle asklya alrnIr.
thtar verilir. 2. Tekrar
durumunda 50 Hizmet Kalite
Puam Kesintisi uygulamr.3.
tekrar ve sonraSI tekrar
durumunda Toplu Ta ~lma
Araci Kullamm Belgesi 30
gUn SUrey le asklya ahmr.
Ihtar verilir. 2. Tekrar
durumunda 50 Hizmet Kalite
Puam Kesintisi uygulamr.3.
tekmr ve sonrasl tekrar
durumunda Toplu Ta~lI11a
Arael Kullamm Belgesi 30
gUn sOreyle asklya ahnrr.
ihtar verilir. 2. Tekrar ve
sonrnSI tekrar durumunda 20
Hizmet Kalite Puam
Kesintisi uygulamr.
ihtar verilir. 2. Tekrar ve
sonras! tekrar durumunda 10
Hizmet Kalite Puam
Kesintisi uygulamr.
thtar verilir. 2. Tekrar
durumunda 50 Hizmet KaHte
Puam Kesintisi uygulamr.3.
tekrar ve sonrasl tekrar
durumunda Toplu Ta~lma
Arael Kullamm Belgesi 30
2Un sOrevle ask Iva ahmr.
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127

Elektronik UI~lm YOnetimi LisanSl Sahibi taraftndan Elektronik
durumunda.

128

Elektronik UI~lm YOnetimi LisanSI sahibi geryek veya tlizel ki~iler ile taksi ta~lffiaclhgl kapsammda sisteme
Uye olacak ta~lmacl ve ~ofljrlere ili~kin tBB'ye verilen gizlilik taahhUtnamesine uyulmamasl durumunda,

Taksi Ta~ tmaclhgl

129

Elektronik Ula~lm YOnetimi Lisansl Sahibi tarafmdan iBB Toplu UI~lm MildtirlilA;il yevrimiyi uygulamalar
Uzerinden gevrimi9i kimlik dogrulamasl yapllmaml~ t~lmacllar ve ~ofljrler 9ah~tlTllmasl durumunda.

Taksi Ta~lmaclhgl

130

Elektronik Ula~tm YOnetimi Lisansl Sahibi Tiizel ki~i1erin ISO 9001 (KaHte YOnetim Sistemi), ISO 27001 (Bilgi
GtivenHgi YOnetim Sistemi) belgelerinin siiresi doldugunda yenilenmemesi durumunda,

Taksi Ta~ tmac l hgt

131

Elektronik UI~lm YOnetimi LisanSI sahibi gen;ek veya tilzel kisiler tarafmdan, kendi sistemleri iizcrinde yapllan
seyahatlerle ilgili, anhk veya periyodik olarak istenilen bilgilerin Istanbul Bilyilk~ebir Belediyesi ile
payla~Jimamasl durumunda,

Taksi Ta~lmacliJgl

Elektronik U I~lm Yonctimi Lisansl sahibi ile ta~lmacltar arasmda yapllacak sOzleSme omeklerinin Toplu
Hizmetleri Miidtirltigilne bildirilmemesi durumunda,

Taksi T~lmaclhgl

E!ektronik U !~lm YOnetimi Lisansl kapsammda takIlmasl dil~tinti!en cihazlann (Tablet Taksimetre vb.) aray i9i
montajmdan Once 1stanbul BtiyUk~chir BeJediyesinden aray iyi montaj yeri ve cihazlar i9in uygunluk gOtil~
ahnmamaSI dururnunda,

Taksi Ta~lmacli l gl

132

133
134
135

136

Ula~lm

_.- -,

YOnetimi Lisanstnm vizelenmemesi

U I ~lm

Ta~lmacl; 9a!J~tlrdlgl ~ofurtin veya varsa Rehber Personelin her Wrlti kanuni sorumiuluklan, sigorta ve bcnzeri
ytikilmlillilklerini verine getirmemesi durumunda
OkulOncesi egitim, ilkokul ve ortaokul ogrenc ilcrini ta~lyan Ogrenci servis araylarmda, rehber personelin
bulundurulmamasilr;all$tmlmamasl durumunda

Ta~lmaclhk

faaliyeti kapsammda sOzle~meli ta~lmaCt kullamlmaSl durumunda. ta~lmaCI ile sOzle~meli ta~lmaci
arasmda yapllacak sOzle~me ~artlanna uygun olarak Odemelerin dtizenli yapIimamasl durumunda.

Taksi Ta~lmaclhg:l

TopJu U1a~lm Denetim Komisyonunun
degerlendirmesi ve onaylamasma mflteakip
5000 X San Taksi A91h~ Ocreti Bedeli ceza
uygulamr. s6z konusu ihlal konusu giderilene
kadar Elektronik Ula$lm YOnetimi Lisansl
asklya almIT.
T oplu Ula~lm Denetim Komisyonunun
de~erlendirmesi ve onaylamas ma mfiteakip
5000 X San Taksi Aylh~ Ocreti Bedeli ceza
uygulamr. s6z konusu ihlal konusu giderilene
kadar Elektronik Ula~lm Y15netimi Lisansl
asklya aitOlr.
Toplu UI~tm Denetim Komisyonunun
degerlendirmesi ve onaylamasma muteakip
Elektronik U I~lm YOnetimi LisanSI iptal
edilir.
Toplu Ula~lm Denetim Komisyonunun
degerlendirmesi ve onaylamasma mUteakip
3000 X San Taksi Aylh~ Ocreti Bedeli ceza
uygulamr. s6z konusu ihlal konusu giderilene
kadar Elektronik U I~lm Y6netimi Lisansl
asklVa almrr.
Toplu UI~lm Denetim Komisyonunun
degerlendirmesi ve onaylamasma mtiteakip
5000 X San Taksi Aylh$ Ocreti Bedeli ceza
uygulamr. sOz konusu ihlal konusu giderilene
kadar Elektronik U1a$lm YOnetimi LisanSI
asktya ahmr. 2_Tekrar ve sonrasl iblalinde
Elektronik Ul~lm YOnetimi Lisansl iptal
edilir.
Toplu Ul~lm Denetim Komisyonunun
de~erlendirmesi ve onay lamasma mfiteakip
5000 X San Talesi Ar.rdl~ Ocrctj Bedeli ceza
uyguialllr, sl'iz konusu ih!a! konusu giderilene
kadar Elektronik Ul~l m Y6netimi Lisansl
asklva ahmr.
Toplu UI~lm Denetim Komisyonumm
degerlendinnesi ve onaylaroasma mOteakip
5000 X San TRksi A9111$ Ocreti Bedeli ceza
uygulamr, sOz konusu ihla! konusu giderilene
kadar Elektronik UI~tm YOnetimi Lisansl
asklya ahlllr.

-

-

-

-

-

-

-

Servis T~lmaclhgt

25 Hizmet Kalite Puam Kesintisi uygulamr.

-

Servis Ta$lmaclllgt

50 Hizmet Kalite Puam Kesmtis i uygulamr.

10 Hizmet KaHte Puam
Kesintisi uygulamr.

Servis Ta~lmaclllgt

ihtar verilir. 2.Tekrar durumunda: Toplu
Ula~lm Denetim Komisyonu tarafmdan
Ta~ImaCI tilzel ki~i ise tUzel ki ~ iligin grubu 7
gUn araSl sOreyle bir alt gruba dfi$firfililr.
2.tekrar ve sonrasl tekrarda da tUzel ki~iligin
grubu 15 gUn sOrey Ie bir alt gruba dQ~UrfilOr.
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lhtar verilir. 2 Tekrnr durumunda; Topiu
Ula$lm Denettm Komisyonu tarafmdan

Ta~ lmacm m ,

137

alt ta~lmacldan kurum velya kurulu~ He yaptlgl ta~lmac lhk sOzle$mesi kapsaml dl~mda (Akaryaklt
Kart!, Trafik SigortaSl, Kaska, Kravat, GOrnlek. Lastik vesaire ahml ile ilgili tedarik adresi bazmda zorlama 'Ie
yOniend irme gibi) yaptmmlar istemesi durumunda,

Servis Ta$lmaclhgl

138

Aym okuldan gelen og,renci taieplerinin gQzergih klSltl (aracm trafige ginnesl ta$lma suresinin uzamasl vb.
nedenler) nedeniyle kar~ !Ianmak istenmemesi durumunda

Servis T~ lm ac l hgl

10 Htzmet Kahte Puam Kesmtisi uygulamr.

20 Hizmet KaHte Puam
Kesintisi uygulamr.

T~lmaclhg; l

Ihtar verilir. 2 Tekrar durumunda; Toplu
Ula~:l m Denetlm KomlSyonu tarafmdan
T~l mac l t1lzel ki$1 ise t1lzel kl~iIi!Sin grubu 7
gOn araSI sllreyle bir alt gruba dtl~(irUlilr.
2.tekrar ve sonresl tekrarda da tOzel ki~iligin
gl'ubu 15 gOn sOrey Ie bir alt gruba dn~firli IOr.

-
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Ta~lmac!ltk

faaliyeti kapsammda; t~ lm aC I ile sOzle~meli t~lmacl arasmda yapllacak sOzle~ m e ~art l anna uygun
davramlmamasl, YOnerge ve UKOME Kararlanna aykm sOzle~me yaplirnasl dururnunda,

Servis

Ta~lmac lI lk faal iycti kapsammda; t8.$lmacI(ttlzcl ki~i) ile ta~man ki~i (Ogrenci vclisi vb. ki~i)lkurumJkurulu~
arasmda yapllacak sOzlc~mc ~artlarma uygun davramlmamasl, yonerge ve UKOME Kararlanna aykm sOzl e~ me
yapilmasl durumunda,

Servis Ta~ lmaclhgl

141

T8.$lmaclhk faaliyet i kapsammda; ta~lmacl(ger~ek ki~ i) ile ta~IDan ki~i (Ogrenci velisi vb. ki ~i)lkurumlkurulu ~
arasmda yapilacak sOz l e~me ~ artlafln a uygun davramlmamasl, • YOnerge ve UKOME Kararlanna aykm
sOzlesme vaoilmasl durumunda

Servis T3.$lmacllig;l

<;evrenin kirletilmesi, dikkatsiz amy kullaflilarak yayalann korkutulmasl ya da yayalara rahatslZitk verecek (su
s l~ratllm asl vb.) ~ek ilde ara~ ku llaOilmasl durumunda,

Minibus Ta~lmac l hg;l
Taksi Dolmu~ Ta~ lm ac llt gl
Taksi Ta~unaclhgl
Servis Ta~unacl!J gl
Oto bUs Tasunacill~1

143

T~lma

faaliyeti konusulSahip olunan belgenin amac!
durumunda.*

dl~mda ba~ka

bir ta~ l mac!hk faaliyetindc bulunulmasl

gan arasl sOreyie bie alt gruba dO ~rlll 0r
2 tckrar 'Ie sonrasl tekl'arda da tozel ki~iJ igin
grubu 15 gQn sQreyle bir alt gruba dilsfirillfir ..

Ihtar verilir. 2.Tekrar durumunda;
U la~ l m Denctim Komh. y onu tarafmdan
Ta~lmacl tUzel k i~i ise t11zel k i~ili~in grubu 7
gOn araSI sOreyle bir alt gruba dO~firulfir.
2.tekrar ve somasl tekrarda da t11zel ki~i1igin
~rubu 15 giin siireyle bir aIt gruba dflsflrfllUr
Ugili lZin belgesi 7 gnn aras l sOreyle asklya
almlt. 2 tekl"ar ve somasl tekrarda i1gili izin
behlesi 15 Ilfin sUreyle askJ}'3. ahmr.

-

Toplu

140

142

Ta$lmaCI tOzel kl$i ise lUzel kl$iligin grubu 7

Minibus T~lmacill ~ 1
Taksi Dolmu~ Ta~amaclhgl
Taksi T~lmacillgl
Servis T~lmaclhgl
OtobOs Ta~unaclhgl

S Hizmet Kahte Puam Kesintlsl uygulaOir

1. ihlalde, 180 gOn boyunca ilgili beige asklya
ahnarak sOre boyunca Ilgili beige tlirOnde yeni
blr beige dOzenlenmez. Otobtls ta~lmacilanna
400 tam Istanbulkart bedeli uygulamr.
2. ve sonrasl ihlallerde ilgili beige t11rune ait
tfim belgeler Iptal edilerek 2 YII boyunca
herhallgl blr ~Imac lhk tilrtine ait beige
dilzenlenmez.

-

20 Hizmet Kalite Puam
Kesintisi uygulamr.

1. ihlalde Toplu T~una
ruaci KullaOirn Belgesi 180
gUn sure ile asklya ahmr.
2.ihlaJde Toplu T~lma AIacl
Kullamm Belgesi 2 yd
boyunca asklya ahmr.
3.ihlalde ~orn re bir daha
Toplu Ta$una ArnCl
Kullamm Belgesi
dl.lzenlenmez.

Tam istanbulkart Bedeli: UKOME tarafmdan "lETT Gtohilsleri, Tilnel, Nostaliik Tramvav, Ozel Halk Gtobilsleri, Gtobas A.S. ve Ravli Sistemler" i9in belirlenen tam elekrronik biler bedelini ijade eder.
• Servis ra$lmaclilgmda amaCI dl$mda kullamlan ta$ttlar, el degi$tirmi$ olsa dahi $ase numaralan belirlenerek lSB TopJu Ula$lm £·ruhsat sistemf iizerinden «Turizm Yolc u Ta$tmactltgl Belgesi dilzenlenemez» ibaresi eklenir ve bu
ta$lliar lcara listeye ahmr.
-
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