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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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UKUME Karan. E'K- J Hizmet Kahle Kesintisi laptzrzm Cetveli
YAPTIRIM

NO

tHLAL KONUSU

TASlMACILIK TURD
TASIMACI

Ta~lmaclhk faaliyeti esnasmda alkollU olunmasl durumunda (Emniyet MiidUrlii~ii ceza tutanagl veya
mahkeme raporuyla tespit editmi~),

ill

ill

ffi

@

3 [

faaliyeti esnasmda uyu~turucu veya uyancl madde kullantlmasl durumunda (Emniyet
MiidiirliigU ceza tutanagl veya mahkeme raporuyla tespit edilmi~),

Minibiis Ta~lmaclh~1
Taksi Dolm~ T~lmaclh~1
Taksi T~lInactll~1
Servis T~lmaclh~1
Otobtis T~lmaclh~1

Toplu Ta§lma Aracl Kullamm Belgesi olmadan ~ah§tlT1lmast!"ah§t1masl durumunda,

Minibiis Ta~lmaclhgl
Taksi Dolmu§ Ta~lmaclh~1
Taksi Ta§lmaclhgl
Servis Ta~lmaclh~1
Otobiis Ta~lmaclh~1

tzin Belgesi (Ruhsat, giizergah kullanlm belgesi vb.) olmadan ~all~t1masl durumunda,

Minibiis Ta~lmactllgl
Taksi Dolmu§ Ta~tmaclh~1
Taksi Ta§lmactll~1
Servis T~lmaclh~1
Otobiis T~lmactllgl

tzin Belgesi'nde kaYlth olmayan ~ofijr ile ta~lmaclhk yaptlmasl durumunda,

MinibUs Ta~lmaclh~1
Taksi Dolmu~ Ta§unacIlIgI
Taksi Ta§unactllgl
Servis T~unaclhgl
OtobUs Ta§lmactllgl

Ta~lmaclhk

ill

[

MinibUs T~lmaclh~1
Taksi Dolmu~ Ta~lmaclhgl
Taksi Ta~lmaclhgl
Servis Ta~lmaclh~1
Otobiis T~lmaclhg.
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Sayfa 1/17
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50 Hizmet Kalite Puam
Kesintisi uygulantr.
5 giin beige asklya almlr.
Otobiis ta§lmactlan i~in 2000
indirimli lstanbulkart bedeli
uygulamr. Otobiis ta§lmactlan
i"in ihlalin tekrar editmesi
durumunda 3000 indirimli
lstanbulkart bedeIi + Zorunlu
Devir uygulamr.
50 Hizmet Kalite Puam
Kesintisi uygulanu. 5 gUn beige
asklya ahmr. OtobUs
~Imactlan i~in 2000 indirimli
Istanbulkart bedeli uygulamr.
OtobUs ta§lmacllan i"in ihlalin
tekrar edilmesi durumunda
3000 indirimli Istanbul kart
bedeli + Zorunlu Devir
llYKulanlr.
11k ihlalde 5 gUn, ikinci ihlalde
10 glln ve sonrasl ihlalde 30
giin sUreyle ilgili tzin Belgesi
asklya ahmr. Otobiis
ta~lmacdanna 500 indirimli
tstanbulkart bedeli 1.J.I'.Itulamr.
Izin belgesi doldu~u halde
b~vuru yapIlmaml~ ise 7 GUn
sUreli ihtar verilir. 7 giin iyinde
ba§vuru yapIlmaml§ ise 7 giin
sUreyle beige dUzenlenmez, 7
gUn sonrasmda 10 gUn siireyle
beige dllzenlenmez. Aynca 1
yIldan fazla sUre ge~mesine
ra~men izin belgesi almayan
ara"lara 15 gUn, 6 aydan fazla
almayan ara~lara 1 hafta
siireyle beige dllzenlenmez.
OtobUs t~lmacIlartna 500
indirimli tstanbulkart bedeIi
llYRulamr.
Toplu T~lma AraCI Kullanlm
Belgesi oimasl durumunda ilk
ihlalde ihtar, ikinci ihlalde 5
gUn ve sonrasl ihlalde 10 gtin
sUre ile ilgili tzin Belgesi
asklya almlT.
Toplu Ta§lma AraCI Kullantm
Belgesi olmamasl durumunda
Madde 3 uygulamr. OtobUs
ta§tmactlanna 500 indirimli
tstanbulkart bedeli uYl!.ulamr.

SOF6R

Toplu Ta~lma Aracl Kullamm
Relgesi 180 gUn sUre ite asklya
ahmr. lkinci ihlalde Toplu
Ta~lma AraCI Kullantm Belgesi
siiresiz iptaJ edilir.

Toplu Ta§tma Aracl Kullamm
Belgesi sUresiz iptal edilir.

50 Hizmet KaHte Puam
Kesintisi uygulanu.

10 Hizmet Kalite Puam
Kesintisi uygulanu.

20 Hizmet Kalite Puanl
Kesintisi uygulanlT.
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I Kalire Kesintisi Y

Millibll5 T8}lm3 c lh ~1
Taksi Doll1lll} T8~ lmaclhgl
Taksi T~ mI 9c lh~1
Servis Ta~m18c lh ~ 1
OlobUs TaslmaC lhgl
Minibus Taslmncli1gf
TWI Dolfl1u ~ Taslmaclhgl
Taksi Ta~ll1la c lLJg l
Servis Taslmaclltgl
Otobiis T3$Jmaclhjil

ffi}

Ba~ka ~ofOrlere

ill

Hasarh, baklmslz, .,:evreye zarar verici gUrtHtO
yapllmasl durumunda,

.00

Tasltlarda taslmaclhk faaliyeti esnasmda Toplu U1~trn Denetim ve Y6netimffaksi Y6netim
Merkeziyle uyumlanml§ cihazlarm ve Ara.,: Kamera sisteminin .,:ah§tmlmamastlcihazlann anzall
olmasl ve ~ah§maYI durdunnasl ragmen i1gili idareye bilgi verilmemesiffoplu Ula§trn Denetim ve
YOnetim Merkezi ve Taksi Y6netim Merkeziyle i1gili bilgi bandl (stickerlarmm)
kaldlTllmasl/YlpratJlmasl durumunda,

Minibiis Tastrnaclhgl
Taksi Dolmu§ Ta§lmaclhgl
Taksi Ta§lmaclhgl
Otobus Ta§lmaclhgl

Cinsel tecaviiz ve benzeri toplumda infia! yaratabilecek yUz klzarltCI eylem veya davram§larda
bulunmasl durumunda, (Adli Raporla veya Mabkeme karanyla tespit edilen)

Minibiis Ta§lmaclhgl
Taksi Dolmu~ Ta~lmaclltgl
Taksi Ta~lmaclhgl
Servis Ta§lmaclhgl
OtobUs TaslmacliJgl

!2l

ait Toplu Ta§ll1la Araci Kullamm Belgesi ile ~ah~dmasl durumunda

~Ikaran

ve egzoz gazl yayan Ta~ltlar ile ta§lmaclhk

Minibiis Ta§lmaclltgl
Taksi Dolmu§ Taslmaclhgl
Taksi Ta§lmaclhgl
Servis Ta~trnaclhgl
OtobUs Taslmactil/\I
MiniMs TasIRtaClhgl
Taksi Dolmu§ Ta§lmaclhgl
Taksi Ta§lmaclhgl
Servis Ta§lmaclhgl
OtobUs Ta ~lmaclh ~J
Minibils Ta~lmaclhgl
Taksi Dolmu~ Tastmaclhgl
Taksi Ta§lmaclh~1
Servis Ta§lmaclhgl
Otobils Ta~lmactll~

50 Hamet Kalile Puam
Kesintisi uygulantr.

50 Hizmet Kalite Puanl
Kesintisi uygulamr.

Toplu Ta~lma AracI Kullamm
Belgesi sUresiz iptal edilir.

Toplu Ta~lma AracI Kullamm
Belgesi silresiz iptal edilir.

25 Hizmet Kalile Puam
Kesintisi uygulamr. Otobus
ta§lmactianna 1000 indirimli
Istanbulkart bedeli uygulamr.

Toplu Ta~lma Arael Kullamm
Belgesi 30 giln silre ile asklya
ahmr.

Ter6r 6rgiltleri ile diger yasadl~1 te§ekkilller yararma faaliyette bulunmasl ve propagandasmm
yapllmasl dururnunda,

MinibUs Ta~lmaclhgl
Taksi Dolmu~ Ta§trnaclhgl
Taksi Ta§lmaclhgl
Servis Ta§lmaclh~1
Otobiis Ta§lmaclhgl

ilgili ki~inin izin belgesi iptal
edilir ve ilgili ki~iye bir daha
izin belgesi diizenlenmez.
Ta~lmacl Encilmen vasltaslyla
faaliyetten menedilir. Otobils
tasIRtactlannm ruhsatl iptal
edilir.

Toplu Taslma Araci Kullanlm
Belgesi siiresiz iptal edilir.

Ta§lmactllk esnasmda 61iimlil kazaya seOOp olunmasl durumunda, (Trafik raporunda siiriiciiniln asli
kusurlu bulunmasl ha!inde)

Minibils Ta~lmaclhgl
Taksi Dolmu§ Ta§trnaclhgl
Taksi Ta§lmactilgl
Servis Ta§lmaclhgl
Otobils Taslmaclligl

25 Hizmet KaHte Puant
Kesintisi uygulamr. OtobUs
ta~lmacJlanna 1000 indirimli
istanbulkart OOdeli uygulamr.

Toplu Taslma AraCI Kullantm
Belgesi silrcsiz iptlll edilir.

illl

(12)

Ta§lmaclhk faaliyeti esnasmda §ofOr tarafmdan ger~ekle§tirilen veya denetim birimlerine
bildirilmeyen Psikolojik Taca velya Nefret (Irk~l, dinsel, vb.) i~eren konu§ma!ar olmasl dururnunda,

..--..
.-

25 Hizmet Kalite Puam
Kesintisi uygulamr.
Periyodikffeknik muayene
tekran yaptlana kadar ilgili izin
OOlgesi askl}ta ahmr.
Tasltlarda Toplu Ula$lm
Denetim ve Y6netimffaksi
YOnetim Merkeziyle
uyumlanml§ cihazlar
.,:ah§tlTllana kadar ve ilgili bant
(sticker) taktlana kadar ilgili
lzin Belgesi asklya ahmr ve 20
hizmet kalite puanl uygulanlr.
Otobus taslmactlarma 200
indirimli fstanbulkart OOdeli
uygulanlr.
t1gili ki§inin izin OOlgesi 90 gUn
asklya ahmr. Ihlalin tekrannda
ki~iye bir daba izin belgesi
diizenlenmez. Ta§lmacl
EncUmen vasltaslyla faaliyetten
menedilir. OtobOs
taslmactlannm ruhsatt iptal
edilir.

50 Hizmet Kalite Puam
Kesintisi uygulamr.

25 Hizmet Kalite Puam
Kesintisi uygulanJr.
Otobils ta$lmacJlanna 1000
indirimli lstanbulkart bedeli
uygulamr

Taslmaclhk faaIiyeti esnasmda §of6r tarafindan ger~ekle§tirilen veya denetim birimlerine
bildirilmeyen Fiziksel Taca olmasl dururnunda,

/7

25 Hizmet Kalite Puam
Kesintisi uygulamr. Otobiis
ta§lmacllanna 500 indirimli
istanbulkart bedeli uygulamr.

Toplu Ta~lma Araci Kullantrn
Belgesi 30 gUn asklya ahmr.

.am

!ill

Celve' ·

Ilgili ki§inin izin belgesi 30 giin
asklya ahmr. OtobUs
taslmactiarmm ruhsatt iptal
edilir.

Toplu olarak ta$lmaclhgl ve trafigin aksattlmasl, durdurulmasl, Ta§lt ile birlikte g6steri yapdmasl,
kamu diizenini ve otoritesini sarsacak vb. eylemlerde bulunmasl durumunda,

!lli

~

"f

/

.
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ill.}

Yaralanmah kazaya sebep olunmasl durumunda, (Trafik raporunda siiriieiinUn asli kusurlu bulunmasl
halinde)

!ill

Maddi hasarh kazaya sebep olunmasl durumunda, (Trafik raporunda slhiieilnUn asli kusurlu bulunmasl
halinde)

!ill

Hakslz kazan9 saglanmasl ve toplu ta~lmaelhk faaliyetiyle ilgili usulsiiz yontemlere ba~vurulmasl
veya hanut yapdrnaslNolcunun dolandmlmasl (sabte para verilmesi, verilen paranm ba~ka parayla
degi~tirilmesi, yoleulardan yiiksek iieret almak, vb.) durumunda,

Doktor, Polis, Belediye Zabltasl veya Denetim GOrevlisi raporuyla ya da kamera kaydl ile belgelemek

!lID

~artlyla idare personeline, denetim gorevlilerine, yolcuya, diger ta~lmae!lara veya 3. ~ahlslara fiili

saldmda bulunmasl, kavgaya kan~I1masl, ki~ilerin darp edilmesi veya gorev yapdmasmm
engellenmesi durumunda

1!2l

ldare Personeline, denetim gorevlilerine, yoleulara, diger ta~lmael/personeline veya 3. ~ahlslarl
Oldilrmek ya da yaralamak kastlyla ate~li veya ate~siz silahla saldmda bulunmasl durumunda,

(20)

ldare personelini, denetim gorevlisini, yoleuyu, diger t~lmaeI!personelini veya 3. ~ahlslarm kasten
yaralanmasl veya oldUriilmesi durumunda.

!ill

(22)

(23)

~
y

Ba~ka ta~ltlann 9ah~masmm engellenmesil1lgili idareden izinsiz ta~Itm ba~ka i~lerde ku\lanllmasl,

kullandmlmasl, kiraya verilmesi durumunda,

tdareee veya sozl~me ile belirtilen otopark dl~mda parklanma velya depolanma (UKOME tarafmdan
belirlenen durak, depolama ve/ya parklanma yeri ve saydarl hari9) yapllmasJ!Sozle~me ile belirtilen
otopark ile yasal giizergiib b~langlel arasmda yoleu ta~lmaelhgl yapllmamasl durumunda,

Ta~lt

yolu Uzerinde duraklamanm ve parklanmamn yasak oldugu yerlerde duraklama ve parklanma
yapIlmasl durumunda,

./

~

~
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Minibiis T~lmaelhgl
Taksi Dolmu~ Ta~lmaelhgl
Taksi Ta~lmaelhgl
Servis Ta~lmaelhgl
Otobils TaSlmaclhgl
Minibiis Ta~lmaelhgl
Taksi Dolmu~ T~lmaelhgl
Taksi T~lmaelhgl
Servis Ta~lIDaelhgl
Otobils TnSlmacl\J l):l

MinibUs Ta~lmaelhgl
Taksi Dolmu~ Ta~lmaclhgl
Taksi Ta~lmaclhgl
Servis T~lIDaelhgl
OtobOs T~lmaelhgl

Minibils T~lmaelhgl
Taksi Dolmu~ Ta~lmaelhgl
Taksi Ta~lmaelhgl
Servis Ta~lmaelhgl
Otobiis Ta~lmaelhgl

Minibiis T~lmaelhgl
Taksi Dolmu~ Ta~lmaelhgl
Taksi Ta~lmaelhgl
Servis Ta~lIDaelhgl
Otobils T~lmaelhgl
MinibUs Ta~lmaelhgl
Taksi Dolmu~ Ta~lIDaelhgl
Taksi Ta~lmaelhgl
Servis Ta~lIDaelhgl
OtobUs Taslmaclhj):1
Minibils T~lmaelhgl
Taksi Dolmu~ Ta~lmaclhgl
Taksi T~lmaelhgl
Servis Ta~lmaclhgl
Otobiis Ta~lmaelhgl
Minibiis T~lrnaclhgl
Taksi Dolm~ Ta~lmac!llgl
Taksi Ta~lmaelhgl
Servis Ta~lIDae!llgl
Otobiis T3$lmaelh~ 1
Minibiis Ta~lmaelhgl
Taksi Dolmu~ T~lrOae!llgl
Taksi Ta~lmaellIgl
Servis Ta~lIDaelhgl
Otobiis Ta S l mae lh ~ 1

~

, 'y

c

l'

10 Hizmel Kalile Puam
Kesintisi uygulamr. OtobUs
~Imae!lanna 250 indirimli
istanbulkart bedeli uygulamr.

25 Hizmet Kalite Puam
Kesintisi uygulamr.

10 Hizmet Kalite Puam
Kesintisi uygulamr. OtobUs
ta~lmae!lanna 100 indirimli
lstanbulkart bedeli uygulamr.

10 Hizmet Kalite Puam
Kesintisi uygulamr.

7 gUn sUre ile izin belgesi
asklya ahmr. Otobils
~lrnae!lanna 10.000 indirimli
lstanbulkart bedeli uygulamr.
Tekrar durumunda 30 gUn sUre
ile izin belgesi asklya ahmr,
OtobUs ta~lmae!lanna ise
20.000 indirimli istanbulkart
bedeli uygulanlr ve zorunlu
devir yaptmhr.
25 Hizmet Kalite Puam
Kesintisi uygulamr. Otobils
ta~lmaedarma 2000 indirimli
lstanbulkart bedeli uygulann.
Tekrar durumunda 30 gOn silre
He izin belgesi asklya ahmr,
Otobils t~lmae!larma ise 3000
indirimli istanbulkart bedeli
uygulamr ve zorunlu dcvir
vaptmhr.

Toplu Ta~lma Arael Kullamm
Belgesi sUresiz iptal edilir.

Toplu Ta~lma Arael Kullamm
Belgesi sUresiz iptal edilir.

15 giln sUre ile izin ilgili izin
belgesi asklya alImr. Otobils
ta~lmaedanna 20000 indirimli
istanbulkart bedeli uygulamr.

Toplu Ta~lma Arael Kullamm
Delgesi siiresiz iptal edilir.

I ay sUre ile izin belgesi asklya
alImr OtobUs ta~lmae!lanmn
ruhsatl iptal edilir.

Toplu Ta~lma Arael Kullamm
Belgesi sUresiz iptal edilir.
I

10 giln sUre ile ilgili izin
belgesi asklya ahmr 50 Hizmet
Kalite Puam Kesintisi
uygulamr. Otobiis
ta~lrOae!larma 400 indirimli
tstanbulkart bedeli uygulamr.

10 gUn siire ile Toplu Ta~lma
Aracl Kullamm Belgesi asklya
ahnn. 50 Hizmet Kalite Puanl
Kesintisi uygulann.

10 Hizmet Kalite Puam
Kesintisi uygulamr. OtobUs
ta~lmaellaTma 100 indirimli
lstanbulkart bedeli uygulamr.

20 Hizmet Kalite Puam
Kesintisi uyg,ulamr.

10 Hizmet Kalite Puam
Kesintisi uygulamr. OtobUs
ta~lmaellanna 200 indirimli
istanbulkart bedeli uygulamr.

20 Hizmet Kalite Puam
Kesintisi uygulanlr.

Aj/
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YazdI, gorsel veya sosyal medyada kurum itibanm zedeleyen dem~ verilmesi, payla~lmda bulunmasl
durumunda,

(25)

Kamu giivenligi, insan saghgl ve genel ahlaka aykm

(26)

Siiriicil belgesine (Uygun Ehliyet Slmfi) sahip olmayan ~ofOr ..ah~ttrmasl/~ofOriln .. ah~masl
durumunda,

!m

EK-l Hi

davram~larda

bulunmasl durumunda,

T~lmaclhk

faaliyeti esnasmda kamu gOrevi yapmanm bilincinde olunmamasIIYolculara kabanezaketsiz davramlmasl dururnunda,

T~lmaclhk esnasmda; tzin Belgesinde yazdI giizergahlann takip edilmemesil~ah~ma alanmda

(28)

faaliyet

gosterilmemesi/r,:all~masl

r,:ah~Ilmasl

(29)

(30)

!ill

(32)

~
c;

gereken hatlm ve/veya giizergahm veya ~ah$ma alanmm

dl~mda

durumunda,

MOcbir sebeplerle olu~acak hallerde, trafik zabltasl ve/ya belediye zabltasmca yonlendirilecekleri
ger,:ici giizergahlara uyulmamasl/Giin iyinde tamamlanan hizmet aralarmda T~ltlann beklemek
zorunda oldugu siirelerde park etmek amactyla ana arter ve cadde iizerinde trafigi aksatrnalan
durumunda,

yolcularl ve "evreyi rahatslz cdecek ~ekilde teyp, radyo, cd "alar vb.
dinlenilmesilizlenilmesi durumunda,

Ta~lmaclhk

esnasmda (~ofOr/siirilcil ve yolcular dahil) sigara, tiitiln ve tiitfin mamulleri kuIlamlmasl
ya da kullanIlmasma gOz yumulmasl durumunda,

T~ltlarda UKOME kararlanyla belirlenmemi~ veya IBB'den izni ahnmaml~ tablet, kamera sistemleri

vb. sistemlerin ya da cihazlarm bulundurulmasl ve kullandmasl durumunda,

A-=t5

t

Kalile Kesintisi Yan!

Minibiis T~lmaclhgl
Taksi Dolmu~ Ta~lmaclhgl
Taksi Ta~lmaclhgl
Servis Ta$lmaclhgl
Otobiis T~lmaclhgl

Minibils Ta$lmaclhgl
Taksi Dolmu$ Ta$unaclhgl
Taksi T~lmaclhgl
Servis Ta$unaclhgl
Otobiis Ta$lmaclhgl

MinibUs Ta$lmaclhgl
Taksi Dolmu$ Ta$unaclhgl
Taksi Ta~lmaclhgl
Servis Ta~lmaclhgl
Otobiis T~lmaclhgl

Ta~ltlarda

c~\

t

Minibils Ta~lmaclhgl
Taksi Dolmu~ Ta~unaclhgl
Taksi Ta~lmaclhgl
Servis T~unaclhgl
Otobiis Ta ~lmaclh g l
Minibils Ta~lmaclhgl
Taksi Dolmu~ Ta~unaclhgl
Taksi Ta~lmaclhgl
Servis Ta~unaclhgl
Otobiis TaSlmactl lgl
Minibiis T~lmaclhgl
Taksi Dolmu~ Ta~lmaclhgl
Taksi Ta~lmaclhgl
Servis Ta~lmaclhgl
Otobils TlI~lmaclM I
Minibils Ta~lmaclhgl
Taksi Dolmu~ Ta~lmaclhgl
Taksi Ta~lmaclhgl
Servis Ta~lmaclhgl
Olobus Tasunaclhgl

MinibUs Ta~unaclhgl
Taksi Dolmu$ Ta$lmaclhgl
Taksi T~lmaclhgl
Servis Ta$lmaclhgl
Otobiis Ta$lmaclhgl
MinibUs T~lmaclhgl
Taksi Dolmu~ Ta~lmaclhgl
Taksi Ta$lmaclhgl
Servis Ta$lmaclhgl
Otobiis Ta$lmaclhgl

.~
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35 Hizmet Kalite Puam
Kesintisi uygulamr. Otobiis
ta~lmacllanna 1000 indirimli
istanbulkart bedeli uygulamr.

35 Hizmet Kalite Puam
Kesintisi uygulamr.

25 Hizmet Kalite Puam
Kesintisi uygulamr. Otobiis
~Imacdanna 1000 indirimli
istanbulkart bedeli uygulamr.

50 Hizmct Kalite Puam
Kesintisi uygulamr.

10 Hizmet Kalite Puam
Kesintisi uygulamr. Otobiis
ta~lmacIlarma 1000 indirimli
lstanbulkart bedel i uygulamr.

50 Hizmet Kalite Puam
Kesintisi uygulanrr.

10 Hizmet Kalite Puam
Kesintisi uygulamr. OtobUs
~lmacIlanna 300 indirimli
Istanbulkart bedeli uygulamr.

25 Hizmet Kalite Puam
Kesintisi uygulanlr.

7 gUn silreyle ilgili izin belgesi
asktya ahmr 10 Hizmet Kalite
Puam Kesintisi uygulanlr.
OtobUs ta$lmacdarma 400
indirimli Istanbul kart bedeli
uygulanlr.
10 Hizmet Kalite Puanl
Kesintisi uygulamr. 2. Tekrar
ve sonrasl tekrar durumunda
OtobUs ta$lmacdanna 200
indirimli istanbulkart bedeli,
diger ta~lmacllara 20 Hizmet
Kalite Puam Kesintisi
uygulanlr.
Ihtar verilir. 2. Tekrar ve
sonrasl tekrar durumunda
OtobUs t~lmacIlanna 100
indirimli Istanbulkart bedeli,
diger ~Imacllara 5 Hizmet
Kalite Puam Kesintisi
uYl!.ulanlr.
Ihtar verilir. 2. Tekrar ve
sonrasl tekrar durumunda
Otobiis t~lmacdanna 100
indirimli lstanbulkart bedeli,
diger t~lmacdara 5 Hizmet
Kalite Puam Kesintisi
uygulanrr.
50 Hizmet Kalite Puanl
Kesintisi uygulamr. Ihlal
Giderilinceye kadar ilgili izin
belgesi asktya ahmr. Otobils
~unacIlarma 300 indirinlli
lstanbulkart bedeli uygulamr.

25 Hizmet Kalite Puam
Kesintisi uygulanlr.

10 Hizmet Kalite Puam
Kesintisi uygulamr.

10 Hizmet Kalite Puanl
Kesintisi uygulamr.

25 Hizmet Kalite Puam
Kesintisi uygulanrr.

25 Hizmet Kalile Puam
Kesintisi uygulanrr.
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Ta~ltIarda Reklam tzin Belgesi Alanlar ve yonerge gere~i zorunlu olan yazl, ~ekil, logo, bilgi bandl

(33)

(34)

Ta~ltlarm

arka eammm dl~ yUzeyinin sa~ alt ko~esinde Alo 153 Beyaz Masa telefon numarasml
gosteren bilgi bandl (~Ikartma) bulundurulmamasl durumunda,

(35)

UKOME tarafmdan belirlenen duraklara; trafi~i aksatacak, can ve mal gUvenli~ini tehlikeye
dU~Urecek ve durak alanml ta~acak ~ekilde gayri nizarni yan~llmasl/ Dnrakta UKOME-UTK
karannda belirtilen saYldan fazla taksi bulundurulmasl durumunda,

(36)

Trafik kurallanna uyulmamasIlCan ve mal gilvenligini tehlikeye sokacak ~ekilde aray kullanllmasl
(hatah sollama, kumlZI 1~lkta ge~mek, emniyet ~eridi olarak aynlan yollan gayri yasal olarak
kullanmak) durumunda,

(37)

lIgili idareee belirlenen Klhk - klyafet uygulamasma uyulmamasl durumunda,

(38)

(39)

(40)

!ffi

~

(sticker), sembol, tabela vb. hari~ i~ veya dl~ aparat, aksesuar, ozel yazl, ~ekil, sembol, siyasi amblem,
tabela vb. bulundurulmasIl Reklam izin Belgesiz reklam ve afi~ uygulanmasl/Ara~ i~i ve dl~mm
IBB'nin kurumsal kimli~ine uygun olmamasl durumunda,

Yolcu veya yolculuk aynml yapllmasIIIlgili mevzuat ~er~evesinde Ucretsiz veya indirimli yolculuk
hakkl olan yolcularm t~mmamasl durumunda,

T~lt i~inde

acil hallerde kullamlmak llZere, yoleularm rahathkla ul~abilecekleri yerlerde cam kmnaimdat yekieinin bulundurulmamasl veya eksik olmasl durumunda,

Karayollan Trafik Yonetrneli~inee veya UKOME Kararlyla belirlenen koltuk saYlsmdan fazla yoleu
ta~mmasl, koltuk saYlsmm artmlmasl, eksiltilmesi, koltuk ebadl ve koltuklar arasl mesafe arahgl rahat
oturulabilir-gc~ilebilir ~ekilde olmamasl, ek koltuklar konulmasl, koltuk b~hklarmm olmamasl
durumunda,

T~ltlara yolculann

can gt1venli~ini tehlikeye dU~Urecck ozel\ige sahip yamcl, parlaYlcl- patlaYlcl,
kirletici, kesiei vb. malzcmeler ile ta~lma kafesi olmayan eveil hayvan ahnmasl durumunda,

~

'b'-i

~

;11

t Kalite K,

Minibiis Ta~lmacIII~1
Taksi Dolmu~ Ta~lmacIII~1
Taksi Ta§lmacIlI~1
Servis Ta~lmaclh~1
OtobUs T~lmaclh~1

MinibUs Ta~lmaclh~1
Taksi Dolmu~ Ta~lmaclll~1
Taksi Ta~lmaClh~1
Servis T~lmaclh~1
OtobUs T~lmaelh~1
MinibUs T~lmaclh~1
Taksi Dolmu~ Ta~lmacIlJ~J
Taksi T~lmaelh~1
Servis Ta~lmaelhgl
OtobUs Ta~lmaclh g l
Minibils Ta~lmaclh~1
Taksi Dolmu~ Ta~unaclh~1
Taksi Ta~lmaclh~1
Servis Ta~trnaelhgl
OtobUs TaSImacl11g1
Minibils T~lmaclh~1
Taksi Dolmu~ Ta~lmaelh~1
Taksi Ta~lmaClh~1
Servis T~lmaClh~J
OtobUs TaSlmaclll~ 1
MinibUs T~lmaelh~1
Taksi Dolmu~ Ta~lmaclh~1
Taksi Ta~lmaclhgl
Servis Ta~lmaclhgJ
Otobiis Ta§lmaclhgl
MinibUs Ta~lmaelh~1
Taksi Dolmu~ Ta~unaclhgl
Taksi Ta~lmaclhgl
Servis Ta~unaelhgl
Otobiis T~lmaclh~1

MinibUs Ta~lmaelh~l
Taksi Dolmu~ Ta~lmaclh~1
Taksi Ta~lmaclhgl
Servis Ta~unaclhgl
Otobiis T~lmaclh~1
MinibUs T~lmaclhgl
Taksi Dolmu~ Ta~lmaclhgl
Taksi T~lmacllJ~
Servis Ta~lmaclhgl
OtobUs TaSlmacllilb

)f
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20 Hizmet Kalite Puam
Kesintisi uygulamr. Ta~lt
uygun hale getirilene kadar izin
belgesi g~ersiz
sayllu/servisten menedilir.
Otobils ta~lmacllarma 100
indirimli Istanbulkart bedeli
uygulanlr.
ihtar verilir. 2. Tekrar ve
sonrasl tekrar durumunda
OtobUs ta~lmaet1anna 100
indirimli Istanbulkart bede1i,
di~er ta~JmacIlara 20 Hizmet
Kalite Puam Kesintisi
uYl!.ulamr.

5 Hizmet Kalite Puanl Kesintisi
uygulamr.

5 Hizmet Kalite Puam Kesintisi
uygulamr.

10 Hizmet Kalite Puam
Kesintisi uygulamr. Otobiis
ta~Jmaellarma 100 indirimli
tstanbulkart bedeli uygulamr.

20 Hizmet Kalite Puam
Kesintisi uygulanlr.

5 Hizmet Kalite Puam Kesintisi
uygulanlT. OtobUs
ta~lmaellanna 200 indirimli
tstanbulkart bedeli uygulanlr.

20 Hizmet Kalite Puam
Kesintisi uygulantr.

5 Hizmet Kalite Puanl Kesintisi
uygulamr. OtoMs
ta~lmacdanna 100 indirimli
Istanbulkart bedeli uygulamr.

20 Hizmet Kalite Puam
Kesintisi uygulantr.

3 gUn sUre ile ilgili izin belgesi
asklya ahmr ve 10 Hizmet
Kalite Puam Kesintisi
uygulamr. OtoMs
~Imaedanna 200 indirimli
lstanbulkart bedeli uYl!.ulamr,
10 Hizmet Kalite Puam
Kesintisi uygulamr. OtobUs
ta~lmaedanna 100 indirimli
Istanbulkart bedeli uygulamr.
Ta~lt uygun hale getirilene
kadar izin belgesi geyersiz
saVlhr/servisten menedilir.
20 Hizmet Kalite Puam
Kesintisi uygulamr. OtobUs
ta~lmacIlanna 200 indirimli
tstanbulkart bedeli uygulamr.
Ta~lt uygun hale gctirilene
kadar izin belgesi ge~ersiz
say Ihr/servisten menedilir.
5 Hizmet Kalite Puanl Kesintisi
uygulamr. Otobils
ta~lmaeJ\anna 100 indirimli
t stanbulkart bedeli uygulamr.

25 Hizmet Kalite Puam
Kesintisi uygulanlr.

5 Hizmet Kahte Puanl Kesintis i
uygulanlr.

I

i

10 Hizmet Kalite Puanl
Kesintisi uygulamr.

5 Hizmet Kalite Puam Kesintisi
uygulamr.

{)(j .. 02.
2U20
-.
-

-

-

-

11 UKOME
/(
-

)()20/J-7/)
..

TI

-

.

- --

. ---

EK-J H ·

Kalite K

.

y;

Celvei·

Arncm yasal trafik sigortasl, ferdi kaza sigortasl, yaptmlmadan ~h~llmasl durumunda,

MinibUs T~lmaclhgl
Taksi Dolmu~ Ta~lmaelhgl
Taksi Ta~lmaclhgl
Servis Ta~Imaclhgl
OtobUs Ta~lmaelhgl

5 Hizmet Kalite Puam Kesintisi
uygulamr ve izin belgesi
gerekli belgeler saglanana
kadar asklya ahmr. Otobiis
ta~lmacIlarma 200 indirimli
tstanbulkart bedeli uygulamr ve
servisten menedilir.

-

t;lglrtkanhk yaparak veya klakson I(alarak yolcu liaglTllmasl durumunda,

MinibUs Ta~lmaclhgl
Taksi Dolmu~ Ta~lmaelhgl
Taksi T~lmaclhgl
Servis Ta~lmaclhgl
GtobUs Ta~Imaclhgl

5 Hizmet Kalite Puanl Kesintisi
uygulamr. Otobils
ta~lmactlanna 100 indirimli
Istanbulkart bedeH uygulanlT.

10 Hizmet Kalite Puam
Kesintisi uygulanlT.

(44)

Tiirkl(e ve ingilizce olarak hazlrlanml~ Ocret tarifesinin bulundurulmamasl durumunda,

Minibiis Ta~Imaclhgl
Taksi Dolmu~ Ta~Imaclhgl
Taksi Ta~lmaclhgl
Servis Ta~lmaelhgl
OtobUs T~lmaelhgl

(45)

UKOME tarafmdan belirlenen Ucret tarifesi

(42)

(43)

dl~1

MinibUs Ta~lmaelhgl
Taksi Dolm~ Ta~lmaelhgl
Otobiis Ta~lmaclhgl

Ucret talep edilmesi durumunda,

T~lt

il( slcakhgml gosteren, yolcular tarafmdan rahathkla gorlllebileeek elektronik tennometre
bulundurulmamasl durumunda,

(46)

i
5378 SaYlh Engelliler Hakkmda Kanun dogrultusunda yilrUrlilge girmi~ olan Eri~ilebilirlik
izleme ve Denetleme Yonetmeligi'nce belirlenen ~artlara uygun olmamasl durumunda,

Minibiis Ta~lmaelhgl
Servis Ta~lmaclhgl
Otobiis Ta~lmaclhgl

Uygun t~lta ragmen engelli yolculann (personel, ogrenci, bebek arabah - pusetli ve benzeri ki~ilerin)
~Ima hizmetinin saglanmamasl, mevcut ekipmanlarm kullamlmamasl durumunda,

MiniMs T~lmaclhgl
Servis Ta~lmaclhgl
Otobiis Ta~lmaclhgl

Ta~ltIarm;

(47)

(48)

Ta~ltJn

iii tarafmda; gonne engelli yolcular iliin, kabartma (brill a) alfabesiyle hazlrlanan ~lt plakasl
ve ALO 153 yazlsmm bulundugu belirlenen ebatta levha bulundurulmamasl durumunda,

(49)

T~ltta

yolcu kalmasa dahi hatttn son durBgma kadar giderek seferini tamamlamamasl ya da aym
istikamete giden b~ka bir araea (anzalanma hanl() aktarma yapmastiMazeretsiz olarak planlanan bir
ara seferin gerl(ekle~tirilmemesi durumunda,

(50)

!ill

UKGME kararlarma ayklTl hareket edilmesi durumunda,

(52)

UKOME Karan ile belirlenen govde (kaporta) renk kodlarma uyulmamast! Ta~tn Turkuaz veya Luks
taksi kapsammda I(ah~masl uygun olan ta~lmactlarm govde rengini degi~tinneden taksimetre
ayarlatrnaslrra~ltJ Turkuaz veya Luks taksi kapsammda I(ah~masl uygun olan ta~lmactlann i88' den
izinsiz taksimetre ayarlatrnasl durumunda,

~

....--..

MinibUs Ta~lmaclhgl
Taksi Dolmu~ Ta~ITnaelhgl
Taksi T~lmaclhgl
Servis Ta~lTRaclhgl
OtobUs TaSlmacIlIi1.1

/'

"

~

J

~

r

Minibiis T~lmaclhgl
Taksi Dolmu~ T~lmaclhgl
Taksi Ta~lmaclhgl
OtobUs Ta~lmacIllg l
MinibUs T~lmaclhgl
Taksi Dolmu~ T~lmaclhgl
Taksi Ta~lmaelhgl
Otobils TaSlmaclhgl
Servis Ta~lmacIilgl
MinibUs T~lmaelhgl
Taksi Ta~lmaclhgl
Taksi Dolmu~ Ta~lTRaclhgl
GtobUs Ta$lmaclhgl
Minibiis T~lmaclhgl
Taksi Dolmu~ Ta~lmaclhgl
Taksi Ta~l!naclhgl
OtobUs Ta~lmaclhgl
If
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thtar verilir. 2. Tekrar ve
sonrasl tekrar durumunda
Otobus t~lmacIlanna 100
indirimli lstanbulkart bedeli,
diger ta~lmaeIlara 10 Hizmet
Kalite Puam Kesintisi
uygulamr.
10 Hizmet Kalite Puam
Kesintisi uygulamr. Globiis
~Imactlanna 200 indirimli
tstanbulkart bedeli uygulamr.

5 Hizmet Kalite Puam Kesintisi
uygulanlr.

50 Hizmet KaHte Puam
Kesintisi uygulanlT.
I

5 Hizmet Kalite Puam Kesintisi
uygulanlr. Otobiis
t~lmacllanna 100 indirimli
istanbulkart bedeli uygulanlT.
tIgili kanITnda belirtilen
hususlara uygun ta~lt
kullamlana kadar ilgili izin
belgesi gelicrsiz sayIllr. Otobiis
ta~lmactlanna 400 indirimli
Istanbulkart bedeli uy!!,ulamr.
50 Hizmet Kalite Puanl
Kesintisi uygulamr. GtobUs
ta~lmacIlarma 400 indirimli
istanbulkart bede1i uYllulamr.
5 Hizmet Kalite Puanl Kesintisi
uygulamr. Otobus
ta~lmactlanna 100 indirimli
Istanbulkart bedeli uygulamr.
10 Hizmet Kalite Puam
Kesintisi uygulamr. OtobUs
ta~lmactlarma 100 indirimli
Istanbul kart bedeli uygulamr.

10 Hizmet KaHte Puam
Kesintisi uygulanlr.

-

50 Hizmet Kalite Puam
Kesintisi uygulanlr.

5 Hizmet Kalite Puam Kesintisi
uygulanlr.

25 Hizmet Kalite Puam
Kesintisi uygulanlr.

10 Hizrnet Kalite Puam
Kesintisi uygulamr. OtobUs
ta~lmacIlanna 300 indirimli
istanbulkart bedeli uygulamr.
25 Hizmet Kalite Puanl
Kesintisi uygulamr. S(jz konusu
durum dUzeltilene ilgili izin
belgesi geliersiz saYlhr. Gtobiis
ta~lmactlanna 100 indirimli
istanbulkart bedeli uygulanlT.

10 Hizmet Kalite Puanl
Kesintisi uygulanlT.

~

Hizmet Kalite P uanl Kesintisi
uygulanlT.

lio. 02.202()
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t Kalite Kesintisi Yanf

Minibiis Ta~lmaclhgl
Taksi Dolmu$ Ta~unaclhgl
Taksi Ta~lmaclhgl
Servis Ta~unaclhgl
Otobiis TaSlmacIll gl
Minibiis Ta~mnaclhgl
Taksi Dolmu~ T~lmaclhgl
Taksi T~lmaclhgl
Servis Ta~lmaclhgl
Otobiis Tas lmaclh ~ 1

Celvel"

10 Hizmet Kalite Puam
Kesintisi uygulamr. OtoMs
ta~lTnacIlanna 2000 indirimli
istanbulkart bedeli uygulamr ve
servisten menedilir.
25 Hizmel Kalile Puam
Kesintisi uygulamr. OtobUs
t~unacllanna 300 indirimli
Istanbulkart bedeli uygulamr ve
servislen menedilir.

5 Hizmet Kalile Puam Kesintisi
uygulamr.

(53)

Lisansh akaryaklt kullamlmamasl durumunda,

(54)

Mevsimine uygun laslik kullamlmamasl durumunda,

(55)

Ocret Toplama Sistemi ve ta~lma tarifeleri ile i1gili kurallara uyulmamasl (GKM'm 9ah~1T halde
bulundurmamak ve benzeri) dururnunda,

Otobiis Ta~lmaclhgl

100 indirimli Istanbulkart
bedeli uygulamr.

:; Hizmet Kalite Puam Kesintisi
uygulanlr.

(56)

<;ah~ma Programma uyulmamasl durumunda, (Yazlh saatten once veya rowh hareket etmek, seyir
esnasmda yav~ giderek arkasmdaki aracm, hlzh giderek onUndeki araCID zamamm ihUiI etmek)

OtoMs T~lmaclhgl

100 indirimli Istanbul kart
bedeli uygulanlT.

5 Hizmet Kalile Puanl Kesintisi
uygulanlf.

(57)

<;:ift kath otobiislerde ayakta yolcu ta~mmasl durumunda,

Otobiis Ta~lmaclhgl

150 indirimli istanbulkart
bede1i uygulanlr.

5 Hizmet Kalile Puam Kesintisi
uygulamr.

(58)

Ara9 personelinin mevzuatta belirlenen sUreden fazla

Otobiis Ta~lmaclhgl

200 indirimli Istanbulkart
bedeli uygulanlT.

10 Hizmet Kalite Puam
Kesinlisi uygulamr.

(59)

GorUntulii ve sesli bilgilendirme sistemlerini etkin olarak 9ah~hrmamasl dururnunda,

Otobiis T~lmaclhgl

200 indirimli Istanbulkart
bedeli uygulamr.

:. Hizmet Kalite Puanl Kesintisi
uygulanlT.

(60)

Yo\cular tarafindan unutulan veya kendisine teslim edilen her ttlrltl e~yamn idareye teslim edilmemesi
durumunda,

Otobiis T~lmaclhgl

200 indirimli Istanbulkart
bede1i uygulantr.

10 Hizmet Kalite Puam
Kesinlisi uygulamr.

!ill

OtobUsUn mazeretsiz servise hazlr halde tutulmamasl durumunda, (Yaklt eksikligi ve benzeri)

Otobiis Ta~unaclhgl

200 indirimli Istanbulkart
bedeli uygulamr.

-

(62)

Ara9ta personel bildirimi yaptlmaml~ sUriicU 9ah~hnlmasJ!Siiriicii degi~ikliginin idareye
bildirilmemesi durumunda,

Otobiis Ta~lmaclhgl

100 indirimli Istanbul kart
bedeli uygulanlr.

10 Hizmet Kalile Puam
Kesintisi uygulantr.

(63)

Ara~

Otobiis Ta~lmaclhgl

100 indirimli Istanbulkart
bedeli uygulamr.

-

(64)

Adblue sisteminin devre dl~1 buaktlmasl durumunda,

Otobiis T~lmactllgl

500 indirimli Istanbulkart
bedeli uygulanlr.

-

(65)

Usulsiiz kullamm nedeniyle el konulan kartlarm teslim edilmemesi durumunda,

Otobtls Ta~lmaclhgl

200 indirimli Istanbulkart
bedeli uygulanlr.

10 Hizmet Kalile Puam
Kesintisi uygulanlr.

(66)

Kaza, hasar, anza ve benzeri durumlarm ilgili birimlere haber verilmemesi durumunda,

Otobtls T~lmaclhgl

200 indirimli Istanbulkart
bedeli uygulamr.

10 Hizmet Kalile Puam
Kesintisi uygulamr.

(67)

Ara9 bilgisayar sisteminin etkin 98h~tlTllmamasl durumunda, (Gerekli donanunlarm ara9 bilgisayarlarl
ile baglanttlanmn kesilmesi, harici elektronik cihazlarm ara9 bilgisayanna baglanmasl ve benzeri)

Otobiis T~unactllgl

300 indirimli Istanbulkart
bedeli uygulamr.

10 Hizmet Kalite Puam
Kesintisi uygulanlr.

(68)

Ara9 validatoriiniin etkin bir ~ekilde 9ah~hnlmamasl durumunda,

OtobUs Ta~unacdlgl

500 indirimli Istanbulkart
bedeli uygulanlr.

10 Hizmet Kalite Puam
K~sintisi uygulanlr.

(69)

Ara9ta trafik seti (ilk yardlm 9antasl, reflektor ve benzeri) bulundurulmamasl veya eksik
bulundurulmasl durumunda,

OtobUs T~lmaclhgl

10 Hizmet Kalite Puam
Kesintisi uygulamr. OtoMs
ta~unacllarlDa 100 indirimli
Istanbulkart bedeli uygulamr.

-

l~le i1gili emir ve kurallara uyulmamasl durumunda,

Minibtls T~lmaclhgl
Taksi Dolmu~ Ta~lmaclhgl
Taksi Ta~lmaclhgl
Servis Ta~unaclhgl
Otobtls TSSlmacr ill\1

10 Hizmet Kalite Puam
Kesintisi uygulamr. OtobUs
~Imacllarma 100 indirimli
lstanbulkart bede1i uygulamr.

10 Hizmet Kalite Puam
Kesintisi uygulanlr.

(70)

:3

Tar;~

9ah~masl

durumunda,

tutamaklannm eksik veya standartlara ayklTl olmasl dururnunda, (Asgari 20 adet)

~

~
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5 Hizmet Kalite Puam Kesintisi
uygulamr.

-
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Duraklarda durulmamasl durumunda,

(72)

Duraklarda gereksiz bekleme yapllmasl durumunda,

(73)

Durak barici yolcu ahnmasl ve indirilmesi durumunda,

(74)

Kapl a"lk yolculuk yapllmasl durumunda,

Ta~lmaclhk

(75)

esnasmda ta~lt i" slcakhgmm 20-24°C degerleri arasmda kalmasl i"in ISltma ya da
sogutma sisteminin (klima, havalandlrma) "ah~tlTllmamaSI (hava ko~ullarma gore) durumunda,

(76)

Mevzuat ve Idare talimatlannda belirlenen hlZ limitlerine uyulmamasl durumunda,

(77)

Mazeretsiz olarak tam giln .. ah~mama durumunda,

(7S)

Mazeretsiz olarak ORER'de tammh ilk veya son sefcrlerin ger"ekle~tirilmemesi durumunda,

(79)

tzinsiz gilzerg3h degi~tirilmesi durumunda,

(SO)

Seyir esnasmda cep, ara" telefonu vb.

!ill

//

cihazlanmn kullamlmasl durumunda,

tdare personel\ere ve denetim gorevlilerine bakS1Z isnatlarda bulunulmasl durumunda,

.,..A

baberle~me

1\

Minibils T~lmaclhgl
Taksi Dolmu~ Ta~lmaclhgl
Taksi Ta~lmacJ!lgl
Servis Ta~unaclhgl
Otobils Ta~lmaclh g l
Minibils Ta~JmacJ!lgl
Taksi Dolmu~ Ta~unaclhgl
Taksi Ta~lmaclhgl
Servis Ta~lmaclhgl
OtobUs Ta~'macJh gl
Minibiis T~lmaclhgl
Taksi Dolmu~ T~lmaclhgl
Taksi Ta~lmaclhgl
Servis Ta~lmaclhgl
Otobils Ta slmacJ!I ~ 1
MinibUs Ta~lInacJ!lgl
Taksi Dolmu~ Ta~unaclhgl
Taksi Ta~lmaclhgl
Servis Ta~lmaclhgl
Otobils Ta~lmaclhg l
Minibils Ta~lmaclhgl
Taksi Dolm~ T~lmaclhgl
Taksi Ta~lmaclhgl
Servis Ta~lmaclhgl
Otobiis Ta!ilmaclhi!.1
MinibUs Ta~lmaclhgl
Taksi Dolmu~ Ta~lmaclhgl
Taksi Ta~lmaclhgl
Servis Ta~lmaclhgl
Otobils T3$lmacli1 gl
Minibils Ta~lmaclhgl
Taksi Dolmu~ Ta~lmaclhgl
Taksi Ta~lmaClhgl
OtobUs TaSlmaclh gl
Minibiis T~lmaclhgl
Taksi Dolmu~ Ta~lmaclhgl
Taksi Ta~lmaclhgl
Otobils TaslTnacdli!.1
Otobils T~lmaclhgl

Seyir esnasmda yiyecek-i"ecek tilketilmesi durumunda,

(S2)

t Kalile Kes;nl;si Y

A .

Minibils T~trnacJ!lgl
Taksi Dolmu~ Ta~lmaclhgl
Taksi Ta~lmaclhgl
Servis Ta~Jmaclhgl
Otobiis T a~ lmacd lll;J
Minibils Ta~Jmaclhgl
Taksi Dolmu~ T~lmaclhgl
Taksi Ta~lmaclhgl
Servis Ta~lmaclhgl
Otobils Taslmacll li!.1
MinibUs T~lmaclhgl
Taksi Dolmu~ Ta~lmaclhgl
Taksi Ta~lmaclhgl
Servis Ta~lmaclhgl
Otobils Ta~lmaclhi!.1
J

c

l"

10 Hizmet Kalite Puam
Kesintisi uygulamr. OtobUs
ta~lmacllanna 100 indirimli
lstanbulkart bedeli uygulamr.

10 Hizmet Kalite Puam
Kesintisi uygulamr.

10 Hizmet Kalite Puam
Kesintisi uygulamr. OtobUs
ta~lmacJ!anna 100 indirimli
tstanbulkart bedeli uygulamr.

10 Hizmet Kalite Puam
Kesintisi uygulamr.

10 Hizmet Kalite Puam
Kesintisi uygulamr. OtobUs
ta~lmacIlaTlna 100 indirimli
tstanbulkart bedeli uygulamr.

10 Hizrnet Kalite Puam
Kesintisi uygulamr.

10 Hizmet Kalite Puam
Kesintisi uygulamr. Otobils
ta~lmacllanna 100 indirimli
lstanbulkart bedeli uygulamr.

25 Hizmet Kalite Puam
Kesintisi uygulamr.

10 Hizrnet Kalite Puam
Kesintisi uygulamr. OtobUs
ta~lmacilarma 200 indirimli
tstanbulkart bedeli uygulamr.

10 Hizmet Kalite Puam
Kesintisi uygulamr.

10 Hizmet Kalite Puam
Kcsintisi uygulamr. OtobUs
ta~lmacilarma 200 indirimli
tstanbulkart bedeli uygulamr.

20 Hizmet Kalite Puam
Kesintisi uygulamr.

10 Hizmet Kalite Puam
Kesintisi uygulamr. OtobUs
ta~lmacllanna 400 indirimli
tstanbulkart bedeli uVllulamr.
10 Hizmet Kalite Puam
Kesintisi uygulamr. Otobiis
ta~lmacilarma 200 indirimli
tstanbulkart bede\i uVllulamr.
OtoMs t~lmacllarma 200
indirimli lstanbulkart bedeli
uV2ulamr.

20 Hizmet Kalite Puam
Kesintisi uygulamr.

10 Hizmet Kalite Puam
Kesintisi uygulamr.
5 Hizmet Kalite Puam Kesintisi
uygulamr.

10 Hizmet Kalite Puam
Kesintisi uygulamr. Otobils
~Imacdanna 100 indirimli
tstanbulkart bede1i uygulamr.

10 Hizmet Kalite Puam
Kesintisi uygulamr.

10 Hizmet Kalite Puam
Kesintisi uygulamr. Otobiis
ta~ Imacdanna 100 indirirnli
lstanbulkart bedeli uygulamr.

5 Hizmet Kalite Puam Kesintisi
uygulamr.

10 Hizmet Kalite Puam
Kesintisi uygulamr. Otobils
ta~lmacdanna 300 indirimli
tstanbulkart bedeli uygulamr .

35 Hizmet Kalite Puam
Kesintisi uygulamr.

)0.02.2020 Tal'il
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Usulsiiz kullamm nedeniyle el koyulan kartm i"indeki konUiriin aray GKM eihazmda bo~aIttlmasl
durumunda,

(84)

lIgili hin Belgesi ve Toplu Ta~lma Arael Kullanun Belgesi gilrevliler tarafindan talep edilmesi
halinde ibraz edilmemesi, denetim gilrevinin ifasmm engellenmesi durumunda,

(85)

Otobils Uzerinde sUrekli bulundurulmasl gereken belgelerin (Ge"ici "ah~ma ruhsatJ, sigorta poliyeleri,
baklm ve muayene evraklan, son akaryaklt pompa fi~i ve benzeri beIge ve kaYltlar) bulundurulmamasl
durumunda,

(86)

Toplu Ta~lma Arae] KulIamm Belgesini sisteme tanunlamadan yah~t1masl durumunda,

.ern

Aracm teknik muayenesinin yaptJnlmamasl durumunda,

(88)

Araem yasal trafik muayenesinin yaptlTllmamasl durumunda,

(89)

Aracm periyodik baklmlanmn yaptmlmamasl durumunda,

(90)

Arayta mevzuata ve Idare teknik talimatnamelerine aykm veya onayslz tadilat yaptmlmasuAraem
teknik ozelliklerinin, i~ veya dl~ dizaynmm degi~tirilmesi durumunda,

!2ll

(92)

(93)

~

2020/J-/' S

Aracm i" temizlilli ve dezenfektasyonunun yaptmlmamasl durumunda,

Aracm

d]~

temizlillinin yaptmlmamasl durumunda,

~?1

Otobils T~lmaclhlll
Minibils Ta~lmaelhlll
Taksi Dolmu~ Ta~lmaelhlll
Taksi Ta~lmaelhlll
Servis T~lmaclhlll
Otobiis Ta~ lmaelh gl
Minibils Ta~lmaelhgl
Taksi Dolmu~ Ta~lmaclhlll
Taksi Ta~lmaclhlll
Servis Ta~lffiaclhlll
OtobUs Ta ~lffiaclh gl
Minibus Ta~lmaclhlll
Taksi Dolmu~ Ta~lmaelhlll
Taksi Ta~lTnae]hlll
Servis Ta~lmaclhgl
OtobUs TaSlmaclh(!.1
Minibils T~lmaelhlll
Taksi Dolmu~ Ta~lmaclhgl
Taksi Ta~lmaclhll1
Servis Ta~]mactllill
Otobils TIl ~lmaclhjH
Minibils Ta~lmaelhgl
Taksi Dolmu~ Ta~lmaelhlll
Taksi Ta~lmaclhgl
Servis Ta~lffiaelhgl
Otobils TaSlmaclII gl
Minibiis T~lmaclhgl
Taksi Dolmu~ Ta~lmaclhgl
Taksi Ta~lmaclhgl
Servis Ta~lmaelhgl
Otobils Ta~l,maelh l!1
Minibiis T~lmaelhlll
Taksi Dolmu~ Ta~lmaelhlll
Taksi Ta~lmaclhlll
Servis T~lmaclhgl
Otobiis T~lmaclh l\ 1
MinibUs T~lmaclhlll
Taksi Dolmu~ T~lmaelhgl
Taksi T~lmac lhg]
Servis Ta~lmacJhllJ
Otobils Ta$lmactl.gJ
Minibils Ta~lmaclhg]
Taksi Dolmu~ Ta~JmacJhlll
Taksi Ta~lmaclhgl
Servis Ta~tmaclhgl
Otobiis T~ Jmaclh.ll1
Minibils Ta~JmaclllgJ
Taksi Dolmu~ Ta~JrnaeJhgl
Taksi Ta~lmaelhgJ
Servis T~lmaeJhgl
Otobils T~lmaelhgl

Ara" koItuklanmn kmk, Ylrtlk veya standartlara aykm olmasl durumunda,

~ q

Kalite KI

yf,

/

4

. 'y

c

r

Otobils ~Imaellanna 1000
indirimli lstanbulkart bedeli
uYl!.ulanlr.

50 Hizrnet Kalite Puam
Kesintisi uygulanlT.

15 Hizmet Kalite Puam
Kesintisi uygulamr. Otobils
ta~lmaetlanna 500 indirimli
Istanbulkart bedeli uygulamr.

50 Hizmet Kalite Puam
Kesintisi uygulamr.

10 Hizmet Kalite Puam
Kesintisi uygulanu. Otobiis
ta~lmacllanna 100 indirimli
lstanbulkart bedeli uygulamr.

5 Hizmet Kalite Puam Kesintisi
uygulamr.

10 Hizmet Kalite Puam
Kesintisi uygulamr. Otobils
ta~unactlarma 100 indirimli
lstanbulkart bedeli uygulamr.

10 Hizmet Kalite Puam
Kesintisi uygulamr.

10 Hizmet Kalite Puam
Kesintisi uygulamr. Otobils
~Imactlanna 200 indirimli
lstanbulkart bede\i uygulanu ve
servisten menedilir.
10 Hizrnet Kalite Puam
Kesintisi uygulamr. Otobils
ta~lmactlanna 200 indirimli
lstanbulkart bedeli uygulanu ve
servisten menedilir.
10 Hizmet Kalite Puanl
Kesintisi uygulamr. Otobils
ta~unaedarma 200 indirimli
tstanbulkart bedeli uygulamr ve
servisten menedilir.
10 Hizmet Kalite Puam
Kesintisi uygulamr. Otobils
ta~lmacIlanna 200 indirimli
istanbulkart bedeli uygu!anlr ve
servisten menedilir.

-

5 Hizmet Kalite Puanl Kesintisi
uygulanu.

I

15 Hizrnet Kalite Puanl
Kesintisi uygulamr. Otobiis
ta~lmacllanna 100 indirimli
tstanbulkart bedeli uygulamr.

15 Hizmet KaIite Puam
Kesintisi uygulamr.

15 Hizmet Kalite Puam
Kesintisi uygulamr. Otobils
t~lmacJlanna 100 indirimli
istanbulkart bedeli uygulanJr.

15 Hizrnet Kalite Puam
Kcsintisi uygulanlr.

10 Hizmet Kalite Puam
Kesintisi uygulamr. Otobils
ta~lmaedanna 100 indirimli
istanbulkart bedeli uygulanlT ve
servisten menedilir.
Ta~lt uygun hale getirilene
kadar izin belgesi geyersiz
sayllir

-
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(94)

Ara,.ta yangm sOndOnne toplerinin veya battaniyelerinin eksik ya da standartlara aykm Olmasl
durumunda,

(95)

ilgili idare tarafindan bildirilen bayrak, £Iama, afi~ vb. uygulamalara ayktrl hareket edilmesi
durumunda,

~

il Saghk MOdOrlOgu tarafmdan belirlenecek merkezlerde rastgele yapllaeak taramalara ve Toplu
UI~lm Hizmetleri Miidiirliigii tarafindan diizenlenen egitimlere mazeretsiz olarak katlhm
sa~lanmamasl durumunda'

(97)

(98)

Ta~lt

i,.inde yolcudan para ahnmastlelektronik bilet kullamlan
durumunda,

~Itlarda

EK-I

nakit para almmasl

Toplu Ula~lm Denetim ve YOnetim Merkezi, Taksi YOnetim Merkezi, Denetim gorevlilerinin gorevini
yapmasmm ve ilgili cihazlara eri~iminin engellenmesiffoplu Ula~lm Denetim ve Yonetim ve Taksi
Y6netim Merkezi sistemine tanlmlanmaml~, herhangi bir alet, kablo, uzantl takllmasl ve/veya sisteme
dl~arldan mUdahale edilmesi/Cihazlann konumunun izinsiz ~ekilde degi~tirilmesi durumunda,

H;"

Cetvel·

t Kalite Kesintisi Yant

Minibiis T~lmacdl~l
Taksi Dolmu~ Ta~lmaclh~1
Taksi Ta~lmacI11~1
Servis Ta~lmaclh~1
Otobiis TaSJmacdl ~1
MinibUs Ta~JmaClh~1
Taksi Dolmu~ T~lmaelhgl
Taksi Ta~lmaclhgl
Servis Ta~tmaclh~1
Otobiis Taslmacl]l gl
Minibiis Ta~lmaclh~1
Taksi Dolmu~ Ta~lmaelhgl
Taksi Ta~lmaelh~1
Servis Ta~lmaelh~1
Otobiis Taslmaelhgl
Servis Ta~lmaelhgl
Otobus Ta~JmaClh~1

Minibiis T~lmacIlI~1
Taksi Dolmu~ Ta~lmaelhgl
Taksi Ta~lmaclhgl

10 Hizmet Kalite Puam
Kesintisi uygulamr. Otobiis
~tmacilarma 200 indirimli
tstanbulkart bedeli uygulanu ve
servisten menedilir.
10 Hizmet KaHte Puam
Kesintisi uygulamr. Otobiis
ta~lmaedanna 200 indirimli
istanbulkart bedeli uygulanlr ve
servis ten menedilir.

.
10 Hizmet Kalite Puanl
Kesintisi uygulamr. OtobOs
ta~lmacdanna 200 indirimli
istanbulkart bedeli uygulamr.
50 Hizmet Kalite Puam
Kesintisi uygulamr. thlal
giderilineeye kadar ilgili izin
belgesi asklya ahmr. 2. Tekrar
ve sonrasl ilgili izin belgesi 7
giin sOreyle asklya ahmr.

-

.
ilgili taramaya ve egitimc
kauhneaya kadar Toplu Ta~lma
Arael Kullamm Belgesi asklya
ahmr.
10 Hizmet Kalile Puam
Kesintisi uygulamr.

50 Hizmet Kalite Puam
Kesintisi uygulamr. 2. Tekrar
ve sonrasl Toplu Ta~lma Arael
Kullamm Belgesi 7 giin siireyle
asklya ahmr.

Ta~ltlarda Toplu UI~tm Denetim ve YOnetimffaksi Y6netim Merkeziyle uyumlanml~ cihazlann
(tablet, ara,. takip, kamera sistemleri vb.) bulundurulmamasll Ta~ltlarda Toplu Ul~lm Denetim ve
YOnetim ve Taksi Yonetim Merkezine iiye olunmadan t;:ah~dmasl durumunda,

MinibUs Ta~lmaelhgl
Taksi Dolmu~ T~tmaclhgl
Taksi T~lmaclh~1

T~ltlarda Toplu Ula~lm
Denetim ve YOnetimffaksi
YOnetim Merkeziyle
uyumlanml~ cihazlar
bulundurulana ve iiye olunana
kadar ilgili tzin Belgesi asklya
ahmr ve 20 hizmet kalite puam
uygulamr.

(100)

T~ltlarda

MinibUs T~lmaedl~1
Taksi Dolmu~ Ta~lmaelhgl
Taksi Ta~lmacdl~1
Servis Ta~tmaelhg l

10 Hizmet Kalite Puam
Kesintisi uygulamr.

5 Hizmet Kalite Puam Kesintisi
uygulamr.

(10ll

T~ltm on ve arka eamlarmm sa~ iist ko~elerine dl~andan gOriileeek ~ekilde hat numaralan
yazllmamasl, On, arka eamlarmm sa~ iy alt taraflanna ~oforiin gorii~iinii engellemeyecek ve dl~arldan
gOriileeek ~ekilde 15x30 em ebadmda hat ba~langly ve biti~ bilgilerini iveren Dijital GOsterge, sag yan
cama 30x30 em ebadmda giizergiih bilgilerini i,.eren Dijital GOsterge (Kayan Yazl Panosu)
konulmamasl

Minibiis Ta~lmaelh~1
Taksi Dolmu~ T~lmacdl~1

5 Hizmet Kalite Puam Kesintisi
uygulanlr.

5 Hizmet Kalite Puanl Kesintisi
uygulanu.

(102)

MinibUs Geyiei <;ah~ma Ruhsatnamesinde belirtilen hat numarasl ve hat admm yazlh oldugu I$tkh
tabela (~apka) minibilsiin Ostilnde bulundurulmamasl ve ,.ah~tlTllmamasl durumunda,

Minibiis T~lmaclh~1

5 Hizmet Kalite Puanl Kesintisi
uygulamr. OtobUs
ta$lmacIlanna 200 indirimli
lstanbulkart bedeli uyltulamr.

5 Hizmet Kalite Puam Kesintisi
uygulanlr.

(103)

Karayollarl Trafik Yonetmeli~i I saylh cetvelin (c) maddesinde Taksi Dolmu$lar-Taksiler iyin
belirtilen niteliklerde I$lkh tabela (~apka) Taksi Dolmu~unrraksinin ilstonde bulundurulmamasl ve
c;ah~lTIlmamasl durumunda,

Taksi Dolmu~ Ta$tmaclhgl
Taksi Ta~lmaclh~1

5 Hizmet Kalite Puanl Kesintisi
uygulamr.

5 Hizmet Kalite Puanl Kesintisi
uygulanlT.

(104)

Bagaj boyutunu ve istiap haddini
edilmemesi durumunda,

Taksi Ta~lmaclhgl

10 Hizmet Kalite Puam
Kesintisi uygulanlr.

50 Hizmet Kalite Puam
Kesintisi uygulamr.

(105)

KOprii, otoyol ve otogar kullamml hari.. taksimetrede yazIlI bedelin dl~mda lieret ahnmasIl KOprU,
otoyol ve otogar gibi yerlerden ge,.i~ iicretinin oldu~undan fazla ahnmastITaksi yolculuklannda
Anadolu-Avrupa klta ge,.i~lerinde Avrasya TUneli'nin ku\lamlmasmm talep edilmesi durumunda
yolcudan Avrasya Tiineli geyi$ iieretine ilaveten don~ i,.in 15 Temmuz Sehitler KOprOsii ve Fatih
Sultan Mehmet KOpriisU ' nde UYI ulanan kijprii ll.ecis Oeretinin dlsmda iicret talep edilmesi durumunda,

Taksi Ta~lmaclhgl

5 Hizmet Kalite Puanl Kesintisi
uygulamr.

50 Hizmet Kalite Puanl
Kesintisi uygulamr.

(99)

4' /../'/

~ ~

emniyet kemeri buiundurulmamasl ve yah~lr konumda olmamasl durumunda,

~

a~mayan

vI

uygun olan e~yadan iieret talep edilmesi veya bagajm kabul

~

~

-
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Cetvel ·

(107)

Taksimetre cihazlan yolcu tarafmdan gonllebilecek ~ekilde, taksi i"erisinde monte
zaman kullamlabilir durumda olmarnasl durumunda,

(108)

Anzah ve hatall taksimetre ile ta~lmaclhk yaptlmasl durumunda,

Taksi

(109)

Taksimetrenin yolcunun bindigi noktadan itibaren a~tlmamast durumunda,

Taksi Ta~tmacJltgt

5 Hizmet Kalite Puam Kesintisi
uygulamr.

25 Hizmet KaJite Puam
Kesintisi uygulamr.

(110)

(T), (C) ve (M) seri plakah taksiler tahsis edildikleri ~ah~ma alant stmrlart
durumunda,

Taksi Ta~lmaclhgt

10 Hizmet KaJite Puanl
Kesintisi uygulanlr.

20 Hizmet Kalite Puanl
Kesintisi uygulantr.

illll

Taksilerin tavanl ve her iki on kapisma yaztlacak pi aka numaralan, UKOME Karan ile belirlenen
kriterler dogrultusunda olmamasl durumunda,

Taksi Ta~lmacthgl

10 Hizmet Kalite Puanl
Kesintisi uygulanlr.

10 Hizmet Kalite Puam
Kesintisi uygulamr.

(112)

(C) ve (M) seri plakah taksilerin ihale/tahsis edildikleri il~e admm yazllmarnasl ve UKOME Karan ile
belirlenen kriterler dogrultusunda olmarnasl durumunda,

Taksi TlIlilmactltgt

10 Hizmet Kalitc Puam
Kesintisi uygulanu.

10 Hizmet Kalite Puam
Kesintisi uygulamr.

(113)

Taksilerde; toplarnda 0,5 m' yi a~mayan taksi duragt bilgileri haricinde, ozel yazl,
bulundurulmasl durumunda (Rekliim izin Belgesi alanlar hari,,).

Taksi Ta~lmacthgt

15 Hizmet Kalite Puam
Kesintisi uygulanu.

15 Hizmet Kalite Puam
Kesintisi uygulamr.
ihtar verilir. 2. Tekrar
durumunda 50 Hizmet KaJite
Puam Kesintisi uygulanu.3.
tekrar ve SODraSI tekrar
durumunda Toplu Ta~tma AraCI
Kullamm Belgesi 30 giin
stire\lle asktya ahmr.
thlal Giderilinceye Kadar Toplu
Ta~tma AraCt Kullamm Belgesi
asklya allmr.

dl~mdan

edilmi~

ve her

yolcu almalart

~ekil

ve sembol

Taksi Ta~lrnaclhgl

Taksi Ta~lmaclhgl

Ta~lrnaclhgl

5 Hizmet Kalite Puam Kesintisi
uygulanlr.
10 Hizmet Kalite Puam
Kesintisi uygulanu. ihlal
Giderilinceye Kadar Beige
Asklya Ahmr.
25 Hizmet Kalite Puanl
Kesintisi uygulamr. Taksimetre
muayenesi yaptmlana kadar
izin bell!esi asklYa ahmr.

(114)

Elektronik Ula~lm Yonetim Lisanst almarnl~ olan ger~ek veya tiizel ki~ilerce i~letilen mobil-web
uygularnasmal98gn merkezlerine iiye olunmast durumunda,

Taksi TlIlilrnacthgl

lhtar verilir. 2. Tekrar
durumunda 10 Hizmet KaJite
Puanl Kesintisi uygulamr.3 .
tekrar ve sonrast tekrar
durumunda ilgiJi izin belgesi 3
gtin stireyle asklya almu.

(115)

iBB Denetim ve Yonetim Merkezinin belirtigi yere zamamnda gelinmemesi durumunda,

MinibUs TlIlilmaclhgl
Taksi Dolmu~ Ta~lmacthgl
Taksi Ta~lmactllgl
Servis Ta ~tmaclhgl

ihlal Giderilinceye Kadar ilgili
izin Belgesi Asklya Ahmr.

(117)

(118)

/
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(106)

(116)

.:s

IT UKOA1E K

Mesafe (klsa mesafe) ve/ya trafik yogunlugu bahanesi ile yolcu ~agnlanna cevap vennemek veya
yolcunun gitmek istedigi adrese blllika yolu bilhassa istemedigi mtiddet~e en klsa yoldan gottinnemesi
durumunda.

Taksi YOnetim Merkezi Sistemi kapsammda Panik butonuna gereksiz bastlmast durumunda,

Ara"

i~inde

MinibUs TlIlilmaclhgl
Taksi Dolmu~ Ta~lmaclhgl
Taksi Ta~lmaelhgl
Servis Ta~lmaclhgt

bulunan karneralarm goriintii almalarmm engellenmesi durumunda,

Taksi Yiinetim Merkezi Sistemine'ne giri~ yapdmadan ta~lmacthk yapdmasl ve bir ba~ka ~ofOriin
bilgileri ile sisteme girilmesi durumunda,

~ 0~

~

tM

Taksi Ta~lmaclhgl

A-ISayfa 11 / 17

Taksi Ta~lmaclhgl

ihtar verilir. 2. Tekrar ve
sonrasl tekrar durumunda 5
Hizmet Kalite Puam Kesintisi
uy!!ulanu.
Engel ortadan kaldmlana kadar
beige asklya almtr. 2. Tekrar
durumunda 50 Hizmet Kalite
Puam Kesintisi uygulanlr.3.
tekrar ve sonrasl tekrar
durumunda ilgili izin belgesi 3
gOn silreyle asktya ahmr.
Ihtar verilir. 2. Tekrar
durumunda 10 Hizmet Kalite
Puam Kesintisi uygulanlr. 3.
tekrar ve sonrasl tekrar
dtJrumunda ilgiJi izin belgesi 3
giin silreyle asklya ahmr.

25 Hizmet KaJite Puanl
Kesintisi uygulamr.
25 Hizmet Kalite Puam
Kesintisi uygulanlr.

25 Hizmet Kalite Puam
Kesintisi uygulanu.

lhtar verilir. 2. Tekrar ve
sonrasl tekrar durumunda 10
Hizmet KaJite Puam Kesintisi
uygulamr.
50 Hizmet Kalite Puam
Kesintisi uygulanlr.2. tekrar ve
sonrasl tekrar durumunda Toplu
TlIlilma AraCI Kullamm Belgesi
30 giln sUreyle asktya ahmr.
1htar verilir. 2. Tekrar
durumunda 50 Hizmet Kalite
Puam Kesintisi uygulantr.3.
tekrar ve sonrasl tekrar
durumunda Toplu Ta~lma AraCI
Kullamm Belgesi 30 giln
siireyle asklya ahmr.

(/(dJ2.2()2rJ larif
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CetveL'

(119)

Taksi YOnetim MerkeziyJe uyumlu olmayan taksimetre kullamlmasl veya taksimetre cihazmm Taksi
YOnetim Merkezi cihazlm engellemesi durumunda,

Taksi

Ta~lmac!hgl

Ihtar verilir. thlal giderilinceye
kadar i1gili izin belgesi asklya
ahmr. 2. Tekrar durumunda 10
Hizmet Kalite Puam Kesintisi
uygulamr.3. tckrar ve somas!
tekrar durumunda i1gili izin
belgesi 3 giln silreyle asklya
ahmr.

(120)

Taksimetre cihazma ~Imactllk faaliyeti esnasmda §ofOr tarafindan miidahale edilmesi durumunda,

Taksi Ta§lmaclhgl

Ihtar verilir. thlal giderilinceye
kadar i1gili izin belgesi asklya
ahmr.

Taksi Ta§lmaclhgl

Ihtar verilir. 2. Tekrar
durumunda 10 Hizmet Kalite
Puam Kesintisi uygulamr.3.
tekrar ve sonras! tekrar
durumunda ilgili izin belgesi 3
giin sOreyle asklya a1mtr.

(121)

Durakta ~ah§an taksilerin, isminin, logosunun ve durak i1eti§im bilgilerini giisteren bilgi bandmm
belirtilen standartlara uygun olmamasl durumunda,

(122)

Taksi YOnetim Merkezi'nden gelen yoleu ,.agnlanna mazeretsiz
veri!memesi durumunda,

~ekilde

giinde 5' den fazla cevap

Taksi T3§Un8clhgl

(123)

Taksi YOnetim Merkezi'nden geJen ,.agnnm olumlu cevaplanmasma ragmen ~agnya gidi!memesi,
sonradan iptal edilmesi ve bir b3§ka yoleu a1mmasl durumunda,

Taksi Ta~lmaclhgl

(124)

Taksi Yiinetim Merkezi Sistemi kapsammda yolculuk ba§mda kabul edilen iideme se,.eneginin
yolculuk slrasmda veya sonrasmda kabul edilmemesi ya da yolcu nzasl dl~mda dcgi~tirilmcsi
durumunda,

Taksi Ta§lmaclhgl

(125)

Elektronik Ula§lm YOnetimi Lisansl Sahibi tOzel ki~inin, §irket merkezinin/~ubesinin tstanbul'dan
t3§mmaS!, tasfiye olmasl ve unvamnm degi~mesi durumlarmda,

Taksi

(126)

Elektronik U1a§lm Yiinetimi Lisansl Sahibi 500 adet ve iizeri ta~lmacl iiyeligi olan ger~ek veya tilze!
ki~i1erin, ta§tmaCI ve yolculara 7/24 sabit telefon numarasl Ozerinden hizmet verecek ~ekilde mO~teri
hizmetleri bulundurmamasl durumunda,

Taksi Ta§lmaclhgl

~~

f
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Ta~lTnaclhgl

ihtar verilir. 2 . Tekrar ve
sonraSI tekrar durumunda 10
Hizmet Kalite Puanl Kesintisi
uYl!ulamr.
1htar verilir. 2. Tekrar ve
sonrasl tckrar durumunda 5
Hizmet Kalite Puanl Kesintisi
uYl/.ulantr.
thtar verilir. 2. Tekrar ve
sonras! tekrar durumunda 10
Hizmet Kalite Puanl Kesintisi
uygulamr.
Toplu Ula~lm Denetim
Komisyonunun
degerlendirmesi ve
onaylamasma mOteakip
Elektronik Ula~un YOnetimi
Lisansl iota! edilir.
Toplu UJa§lm Denetim
Komisyonunun
degerlendirmesi ve
onaylamasma milteakip 5000 X
San Taksi A,.llt§ Ocreti Bedeli
ceza uyguJanlr, sOz konusu
ihlal konusu giderilene kadar
Elektronik Ula~tm Yiinetimi
Lisansl asklya ahmr.

25 Hizmet Kalite Puam
Kesintisi uygulamr. 2. Tekrar
durumunda 50 Hizmet Kalite
Puam Kesintisi uygulamr.3.
tekrar ve sonrasl tekrar
durumunda Toplu Ta~lma Araci
Kllllamm BeJgesi 30 gun
siireyle asklya ahmr.
50 Hizmet Kalite Puam
Kesintisi uyguJamr.3. tekrar ve
somas! tekrar durumunda TopJu
Ta~lma AraCI Kullamm Belgesi
30 giln siireyle asklya ahmr.
lhtar verilir. 2. Tekrar
durumunda 10 Hizmet Kalite
Puam Kesintisi uygulanlr.3.
tekrar ve somasl tekrar
durumunda TopJu Ta~lma AraCI
Kullamm Belgesi 30 giln
silreyle askl) a almlr.
thtar verilir. 2. Tekrar ve
sonrasl tekrar durumunda 20
Hizmet KaHte Puanl Kesintisi
uy~u!amr.

i htar verilir. 2. Tekrar ve
sonras! tekrar durumunda 20
Hizmet Kalite Puam Kesintisi
uYl1,u!amr.
i htar verilir. 2. Tekrar
durumunda 50 Hizmet Kalite
Puam Kesintisi uygulanlr.3.
tckrar ve sonraSI tekrar
durumunda Toplu Ta~lma AraCI
Kullamm Be\gesi 30 gUn
surevle asklya ahmr.

-

-
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(127)

Elektronik Ula§lm YOnetimi Lisansl Sahibi tarafmdan E1ektronik Ula§lm YOnetimi Lisansmm
vizelenmemesi durumunda,

Taksi Ta§lmaclhgl

(128)

E1ektronik Ula~lm YOnetimi Lisansl sahibi gelVek veya tUzel ki~i1er ile taksi ta~lmaclhgl kapsammda
sisteme nye olaeak t~lmact ve ~ollirlere ili~kin iBB'ye verilen gizlilik taahhiltnamesine uyulmamast
durumunda,

Taksi T~lmaclhgt

(129)

Elektronik Ul~lm YOnetimi Lisansl Sahibi tarafmdan iBB Toplu Ula~lm MildilrlUgU ~evrimi~i
uygulamalar iizerinden ~evrimi~i kimlik dogrulamasl yapllmaml~ ta~unactlar ve ~of6rler ~ah~tJnlmasl
durumunda,

Taksi Ta§lmaclhgl

(130)

Elektronik Ul~lm Yonetimi Lisanst Sahibi TUzel ki~ilerin ISO 9001 (Kalite yonetim Sistemi), ISO
27001 (Bilgi GUvenligi YOnetim Sistemi) belgelerinin sUresi doldugunda yenilenmemesi durumunda,

Taksi Ta~lmactllgl

(131)

Elektronik Ula~lm YOnetimi Lisanst sahibi ger~ek veya tilzel ki~i1er tarafindan, kendi sistemleri
Uzerinde yapllan seyahatlerle ilgili, anhk veya periyodik olarak istenilen bilgilerin Istanbul BUyUk~ehir
Belediyesi ile payla~tlmamast durumunda,

Taksi Ta~lmaclhgl

(132)

Elektronik Ula~lm Yonetimi Lisansl sahibi ile t~lmactiar arasmda yaptlacak sOzle~me omeklerinin
Toplu U1a~lm Hizmetleri MUdUrlUgUne bildirilmemesi durumunda,

Taksi Ta~lmaclhgl

~

)1 J?~

~

~
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Toplu U1~lm Denetim
Komisyonunun
degerlendinnesi ve
onaylamasma mUteakip 5000 X
San Taksi Aylll~ Ocreti Bedeli
ccza uygulamr, soz konusu
ihlal konusu giderilene kadar
Elektronik Ula~lm YOnetimi
Lisansl asktya ahmT.
Toplu UI~lm Denetim
Komisyonunun
degerlendinnesi ve
onaylamasma milteakip 5000 X
San Taksi Aytll~ Oereti Bedeli
CC7.a uygulanlr, sOz konusu
ihlal konusu giderilene kadar
Elektronik Ula~lm Yonetimi
Lisansl asklya ahmr.
Toplu Ula~lm Denetim
Komisyonunun
degerlendinnesi ve
onaylamasma mUteakip
E1ektronik Ula~lm Yonetimi
Lisansljpjal edilir.
Toplu Ula~lm Denetim
Komisyonunun
degerlendinnesi ve
onaylamasma milteakip 3000 X
San Taksi Aylh~ Oereti Bedeli
eeza uygulamr, soz konusu
ihlal konusu giderilene kadar
Elektronik Ula~lm Y(jnetimi
Lisansl ask~a ahmr.
Toplu Ula~lm Denetim
Komisyonunun
degerlendinnesi ve
onaylamasma milteakip 5000 X
San Taksi Aytll~ Oereti Bedeli
ee7.a uygulanlT, s(jz konusu
ihlal konusu giderilene kadar
Elektronik UI~lm Y(jnetimi
LisanSl askiya ahmr. 2. Tekrar
ve sonraSl ihialinde Elektronik
Ula~lm YOnetimi Lisansl iptal
edilir.
Toplu U1a~lm Denetim
Komisyonunun
degerlendinnesi ve
onaylamasma mUtcakip 5000 X
San Taksi Aylll~ Ocreti Bedeli
eeza uygulanlT, s(jz konusu
ihlal konusu giderilene kadar
Elektronik Ula~lm YOnetimi
Lisansl ask~a ahmr.

06. 02.2020 fori!
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Elektronik Ula~lm YOnetimi Lisansl kapsammda takllmasl dtl~tlntllen cihazlann (Tablet Taksimetre
vb.) ara~ i~i montajmdan once istanbul Buyiik~ehir Belediyesinden ara~ i~i montaj yeri ve cihazlar
i~in uygunluk gorii~ ahnmamasl durumunda,

T~lmacI; ~ah~t1rdl~1 ~of{jriin

(134)

veya varsa Rehber Personelin her tiirlu kanuni sorumluluklan, sigorta
ve benzeri yukumltlltlklerini yerine getirmemesi durumunda,

(135)

Okul oncesi egitim, ilkokul ve ortaokul o~rencilerini ta~lyan
personelin bulundurulmamasl/!,:ah~tmlmamasl durumunda,

(136)

o~renci

servis ara~larmda, rehber

Ta~lmaclhk faaliyeti kapsammda sozle~meli ta~lmacl kullamlmasl durumunda, ta~lmacl ile sozle~meli
t~lmaCI arasmda yaptlacak sozle~me ~artlarma uygun olarak Odemelerin dtlzenli yapllmamasl

Kalite K

Taksi Ta~lmaclh~1

Minibus T~lmaclh~1
Taksi Dolmu~ Ta~unaclh~l
Taksi Ta~lmaclllgl
Servis Ta ~lmaclb g l
Servis Ta~unaclh~1

Servis Ta~lmaclh~1

durumunda,

(137)

T~lmacmm, alt ta~lmacldan kurum velya kurulu~ ile yaptlgl ta~lmactllk sozle~mesi kapsaml dl~mda
(Akaryaklt Kartl, Trafik Sigortasl, Kasko, Kravat, Gomlek, Lastik vesaire ahml ile ilgili tedarik adresi
bazmda zorlama ve yonlendirme gibi) yaptmmlar istemesi durumunda,

Servis Ta~lmacdlgl

(138)

Aym okuldan gelen o~renci taleplerinin (Devlet okullarmda kay It bOlgesi i~erisinde olmasl kaydlyla)
guzergah klSltl (yo~un trafik bahanesi, ta~lma suresinin uzamasl ve benzeri nedenler) nedeniyle
kar~danmak istenmemesi durumunda,

Servis Ta~lmacdlgl

Ta~lmactltk

(139)

faaliyeti kapsammda; ta~lmacl ile sozle~meli ta~lmacl arasmda yapdacak sozle~me
uygun davramlmamasl, Yonerge ve UKOME Kararlanna aykm sozle~me yapllmasl
durumunda,
~artlanna

~ ~~

t

r

Servis Ta~lmaclh~1

AI
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Toplu Ula~un Denetim
Komisyonunun
de~erlendirmesi ve
onaylamasma mtlteakip 5000 X
Sari Taksi A~lh~ Ocreti Bedeli
ceza uygulamr, soz konusu
ihlal konusu giderilene kadar
Elektronik Ula~lm Yonetimi
Lisansl asklya ahmr.
25 Hizmet Kalite Puam
Kesintisi uygulanlr.
50 Hizmet Kalite Puam
Kesintisi uygulamr. thlal
Giderilinceye kadar ilgili tzin
Belgesi Asklya ahmr.
thtar verilir. 2.Tekrar
durumunda; Ta~lmacmm yetki
belgesine ait grubu 7 goo arasl
sureyle bir alt gruba dii~iiriiliir.
2.tekrar ve sonrasl tekrarda
grubu 15 gun siireyle bir alt
gruba dii~tlriiliir.
Ihtar verilir. 2.Tekrar
durumunda; Ta~lmacmm yetki
belgesine ait grubu 7 giin arasl
siireyle bir alt gruba du~uriilur.
2.tekrar ve sonrasl tekrarda
grubu 15 gun sureyle bir alt
I!ruba dusuriilur.
1. ihlalde ihtar verilir. 3 gun
i~inde ihlalin giderilmemesi
durumunda ihlal giderilene
kadar ilgili izin belgesi asklya
ahmr. 2. tekrar ve sonrasmda
15 gun sure ile ilgili izin
belgesi asklya ahmr. Ihlal
giderilmedigi takdirde ihlal
giderilinceye kadar ilgili izin
belgesi asklya ahmr.
Ihtar verilir. 2.Tekrar
durumunda; Ta~lmacmm yetki
belgesine ait grubu 7 giin arasl
sureyle bir alt gruba du~uriiliir.
2.tekrar ve sonrasl tekrarda
grubu 15 gun sureyle bir alt
gruba dtl~urUlur.

-

10 Hizmet Kalite Puanl
Kesintisi uygulanlr.

"

-

20 Hizmet KaHte Puam
Kesintisi uygulanrr.

-

06.02.202{J Tarih ve 2020/ 1- 7 Savlll UKOME Karan. EK-l Hiz111el KaZife Kesintisi Yap fmm Cetveli
1. Ihlalde ihtar verilir. 7 giln
ihlalin giderilmemesi
durumunda ihlal giderilene
kadar ilgili izin belgesi asbya
ahmr. 2. tekrar ve sonrasmda
20 giln stire ile ilgili izin
belgesi asklya ahmr. Ihlal
giderilmedigi takdirde ihlal
giderilinceye kadar ilgili izin
belgesi asklya ahmr. SOzle~me
Oneesi (teklif a~amasmda)
ta~lma yapllaeak araem veliye
bildirilmemesi durumunda ise
ilgili gerf<ekltilzel ki~inin
uygunsuzluk giderilineeye
kadar aym okuldaki tilm
gilzergah Belgeleri asklya
ahmr.
I. Ihlalde ihtar verilir. 7 giln
if<inde ihlalin giderilmemesi
durumunda ihlal giderilene
kadar ilgili izin belgesi asklya
ahmr. 2. tekrar ve sonrasmda 7
giln silreyle ilgiJi izin belgesi
asklya ahmr. ihlal
giderilmedigi takdirde iblal
giderilineeye kadar ilgili izin
belgesi asklya ahmr. T~lma
yaptlaeak araem veliye
bildirilmemesi durumunda ise
ilgiJi ger~ekltilzel ki~inin
uygunsuzluk giderilineeye
kadar aym okuldaki tilm
gilzergiih Belgeleri asklya
ahmr.
i~inde

(140)

(141)

(142)

(143)

l>grenei velilerinden UKOME tarafmdan belirlenen ileret tarifesi dl~1 i1eret talep edilmesi durumunda,

Servis Ta~tmaelhgl

T~lmaelhk faaliyeti kapsammda; t~lmael ile ~man ki~i (Ogrenei velisi vb. k i~i)/kurum/kurulu~
arasmda yapllaeak s(jzle~me ~artlanna uygun davramlmamasl, YOnerge ve UKOME Kararlarma aykm
sozle~me yaptlmasl durumunda,

Servis Ta~tmaetllgl

<;:evrenin kirletilmesi, dikkatsiz ara~ kullamlarak yayalarm korkutulmasl ya da yayalara rabatslzhk
vereeek (su Sls:rablmasl vb.) ~ekilde ara~ kullantlmasl durumunda,

MinibUs T~lmaetllgl
Taksi Dolmu~ Ta~lmaetllgl
Taksi Ta~lmaedlgl
Servis Ta~lmaelhgl
OtobUs Tastmaelh ~ 1

5 Hizmet Kalite Puanl Kesintisi
uygulanlT.

2fO Hizmet Kalite Puam
Kesintisi uygulanlr.

Minibiis T~lmaetllgl
Taksi Dolmu~ Ta~lmaedlgl
Taksi Ta~lmaedlgl
Servis Ta~lmaelhgl
OtobUs T~lmaetllgl

I. ihlalde; 180 giln boyunea
i1gili beIge asklya ahnarak silre
boyunea ilgili beIge tllriinde
yeni bir beIge dilzenlenmez.
Otobils ta~lmaellanna 400
indirimli tstanbulkart bedeli
uygulanlr.
2. ve sonrasl ihlallerde i1gili
beige tiiriine ait tilm belgeler
iptal edilerek 2 ytl boyunea
herhangi bir ta~lmaclhk tilrilne
ait beige dilzenlenmez.

J. ihlalde Toplu Ta~lma Mel
KullanlTO BeJgesi 180 gUn sUre
ile asklya ahmr. 2.ihlalde Toplu
T~lma AracI Kullamm Belgesi
2 YII boyunca asklya ahmr.
3.ihla\de ~ofijre bir daba Toplu
T~lma MCI Kullamm Belgesi
dilzenlenmez.

Ta~lma

faaliyeti konusuiSahip olunan belgenin amael
bulunulmasl durumunda,*

~

\0\ "k

dl~mda ba~ka

71

bir ta~lmaelhk faaliyetinde
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Minibiis Ta~lmacdl~1
Taksi Dolm~ Ta~tmaclh~1
Taksi Ta~lmaelhgl
Servis Ta~lmaclhgl
OtobUs Ta~lmaclh~1

t1gili ba~vuru iptal edilerek 180
giin boyunca bll§vurusu
ahnmaz. Aynea ilgili ki~inin
ta~lmaclhkla ilgili tlim belgeleri
180 gUn boyunca asklya ahmr.

t1gili ba~vuru iptal edilcrck 180
giin boyunca bll§vurusu
ahnmaz. Aynca ilgili ki~inin
Ill§lmaclhkla ilgiJi tiim belgeleri
180 giin boyunca askIYa ahmr.
2 ihlalde ilgili Toplu Ta~lma
Araci Kullamm Belgesi iptal
edilir.

E-TUHtM Sisteminde girilen bilgilerin yanh~ veya eksik beyan edilmesi durumunda,

Minibils Tll§lmaclh~1
Taksi Dolmu~ Ta~lmaclhgl
Taksi Ta~JrrlRclhgl
Servis Ta~lmacIll g[

Bilgiler dogrulamncaya kadar
ilgili izin belgesi asklya ahmr.

Bilgiler do~lanmcaya kadar
Toplu Ta~lma Araci Kullamm
Belgesi asklya ahmr.

(146)

iBB Denetim ve YOnetim Merkezi ile Taksi YOnetim Merkezi kapsammda montaj iyin randevu ahmp
gelinmemesi durumunda,

MinibUs Tll§lmaclh~1
Taksi Dolmu~ Ta~lmaclh~1
Taksi Ta~lmaclhgl
Servis Ta~lmaelh~1

1. ihlaldc ihtar verilir. 3 giin
iyerisinde ihlalin giderilmemesi
durumunda ihlal giderilene
kadar i1gili izin belgesi asklya
ahmr.

20 Hizmet Kalite Puam
Kesintisi Uygulamr.

(147)

Baklm ve anza gidermek iyin iBB Denetim ve Yonetim Merkezi ile Taksi YOnetim Merkezi montaj
alanma ya~Tllmasma ragmen gelinmemesi durumunda,

Minibiis Ta~lmaclh~1
Taksi Dolmu~ Ta~tmaClh~1
Taksi Ta~JrrlRclhgl
Servis Ta~ tmacIII !'l 1

Montaj randevusuna gelene
kadar ilgili izin belgeleri asklya
ahmr.

20 Hizmet Kalite Puam
Kesintisi Uygulamr.

(148)

6grencilerin can giivenligini tehlikeye sokacak ~ekilde servis i~letmeeili~i yapdmasl (Araci
kilitIeyerek Ogrencileri arayta tek bll§larma blTakmak, 6grencileri aray iyinde unutmak vb .)
durumunda,

Servis Ta~lmaelhgl

l.ihlalde I yIl silre ile i1gili
araca ait ta~lt kartl asklya ahmr.
2 ihlalde i1gili araea ait tll§lt
kartl iptal edilir

Toplu Ta~lma Aracl Kullamm
Belgesi iptal edilir.

(149)

Taksimetrede yazdi bedelin Taksi YOnetim Merkezi sisteminde (itaksi) kasten degi~tirilmesi
durumunda,

Taksi Tll§lmaclhgl

-

1>ehrin Turizm imajml zedeleyecek filaliyette bulunulmasl ve yolcu seyilmesi durumunda,

Minibus Tll§lmaclhgl
Taksi Dolmu~ Ta§lmaclhgl
Taksi Ta~lmaclhgl
Servis Ta§lmaclhgl

10 gun boyunca ilgili izin
belgesi asklya ahmr.

Minibus Tll§lmaclhgl
Taksi Dolmu~ Ta~lmaclhgl
Taksi Ta~lmaclhgl
Servis Ta~lmaclh~1
Otobiis Ta~lmaclh~1

Denetim birimine-noktasma
gelene kadar ilgili izin belgesi
asklya a1mlr. 2. Tekrar ve
sonrasmda ilgili izin belgesi
asklya ahnarak denetim
birimine-noktasma gelinse dahi
7 glin sUre ile ilgili izin belgesi
asklya ahnlT.

20 Hizmet Kalite Puam
Kesintisi uygulanlr. OtobUs
ta~lmaCllaTlna 200 indirimli
Istanbulkart bedeli uygulamr.
Tll§lt uygun hale getirilene
kadar izin belgesi geyersiz
sayIltr/servisten menedilir.

20 Hizmet Kalite Puam
Kesintisi Uygulamr.

-

35 Hizmet Kalite Puam
Kesintisi Uygulantr.

10 Hizmet Kalite Puanl
Kesintisi Uygulamr.

50 Hizmet Kalite Puant
Kesintisi Uygulanlr.

<;ah~ma RuhsatI, Giizergiih tzin Belgesi, Toplu Ta~tma AraCI Kullamm Belgesi ve benzeri

(144)

(145)

(150)

(151)

ba~vurulannda

geJYege aykmlyamltIciisahte beIge yiiklenmesi/ulusal ve/veya sosyal medya araelh~1
ile kamuoyunun yamltdmasl ve manipOle edilmesilll Saghk Miidlirlligli tarafmdan yapllan testlerde
usulsiizlilk yapddl~mm tespit edilmesi durumtmda,

Denetimden kayIlmasl durumunda,

(152)

ta~mmasl

Minibiis Tll§lmaclhgl
Taksi Dolmu~ Ta~lmaelh~1
Taksi Ta~lmaclh~1
Servis Ta~lmaelh~1
Otobiis Ta~lmaclh~1

(153)

Umuma aylk taksi duraklannda srra beklenilmemesi, duzenin bozulmasl durumunda,

Taksi Tll§lmaclhgl

Tll§lmaclhk faaliyeti esnasmda bitki ve hayvanlara zarar verilmesi veya olumlerine neden olunmasl
durumunda,

Minibus Tll§lmaclhgl
Taksi Dolmu~ Ta~lmaclh~l
Taksi Ta~lmaclhgl
Servis Ta~lmaclhgl
Otobiis T~lmaelhill

(154)

3,

EK-J H;'

'"

Karayollan Tratik Yonetmeligince veya UKOME Kararlyla belirlenen koltuk saYlsmdan fazla yolcu
durumunda

7

/--

.

.

25 Hizmet Kalite Puam
Kesintisi Uygulamr.
I ihlalde 20 gun sUre ile Toplu
Tll§lma AraCI Kullamm Belgesi
asklya almlT. 2 ihlalde ilgiJi
Toplu Tll§lma AraCI Kullanlm
BelJi.esi iptal edilir.
Denetim birimine-noktasma
gelene kadar ilgili Toplu
Tll§lma Araci KullanITn Belgesi
asklya ahnlT. 2. Tekrar ve
sonrasmda ilgili izin belgesi
asklya ahnarak denetim
birimine-noktasma gelinse dahi
7 gUn sUre ile ilgili Toplu
Tll§lma Aracl Kullanlm Belgesi
asklva ahmr.

(155)

(156)

(157)

(158)

Servis arnel i,<inde ii~reneilere

Servis araCl

~ofijr

ya da rehber personel tarafmdan hakaret edilmesi durumunda,

i~inde o~rencilere ~ofijr ya

da rehber personel tarafmdan

~iddet

uygulanrnasl dururnunda,

SUrfieO belgesine sahip olmayan veya sOrOco belgesi herhangi bir sebeple geri alman
,<lIh~tmnast!~ofijrOn ~all~masl durumunda,

~ofijr

<;al~ma Rubsan, GOzergiih hin Belgesi, Toplu T~lrna AraCI Ku\lanlm Belgesi ve benzeri
ba~vurularmda

rnokerrer belgenin birden fazla miiracaat i,<in yantlttcl ~ekilde yOklenmesi durumunda,

T~ltlarda

bulunmasl zorunlu Toplu Ula~lrn Denetirn ve YonetimITaksi Yiinetirn Merkeziyle
cihazlarm ve Ara,.: Kamera sisteminin; kameranm OnOnO kapatmak, kablo veya ciltaza
rnOdabalede bulunmak, cihazm izinsiz yerini de~i~tinnek, cihaza SlY) madde dllkOlerek ~ah~rnaz hale
getinnek, sigortaslm siikrnek, sisteme ait elektrik sistemine ek yapmak, servis tarafmdan yapl~nnlan
kablo rntihOr etiketIerinin izinsiz rnOdahale etmek vb. yllnternler suretiyle klsrnen veya tamamen
,.:all~tlrtlmamasl durumunda.
uyumlanml~

(159)

Servis Ta~lmaelh~l

Servis Ta~lmaclh~l

20 Hil'met Kalite Puanl
Kesintisi Uyguiamr.

50 Hizmet Kalite Puam
Kesintisi Uygulamr.

50 Hizmet Kalite Puam
Kesintisi uygulanlr.

l.ihlalde Toplu Ta~una Aracl
Kullamrn Belgesi 90 gUn slire
ile asklya ahmr. 2. ihlalde
Toplu Ta~lrna AraCl Kullanun
Bek esi sUresiz iptal edilir.

Minibiis T~lrnaetll~l
Taksi Dolmu§ Ta§lmaclh~l
Taksi Ta~lmaclhgl
Servis Ta~llnaelh~l
Otoblis T~lmaelh~1

Ilk ihlaldc 10 gOn, ikinci ihlalde
15 glin, vc sonraSl ihlalde 30
gOn sOre ile ilgili tzin Belgesi
asklya ahmr. OtoMs
~lmacllanna 1000 indirirnli
istanbulkart bedeli uygulamr.

50 Hizrnet Kalite Puam
Kesintisi uygulanlr.

Minibiis T~lmaellt~l
Taksi Dolmu~ T~unaclhgl
Taksi Ta§)maclh~)
Servis Ta~)maClh~l
OtobOs T~lrnaelh~l

I. ihlalde 15 gOn sOre ile ihtar
verilir. 2. ihlalde ilgili b~vuru
iptal edilerek 30 glln boyunca
b~vurusu ahnrnaz. Aynca ilgili
ki~inin t~lmaclhkla i1gili 10m
belgeleri 30 giin boyunca
asklya altmr.

tIgili ba~vuru iptal edilerek 30
gOn boyunea b~vurusu
almmaz. Aynca i1gili ki~inin
ta~lmactllkla ilgili tUrn belgeleri
30 gOn boyunca asklya ahmr. 2
ihlalde ilgili Toplu Ta~una
AraCl Kullanlrn Belgesi iptal
edilir.

MinibOs T~lmaclltgl
Taksi Dolmu~ Ta~)maClh~1
Taksi Ta~)rnaClh~1
Servis Ta~lmaclhgl
OtobOs Ta~lrnaclh~l

Ilk ihlaldc 2 gOn siire ile ilgili
izin belgesi asklya almlr.
ikinci ihlalde 5 gOn, O~OncO ve
sonrasl iblallerde ise 7 gOn sOre
ile ilgili izin belgesi asklya
altmr
OtoMs t~lmactlanna 200
indirirnli istanbulkart bedeli
uygulanlr.

l.ihlalde Toplu Ta~una AraCI
Kullanlm Belgesi 15 gOn sOre
ile asklya ahmr. 2 . ihlalde
Toplu Ta~lma Arae) Kullanlm
Bclgesi sUresiz iptal edilir.

I

I

indirimli istanbulkart Bedell: UKOME tarafmdan "lETT Otobusleri, Tunel, Nostaliik Tramvav, Ozel Halk Otobusleri, OtoMs A.S. ve Ravil Sistemler" i9in belirlenen ;ndirimli elektronik bilet bedelini ijade eder.
• Servis ta~lmacl//gmda amacl dl~mda kullamlan ta~lt/ar, el degi§tirmi~ olsa dahi §ase numaralan belirlenerek IBB Toplu Ula§lm E-ruhsat sistemi uzerinden ((Turizm Yolcu Ta§lmac/ilgl Belgesi dozenlenemez» ibaresl eklenlr ve bu t~lIlar kara Iisteye aim".
Toplu Ula§lm Hizmetleri Mudurliigu larajindan dozenlenen izinlruhsal/gUzergdh kullamm ve benzeri belgeler, azerlndeki hilgiler veyo kare kodun okutulmasl sonucu glJriilen online bilgilerinin yap/Ian denelimlerde dogrulanmasl durumunda geyerlidir. Afo'i
durumda bahsi geyen belgeler geyersiz olarak degerlendlrilecektlr.
1. ve 2. MaddedekJ hususlarla ilgU/; Toplu U1a§lm Denetim ve YlJnelim Merkezi Kamera Kaydl [kullamm esnasmdaJ tespit yopllmasl durumunda da yaplmm uygulamr.
48. Madde; ilk ihlalde karut ohnarnasl durumunda ihtar uygularur.
115. Madde; yapt/an denelim sonucu ruhsat sahibi ki~i larajindan lBB Denetim ve Yonetim Merkezine dogrudan miiracaat yapllana kadar ilgili yaptmm uygulamr.
138. Madde; Mevcul UKOME Kararlarma glJre talep eden o/trencilerin ta~mma talebl kor~llanmak zorundadlr. Ancak bazl gUzergahlarda dokuz ki~iden az ogrenci oimasl durumunda maliyetlerin ta~lmaclya ek yak getlrdiginden dolayl ta~lma hizmetinin
I'lJpliabilmesi j~in , lJj{renci mesaf e acretinin "o/lir hari" dokuz ki 'i Qzerinden hesafllanarak mevcut tasman Ijj~renci sa I'/sma biJlanerek acretlendirilecektir.
-

~

~
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