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UKOME, istanbul Bliyli~ebir Belediye Ba~kanhgl Genel Sekreter Sn. Can Akm <;AGLAR Ba~kanhgmda

24.09.2020 glin ve saat 14:00'da glindemindeki konularI giirli~mek lizere toplandl.

ilgi: a) 13.09.2007 Tarih ve 2007/9-2 Saylh UKOME Karan.

b) 23.10.2008 Tarih ve 2008/7-18 Saylh UKOME Karan

c) 08.02.2018 Tarih ve 2018/2-7 Saylh UKOME Karan

d) 20.08.2020 Tarih ve 2020/4-8 Saylh UKOME Karan

e) Toplu Ula~lm Hizmetler Miidlirliigiiniin 18.09.2020 tarih ve 4584 saylh yazlSI

TEKLiF: Deniz Taksi Ta~lmaclhgl Viinergesinin Revize Edilmesi Teklifi.

TOPLU ULA~IMHizMETLERi M-onURLUGU RAPORU:

ilgi (e) Toplu Ula~lm Hizmetleri Miidiirliigii raporunda;

ilgi (a) ve (b) UKOME Kararlan ile deniz kara entegrasyonu ve deniz paymm arttmlmasl projesi kapsammda Deniz

Taksi I'ah~masl yapllarak kent il'i ula~lm sistemleri arasmda e~giidiim saglanmasl il'in esnek ula~lm sistemlerinin

planlanmasl ve geli~tirilmesi amaclyla Deniz Taksi karan kabul edilmi~tir.

ilgi (c) UKOME Karanyla deniz taksi ta~lmaclhgmm revize edilip I'ah~ma usul ve esaslanm belirleyerek Taksi

Yiinetim Merkezi ve uygulamasl olan iTAKSi'ye entegre deniz taksinin faaliyete gel'irilmesi il'in Deniz Taksi

Ta~lmaclhgl Yiinergesi olu~turulmu~tur.

ilgi (c) UKOME Karanyla olu~turulan Deniz Taksi Ta~lmaclhgl Yiinergesinde tammlanan Deniz Ta~lmaclhgl Yetki

Selgesi, Deniz Ta~lmaclhgl Aral' Kartl ve Deniz Ta~lmaclhgl <;:ah~ma RuhsalI iicretlerinin belirlenmesi iyin konu

12.09.2018 tarihinde iss Meclisine havale olmu~tur.

ilgi (d) UKOME Karanyla, konunun Toplu Ula~lm Hizmetleri Miidiirliigii tarafmdan tekrar incelenerek UKOME

giindemine getirilmesine karar verilmi~tir.
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Torlu UIaslm Hizmetleri Mlidlirlligli Degerlendirmesi; Miidiirliigiimiizce yapllan I'ah~malar neticesinde; Deniz

Taksi Ta~lmaclhgl Yiinergesinde yer alan beIge iicretlerinin karara baglanamamasl ve giiniin degi~en ihtiyal'lan giiz

oniine almarak yiinergenin revize edilmesi gerekliligi ortaya I'lkml~lIr. Su kapsamda; iss, Liman Sa~kanhgl, Sahil

Giivenlik Komutanhgl, Deniz Ticaret Odasl, EsnafOdasl ve Sehir Hatlarl AS ile birlikte bir toplanlI yapllml~, yiinerged'f

yer alan "mevcut ta~lmacllar ve haklarl" kavramlarmm iptal edilmesi ve denetimle ilgili yeni tammlarm geli~tirilerek

ekteki ~ekilde revize edilmesi konulann UKOME giindemine ahnarak karara baglanmasl hus:JI.>JtnuvllIlz
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UKOME'NiN KARARI: ilgi (e) TopJu Ula~lm HizmetJeri MlidUriligli raporundaki degerlendirme dogrultusunda,

teklifin kabulline karar veriJmi~tir.
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iSTANBUL BUYUK!>EHiR BELEDiYESi
DENiz TAKSi TA!>IMACILIGI YONERGESi

BiRiNCi BOLUM
Ama<;, Kapsam, Dayanak, Tammlar ve Klsaltmalar

Ama~

Madde 1-

(1) Bu yonergenin amaCl; Toplu Ula~lm Hizmetlerini bir organizasyon <;atisl altmda butiinle~tirme temel
ilkesine uygun olarak, istanbul iIi mUlki smlflan i<;erisinde yer alan Turk karasulannda istanbul
etkile~imli Deniz Taksi olarak <;ah~acak teknelerin <;ah~ma usul ve esaslanm duzenlemektir.

Kapsam
Madde 2-

(1) Bu yonerge, istanbul il miilki smlflan i<;inde ticari ama<;la Deniz Taksi olarak tescil edilerek istanbul
Biiyuk~ehir Belediyesinden ruhsath olarak yolcu ta~lmaclhgl yapan teknelerin vaslf, ad, kapasite
belirtilerek ruhsatlandlrma esaslan ve bu teknelerde gorevli gemiadamlan ile personelin uyacaklan
kurallan kapsamaktadlr.

Hukuki Dayanak
Madde 3-

(1) Bu yonerge; 5216 saylh Biiyiik~ehir Belediyesi Kanunu'nun ve Resmi Gazetede 26199 saYl ile
yaymlanan Biiyiik~ehir Belediyeleri Koordinasyon Merkezleri Yonetmeligi'nin ilgili maddelerine
dayamlarak hazlflanml~tlf.

r

Tammlar ve Klsaltmalar

Madde 4-
(1) Bu Yonergede ge<;en;

a) Liman Ba~kanhgl: istanbul Buyuk~ehir Belediyesi yetki alanmdaki liman ba~kanhklanm,

b) UKOME: Ula~lm Koordinasyon Merkezini,
c) TUHiM: istanbul Buyiik~ehir Belediyesi Toplu Ula~lm Hizmetleri Mudurlugunu,
<;) Belediye ZabltaSl: istanbul Biiyiik~ehir Belediyesi Zablta Daire Ba~kanhgml,

d) iMEAK Deniz Ticaret OdaSl: istanbul ve Marmara, Ege, Akdeniz ve Karadeniz Bolgeleri Deniz
Ticaret Odasml,

e) EsnafOdaSl: istanbul Yolcu Ta~lyan Deniz Dolmu~ Nakil Vasltalan EsnafOdasml,
f) Deniz Taksi: 12'den az yolcu ta~lyan ve idari Liman Seferi bolgesinde <;ah~mak iizere dizayn

edilmi~, belli bir hat iizerinde <;ah~mayan, rengi belirlenmi~ standarda uygun yolcu teknelerini,
g) Deniz Taksi Ta~lmaclhgl: i~bu yonergede belirtilen belgelere ve evsafa sahip Deniz Taksiler ile

TUHiM tarafmdan belirlenen ve miisaade edilen yerler arasmda belirli bir sefer/zaman tarifesine
bagh olmadan yapllan ta~lmaclhk faaliyetini,

g) Toplu Ta~lmalUla~lm: Kamunun ula~lm ihtiyacml kar~J1amak i<;in, kamu veya kamu adma ozel
miite~e bisler tarafmdan yerine getirilen ve TUHiM tarafmdan belgelendirilen/ruhsatlandmlan

ara<;lan ile yapllan ula~lm hizmetini,

Yolcu: Gemiad.am je orevli diger personel ile sahibi, ta~lmacl veya bU~~lcileri

teknelerde bul, na ye . reti mukabilinde ta~man ki~i/ki~ileri';1 0- 1 '
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I) Ta~lmacllIk: Deniz Taksiler ile istanbul iii il slmrlan i<yerisinde yer alan Tiirk karasulan dahilinde
yolcu ta~lma faaliyetini,

i) Ta~lmacI: Gemi Tasdiknamesinde, Baglanma Kiitiigii Ruhsatnamesinde veya Denize Elveri~lilik

Belgesinde, ta~lmacllIk yapmaYI taahhiit eden ger<yek ya da tiizel ki~i/ld~ileri,

j) Kaptan: Gemiadamlarl ve Kllavuz Kaptanlar Yonetmeligi uyannca gerekli yeterlilige sahip Deniz
Taksiyi sevk ve idare eden Gemiadamml,

k) Gemiadaml: Gemiadamlan ve Kllavuz Kaptanlar Yonetmeligi uyannca gerekli ko~ullan ta~lyan

ki~ileri,

I) Deniz Ta~lma AracI Kullamm Belgesi: Deniz Takside gorev alacak Kaptan veya Gemiadamlarma
istanbul Biiyiik~ehir Belediyesi tarafmdan verilen belgeyi,

m) TUDES: Toplu Ula~lm Hizmet Kalitesi Degerlendinne Sistemini,
n) Toplu Ula~lm Denetim ve Yonetim Merkezi: Deniz Taksilerin giivenli ~ekilde yo1culann

bulunduklan noktaya yonlendirilmesi ve trafik yogunlugunun, zaman, yaklt ve bekleme
sorunlarmm en aza indirilmesi ama<ylanyla istanbul Biiyiik~ehir Belediyesi Meclisince
yetkilendirilmi~ tiizel ki~ilik tarafmdan i~letilen merkezi,

0) Deniz Taksi Ta~lmacllIgl Yetki Belgesi: Deniz Taksi hizmeti vennek isteyen ger<yek ve tiizel
ki~ilere; <yalI~ma usul ve esaslan, yeterlilik klstaslan <yer<yevesinde <yah~ma izni veren, 10 (on) yll
siireli, TUHiM'ce diizenlenen belgeyi,

0) Deniz Taksi Ta~lmaclhgl Ara<y Kart!: Deniz Taksi Ta~lmaclhgl Yetki Belgesine sahip ki~ilerin

yetki belgesi siiresi ve kapsammda sahip olduklan Deniz Taksilerin ta~lmaclhk iznini gosteren, en
fazla 10 yll siireli, her bir Deniz Taksi i<yin ayn olacak ~ekilde, TUHiM'ce diizenlenen belgeyi,

p) Denize Elveri~lilik Belgesi: 4922 saylh Denizde Can ve Mal Koruma Hakkmda Kanun uyannca
Liman Ba~kanlIklan tarafmdan verilen siireli belgeyi,

r) Deniz Taksi <;ah~ma Ruhsatl: Deniz Taksilere istanbul Biiyiik~ehir Belediyesi Toplu Ula~lm

Hizmetleri Miidiirliigii tarafmdan veri len yllhk <yalI~ma izin belgesini,
s) Reklam izin Belgesi: I~lklI olmayacak ve tekne ismi ile kan~tmlmayacak ~ekilde tekne bordasma

veya tekne i<yine konulacak reklam i<yin istanbul Biiyiik~ehir Belediyesi 'nden ahnacak belgeyi,

~) Deniz Taksi Yana~ma Yerleri: i~letme izni/Faaliyet izni veya tekne yana~ma izni verilen alanlan,
t) Otomatik iskele Sistemi (OiS): iskelede gorevli olmakslzm yo1cu indinne bindinne maksath

otomatik kapi a<ylhml kapanlm sistemini,
u) Faaliyetten Men: i1gili mevzuat <yer<yevesinde bu yonergede belirtilen hallerde yapllacak

uygulamayl,

ii) Toplu Ula~lm Denetim Gorevlisi: Yonergede yer alan kurallarl denetleyen, TUDES kapsammda
yonerge ekinde yer alan yaptmm cetvelini i~ler hale getiren TUHiM ve/veya Belediye Zabltasmca
gorevlendirilmi~ ki~iyi,

ifade eder.
(2) Bu yonergede yer alan diger ifadeler i<yin ilgili mevzuatta kullanllan tammlar ge<yerlidir.

iKiNCi HOLUM
<;ah~ma Esaslan, Genel Esaslar ve Uygulama Usul ve Esaslan

ksi Ta~lmacI!an ile ta~lmacllIkta uyulmasl gereken kurallar a~agldaki ~ekildedir;

IZ Taksi ta~lmacllan, kaptanlan ile teknelerde <yah~an gemiadamlan ve diger gorevli ~(~~V
~'Q..ef:~t' kanunlara, bu lYerlY ede hazlrlanan tiiziik, yonerge ve yonetmelikler .
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Bliylik~ehir Belediyesi genelinde almacak, Meclis, Enclimen ve UKOME Genel Kurulu
Kararlanna ve Emir ve Yasaklar Yonetmeligine uymak zorundadlflar.

b) Deniz Taksi Ta~lmaclhgl Yetki Belgesi, Deniz Taksi Ta~lmaclhgl Aray Kartl ve Deniz Taksi
<;ah~ma Ruhsatma sahip olmayan geryek veya geryek veya tiizel ki~iler hiybir ~ekilde Deniz Taksi
ta~lmaclhgl hizmeti veremezler.

c) Deniz Ta~lma Aracl Kullamm Belgesine sahip olmayan kaptan ve gemiadamlarl deniz takside
yah~tlfllamaz.

y) Deniz Taksi i~letenleri yah~tJrdlklan kaptan ve gemiadamlannm bu Yonerge hlikiimlerini yerine
getirilip getirilmemesi konusunda her tUrlii yiikiimliiliiklerinden sorumludur.

d) Deniz Taksiler belirlenen yerler dl~mda yolcu indirme ve bindirme yapamazlar.
e) Deniz Taksiler giimriik denetimine tabi olan ya da olmayan seyir halinde, nhtJm/iskelelere

yana~ml~, ~amandlralara bagh veya demirde olan Tiirk ve Yabanci Bayrakh gemilere
yolcu/kumanya vs. ta~lma hizmeti veremezler.

f) Deniz Taksiler, baglama yerleri haricinde liman iyindeki iskelelerde bekleme yapamazlar.
g) Deniz Taksilerde; Deniz Taksi <;ah~ma RuhsatJ ashnm Deniz Taksi iyinde goriiniir yerde

bulundurulmasl ve denetim elemanlan istediginde ibraz edilmesi zorunludur.
g) Ruhsat alan Deniz Taksilerde Liman Ba~kanhklarl Gemi Sorvey Kurulunca verilmi~ denize

elveri~lilik belgelerinde; can simidi, can yelegi, ecza dolabl, yangm sondiirme tiipleri ve yangm
aletlerinin bulundurulmasl zorunludur.

h) <;evre ve Giiriiltii Yonetmeliklerine uygun olmayan ve/veya hasarh Deniz Taksiler ile yolcu
ta~lmaclhgl yapllamaz. Deniz Taksilerde yah~an gemiadamlan, Denizcilere Mahsus Klyafet
Yonetmeligine uygun kiyafet giymek zorundadlr.

I) Toplu Ula~lm Denetim ve Yonetim Merkezine kaylt olmadan ta~lmaclhk yapllamaz.
i) Deniz Takside yah~an gemiadamlan seyir emniyetini ihlal edecek ~ekilde davranamaz, yiiksek

sesle miizik dinleyemez, yevreyi kirletemez, yolcu ve vatanda~lara sayglslz davranamaz.
j) Deniz Taksileri, uluslararasl seyir kurallarmm geregi dl~mda hiybir ~ekilde, siren, diidiik, klakson,

t1a~or (l~J1dak), yakar kullanamaz.
k) Deniz Taksilerin iizerinde veya iskelelerde, baglfarak yolcu ylglrtkanhgl yapllamaz, yolcuyu ve

yevreyi rahatslz edecek ~ekilde hoparliir ve klakson kullamlamaz.
I) Deniz Taksiler, sportif etkinlik, turizm amayh gezi ve tur gibi faaliyetlerde bulunamaz.
m) UKOME Karannca belirlenen iicretin iizerinde iicret talep edilemez.
n) Deniz Takside yah~acak gemiadamlan Deniz Taksiyi temiz, baklmh ve tiim sistemlerini yah~lr

durumda tutar.
0) Deniz Taksilerde yolcunun beraberinde ta~lyabilecegi yanta/bavul/valiz vb. dl~mda yiik kabul

edilemez. Bunlar iyin yolcudan ilave iicret talep edilemez.
0) Deniz taksiler Denize Elveri~lilik Belgesinde belirtilen kapasiteden fazla yolcu alamazlar.
p) Deniz Taksiler en fazla yolcu ta~lma kapasitelerini, yolcularm gorebilecegi biyimde gemilerin iy

ve dl~ klsmma asacaktJr ve bu saYlya uyulup uyulmadlgl yetkili birimlerce slkl kontrol altmda
bulundurularak uymayanlar hakkmda gerekli yasal i~lem yapllacaktlr.

r) Deniz Taksiler, Toplu Ula~lm Denetim ve Yonetim Merkezinden gelen yolcu yagnlarma cevap

y;;rmek mecburiyetindedir.
s) Deniz Taksilerde telsiz cihazl bulundurulmasl zorunludur. Telsiz cihazl olmayan veya olmasma

I
ragmen yah~mayan Deniz Taksiler yolcu alamaz.

~) Deniz Taksiler, Otomatik Tanlmlama Sistemlerini (ATS) devamh yah~lr halde tutacak ve muhabere
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t) Deniz Taksiler seyir, can ve mal giivenligini saglamak baklmmdan; Yolcu indirme/bindirme

rampasml a<;madan veya baglanma yapmadan kapllan a<;mayacak, Kapllarm kapanmasml

beklemeden hareket etmeyecek, Kontrolsiiz yolcu indirip-bindirme yapmayacakttr.

u) Deniz Taksiler seyir giivenligi i<;inde hareket edeceklerdir. Deniz Taksiler sistem i<;inde istanbul' da
toplu ula~lm ama<;h faaliyet gosteren gemilerin/teknelerin seferlerini aksatmayacak ve can veya
mal emniyetini tehlikeye dii~iirecek davram~larda bulunmayacaklardtr. Bu tiir uygulamalarm
yetkili denetim birimleri tarafmdan tespiti halinde ilgilisinin <;ah~ma ruhsatlan iptal edilecektir.

ii) Bogazm kapah oldugu ve/veya elveri~siz hava ko~ullarmda Liman Ba~kanhklanmn aksi yonde

talimatlanna ragmen ta~lma yapllmasl halinde ta~lma yapan Deniz Taksilerin ruhsatlan iptal
edilecektir.

v) Deniz Taksilerin i<;i ve dl~l temiz bulundurulacak, sintineleri denize hi<;bir suretle verilmeyecektir.

(2) Deniz Takside <;ah~an gemiadamlan, dezavantajh ki~ileri ara<;larma almaktan imtina edemez, aracma

aldlgl bu ki~ilere yerlerine oturmalan da dlihil olmak iizere yardtmdan ka<;mamaz.
(3) Deniz Taksiler; 5378 Sayth Engelliler Hakkmda Kanun dogrultusunda yiiriirliige girmi~ olan

Eri~ilebilirlik izleme ve Denetleme Yonetmeligi'nce belirlenen ~artlara uygun olacaktIr.
(4) Deniz Taksilerin i<;inde yamcl, parlaylcl ve patlaylcl e~ya ta~mamaz.
(5) Ta~lmacdar ve gemiadamlan Deniz Taksiler ile denizyolu iizerinde yetkili mercilerden izin almadan

toplu gosteri yapamaz/yaptIramaz. Kamu kurum ve kurulu~lanmn oniinde veya mii~temilatmdahi<;bir
~ekilde gosteri yapamaz. Ta~lmaclhktan ka<;mamaz, (seferden imtina edemezler) ta~lmaclhgl

aksatamazlar.

(6) Gemiadamlan, Deniz Taksi i<;inde ve dl~mda denetimde bulunan denetim gorevlilerinin istedigi
evraklan gostermek ve denetime yardlmcl olmak zorundadIr.

(7) Deniz Taksiler, yetkili mercilerin seyir talimatlarma, Toplu Ula~lm Denetim ve Yonetim Merkezinin
belirlemi~ oldugu kurallara uymak zorundadIr.

(8) Denize Elveri~lilik Belgesinde bulunan can kurtarma ve yangm sondiirme ekipmanlanm eksiksiz

olarak Deniz takside bulundurmak zorundadtrlar.
(9) Deniz Taksiler, ilgili mevzuatlarmda ongoriilen yolcular, ii<;iincii ~ahlslar ve gemiler i<;in istenen mali

sorumluluk ile koruma tanzim (P&I) sigortalan olmakslzm ticari faaliyette bulunamazlar.

(10)Ta~lmacllar kendilerine yapllacak tebligata esas olarak tebligat adresini, kendisi ile istihdam ettikleri

personelin ikametglih adreslerini ve degi~iklik oldugu takdirde yeni adresleri, 30 (otuz) takvim giinii
i<;inde TUHiM' e yazdi olarak beyan etmek zorundadIr.

(ll)Deniz taksilerinin miicbir sebepler haricinde denizde yolcu aktarmasl yapmalan yasaktIr. Deniz
taksiler, miicbir sebepler dl~mda yolculanm son gidecegi yere kadar gotiirmek zorundadIrlar.

(12) Deniz taksilerde meydana gelen her tiirlii kaza ve zarardan ii<;iincii ~ahlslara kar~l dogacak
yiikiimliiliiklerden, tazminat ve davalardan ta~lmacl, kaptan ve gemiadaml sorumlu olup, istanbul
Biiyiik~ehir Belediyesinin sorumluluguna gidilemeyecegi gibi tarafma da riicu edilemez. Kazalar en

kIsa zamanda Deniz ve KlYl Tesisleri $ube Miidiirliigiine rapor edilecektir.

\

b)

Genel Esaslar

Madde6
eniz Taksi Ta~tmactltgtYetki Belgesi Genel Esaslan;
Deniz Taksi ta~lmaclhgl istanbul Biiyiik~ehir Belediyesi Toplu Ula~lm Hizmetleri Miidiirltigti

taratind verilen Deniz Taksi Ta~lmaclhgl Yetki Belgesi ile yapllacaktIr.
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c) Her bir geryek ve tiizel ki~i adma yalmzca bir tane Deniz Taksi Ta~lmaclhgl Yetki Belgesi
diizenlenebilecektir.

y) Deniz Taksi Ta~lmaclhgl Yetki Belgesi sahibi ki~i; Deniz Taksi Ta~lmaclhgl Yetki Belgesi

kullamm iznini iiyiincii ~ahlslara kiralayamaz, devredemez veya kullandlfamaz. Soz konusu
eylemlerin yaplldlgmm tespiti halinde ilgili geryek veya geryek veya tiizel ki~iligin Deniz Taksi
Ta~lmaclhgl Yetki Belgesi iptal edilir ve 3 y1l boyunca yeniden Deniz Taksi Ta~lmaclhgl Yetki
Belgesi verilmez.

d) Deniz Taksi Ta~lmaclhgl Yetki Belgesi sahibi tiizel ki~iligin iflasl ve kapanmasl durumlannda tiizel

ki~ilige ait Deniz Taksi Ta~lmaclhgl Yetki Belgesi izni iptal edilir.
e) istanbul Biiyiik~ehirBelediyesi, Deniz Taksi Ta~lmaclhgl Yonergesi kapsammda belirtilen usul ve

esaslar ile yaptmm cetveline uymayan ta~lmacllara ve gemiadamlanna veri len belgeleri iptal

hakkma haizdir.
1) Deniz Taksi Ta~lmaclhgl Yetki Belgesi sahibi ki~i, soz konusu belgeyi aldlgl tarihten itibaren 3

(iiy) yll iyerisinde en az I (bir) Deniz Taksi iyin "Deniz Taksi Ta~lmaclhgl Ara~ Kartl" almadlgl

takdirde "Deniz Taksi Ta~lmaclhglYetki Belgesi" iptal edilir.
(2) Deniz Taksi Ta~lmaclhgl Ara~ Kartl Genel EsaslarIj

a) Deniz Taksi Ta~lmaclhgl Yetki Belgesine sahip ki~ilere sahip olduklan her bir Deniz Taksi iyin
Deniz Taksi Ta~lmaclhgl Aray Kart1 diizenlenecektir.

b) Deniz Taksi Ta~lmaclhgl Aray Kartmm siiresi, en fazla bagh bulundugu Deniz Taksi Ta~lmaclhgl

Yetki Belgesinin kalan kullamm siiresi kadardlf.

c) Deniz Taksi Ta~lmaclhgl Aray Kartl sahibi ki~iler her yll Deniz Taksi (;ah~ma RuhsatI alarak
ta~lmaclhk yapacaklardlf.

y) Deniz Taksilere Aray kartl belgesini TUHiM diizenleyecek ve Deniz Taksilerde bulundurulmak ve
denetim esnasmda denetyilere sunulmak iizere ta~IYlcllara teslim edilecektir.

d) Deniz Taksi Ta~lmaclhgl Aray Kartl sahibi ki~i, soz konusu kartl ahm tarihi veya geyerli ruhsat
tarihinin bitiminden itibaren 12 (on iki) ay iyerisinde Deniz Taksi <;ah~ma Ruhsatl almadlg1

takdirde aray kartl iptal edilir.

e) Aray kartl belgesinde a~agldaki bilgiler yer almahdlf:

1) Deniz Taksinin ismi,

2) Deniz Taksi Ta~lmaclhfp Yetki Belgesi bilgileri,

3) Teknenin yolcu kapasitesi ve boyu,
4) <;ah~tmlan Gemiadaml bilgileri

Genel Uygulama Esaslarl
Madde 7-
(1) Deniz Taksi Ta~lmaclhgl Yetki Belgesinin Verilmesi EsaslarI;

a) Deniz Taksi Ta~lmaclhgma, bu yonergenin yiiriirliige girdigi tarihten itibaren miiracaat edecek

geryek/tiizel ki~iler ta~lmaci olarak kabul edilecektir.
z Taksi Ta~lmaclhgl Yetki Belgesi alacak geryek/tiizel ki~i1ikler faaliyet alam ile ilgili ticaret

sicilinde Deniz Ta~lmaclhgl ibaresi yer alan firmalardan olu~acaktlf.

Deniz Taksi Ta~lmaclhgl Yetki Belgesi kullamm izni kiralanamaz, iiyiincii ~ahlslara

kullandmlamaz ve devredilemez.
/ y) Deniz Taksi Ta~lmaclhgl Yetki Belgesi sahibine bildirimler (belgelerin hazlf olmasl, denetim ve

V• ihlal sonucu vb. hususlar) Klsa Mes~ Servisi (SMS ele t).ik posta, VHF telsiz veya yazlh A-
ol~"'y,p,"bil,~kti, tf. p.JR. /;:
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(2) Deniz Taksi Ta~lmacdlgl Ara~ Kartmm Verilmesi EsaslarI;
a) Deniz Taksi Ta~lmaclhgl Aray Kartl, TUHiM tarafmdan her bir Deniz Taksi iyin ayn ayn

diizenlenir.
b) Bu beIge iyin TUHiM'e ba~vuran ta~lmacmm Deniz Taksi Ta~lmaclhgl Yetki Belgesine sabip

olmasl gerekir.
c) Geryek ki~iler ile Tiizel ki~ilere verilecek Deniz Taksi Ta~lmaclhgl Yetki Belgesi saYIsl ve azami

deniz taksi saYlsl ihtiyaca gore UKOME tarafmdan belirlenecektir.
y) Deniz Taksi Ta~lmaclhgl Aray Kartl iicretleri TUHiM tarafmdan; istanbul Biiyiik~ehir Belediyesi

Meclisi'ne sunulur. Her yll iyin belirlenen iicretler istanbul Biiyiik~ehir Belediye Meclisi karannm
onanmasml miiteakip yiiriirliige girer.

d) Deniz Taksi Aray Kartl devir esaslan yeryevesinde iiyiincii ~ahlslara devredilebilir.
(3) Deniz Taksi <;ah~ma Rnhsah Verilmesi EsaslarI;

a) Deniz Taksi <;ah~ma Ruhsatl, Deniz Taksi Ta~lmaclhgl Yetki Belgesine sahip ki~ilerin yetki
belgesi siiresi ve kapsammda sahip olduklan ta~lmaclhk iznini gosterir ~ekilde, her bir ta~lmaclhk
izni iyin ayn ayn ve her yll vizelenmek kaydlyla Yetki Belgesi siiresince verilir.

b) Ta~lmacllann yalmzca sahibi oldugu deniz araylan iyin Deniz Taksi <;ah~ma Ruhsah uygulamasl
yapllacaktIr.

c) Deniz Taksi <;ah~ma Ruhsah iicretleri TUHiM tarafmdan; istanbul Biiyiik~ehir Belediyesi
Meclisi'ne sunulur. Her yl1 iyin belirlenen iicretler istanbul Biiyiik~ehir Belediyesi Meclisi
karannm onanmasml miiteakip yiiriirliige girer.

y) Ta~lmacllann; Deniz Taksi <;ah~ma Ruhsah Bedeli, ilave edilecek her bir Deniz Taksi iyin, Deniz
Taksi Ta~lmaclhgl Yetki Belgesinin kalan siiresi kadar diizenlenecek, tiim ta~lmacllar iyin Deniz
Taksi <;ah~ma Ruhsal1 her sene vizelenecektir.

d) Ta~lmacl her yll TUHiM e ruhsatlanm vize ettirirken, aray kartmda yapllmasl gereken
giincellemeleri beyan edecek ve yaphracakhr.

e) Deniz Taksilerin yapacaklarl seyirlerin izlenmesi baktmmdan Otomatik Tammlama Sistemi (AIS)
Klas-B cihazlan ile donahlacaktIr.

(4) Deniz Taksi Ta~lmaclhglAra~Kartmm Devir EsaslarI;
a) Ta~lmacl; Deniz Taksisini degi~tirebilir ya da iiyiincii ki~ilere devredebilir. Deniz Taksi tek ba~ma

yeni sahibine ta~lmaclhk izni venuez.
b) Ta~lmaclhk izni devir ko~ullan;

I) Deniz Taksi Ta~lmaclhgt Aray Kartl, Deniz Taksi Ta~lmaclhgl Yetki Belgesi sahibi ki~iye

devredilebilecektir. Devir iyin istanbul Biiyiik~ehir Belediyesi tarafmdan devir i~lemi bedeli
almacakhr. Soz konusu bedel istanbul Biiyiik~ehir Belediyesi Meclisi tarafmdan belirlenecektir.

2) Satm alman veya devir yoluyla elde edilen Deniz Taksi Ta~lmaclhgl Ara", Kartmm siiresi;
);. Soz konusu kartl edinen ki~inin Deniz Taksi Ta~lmaclhgl Yetki Belgesi siiresinden fazla ise

edinenin Deniz Taksi Ta~lmaclhgl Yetki Belgesi siiresi kadar kullamlacaktIr.
);. Soz konusu kartl edinen ki~inin Deniz Taksi Ta~mlaclhgl Yetki Belgesi siiresinden az ise

satm alman veya devir yoluyla elde edilen Deniz Taksi Ta~lmaclhgl Aray Kartmm siiresi
kadar kullamlacaktIr.

5) Deniz Taksi Ta~lmaclhglGemiadaml EsaslarI;
a) Gemilerin, Gemiadamlan ile Donal1ml Yonergesi <;izelge 6 geregi Liman seferi yapacak bahse

(

konu deniz araylan Stmrh Vardiya Zabiti ve gemici ile donatacakhr.
I) Gemiadamlannda a~agldaki ozellikler aranacakhr:

•
a) Gemiadamlan ve Kllavuz Kaptanlar Yonetmeliginde y al Ian saglayarak Gemiadam~

~ ~;mj= "<y' y,""ili B<{J"'..mp
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b) Deniz Taksi Ta~lmaclhgl Yetki Belgesi sahibi iizerine kayIth Sosyal Giivenlik Kurumu
belgesi olmak,

c) Gemiadamlan iyin Deniz Ta~lma AracI Kullamm Belgesi almalan zorunludur.

2) Deniz Taksilerde yah~acakGemiadamlan iyin TUDES kapsammda "Gemiadaml Hizmet Kalite

Puam" uygulamasl geyerlidir.

(6) Deniz Taksi Ta~lmacI1lglAra~ EsaslarI;
a) Denize Elveri~lilik Belgesi/Baglama Kiitiigii Ruhsatmda Deniz Taksi olarak cins tamml

yapllmaml~ olan deniz araylarma yah~ma ruhsatI diizenlenemez.

b) Deniz Taksilerin; kendi i~lettigi iskelelerin haricinde yolcu indirmelbindirme amayh kullanacagl

iskele i~letmelerinden UKOME taratindan belirlenecek iicreti iyerir yana~ma izin sozle~mesi beyan
edilmelidir.

c) Deniz Taksi teknelerinde her daim yah~lr vaziyette 20-24°C arahgmda iklimlendirme sistemi

olacaktu.

y) Deniz Taksiler 12 (on iki) ki~iden fazla yolcu ta~lyamaz.

d) Deniz Taksilerin tam boyu 6 (altI) metreden ktsa ve 12 (on iki) metreden uzun olamaz.

e) Deniz Taksiler, Toplu Ula~lm Denetim ve Yonetim Merkezine entegre olmak zorundadlr.

t) Deniz Taksilerin; adl sancak/iskele ba~ tarata baglama limam kly tarafma yazllacaktlr. Tiim Deniz

Taksilerin renkleri aym olacak, Deniz Taksilerin renkleri, Deniz Taksilerde kullamlacak 1~lkslZ

Logo, plaka numaralan ve diger i~aretlerin standartlan istanbul Biiyiik~ehir Belediyesi taratindan

belirlenecektir.

g) Yolculara; Deniz Taksiye giri~ ve ylkl~larda dikkat edilecek kurallar, acil durumlarda can kurtarma

teyhizatmm kullamml ve gemiyi terk konularmda sesli ve goriintiilii bilgilendirme yapllacaktIr.

g) Deniz Taksilerde yolculann gorebilecegi yerlere; Toplu Ula~lm Denetim ve Yonetim Merkezi

ekram, can kurtarma aray ve gereylerinin saYllan-cinsleri ile bulunduklan yerleri belirten levhalar

aylkya goriilebilecek ~ekilde bulundurulacaktu.

h) Deniz Taksilerin; iy tarafmda, yolculann gorebilecegi yerde Deniz Taksi <;ah~ma RuhsatI ve Ocret

Tarifesi bulundurulacaktu.

I) Sintine atIklan; istanbul Biiyiik~ehir Belediyesi Deniz Hizmetleri Miidiirliigiiniin belirledigi

kurallar yeryevesinde teslim edilecek ve gerekli belgeler ibraz edilecektir.

i) Deniz Taksilerin yolcularm gorebilecegi yerlerinde Beyaz Masa ileti~im numarasml gosteren bilgi

bandl (sticker) yer alacaktu.

j) Deniz Taksiler, Toplu Ula~lm Denetim ve Yonetim Merkezi tarafmdan ongoriilen gerekli
teyhizatlar ile donattlacaktIr.

U<;UNCU BOLUM
Deniz Taksi Ta~lmaclhgl izin Belgeleri, Diger Usul ve Esaslar,

I.

si Ta~lmaclhgl hin Belgeleri;
de 8

(1) Deniz Taksi Ta~lmaclhglYetki Belgesi MiiracaatI i~in Belgeler;
a) Deniz Taksi Ta~lmaclhgl Yetki Belgesi iyin TUHiM'e miiracaat edecek geryek/tlizel ki~iler,

a~aglda belirtilen evraklarl sunacaklardu:
I) Deniz Taksi Ta~lmaclhgl Yetki Belgesi alacak geryek/tiizel ki~ilikler iyin,

a) iMEAK Deniz Ticaret Odasl/Esnaf Odasmdan mac taali t !3elgesi, n I v

b) Ticaret sicil gazetesi iViileri, ;1- ~
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(2) Deniz Taksi Ta~lmacIllglAra\, Kartl MiiracaatI i\'in Belgeler;
a) Gen;:ek ve Tiizel ki~i1er i9in Deniz Taksi Ta~lmaclhgl Yetki Belgesi,
b) ilgili mevzuat ile i~bu yonergede belirtilen ~artlan haiz, Deniz Taksinin sahibi olmak,
c) istanbul Biiyiik~ehir Belediyesi Meclisi taratindan Deniz Taksi Ta~lmaclhgl Ara9 Kartl i9in

belirlenen iicretin odendigine dair beIge,
(3) Deniz Ta~lma Aracl Kullamm Belgesi Miiracaatl i\'in Gerekli Belgeler;

a) Ta~lmacl teknesinde 9ah~hracagl tiim Gemiadamlan i9in Deniz Ta~lma AraCl Kullamm Belgesi'ni
sunmak zorundadlr. Bu beIge Deniz Taksi <;:ah~ma Ruhsah diizenlenmesi doneminde TUHiM'e
sunulacaktIr. Gemiadammm degi~mesi durumunda belgeler yenilenerek TUHiM'e iletilecektir.
I) Deniz Ta~lma Araci Kullamm Belgesi almak i9in gerekli ~artlar a~aglda sIralanml~tIr;

a) Adli Sicil Kaydl (gemiadaml i9in),
b) il Saghk Miidiirliigii tarafmdan yetkilendirilmi~ merkezlerden ahnacak psikoteknik raporu,
c) Gemiadaml CiizdamlYeterlilik Belgesi Sureti,
9) ilgili mevzuatta Gemiadamlan i9in ongoriilen saghk raporu ve belgeleri,
d) En az klsa mesafe telsiz ehliyeti (KMT) yeterlilik belgesi,
e) Sosyal Giivenlik Kurumu belgesi,

(4) Deniz Taksi <;ah~maRuhsatI MiiracaatI i\'in Gerekli Belgeler;
a) Her yll vizelenmek kaydlyla Yetki Belgesi siiresince gegerli ruhsat i9in gerekli evraklar:

I) Deniz Taksi Ta~lmaclhgl Yetki Belgesi,
2) Deniz Taksi Ta~lmaclhgl Ara9 Kartl,
3) Deniz Ta~lmaclhgl yaphgma dair giince! Ticari Faaliyet Belgesi,
4) Gemi Tasdiknamesi veya Baglanma Kiitiigii Ruhsah,
5) Tonilato Belgesi,
6) Denize Elveri~lilik Belgesi,
7) i1gili mevzuatlannda ongoriilen yolcular, ii9iincii ~ahlslar ve gemiler i9in istenen mali

sorumluluk ve koruma ve tazmin (P&I) sigorta poligeleri,
8) Kimlik Fotokopisi ve I adet vesikahk resim,
9) istanbul Biiyiik~ehir Belediyesi Meclisi tarafmdan belirlenmi~ ruhsat iicreti odemesi yaplldlgma

dair beIge.

Diger Usul ve Esaslar
Madde 9-

(1) Deniz Taksi Ocret Tarifeleri: Deniz Taksi iicret tarifeleri UKOME taratindan belirlenir ve diger toplu
ula~lm iicretlerinde oldugu gibi yllhk periyotlarda diizenlenir.

Deniz Taksi Degi~ikligiYapIlmasl ile iIgili Esaslar
Madde 10-

(1) Ta~lmacl, mevcut Deniz Taksisini, Denize Elveri~lilik Belgesine sahip olmasl kaydlyla ba~ka bir
Deniz Taksi ile degi~tirebilir.

(8/13)

DORDUNCUBOLUM
, Toplu Ula~lm Denetim Komisyonu, Yaptmm Gerektiren Fiiller, Uygulanacak

Yaptmmlar, itiraz

p$.Rd:im;
adde 11-
(1) Deniz Taksi Ta~lmaclhgl Yapan Ger\'ek veya Tiizel Ki~i1erin Uymasl Gereken Yasal

Zorunluluklar
a) Yetkili ve gorevli Kamu Kurumlarmm denetim yetkileri sakh kalmak kaydlyla Deniz Taksiler; i~

bu yonerge hiikiimlerine gore istanbul Biiyiik~ehir Belediyesi ratindan netlenir. itirazlar, ilgili
mevzuat hiikiimlerine gore yaplhr. "

I.



Uygulanacak Yaptmmlar;

Madde 12-
(1) Bu yonergeye ili~kin denetimde, istanbul Emniyet Miidiirliigii, Deniz Polisi, Sabil Giivenlik, Liman

Ba~kanhklan, istanbul Biiyiik~ehir Belediyesine bagh Zablta ve Gelirler Miidiirliigii'nden her biri
ilgili mevzuatlannda belirlenmi~ yetkileri kapsammda yetkilidir.

(2) istanbul Biiyiik~ehir Belediyesine bagh Zablta Miidiirliigii, iskelelerde, iskele diizenini, iskeleye
yana~ml~ Deniz Taksilerin ruhsatlanm ve yonergeye uyup uymadlklarmm denetimi ile kontrollerine
yetkilidir.

(3) Bu yonerge hiikiimlerine aykm hareket edenler hakkmda diizenlenecek zablt tutanak ve raporlar
dogrultusunda Deniz Taksi Ta~lmaclhgl Yaptmm Cetvelinde belirtilen hiikiimler uygulanlf.

(4) izinsiz ta~lmaclhktakullamldlgl tespit edilen Deniz Taksiler ilgili kurumlara tutanakla bildirir. Deniz
Taksi <;ah~ma RuhsatI ahnmadlgl takdirde bunlarm yah~malan yasaktlf.

(5) Yaptmmlar, aray kartl sabibi Deniz Taksilere uygulamr.
(6) Deniz Taksi Ta~lmaclhgl Yaptmm Cetvelinde yer alan miieyyideler 0 yll iyin geyerlidir. Her yll

yeniden degerlendirilir.
(7) Deniz Taksi yolcu ta~lmaclhgl esnasmda bu Yonergede belirlenen kurallara uymayanlara uygulanacak

yaptmmlar ekli cetvelde belirlenmi~ olup bu yaptmmlar, istanbul Biiyiik~ehir Belediyesi taratindan
ilgilisine teblig edilir.

Hukuki Sorumluluk:
Madde 13-

(1) Ruhsat siiresince vergi, resim, hary vs. gibi yasal yiikiimliiliikler Ta~lmaclya aittir.
(2) Deniz Taksinin bir ba~kasma satI~1 halinde satI~ i~lemi derhal yazlh olarak TUHiM'e bildirilecektir.

BESiNCi BOLUM
Son Hiikiimler

Yiinergede yenileme ve/veya degi~iklik yapma yetkisi
Madde 14-

(1) Bu yonergede yenileme ve degi~iklik yapma yetkisi UKOME Kuruluna aittir.

Hiikiim bulunmayan hallerde yapdacak i~lem

Madde 15-
(1) Bu Yonergede hiikiim bulunmayan hallerde, 5216 Saylh Kanun ve UKOME Yonetmeligi hiikiimleri

uygulanlr.

Yiiriirliik
Madde 16-

(1) Bu yon UKOME karanm miiteakip istanbul Biiyiik~ehir Belediyesi Meclis kararmdan itibaren
y" . r iige girer.

a Toplu U ,1mHi~

l J '/" y.
1~7-);M

Madde 17-

! (1) BM~'dy.~nl~~~~ ~ii~tiimlerini istanbul Biiyiik~ehir Belediye Ba~kanhgl adl
• u ur ugu yuru Uf. Q
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Yiinerge Eki

Madde 18-
(1) Deniz Taksi Ta~lmaclhgl Yaptmm Cetveli, i~bu y6nergenin ekidir. 09.05.2018 tarih ve 2018/3-6

UKOME Karanndaki Toplu Ula~lm Hizmet Kalitesi Degerlendirme Sistemi (TUDES) Esaslan

gegerlidir.

DENiz TAKSi TASlMACILIGI YAPTIRIM CETVELi (Yiinel1!e Eki)

NO iHLAL KONUSU
iHLAL

Ta~lmacl Gemiadaml

Ta~lmaclhk faaliyeti S1rasmda alkollU olunmasl
Yazlh ihtar verilir. 6 Ay sUre ile Deniz Ta~lma

(I) Aynca 50 hizmet kalite Aracl Kullamm Belgesi geri
durumunda,

puam kesintisi uygulamr. ahmr.

Ta~lmaclhk faaliyeti esnasmda uyu~turucu ve
YazIlI ihtar verilir. 5 yIl sUre ile Deniz Ta~lma

(2) Aynca 50 hizmet kalite Araci Kullamm Belgesi geri
uyanci madde kullanllmasl durumunda,

Duam kesintisi uvgulamr. ahmr.
Deniz Ta~lma Aracl

(3)
Deniz Ta~lIna Araci Kullamm Belgesi olmadan 1 ay sUre ile <;ah~ma Kullamm Belgesi alana
9all~ttrlhnasl/9ah~llmasldurumunda, Ruhsatt geri ahmr. kadar ta~lt kullanmaktan

men edilir.
Deniz Ta~lma Araci

(4) istiap haddinden fazla yolcu ta~mmasl durumunda, <;ah~ma Ruhsatl geri ahmr. Kullamm Belgesi iptal
edilir.

Deniz trafigini tehlikeye sokacak ~ekilde Deniz
10 Hizmet Kalite Puanl 20 Hizmet Kalite Puam

(5) Taksileri sevk ve idare etmek, "Denizde <;atl~maYI
Kesintisi uygulamr. Kesintisi uygulamr.

Onleme Kurallanna" uvmamak,
Liman Ba~kanhgl ve UKOME tarafmca belirlenmi~

20 Hizmet Kalite Puam 30 Hizmet Kalite Puam
(6) Deniz Taksi baglanma yerleri haricinde bekleme ve

Kesintisi uygulamr. Kesintisi uygulamr.
bannma yapmak,

(7)
Deniz Taksi igerisinde Sigara i9ilmez ibareli levha 20 Hizmet Kalite Puam 10 Hizmet Kalite Puam
asmamak, Kesintisi uygulamr. Kesintisi uygulamr.
Yllhk <;ah~maRuhsath Deniz Taksi sahibi gergek

30 Hizmet Kalite Puam 30 Hizmet Kalite Puanl
(8) ve tUzel ki~ilerin Belediye Meclisi ve UKOME'nin

Kesintisi uygulamr. Kesintisi uygulamr.
aldlii:l kararlara uvmamalan,

(9)
Deniz Taksilerin i9 temizliginin yapllmaml~ olmasl, 20 Hizmet Kalite Puam 20 Hizmet Kalite Puam
dosemelerinin vlrtlk ve kirli olmasl Kesintisi uvgulamr. Kesintisi uvgulamr.

Soz konusu durum

(10)
TUHiM' den Deniz Taksi <;ah~ma Ruhsatl almadan dUzeltilene kadar Deniz
9ah~mak Taksi Ta~lmaclhgl Ara9

-
Kartl geri ahmr.
Periyodik tekran yapllana

Hasarh, baklmslz, ,evreye zarar verici, gUrUitU kadar ilgili ta~ltm <;ah~ma
5 hizmet kalite puam

(11) 91karan ve egzoz gazl yayan ta~ltlar ile ta~lmaclhk Ruhsalt geri ahmr ve 10
kesintisi uygulamr.

yapl1masl durumunda, hizmet kalite puam kesintisi
uygulamr.

Ta~ltlarda Toplu Ula~lm Toplu Ta~lma Yonetim
10 hizmet kalite puam 20 hizmet kalite puam

(12) Merkezi ile uyumlanml~ ara9 takip ve kamera
kesintisi uygulamr. kesintisi uygulamr.

sistemleri cah~ttrllmamasl durumunda,
Toplu Ula~lm Toplu Ta~lma

Yonetim Merkezi ile

~ V1.,'m Top10 T",m. ",..'1m uyumlanml~ ara9 takip ve
kamera sistemleri

(13) Merkezi i yumlanml~ ara9 takip ve kamera bulundurulana kadar
sist eri bulundurulmamasl durumunda,

<;ah~ma Ruhsatl geri ahmr

X / ve 20 hizmet kalite puan/\
A '--- uvgulamr. / '"

~
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Ta~lInaclhk faaliyeti esnasmda gemiadaml Yazlh ihtar verilir. Deniz Ta~lma Araci

(14) tarafmdan ger~ekle~tirilen veya giiz yumulan Aynca 50 hizmet kalite Kullamm Belgesi iptal

fiziksel taciz olmasl durumunda, puam kesintisi uygulamr.
edilir ve 5 yll siire ile beige

diizenlenmez.
Ta~lmaclhk faaliyeti esnasmda gemiadaml

Yazlh ihtar verilir.
Deniz Ta~lma Aracl

(15)
tarafmdan ger~ekle~tirilen veya giiz yumulan

Aynca 50 Hizmet Kalite
Kullamm Belgesi iptal

psikolojik taciz ve/ya nefret (Irk~l, dinsel, vb.)
Puam Kesintisi uygulanlr.

edilir ve 3 ay siire ile beige
iceren konusmalar olmasl durumunda, diizenlenmez.
Giin iyinde tamamlanan hizmet aralannda ta~ltlarm

(16) beklemek zorunda oldugu siireler dl~mda bekleme 10 Hizmet Kalite Puam 20 Hizmet Kalite Puam
amaclyla iskele alanmda bulunarak deniz trafigi Kesintisi uygulamr. Kesintisi uygulamr.
aksatmalan durumunda,
Ta~ltlarda yolculan ve yevreyi rahatslz edecek

10 Hizmet Kalite Puam 20 Hizmet Kalite Pual1l(17) ~ekilde yiiksek sesli miizik vb. dinlenilmesi
Kesintisi uygulamr. Kesintisi uygulamr.durumunda,

Ta~lmaclhk esnasmda (gemiadaml ve yolcular
20 Hizmet Kalite Puam 30 Hizmet Kalite Puam(18) diihil) sigara, tiitOn ve tiitiin mamulleri kullamlmasl
Kesintisi uygulamr. Kesintisi uygulamr.va da kullamlmasma giiz yumulmasl durumunda,

Ta~ltlarda Toplu Ula~lm Toplu Ta~lma Yiinetim

(19)
Merkeziyle uyumlanml~ aray takip ve kamera 10 Hizmet Kalite Puam 20 Hizmet Kalite Puam
sistemleri haricinde cihaz bulundurulmasl ve Kesintisi uygulamr. Kesintisi uygulamr.
kullamlmasl durumunda,
Ta~ltlarda iizel yazl, ~ekil, sembol, siyasi amblem,

(20)
tabela vb. bulundurulmasl (Rekliim <;ah~ma 10 Hizmet Kalite Puam 10 Hizmet Kalite Puam
RuhsatI Alanlar ve yiinerge geregi zorunlu olan Kesintisi uygulamr. Kesintisi uygulamr.
vaZI, sekil, sembol, tabela vb. haric) durumunda,
Toplu olarak eylem ve giisteri yaparak ta~lmac,hgl

(21) ve trafigi aksatmak, durdurmak, Ta~lt ile birlikte 1 Ay siire ile ilgili <;ah~ma 40 Hizmet Kalite Puanl
giisteri yapmak, kamu diizenini ve otoritesini Ruhsatl geri ahmr. Kesintisi uygulamr.
sarsacak vb. evlemlerde bulunulmasl durumunda,
Ta~lInaclhk faaliyeti esnasmda kamu giirevi

10 Hizmet Kalite Puam 20 Hizmet Kalite Puam(22) yapmanm bilincinde olunmamasl ve yoleulara
Kesintisi uygulamr. Kesintisi uygulamr.

kaba-nezaketsiz davramlmasl durumunda,
Ta~ltlarda Alo 153 Beyaz Masa telefon numarasml

10 Hizmet Kalite Puam 10 Hizmet Kalite Puam
(23) giisteren bilgi bandl (ylkartma) bulundurulmamasl

Kesintisi uygulamr. Kesintisi uygulamr.durumunda,
UKOME tarafmdan belirlenen Deniz Taksi

(24)
duraklannda; deniz trafigini aksatacak, can ve mal 10 Hizmet Kalite Puam 20 Hizmet Kalite Puam
giivenligini tehlikeye dii~Urecek ve iskele alanma Kesintisi uygulamr. Kesintisi uygulamr.
gavri nizami vanaSllmasl durumunda,
Deniz Taksi Ta~lmaclhgl Ruhsatmm ve Deniz
Ta~lma Aracl Kullamm Belgesinin giirevliler

20 Hizmet Kalite Puam 40 Hizmet Kalite Puam(25) tarafmdan talep edilmesi halinde ibraz edilmemesi
Kesintisi uygulamr. Kesintisi uygulamr.

ve denetim giirevlisinin giirevini yapmasmm
enl!ellenmesi durumunda,
Denizcilere Mahsus K'yafet Yiinetmeligi'ne uygun

10 Hizmet Kalite Puam 20 Hizmet Kalite Puam
(26) klhk - kIyafet uygulamasma uyulmamasl

Kesintisi uygulamr. Kesintisi uygulamr.
durumunda,

(27)
Ta~lmaclhk hizmetinin yapllmamasl, yoleu veya 25 Hizmet Kalite Puam 50 Hizmet Kalite Puanl
voleuluk avnm, vaollmasl durumunda, Kesintisi uygulamr. Kesintisi uygulamr.

~~cularm can giivenligini tehlikeye

(28)
dU~Ur iizellige sahip yamcI, pariaylcl- patlaylcl, 10 Hizmet Kalite Puam 20 Hizmet Kalite Puanl

. etici, kesici vb. malzemeler ile ta~lma kafesi Kesintisi uygulamr. Kesintisi uygulamr.

\\/ olmayan evcil havvan almmasl durumunda,

/'



Tiirk,e ve ingilizce olarak hazlrlanmt~ Ocret
10 Hizmet Kalite Puam 10 Hizmet Kahte Puan,(29) tarifesinin, ta~ttm goriiniir bir yerinde
Kesintisi uygulamr. Kesintisi uygulamr.bulundurulmamast durumunda,

(30)
UKOME tarafmdan belirlenen iicret tarifesi dl~t 15 Hizmet Kalite Puam 50 Hizmet Kalite Puam
iicret taleD edilmesi durumunda, Kesintisi uygulantr. Kesintisi uygulamr.
Ta~tmactltk esnasmda ta~lt i, sICakltgmm 20-24°C

(31)
degerleri arasmda kalmast i,in ISltma ya da 10 Hizmet Kahte Puant 10 Hizmet Kahte Puam
sogutma sisteminin (klima, havalandlrma) Kesintisi uygulantr. Kesintisi uygulantr.
caltsttn Imamasl durumunda,
Ta~tt i, stcakltgtnt giisteren, yokular tarafmdan

10 Hizmet Kahte Puant 10 Hizmet Kalite Puant(32) rahatltkla giiriilebilecek elektronik termometre
Kesintisi uygulantr. Kesintisi uygulantr.bulundurulmamast durumunda,

Ta~ttm i, tarafmda; giirme engelli yokular icin,

(33) kabartma (braille) alfabesiyle haztrlanan ta~lt 10 Hizmet Kahte Puant 10 Hizmet Kalite Puant
plakast ve ALO 153 yazlSlnm bulundugu belirlenen Kesintisi uygulamr. Kesintisi uygulantr.
ebatta levha bulundurulmamast durumunda,
Ta~ltlarm; 5378 Sayllt Engelliler Hakkmda Kanun ilgili kanunda belirtilen

(34)
dogrultusunda yiiriirliige girmi~ olan Erisilebilirlik hususlara uygun tastt -izleme ve Denetleme Yonetmeligi'nce belirlenen kullantlana kadar i1gili
sartlara uvgun olmamasl durumunda, Caltsma Ruhsatt geri altntr.

UKOME Karan ile belirlenen giivde renk kodlarma
Soz konusu durum

(35) diizeltilene kadar ilgili -uyulmamasl durumunda,
Caltsma Ruhsatt geri altntr.

Deniz Taksi i,inde koltuklar ayn, koltuk ebad! ve

(36) koltuklar araSl mesafe araltgl rahat 10 Hizmet Kalite Puant 10 Hizmet Kahte Puant
oturulabilir/ge,ilebilir sekilde olmamasl, emniyet Kesintisi uygulantr. Kesintisi uygulantr.
kemerinin bulunmamast durumunda,

(37)
Bagaj boyutunu ve istiap haddini asmayan uygun 10 Hizmet Kahte Puant 20 Hizmet Kalite Puant
olan esyadan iicret talep edilmesi durumunda, Kesintisi uvgulantr. Kesintisi uvgulantr.

(38)
Mesafe veya trafik yogunlugu bahanesi ile yolcu 5 Hizmet Kalite Puant 10 Hizmet Kahte Puant
cagnlanna cevap verilmemesi durumunda, Kesintisi uvgulantr. Kesintisi uvgulantr.
Taksimetrenin yoku tarafmdan goriilebilecek

10 Hizmet Kalite Puant 10 Hizmet Kalite Puant(39) sekilde, ara, i,erisinde monte edilmis ve her zaman
Kesintisi uygulantr. Kesintisi uygulantr.

kullantlabilir durumda olmamasl durumunda,

(40)
Taksimetrede yaztlt bedelin dtsmda iicret almmasl 25 Hizmet Kalite Puant 50 Hizmet Kalite Puant
durumunda, Kesintisi uvgulantr. Kesintisi uygulantr.

(41)
Taksimetrenin yokunun bindigi noktadan itibaren 10 Hizmet Kahte Puant 25 Hizmet Kalite Puant
acl1mamast durumunda, Kesintisi uygulantr. Kesintisi uygulantr.
ilgili idare tarafmdan behrlenen logolann ve

5 Hizmet Kahte Puant 10 Hizmet Kahte Puam
(42) stickerlarm bulundurulmamasl ya da orijinal verine

Kesintisi uygulantr. Kesintisi uygulantr.
sahtelerinin bulundurulmast durumunda,
UKOME tarafmdan belirlenen bekleme yerleri ve
Deniz Taksi duraklanna, baglama ve iskele
yerlerine; deniz trafigi aksatacak, can ve mal

10 Hizmet Kahte Puant 20 Hizmet Kahte Puant
(43) giivenligini tehlikeye diisiirecek, bekleme veri ve

Kesintisi uygulantr. Kesintisi uygulantr.
iskele alamnt tasacak ve UKOME/UTK karannda
belirtilen saytdan fazla Deniz Taksi bulunduracak
sekilde gavri nizami vanasl1masl durumunda,
Ta~tmacmm ,altsltrdlg, gemiadammm her tiirlii 25 Hizmet Kalite Puant

(44) kanuni sorumluluklannt, sigorta ve benzeri Kesintisi uygulamr. -
viikiimliiliiklerini verine getirmemesi durumunda,
~:Iiyeti dtsmda, UKOME tarafmdan 10 Hizmet Kalite Puam 20 Hizmet Kalite Puant

\(4~ trtilen baglanma-bannma yerleri dlsmda park
Kesintisi uygulamr. Kesintisi uygulamr.

vaDllmasl durumunda,

..."'\46)
Tasllna faaliyeti konusu dt~mda ba~ka bir amacla 75 Hizmet Kahte Puam 75 Hizmet Kalite Puant
kullantlmast durumunda, Kesintisi uvgulamr.• Kesintisi uvgulamr.

I. ~ ~Clol, ~l
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Yolcu ve deniz tratiginde seyreden diger aral'
25 Hizmet Kalite Puant 50 Hizmet Kalite Puant(47) gilvenligini tehlikeye dil~Urecek ~ekilde aral'
Kesintisi uygulamr. Kesintisi uygulamr.

kullamlmasl durumunda,
Uluslararasl seyir kuraJlan dl~mda siren, dildilk,

(48)
klakson, tla~or (1~lldak), I'akar kullamlmasl 10 Hizmet Kalite Puant 20 Hizmet Kalite Puanl
durumunda, Kesintisi uygulamr. Kesintisi uygulantr.

Deniz Taksilerin ilzerinde veya iskelelerde,
baglrarak yolcu I'lglrtkanhgl yaplimasl ve/veya

10 Hizmet Kalite Puant 30 Hizmet Kalite Puanl
(49) yolcuyu ve I'evreyi rahatslz edecek ~ekilde

Kesintisi uygulamr. Kesintisi uygulantr.
hopatlor, klakson, kampana ve zil kullamlmasl
durumunda,

Telsiz sistemi
bulundurulana/I'all~lr

(50)
Telsiz cihazmm bulunmamasl veya I'ah~lr durumda durumda olana kadar 30 Hizmet Kalite Puam
olmamasl durumunda, <;;ah~ma Ruhsah geri ahmr Kesintisi uygulantr.

ve 20 hizmet kalite puant
uygulantr.

Bogazm kapah oldugu ve/veya elveri~siz hava
75 Hizmet Kalite Puam

(51) ko~uJJannda ve Liman Ba~kanhklannm aksi yonde <;;ah~ma Ruhsah geri ahntr.
Kesintisi uygulantr.

talimatlarma ragmen taslma vaPllmaSI durumunda,

(52)
Milcbir sebepler haricinde denizde yolcu aktarmasl 20 Hizmet Kalite Puam 30 Hizmet Kalite Puanl
vaPllmasl durumunda. Kesintisi uVl.!Ulamr. Kesintisi uygulantr.

~.

NOT: 10 Izmet kalite puam kesintisinde 9ah~ma ruhsatJ 1 yll sUreligine geri ahnacaktlf. 1 yllhk sUrenin
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:;k

..----a

(13/13)




