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UKOME, istanbul Biiyii~ehir Belediye Ba~kanhgl Genel Sekreter v. Sn~ Murat YAZICI Ba~kanhgJDda 
23.02.2022 giin ve saat 14:00'da giindemindeki konulan gorii~mek iizere toplandl. 

Dgi: a) 09.05.2018 tarih ve 2018/3-6 saylh UKOME Kararl. 
b) 06.02.2020 tarih ve 2020/1-7 saYlh UKOME Kararl. 
c) 05.04.2007 tarih ve 2007/4-1 saYlh UKOME Kararl. (Minibiis Ta~nnaelhgl Yonergesi) 
~) 05.04.2007 tarih ve 2007/4-2 saylh UKOME Kararl. (Servis Ara~lan Yonergesi) 
d) 25.06.2009 tarih ve 2009/3-13 say til UKOME Kararl. (Taksi ve Taksi Dolmu~ T~nnaelhgl Yonergesi) 
e) 25.06.2009 tarih ve 2009/3-14 saYlh UKOME Kararl. (Ozel Halk Otobiisleri C;ah~rna Yonergesi) 
1) 02.03.2017 tarih ve 2017/2-6 saylh UKOME Kararl. (Ogrenei ve Personel Servis Ta~nnaelhgl Yonergesi) 
g) Toplu Ula~nn Hizmetler Miidiirliigiiniin 21.02.2022 tarih ve 1842 saY1h yazlSl, 

TEKLiF: Toplu Ula~lrn Hizmet Kalitesi Degerlendirme Sisterni (TUDES). 

TOPLU ULA~IM HizMETLERi MiiDihu;UGU RAPORU: 

ilgi (g) Toplu Ula~lm Hizmetleri Miidiirliigii yazlSl ekli raporunda; 

ilgi (a) ve (b) UKOME kararlarl ile Toplu U1a~nn Hizmet Kalitesi Degerlendirme Sisterni (TUDES) ve Hizmet Kalite 
Kesintisi Yaptmrn Cetveli karar altma almml~ttr. 

Toplu UlaSlm Hizmetleri Miidiirliigii Degerlendirmesi; 
Siirdiiriilebilir, denetlenebilir ve insan odakh toplu ul~nn sistemi kurulmasl amaelyla yola ~lkan istanbul Biiyiik~ehir 

Belediyesi, yaptlgl rayh sistern yattrnnlan He seyahat siiresini toplu ula~lrn kullanan yolcular i~in azaltmaktayken 
hazlrladlgl yonerge ve diizenlerneler He de kalitesi yiiksek, standart ve kriterleri belli olan toplu ula~nn sistemini 
olu~turmaYl ama~lamaktadlr. Bu kapsamda; Minibiis, Taksi, Taksi Dolmu~, Servis ve Otobiis Ta~lIDaelhgl alanmda 
faaliyet gosteren ta~nnael ve ~of6rlerin hizrnet kalitesinin ol~iilmesi ve bOyleee hizmet kaynakh problernlerin azaltdmaSI 
i~in Toplu U1a~nn Yonergelerinde Ta~miael ve Sof6rlerin Hizmet Kalitesinin Arttmlmasma Yonelik Degi~iklik i¢eren 
ilgi (a) ve (b) UKOME Kararlan almml~trr. 

Toplu Ula~lm Hizrnet Kalitesi Degerlendirme Sistemi (TUDES) ve Hizmet Kalite Kesintisi Yaptrrnn Cetveli, soz 
konusu Ul~lm Koordinasyon Merkezi (UKOME) karan kapsammda t~nnael ve ~of6rlere yonelik elde edilen hizmet 
kalitesi verilerinin toplandlgl, analiz edildigi ve diger denetim payda~larl ile payla~I1dlgl ortak veri tabamdrr. TUDES 
kapsammda ta~nnaeI1ar, ~ah~trrdlklarl ~of6rlerin sieil puanlanm izleyebilmekte ve farkh kururnlar biinyesindeki toplu 
ula~nn denetim birimlerinin entegre ~ekilde ~ah~rnasl saglanmaktadlr. 

ilgi (e), (~), (d), (e) ve (f) yonergelerde yer alan ta~nnael ve ~of6rlere ili~kin usul ve esaslarm ~aglda detaylan yer 
alan Toplu Ula~nn Hizmet Kalitesi Degerlendirme Sisterni (TUDES) ve Hizmet Kalite Kesintisi Yaptrrnn Cetveli 
dogrultusunda degi~tirilerek, ilgili yonergelerde TUDES He ~eli~en ibarelerin yiiriirliikten kaldmlmasl i~in Toplu U1a~nn 
Hizmet Kalitesi Degerlendirme Sisterni (TUDES) ve Hizmet Kalite Kesintisi Yaptrrnn Cetveli teklifmin a~agldaki 
~ekilde UKOME giindernine almmasl hususunu arz ederiz. 

TOPLU ULA~IM HizMET KALITESi DEGERLENDiRME SiSTEMi (TUDES) 

(1) Toplu U1a~lm Hizmet Kalitesi Degerlendirme Sistemi (TUDES) ve Hizmet Kalite Kesintisi Yaptmm Cetveli 
Esaslan; 

a) Ta~lll1ael ve ~of6rlere yonelik elde edilen hizmet kalitesi verilerinin toplandlgl, analiz edildigi ve diger denetim 
payda~lan ile payla~I1dlgl ortak veri tabanldrr. 
Sisteme veri giri~i Toplu Ul~lID Hizmetleri Miidiirliigii (TUHiM), il Emniyet Miidiirliigu, il . 
Komutanhgl, iETT Genel Miidiirliigu, iBB Zablta Daire Ba~kanhgl ve Halkla ili~kiler Miidiirlr 
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ciMER, iSTESOB ve bagh esnaf odalanna gelen ba~vurularm elektronik: ortamda aktarllmasl yoIuyla veya resen 
yaptlabilecektir . 

c) Bu Karar ekinde yer alan EK-l yaptmm cetvelleri istanbul genelinde yer alan tUm toplu uIa~lm ara~lan (Minibiis, 
taksi ve benzeri) i~in uygulanacaktlr. 

d) Tlim ta~lmaci ve ~of6rlerin hizmet kalitesi puanlan ve yaptmmlan, kimlik ve Siiriicii Be1gesi bilgileri, alman 
sertifika ve egitimlerinin gorebilecekleri elektronik sicilleri olu~turulacaktIr. 

e) TUDES kapsammda yapdacak i~Iemler TUHiM internet sitesinde yaymlanacak olup, bu kapsamda ta~lffiacdar 
~ah~tlklarl ~of6rlerin sicil puanlarml gorebilirken ~of6rlere verilecek Toplu Ta~lma Araci Kullanlffi Belgesi ile 
~of6rler arasmda hizmet kalite puanlarma gore smlflandlrma a~agldaki ~ekilde yapdacaktIr. Aynca slire yaptmml 
alan ~of6rler kara listeye almacaktrr. 
1) A Slmfl: Son 4 sene i~inde 100 puanl doldurmaml~ ve sUre yaptrrlffil almaml~ ~of6r 
2) B Smlfl: Son 2 sene i~inde 100 puam doldurmaml~ ve en fazla 2 ay slire yaptmml alml~ ~of6r 
3) C Slmfl: Son 1 sene i~inde 100 puanl doldurmaml~ ve en fazla 2 ay slire yaptmml alml~ ~of6r 
4) D Smlfl: Son 1 sene i~inde 100 puanl doldurmu~ ve slire yaptmml aIml~ ~of6r 

f) Tlim ~ofOrlerin TUHiM elektronik ruhsat sistemi ve TUDES kapsammda ilgili mevzuatta (5510 saylh Sosyal 
Sigortalar ve Genel Saghk Sigortasl Kanunu, 4857 saYlh i~ Kanunu, 6331 saYlh i~ Saghgl ve Glivenligi Kanunu 
ve benzeri) yer alan ~h~ma saatIeri ve diger hususlara uyulmasl kaydlyIa, ta~lmacllar tarafmdan kendi kullanici 
adl ve oIu~turduklarl ~ifre ile TUHiM elektronik ruhsat sistemine girilerek en fazla 3 araca ait izin belgesine 
eklenmesine imkan verilecektir. 

g) TUDES'te ~ofOrler "<;ah~lyor (Aktif)", "i~ Anyor", "Pasif" olarak ii~ statfide tanlffilanabilecektir. 
h) Hizmet kalite puanl uygulamasl Ta~lmacmm ilgili izin belgesine, $ofOriin ise Toplu Ta~lffia Arael Kullamm 

Belgesine uygulanaeaktrr. 
i) Uygulanacak yaptmmlar siiresince ilgili izin belgeleri asklya ahnaeaktlr. 
j) Ula~lm Yonetim Merkezi, Toplu Ul~lm Denetim ve Yonetim Merkezinin, Taksi Yonetim Merkezinin, Filo Takip 

Merkezleri, Trafik Kontrol Merkezi ve benzeri diger elektronik takip ve denetim sistemlerinin verecegi raporlar 
dogrultusunda da i~lem yapdabilecektir. 

k) Toplu Ula~lm Hizmetleri Miidlirlligii tarafmdan ta~lffiacdlk yaptlmasl i~in ta~lmael ve ~ofOrlere ara~ tfirfine gore 
diizenlenen <;ah~ma Ruhsatnamesi, Giizergah Kullanlffi izin Belgesi, Toplu T~lffia Araci Kullamm Belgesi ve 
benzeri belgeler, iizerindeki bilgiler (ta~lmael, ara~ vb.) veya ilgili beIge iizerindeki kare kodun okutulmasl sonueu 
goriilebilen gevrimi~i bilgilerinin (ta~lmacI, ~of6r, ara9 vb.) yapdan denetimlerde dogrulanmasl (ornegin izin 
belgesinde yer alan ~of6r bilgileri ile denetimde tespit edilen ~of6rfin e~le~mesi vb.) durumunda gegerlidir. Aksi 
durumda bahsi ge~en belgeler ge~ersiz olarak degerlendirilecektir. 

1) Denetim faaliyeti esnasmda bahsi ge~en belgeler iBB Denetim Ekipleri, Emniyet Mlidilrlligii, Belediye Zabltasl 
veya Jandarma Komutanhgl ekiplerine sunulmak zorunda olup ilgili izin belgeleri lizerinde "Bu belgeyi ve arar;ta 

tammlz giincel ve get;erli ~ofor bilgilerini sorgulamak it;in lilt/en karekodu okutunuz. Arat;ta, sorgu sonucuna gore 
bu t;ahsma ruhsatma tammlz olmayan ~ofor bulunmasl durumunda bu beige get;ersizdir." ibareleri uyarl ama~h 
yer alaeaktu. 

(2) $offir Esaslarl; 

a) Miniblis, taksi, taksi dolmu~, otobtis ve tUm servis tfirlerinde kullamlan ta~ltIarda ~ah~acak ~of6rler i~in Toplu 
TaSlma Arael Kullamm Belgesi uygulamasma ge~ilecek olup, ~of6rlerde a~agtdaki ozellikler aranaeaktrr. ilgili 
otoriteler a~agldaki maddelerde yer alan hususlar dI~mda t~lffiact11k tfiriine gore ilave ~artlar arayabileeektir. 
1) En az 22 (otobtis ve ogrenci servis ta~lmaelhklan i~in en az 26) ya~mdan gUn almI~ ve 66 ya§mdan glin almaml~ 

olmak, 
a) Ogrenci servis t~lmaclhgl ve stiriicilsii dahil oturma yeri on sekizi ~an otobUslerde ~of6rllik yapacak 

ki~ilerin en az 26 ya~mdan gUn alml~ ve 66 ya~mdan gUn aimamI~ oimasI, 
b) Siiriiciisii dahll oturma yeri on yediyi a~mayan miniblisler ve taksi ta§lffiaclhgmda ~of6rlUk yapac 

ki§i1erin en az 22 ya~mdan gUn almI~ ve 66 ya~mdan gqn almaml~ olmasl, 
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2) Ogrenci servis ta~lmaclhgl i9in kullamlacak ta~lt, minibUs ise 7 Yllhk, otobUs ise 5 ytlhk, minibUs, taksi, taksi 
dolmu~, otobUs ve diger servis ta~lmaclhgmda kullamlacak ta~ltlar i9in ise en az 2 ytlhk kullanacagl ta~lta 
uygun siiriicii belgesine sahip olmak, 

3) Ba~vuru tarihi itibariyle 6 ayl ge9memi~, resmi kurumlar i9in sorgulanml~ Adli Sicil Kaydl sahibi olmak (Ticari 
ama9la yolcu ta~lmaclhgl yapacak ~of6rlerin; 5237 SaYlh TUrk Ceza Kanunu'nun '81.' '82.' '83.' '86.' '87.' 
'88."94.' '95.' '96.' '102.' '103.' '104.' '105.' '106', 'lOT, '108', '109.', '148.', '149.', '179/3.' '188.' '190.', 
'191.' '226' '227.' '314' ve 5326 SaYlh Kabahatler Kanunu'nun'35.' maddesindeki sU9lardan hUkUm 
giymemi~ olmalarl gerekmektedir. Aynca '53.' Maddeden alman hUklim varsa belirtilen slire boyunca beIge 
diizenlenmez), 

4) Son be~ (5) ytl igerisinde bilin9li taksirli olarak ollimlli trafik kazalarma karl~maml~ olmak, 
5) Son be~ (5) ytl igerisinde trafik kurallanm (a~m hlZ vb.) ihlal nedeniyle sUriicU belgeleri birden fazla geri 

ahnmaml~ olmak, 
6) Alkollii olarak: ara9 kullanma nedeniyle siiriicii belgeleri birden fazla geri ahnmaml~ olmak, 
7) il Saghk MlidUrlligli tarafindan yetkilendirilmi~ merkezlerden almacak ve ~of6rllik yapmasma mani olmadlgma 

dair Psikoteknik Degerlendirmeye Dayah Psiyatrik Muayene raporu sahibi olmak, 
8) il Saghk MUdlirlligu tarafindan yetkilendirilmi~ merkezlerden almacak ve ~of6rlUk yapmasma mani olmadlgma 

dair Psikoteknik Degerlendirmeye Dayah Psikolog Muayene raporu sahibi olmak, 
9) Mesleki Yeterlilik Kurumu Kanununda yer alan Ulusal Meslek Standardma Uygun Ta~lt ~ofOrii SertifikasJ 

sahibi olmak, (sistem aityaplsi saglandlktan sonra istenilecektir), 
10) Uygulamah SUrii~ ve Smlf Egitimleri, istanbul 'un yol agl, Davranl~ psikolojisi, Mevzuat vb. konularda egitim 

alml~ olmak, (sistem altyaplsl saglandlktan sonra istenilecektir), 

b) Kara ve denizde yolcu ta~unaclhgmda hizmet vermekte olan ticari ~lt ve toplu ul~Jm ara9larml sUrenler ile 
IUzumu halinde bu ara9larda gorev yapmakta olan diger personelin i~e giri~te ve vize yenilemeleri esnasmda alkol 
ve madde kullammma yoneIik taramalar oncelikli olmak iizere; bula~lcl hastahklar, tliberkiiloz, rub saghgl ve 
hastahklan, metabolik hastahklar, kardiyovaskUler hastahklar ve sair gerek ara9 sliriiclislinlin gUvenligi gerekse de 
toplum gUvenligi ile ilgili ve ili~kili olabilecek saghk durumlanna ili~kin muayene, tarama ve tetkiklerinin il Saghk 
MlidtirlUgU ile koordineli ~ekilde belirlenmi~ olan EK-2'deki "istanbul iii ~ehir i9i Ula~unmda Ticari Ta~lt ve 
Toplu Ta~lma AraCI ~of6rlerinin Saghk ~artlan Ve Bunlann Tarama ve Muayenelerine Dair Yonerge" 
dogrultusunda yine il Saghk MlidtirlUgU ile koordineli ~ekilde her hususa mlistakilen hazlrlanacak olan usul ve 
esaslar, akl~ ~emalarl, formlar ve sair evrak ve bilgi i~lem altyapdart ile yliriittilecektir. 

c) Toplu T~lma Araci Kullamm Belgesi kullanJm stiresi 5 yddlr. 

d) Toplu Ta~lma Araci Kullanlm Belgesine haiz ~of6rler 5 ydda bir egitim tekrart yapmak zorundadrr. Yaptlacak 
tekrar egitimi sonrasl b~anh olacak ~of6rlerin belgeleri 5 ytlhgma vizelenecektir. Tekrar egitimi sonrasmda 5 defa 
ba~arlslz olan adaylar 1 Yll stire ile Toplu Ta~lma Araci Kullanlm Belgesi i9in ba~vuru yapamayacaktlr. 

e) Ticari ta~ltlarda yah~acak ~of6rler i9in "~ofijr Hizmet Kalite Puam" uygulamasma ge9ilecek olup, soz konusu 
uygulama kapsammda a~agldaki hususlar uygulanacaktlr. 
1) Her ~of6r i9in Toplu TaSlma Araci Kullamm Belgesi'ni ilk ahmlarmda 100 hizmet kalite puam 

tantmlanacaktrr . 
2) EK-l 'de yer alan Hizmet Kalite Kesintisi Yaptmm Cetveli'nde yer alan ihlallere gore hizmet kalite puant 

uygulanacaktlr. 
3) Soz konusu yaptmm cetvelinde yer alan hizmet kalite puanlan toplanarak i~lem yapllacaktrr. 
4) Toplu Ta~lma Aracl Kullantm Belgesi sahibi ~of6rlerin 100 hizmet kalite puanml ilk kez doldurduklarmda ~ 

sahip oldugu Toplu Ta~tma Araci Kullanlm Belgesi'nin 30 giin sUre He asklya (pasif) almacak ve aynca egitim 
tekrart sonrasmda yaptlacak smav (sistem altyaplsl saglandtktan sonra istenilecektir.) ile yeniden Toplu T~tma 
Aract Kullantm Belgesi almabilecektir. 

5) Toplu Ta~lma Aracl Kullantm Belgesi sahibi ~of6r 100 hizmet kalite puanml ikinci kez dolduruldugund 
Ta~lma Aract Kullamm Belgesi lin stire ile asklya almacak ve egitim tekrarl sonrasmda y tlac k smav 
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(sistem altyaplsl saglandtktan sonra istenilecektir.) ile yeniden Toplu Ta~1ll1a Aracl Kullamm Belgesi 
ahnabilecektir. 

6) Toplu Ta~lma Araci Kullanim Belgesi sahibi ~of6r 100 hizmet kalite puanml U~iincU kez dolduruldugunda bir 
daha Toplu Ta~lma Araci Kullamm Belgesi dUzenlenmeyecektir. 

7) EK-l 'deki Hizmet Kalite Kesintisi Yaptrr1ll1 Cetveli'nde yer alan hUkUmlerden ceza alanlar son cezasmdan 
itibaren geriye dogru 1 takvim yIll i~erisinde ceza almamasl durumunda meveut hizmet kalite puanlarl 100'e 
donU~tUri.ileeektir . 

f) Toplu Ta~Ima Arael Kullanim Belgesi istanbul Kart ozellikli olaeaktrr. 

g) Ta~lmaci ve ~of6rler tarafmdan TUHiM elektronik ruhsat sisteminde yer alan ileti~im bilgileri (eep telefon 
numaraSI, elektronik posta adresi) aktif ve gUneel olarak beyan edilmek zorunda olup ta~Imaei ve ta~Itlarda 
~ah~aeak ~of6rlere bildirimler (belgelerin hazrr olmaSI, denetim ve ihlal sonueu vb. hususlar) beyan edilen cep 
telefonu numarasma Kisa Mesaj Servisi (SMS) ile veya elektronik posta olarak yapiiabilecektir. 

h) ilgili otoriteler yukanda bahsi ge~en hususlar dI~mda ta~Imaclhk tUrUne ve ta~ImacIyla olan hukuki ili~kilerine gore 
ilave ~rtlar arayabilecektir. 

(3) Ta~lmacl Esaslan; 
a) MinibUs, taksi, taksi dolmu~ ve tUm servis tUrlerindeki Ta~Imaciiar i~in "Ta~lmacl mzmet Kalite Puam" 

uygulamasma ge~ilecek olup, soz konusu uygulama kapsammda a~agldaki hususlar uygulanacaktrr. 
1) Her ta~Imaclya ilgili izin belgelerini ilk ahmlannda 100 hizmet kalite puam tammlanaeaktrr. 
2) Toplu Ula~Im Hizmet Kalitesi Degerlendirme Sistemi (TUDES) ve Hizmet Kalite Kesintisi Yaptmm 

Cetveli'nde yer alan ihlallere gore hizmet kalite puam uyguianaeaktir. 
3) Soz konusu yaptmm cetvelinde yer alan hizmet kalite puanlarl toplanarak i~lem yapiiaeaktir. 
4) Ta~lmaellar 100 hizmet kalite puani kesintisini doldurduklannda ilgili ta~Itm ilgili izin belgeleri 7 gUn sUre ile 

asklya ahnaeaktrr . . l00 hizmet kalite puam kesintisi doldurduktan sonra yeniden ahnacak izin belgesi i~in, 
hizmet kalite puani ikinei ihlal smm olan 100 smm doldurulduktan sonra ilgili ta~Itm ilgili izin belgeleri 15 
giin sUre ile askIya ahnaeaktir. 3. ihlal smm olan 100 smm doldurulduktan sonra ilgili ta~Itm ilgili izin belgeleri 
1 ay sUre ile askiya ahnacaktlr. 4. ve sonrasl her ihlal Simfl ge~i~lerinden sonra (100 puan) 30 gUn sure ile 
asklya alma uygulanacaktIr. 

b) Ta~lmacl ve ~of6rler tarafmdan TUHiM elektronik ruhsat sisteminde yer alan ileti~irn bilgileri (cep telefon 
numaraSl, elektronik posta adresi) aktif ve gUncel olarak beyan edilmek zorunda olup ta~Imaci ve ta~It1arda 
~ah~aeak ~of6rlere bildirimler (belgelerin hazrr olmasI, denetim ve ihlal sonueu vb. hususlar) beyan edilen cep 
telefonu numarasma Kisa Mesaj Servisi (SMS) ile veya elektronik posta olarak yapiiabilecektir. 

c) EK-I 'deki Hizmet Kalite Kesintisi Yaptmm Cetveli'nde yer alan hUkUmlerden ceza alanlar son cezasmdan itibaren 
geriye dogru 1 takvim Ylh i~erisinde eeza almamasl durumunda mevcut hizmet kalite puanlan 100'e 
donU~tUrUlecektir. 

d) Ta~Imacmm; ~of6rIUk yaptigi esnada yaptmm uyguianmasl durumda, ta~lmaclhk ve ~of6rlUk yaptmmlarl ayn ayn 
uygulanrr. 

e) OtobUs ~lmaclltgmda t~Imacllara ilgili yaptmmlardan para cezalan uygulanacaktrr. 
f) OtobUsler iETT tarafmdan EK-l 'deki Hizmet Kalite Kesintisi Yaptmm Cetveli'ne gore denetlenebilecek olup 

varsa meveut yonergelerdeki i~bu UKOME kararma aykm hususlar ge~ersiz saytlacaktrr. 

(4) Toplu Ul~lm Denetim Komisyonu Esaslan; 

a) Toplu Ul~1ll1 Denetim Komisyonu, sUrekli veya ge~ici olarak gorev yapmak Uzere yukanda bahsi ge~en yaptmm 
cetvelleriyle ilgili; Ula~1ll1 Daire Ba~kam ba~kanhgmda veya gorevlendirecegi ki~i koordinatOrliigtinde, 
TUHiM'den 2 (iki), yetki bolgesi kapsammda il Emniyet Miidiirliigunden 1 (bir) veya il Jandarma 

Komutanhgmdan I (bir), Zablta Daire Ba~kanhgmdan 1 (bir), ~ah~Ilan ara~ tUrtine gore degi~mek Uzere iEIT, 
iTO'dan 1 (bir) ve ilgili esnaf odasmdan 1 (bir), iSTESOB'tan 1 (bir) ve iBB biinyesinden 1 (bir) 
psikolog/psikiyatrist Uye katI11ml ile TUHiM tarafmdan gerek gorUlen hallerde toplanlr. 

) Otobiis ta~lmaclhgmda ilgili otoriteler tarafmdan meveut mevzuat kapsammda olu~turulan kurul kar 
saytlacaktrr. 
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1) TIJDES Hizmet Kalite Kesintisi Yaptmm Cetvelindeki 17, 18,20, 148, 156, 158 ve 159 maddelerinden herhangi 
birisi nedeniyle yaptrrUlla ugrayan ~of6rlerin yaptrrUll tarihinden itibaren iizerinden 90 giin ge9mesi kaydlyla; 
siiresiz iptal edilen Toplu Ta~lffia AracI Kullanlm Belgesi'nin iizerindeki yeni yaptmm siiresini belirler. (Ornegin 
siiresiz iptalin 12 ay asklya almmaya d6nii~tiiriilmesi), 

2) Toplu Tru;;lffia AraCI Kullalllffi Belgesi bru;;vurusunda istenilen "Son 5 yll siiriicii belgesinin birden fazla geri 
almmaml§ olmasl" §artmm ba§vuru yapan §ofdrler i9in "Son 5 ytl siiriicii belgesinin ikiden fazla geri almmaml§ 
olmasl" ~eklinde uygulanmasma karar verir. 

d) <;ah~ma ~ekli; 

1) Komisyon Ba§kam Ula§lm Daire Ba§kam veya TUHiM'den gorevlendirecegi ki~idir. Komisyon, Ba§kan daml en az 
dort iiyenin katthml ile toplamr. 

2) Kararlar oy 90klugu ile ahmr. E§itlik halinde Ba§kanm oyu 9ift saYlhr. 

3) Komisyona yukarlda saydan kurum temsilcilerinin haricinde, toplanh giindeminin igerigi ve aciliyetine gore bilgi 
almmak iizere gerekli goriildiigii takdirde iBB birimleri ile diger kurumlarm temsilcileri de davet edilebilir. 

4) Daha once komisyondan gegen ki§ilerin herhangi bir nedenle aym veya farkh bir maddeden Toplu Ta§Ulla Aracl 
Kullamm Belgesi i9in siiresiz iptal yaptmml uygulanmasl veya "Son 5 ytl siiriicii belgesinin birden fazla geri 
almmaml§ Olmasl" ~artmm ihlal edilmesi durumunda tekrar komisyona almmayacaktrr. 

UKOME'NiN KARARI: ilgi (g) Toplu Ula§lffi Hizmetleri Miidiirliigii yazlSl ve ekli raporu dogrultusunda teklifm 

kabuliine karar verilmi§tir. 
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. YAPTIRIM 

NO mLAL KONUSU TASIMACILIK TtiRiJ 1 -
- TASIMACI SO FOR I 

,-....J 50 Hizmct Kalite Puam 
~ ~ Kesintisi uygulamr. 

~ 

5-

~ 
~ 

].'0-
~ 

~ 
~ 

ill 

ill 

ill 

~ I ill 

~ 
12 

ill ~ 
§~ 
d G\l-q 

T~lmaclhk faaliyeti esnasmda alkollU olunmasl durumunda (Ernniyet MudUrlU~ ceza tutanagl veya 
mahkeme raporuyla tespit edilmi~), 

T~lmaclhk faaliyeti esnasmda uyu~turucu veya uyarlcl madde kullanllmasl durumunda (Ernniyet 
MUdUrlu~u ceza tutana~ veya mahkeme raporuyla tespit edilmi~), 

Toplu T~lma Aracl Kullanun Belgesi olmadan yah~tlfllmas"yah~t1masl durumunda, 

lzin Belgesi (Ruhsat, gtlzergMI kullanlm belgesi vb.) olmadan yah~dmasl durumunda, 

izin Belgesi 'nde kaytth olmayan ~ofbr ile t~lmaelhk yapdmasl durumunda, 

~?I .~ . J-t7~ Sayfa 1 / 17 

MinibUs T~lmaclh~1 
Taksi Dolmu~ T~lmaclh~1 
Taksi T~tmacdlgl 
Servis T~lmaclhgl 
OtobUs T~lmaclhgl 

MinibUs T~lmaclh~1 
Taksi Dobnu~ T~lmaclh~1 
Taksi T~tmaclh~1 
Servis T~lmaclh~1 
OtobUs T~lmaclhgl 

MinibUs T~lmaclh~1 
Taksi Dolmu~ T~lmaclh~1 
Taksi T~tmaClh~1 
Servis T~lmaclh~1 
OtobUs T~lmaclh~1 

MinibUs T~lmaclh~1 
Taksi Dolmu~ T~lmaclh~1 
Taksi T~lmaelh~1 
Servis T~lmaclh~1 
Otobus T~lmaelh~1 

MinibUs T~lmaelh~1 
Taksi Dolmu~ T~lmaelh~1 
Taksi T~lmaclh~1 
Servis T~lmaclh~1 
Otobos T~lmaclh~1 

5 gtln beIge asklya almu. 
OtobUs ~lJnacllan iyin 2000 
indirimli Istanbul kart bedeli 

uygulanlr. OtobUs t~lmactian 
iyin ihlalin tekrar edilmesi 
durumunda 3000 indirimli 

lstanbulkart bedeli + Zorunlu 
Devir uygulanlr. 

50 Hizmet Kalite Puanl 
Kesintisi uygulanlr. 5 gtln beige 

asklya allmr. OtobUs 
t~lmacdarl iyin 2000 indirimli 
istanbulkart bedeli uygulanlr. 

OtobUs ~Imac"an iyin ihlalin 
tekrar edilmesi durumunda 
3000 indirimli Istanbulkart 

bOOeli + Zorunlu Devir 
uygu\anlr. 

11k ihlalde 5 gUn, ikinci ihlalde 
10 gUn ve sonrasl ihlalde 30 

gtln sUreyle ilgili izin Belgesi 
askJya allmr. OtobUs 

t~lmaedanna 500 indirimli 
Istanbulkart bedeli uygulantr. 

Izin belgesi doldu~ halde 
b~vuru yapdmaml~ ise 7 Gun 
siireli ihtar verilir. 7 gUn iyinde 
b~vuru yapdmaml~ ise 7 gtln 
siireyle beIge diizenleomez, 7 
gtln sonrasmda 10 gUn sUreyle 
beige duzenlenmez. Aynea 1 
yddan fazla sUre geymesine 
ra~men izin belgesi abnayan 

araylara IS giin, 6 aydan fazla 
almayan aravlara 1 hafta 

siireylc beIge diizenleomez. 
OtobUs ~Imaellarma 500 

indirimli lstanbulkart bedeli 
uygulanlr. 

Toplu T~lma Aracl Kullanlm 
Belgesi olmasl durumunda ilk 
ihlalde ihtar, ikinei ihlalde 5 
gtln ve sonrasl ihlalde 10 gUn 

sUre ile ilgili lzin Belgesi 
asklya allmr. 

Toplu T~lma Aracl Ku\lamm 
Belgesi olmamasl durumunda 
Madde 3 uygulanlr. OtobUs 
t~lmaedarma 500 indirimli 

Istanbulkart bedeJi uygulanlr. 

Toplu T~lma Aracl Kullanlm 
Belgesi 180 gUn sUre ile asklya 

ahmr. ikinci ihlalde Toplu 
T~lma Aracl Kullanlm Belgesi 

sliresiz iptal edilir. 

Toplu T~lma Aracl Kullanlm 
Belgesi siiresiz iptal edilir. 

50 Hizmet Kalite Puanl 
Kesintisi uygulanlr. 

10 Hizmet Kalite Puanl 
Kesintisi uygulanu. 

20 Hizmet Kalite Puanl 
Kesintisi uygulanlf. 
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B~ka ~ollirlere ait Toplu T~lma Araci Kullanlm Belgesi ile yah~Jlmasl durumunda 

Hasarh, baklmslz, yevreye zarar verici gUrOltU ylkaran ve egzoz gazl yayan T~ltlar ile t~lmacdlk 
yapJlmasl durumunda, 

MinibUs T~lmacJllgl 
Taksi Dolmu~ T~lmaclhgl 
Taksi T~lmaclhgl 
Servis T~lmaclhgl 
OtobUs Ta~lmacJllgI 

MinibUs T~lmaclhgl 
Taksi Dolmu~ T~lmaclhgl 
Taksi T~Imaclhgl 
Servis T~lmaclllgl 
OtobUs TU}lmac!lIgl 

25 Hizmet Kalite Puam 
Kesintisi uygulamr. OtobUs 
~lmacIlanna 500 indirimli 

Istanbulkart bedeli uygulanlr. 

25 Hizmct Kalite Puanl 
Kesintisi uygulanlr. 

Periyodikffeknik muayene 
tekran yapllana kadar ilgili izin 

bc]&.esi a~klya ahmr. 

OJ 
T~ltlarda Toplu UI~lm 

Denetim ve Yonetimffaksi 
Y onetim Merkeziyle 

T~ltlarda t~lmaclhk faaliyeti esnasmda Toplu U1~lm Denetim ve YOnetimffaksi YOnetim M' 'bu T I uyumlanml~ cihazlar 
Merkeziyle uyumlanml§ cihazlarm ve Aray Kamera sisteminin yall~tInlmamaslfcihazlann anzall T:' ~:lm;cllgl I yah§tmlana kadar ve i1gili bant 

_""- 00 olmasl ve yah§maYI durdurmasl ragmen ilgili idareye bilgi verilmemesiffoplu U1~lm Denetim ve Taks~ T u~ I ~Imacl Igl (stickcr) takIlana kadar ilgili 
"" Yonetim Merkezi ve Taksi YOnetim Merkeziyle ilgili bilgi bandl (stickerlarmm) Ot b~ ilmacl 111r, lzin Belgesi asklya ahmr ve 20 

kaldmlmasl/Ylpratdmasl durumunda, 0 s ~lmaCI 1,,1 hizmet kalite puanl uygulamr. > OtobUs ~Imacdanna 200 
indirimli Istanbulkart bedeli 

uygulanlr. 
~ Ilgili ki§inin izin belgesi 90 gOn 
- 3 M' 'btl T I r, asklya almlf. thlalin tekrannda 

ml s ~lmaCII,,1 k" b ' d-I. .. b I . 
Tak . D I T I g 1§lye If ,,"a Izm e gesl 

~ i9\ Cinsel tecavOz ve benzeri toplumda infial yaratabilecek yUz kIzartlCI eylem veya davranl§larda T~~ T O 
mu§ I ~Imacl I I dUzcnlenmcz. T~lmacl 

-::;7 ~ bulunmasl durumunda, (Adli Raporla veya Mahkeme karanyla tespit edilen) S .1 T~lmacI:; EncUmcn vasltaslyla faaliyctten 
ervls ~lmacl 1,,1 mcnedilir. Otobiis 

~ OtobUs T~lmaclhgl t~lmacllannm ruhsatl iptal 

" - edilir. 

SO Hizmet Kalite Puanl 
Kesintisi uygulamr. 

SO Hizmet Kalite Puanl 
Kesintisi uygulanlT. 

SO Hizme! Kalite Puanl 
Kesintisi uygulanlf. 

Toplu T~lma AraCI Kullanlm 
Belgesi siiresiz iptal edilir. 

g Minibus T~lmaclhgl 11 '1' k' . . .. b I . 30 Tak . D I T I gl I 1§lmn Izm e gesl gun 

~ il0\ Toplu olarak t~lmaclhgl ve trafigin aksatdmasl, durdurulmasl, T~lt ile birlikte gOsteri yapdmasl, Tak s~ TO mu§ I ~lmacIIgl asklya allmr. Otobtls Toplu T~lma AracI KuUanlm 
~ kamu dUzenini ve otoritesini sarsacak vb. eylemlerde bulunmasl durumunda, S S.I T~lmacl II ~ ~ImacIlarmm ruhsatJ iptal Belgesi 30 gOn asklya ahmr. 

ervls ~lmacl I", cdir 
OtobUs Ta~lmacl!J !),1 IT. 

~ 
~ 

1 
~ 

illl 

(12) 

$ollir tarafindan geryekle§tirilen Fiziksel Taciz olmasl durumunda, 

$ollir tarafmdan geryelde§tirilen Psikolojik Taciz velya Nefret (lfkyl, dinsel, vb.) iyeren konu§malar 
olmasl durumunda, 

MinibUs T~lmaclhgl 25 Hizmet Kalite Puanl 
Taksi Dolmu§ T~lmaclhgl Kesintisi uygulanlr. 
Taksi T~ImacJllgI OtobUs ~Imacllanna 1000 
Servis T~lmaclllgl indirimli Istanbulkart bcdeli 
OtobUs TaSlmaclhgl uygulanlr 

MinibUs T~lmaclhgl 25 Hizmet Kalite Puanl 
Taksi Dolmu§ T~lmaclhgl Kesintisi uygulanu. Otobus 
Taksi T~lmaClhgI t~lmacllarma 1000 indirimli 
Servis T~lmaclhgl Istanbulkart bedeli uygulanlr. 
OtobUs Ta}lmacllJID 

llgili ki§inin izin belgesi iptal 
MinibUs T~lmaclhgl edilir ve ilgili ki§iye bir dalJa 

T .. .. .. I "1 d'r, d kk II faa! ' bId Taksi Dolmu§ T~lmaclhgl izin belgesi diizenlcnmez. 

~ 
~ ero~rgu~ en I e ~"er yasa I§I te~e U er yararma Iyette u unmasl ve propagan asmm Taksi T~Imaclllgl T~lmacl EncUmen vasltaslyla 

yapl asl urumun a, Servis T~lmaclhgl faaliyettcn menedilir. Otobiis 
OtobUs T~lmaclhgl t~lmacdannm ruhsatl iptal 

~ ~ 
I Mini?Os T~lmaclhgl 25 Hizmet Kalite Puanl 

I~ .. . Taksl Dolmu§ T~lmaclhgl . .. 

lli}4 OIOmIU kazaya sebep olunmasl durumunda, (Trafik raporunda sUrOcunOn ash kusurlu bulunmasl Tak . T I r, Kesmtlsl uygulanlf. OtobUs 
h I· d ) Sl ~lmacI 1,,1 1 1000 ' d" I' 

~ 
am e S . T Ir, t~lmaclanna m mml 

ervls ~lmacI 1,,1 1 . 
\ Otoblls T~lmacIl I ~1 stanbulkart bedell uygulanlr. 
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Toplu T~lma Araci Kullanlm 
Belgesi siiresiz iptal edilir. 

Toplu T~lma AracI Kul\anIm 
Belgesi 30 gOn sUre ile asklya 

ahmr. 

Toplu T~lma AracI Kullanlm 
Belgesi siiresiz iptal edilir. 

Toplu T~lma AracI Kullanlffi 
Belgesi siiresiz iptal edilir. 
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Yaralanmah kazaya sebep olunmasl durumunda, (Tram, raporunda sllrUcUnUn asli kusurlu bulunmasl 
Taksi Dolmu~ TlI!llmaClh~1 Kesintisi uygulanlf. OtobUs 25 Hizmet Kalite Puanl 

ill} halinde) 
Taksi TlI!lunaelh~1 1II!llmacilarma 250 indirimli Kesintisi uygulanlr. 
Servis TlI!llmaclh~ lstanbulkart bedeli uygulanlr. 
Otobus TaSlmaclhi'u 

> MinibUs TlI!llmaClh~1 10 Hizmet Kalite Puam 

~ ilil Maddi hasarh kazaya sebep olunmasl durumunda, (Trafik raporunda sllrUcUnlln asli kusurlu bulunmasl 
Taksi Dolmu~ TlI!llmaclhgl Kesintisi uygulamr. OtobUs 10 Hizmet Kalite Puanl 

halinde) 
Taksi TlI!llmaClh~l tll!llmaclIarma 100 indirimli Kesintisi uygulamr. 
Servis TlI!llmaclh~1 istanbulkart bedeli uygulanlr. 
OtobUs Ta~lmaelhgl 

, 

7 gUn sUre ile izin belgesi 
aslaya almlr. Otobus 

MinibUs TlI!llmaClh~1 
tll!llmacilanna 10.000 indirimli 
istanbulkart bedeli uygulanlr. 

HakslZ kazanv saglanmasl ve toplu tll!llmaclhk faaliyetiyle i1gili usulsUz yontemlere bll!lvurulmasl Taksi Dolmu~ TlI!llmaclh~1 Tekrar durumunda 30 gUn sUre Toplu TlI!llma AraCI Kullanlm 
(17) veya hanut yapllmasl/Y olcunun dolandmlmasl (sahte para verilmesi, verilen paramn bll!lka parayla Taksi TlI!llmaClhgl ile izin belgesi asklya ahmr, Belgesi siiresiz iptal ediUr. 

de~i~tirilmesi, yolculardan yUksek Ucret almak, vb.) durumunda, Servis TlI!llmaClh~l Otobiis 1II!llmacllarma ise 
Otobus TlI!llmaclhgl 20.000 indirimli tstanbulkart 

~ 

*'" 
bedeli uygulanlr ve zorunlu 

devir yaptmhr. 
25 Hizmet Kalite Puanl 

Kcsintisi uygulanlT. Otobus ~ 
Minibus TlI!llmaclhgl tll!llmacllanna 2000 indirimli 

Doktor, Polis, Belediye Zabltasl veya Denetim Gorevlisi raporuyla ya da kamera kaydl ile belgelemek tstanbulkart bedeli uygulanlr. 
~artlyla Mare personeline, denetim gorevlilerine, yolcuya, di~er 1II!llmaciiara veya 3. ~ahlslara fiili Taksi Dolmu~ TlI!llmaelh~ Tekrar durumunda 30 gUn siire Toplu TlI!llma Araci Kullanlm 

fill Taksi TlI!llmaclh~1 saldlTlda bulunmasl, kavgaya karl~lImasl, ki~ilerin darp edilmesi veya gorev yapllmasmm Servis TlI!llmaelh~1 
ile izin belgesi asklya ahmr, Belgesi siiresiz iptal edilir. 

engellenmesi durumunda Otobiis 1II!llmacilarma ise 3000 
OtobUs TlI!llmaclhgl indirimli istanbulkart bedeli ~ 

uygulanlf ve zorunlu devir 
yaptlTlhr. 

Minibus TlI!llmaClh~1 

tdare Personeline, denetim gorevlilerine, yolculara, di~er tll!llmacl/personeline veya 3. ~ahlslarl Taksi Dolmu~ TlI!llmaelh~l 15 giin siirc He izin i1gili izin belgesi Toplu TlI!llma Arael Kullanmt 
il2l Taksi TlI!llmaClh~l · asklya abmr. Otobiis t~lmactlanmn 

OldUrmek ya da yaralamak kastlyla ate~1i veya ate~siz silahla saldlTlda bulunmasl durumunda, Servis TlI!llmaclh~1 ruhsatt tptal edilir Belgesi siiresiz iptal edilir. 

OtobUs TlI!llmaclhgl 
MinibUs TlI!llmaclhgl 

idare personelini, denetim gorevlisini, yolcuyu, di~er 1II!lunacilpersonelini veya 3. ~ahlslarm kasten Taksi Dolmu~ TlI!llmaclh~1 I ay sUre ile izin belgesi asklya 
Toplu TlI!llma Araci Kullamm (20) Taksi TlI!llmaClh~1 ahmr OtobUs tll!llmacilannm yaralanmasl veya oldurUlmesi durumunda. 

Servis TlI!llmaclh~1 ruhsatl iptal edilir. 
Belgesi siiresiz iptal edilir. 

Otobus Ta~lmaell161 

MinibUs TlI!llmaclhgl 
10 gUn sUre ile ilgili izin 

belgesi aslaya allmr 50 Hizmet 10 gUn sUre ile Toplu TlI!llma 
BlI!lka tll!lltlarm vah~masmm engellenmesi/ilgili idareden izinsiz 1II!l1tm bll!lka i~lerde kullanllmasl, Taksi Dolmu~ TlI!llmaclh~l Kalite Puanl Kesintisi Aracl Kullanlm Belgesi asklya ill} kullandmlmasJ, kiraya verilmesi durumunda, Taksi TlI!llmaClh~1 uygulanlr. OtobUs ahmr. 50 Hizmet Kalite PuanJ 

Servis TlI!llmaclhgl tll!llmacllanna 400 indirimli Kesintisi uygulanlr. 
OtobUs TlI!llmaeJh~1 istanbulkart bedeli uygulanlr. 

~ 

~ 
MinibUs TlI!llmaelh~1 10 Hizmet Kalite PuanJ idarece veya sozle~me ile belirtilen otopark dl~mda parklanma ve/ya depolanma (UKOME tarafindan Taksi Dolmu~ TlI!llmacJhgl Kesintisi uygulamr. OtobUs 20 Hizmet Kalitc Puanl 

(22) belirlenen durak, depolama ve/ya parklanma yeri ve sayilan hariv) yapllmasilSOz\e~me i1e belirtilen Taksi TII!lJmaclhgJ tll!llmacilarma 100 indirimli Kesintisi uygu\anlr. 
otopark He yasal gUzergiih bll!llanglcl arasmda yolcu tll!llmaClhgl yapllmamasl durumunda, Servis TlI!llmaclhgl istanbulkart bedeli uygulanlT. 

OtobUs Tn.5Imaclh~ 
MinibUs TlI!llmaclhgl 10 Hizmet Kalite Puanl 

TlI!llt yolu Uzerinde duraklamanm ve parldanmanm yasak oldugu yerlerde duraklama ve parklanma Taksi Dolmu~ TlI!llmaclhgl Kesintisi uygulanlr. OtobUs 20 Hizmet KaHte Puanl (23) yapdmasl durumunda, Taksi TlI!llmaClh~l 1II!llmacllanna 200 indirimli Kesintisi uygulanlr. 

~ 
Servis TlI!llmaclh~1 istanbulkart bedeli uygulanlf. OtobUs TlI!llmaeil~1 

~ 
~ 

-

~ A 
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MiniMs T~lmaclll~1 35 Hizmet Kalite Puam 

Yazlll, gorsel veya sosyal medyada kurum itibanm zedeleyen demey verilmesi, payl~lmda bulunmasl 
Taksi Dolmu~ T~lmaclhgl Kesintisi uygulamr. Otobus 35 Hizmet KaHte Puam 

\ 
(24) durumunda, Taksi T~lmaclhgJ 

t~lmacllanna 1000 indirimli Kesintisi uygulamr. 
Servis T~tmaclhgl 

tstanbulkart bedeli uygulamr. 
OtobUs Taslmactllgt 
Minibus T~lmaclhgl 

25 Hizmet Kalite Puam 
Taksi Dolmu~ T~tmaclhgt Kesintisi uygulamr. Otobus Toplu Ta§lma Aracl Kullamm (25) Kamu gUvenligi, insan saghgt ve genel ahlaka aykm davram~larda bulunmasl durumunda, Taksi T~unacthgl 

t~lmactlarma 1000 indirimli Belgesi siiresiz iplal edilir. 
Servis T~tmaclhgt istanbulkart bcdeli uygulantr. 
Otobus Ta~lmacth~1 

MinibUs T~tmaclhgl 
10 Hizmet Kalite Puanl 

SurUcu belgesine (Uygun EhHyet Stmfl) sahip olmayan ~ofor yah~tlrmasJ/~oforUn yall~masl 
Taksi Dolmu~ T~tmaclhgt Kesintisi uygulamr. OtoMs 50 Hizmet Kalite Puanl 

00 durumunda, Taksi T~lmaclhgl 
t~lmacllanna 1000 indirimli Kesintisi uygulanlr. 

Servis T~lmacthgl lstanbulkart bede\i uygulanlr. 
OtobUs Ta~lIl1actllgl 

Minibus T~lmacthgl 
10 Hizmet Kalite Puant 

T~lmaclhk faaliyeti esnasmda kamu g(jrevi yapmamn bilincinde olunmamasl/Yo1culara kaba- Taksi Dolmu~ T~lmaclhgl Kesintisi uygulanlr. OtobUs 25 Hizmet KaHte Puam 
G1l nezaketsiz davrandmasl durumunda, Taksi T~unaclh~1 

t~lmacllarma 300 indirimli Kesintisi uygulanlr. 
Servis T~lmaclh~1 

istanbulkart bedeli uygulanlr. 
OtoMs Ta~lmaclhgl 

MinibUs T~lmaclhgl 
7 giin sureyJe i1giJi izin belgesi 

T~lmaclhk esnasmda; lzin Belgesinde yazdI gUzerg§hlarm takip edilmemesi/cah~ma alanmda Taksi Dolmu~ T~lmaclhgl 
asklya almlr J 0 Hizmet Kalite 

(28) faaliyet gOsterilmemesi/yall$masl gereken hattm ve/veya gUzergdlun veya call~ma alanmm dl~mda Taksi T~lmaclhgl 
Puanl Kesintisi uygulamr. 25 Hizmet Kalite Puanl 

:> OtoMs ~Imacdarma 400 Kesintisi uygulanlT. cah$llmasl durumunda, Servis T~lmaclh~1 
indirimli !stanbulkart bede\i 

OtobUs T~lmaclhgl uyguJanlT. 
10 Hizmct Kalite Puanl 

~ Kesintisi uygulantr. 2. Tekrar 
MUcbir sebeplerle olu~acak hallerde, trafik zabltasl ve/ya belediye zabltasmca yOnlendirilecekleri MiniMs T~lmaclhgl 

ve sonrasl tekrar durumunda 

\ geyici gnzergdltlara uyulmamasJ/GUn iCinde tamamlanan hizmet aralannda T~ltlann beklemek Taksi Dolmu$ T~lmaclh~1 
Otobus ~Imacdanna 200 10 Hizmet Kalite Puanl 

'-
(29) zorunda oldu~u sUrelerde park etrnek amaclyla ana arter ve cadde Uzerinde trafigi aksatrnalan Taksi T~unaclhgl indirimli lstanbulkart bedeli, Kesintisi uygulanlr. 

durumunda, Servis TWjlmaclhgl 
digcr t~lmacllara 20 Hizmet 

OtobUs T~lmaclhgl 
Kalite Puanl Kesintisi 

uygulantr. 
Ihtar verilir. 2. Tckrar ve • MinibUs T~lmaclhgl sonrasl tckrar durumunda 

T~ltlarda yolcularl ve cevreyi rahatslZ edecek ~ekilde teyp, radyo, cd calar vb. Taksi Dolmu$ T~unaclhgl OtobUs ~Imacdarma 100 
10 Hizmet KaHte Puanl run dinlenilmesilizlenilmesi durumunda, Taksi T~lmaclh~1 indirimH Istanbulkart bedeli, 

Kesintisi uygulanlr. Servis T~lmaclhgl di~er tWjlmacllara 5 Hizmet 
Otobus TWjlmaclhgl Kalite Puanl Kesintisi 

uyg;ulanIT. 
ihtar veriIir. 2. Tekrar ve 

MiniMs T~lmaclh~1 sonrasl tekrar durumunda 

T~lmactllk esnasmda (~ofbrlsurUcu ve yolcular ddltil) alkol, sigara, tiitiin ve tiitiin mamulleri Taksi Dolmu~ TWjlmaclhgl OtoMs ~Imactlanna 100 
25 Hizmet KaHte Puam ill.} kulIamlmasl ya da kulIanllmasma goz yumulmasl durumunda, Taksi T~lmaclhgl indirimli Istanbulkart bedeli, 

Kesintisi uygulanlr. 
Servis T~lmaclhgl diger ~Imacllara 5 Hizmet 
OtobUs T~lmaclhgl Kalite Puanl Kesintisi 

~ 
uygulantr. 

MinibUs T~lmaclhgl 50 Hizmet KaHte Puam 
Kesintisi uygulanlr. Ihlal - T~ltlarda UKOME kararlarlyla beHrlenmemi$ veya tBB'den izni ahnmaml$ tablet, kamera sistemleri Taksi Dolmu$ T~lmaclhgl 

Giderilinceye kadar i1giJi izin 25 Hizmet Kalite Puanl (32) vb. sistemlerin ya da cihazlarm bulundurulmasl ve kulIanllmasl durumunda, Taksi T~lmaclh~1 belgesi asklya almlr. Otobus Kesintisi uygulanlr. 
Servis TWjlmaclh~1 

t~lmacllarma 300 indirimli . Otobils T~lmaclh~1 lstanbulkart bedeli uygulanlT. 
---- --
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(34) 

(35) 

(36) 

Q1} 

(38) 

23.02.2022 Tanh ve 202212-8 SaYlh UKOME Karan EK-J Hizmet Kalite Kesintisi Yaptmm Cetveli 

T~ltlarda Rekhlm izin Belgesi Alanlar ve yOnerge geregi zorunlu olan yazl, ~ekil, logo, bilgi bandl 
(sticker), sembol, tabela vb. hari~ i~ veya dl~ aparat, aksesuar, ozel yazl, ~ekil, sembol, siyasi amblem, 
tabela vb. bulundurulmaslf Reklfun izin Belgesiz reklam ve afi~ uygulanmaslfAra~ i~i ve dl~lmn 
IBB'nin kurumsal kimli~ine uygun olmamasl durumunda, 

T~ltlarm arka cammm dl~ yUzeyinin sa~ alt kO~esinde Alo 153 C;;iiziim Merkezi telefon numarasml 
gOsteren bilgi bandl (~Ikartma) buhmdurulmamasl durumunda, 

UKOME tarafindan belirlenen duraklara; trafigi aksatacak, can ve mal gUvenli~ini tehlikeye 
dU~Urecek ve durak alanml t~acak ~ekilde gayri nizami yan~lImaslf Durakta UKOME-UTK 
karannda belirtilen saYldan fazla taksi bulundurulmasl durumunda, 

Trafik kurallarma uyulmamaslfCan ve mal gUvenli~ini tehlikeye sokacak ~ekilde ara~ kullanllmasl 
(hatall sollama, klrmlzl 1~lkta ge"mek, emniyet ~eridi olarak aynlan yollarl gayri yasal olarak 
kullanmak) durumunda, 

lIgili idarece belirlenen K1hk - ktyafet uygulamasma uyulmamasl durumunda, 

Yolcu veya yolculuk ayrlml yapllmaslftlgili mevzuat ~ertrevesinde Ucretsiz veya indirimli yolculuk 
hakkl olan yolcularm t~mmamasl durumunda, 

MinibUs T~lmaclh~1 
Taksi Dolmu~ T~lmaclh~1 
Taksi T~lmaclh~1 
Servis T~lmaclh~1 
OtobUs T~lmaclh~l 

MinibUs T~lmaclh~l 
Taksi Dolmu~ T~lmaclh~l 
Taksi T~lmaclh~l 
Servis T~lmaclhgt 
OtobUs T~lmaclh~1 

Minibus T~lmaclh~1 
Taksi Dolmu~ T~lmaclh~1 
Taksi T~unaclh~1 
Servis T~lmaclh~l 
OtobUs T~lmaclhgl 

MinibUs T~lmaclhgl 
Taksi Dolmu~ T~lmaclh~1 
Taksi T~lmaclh~1 
Servis T~tmaclh~1 
OtoMs Tf\li tmaclJ.!gl 
MinibUs T~lmaclhgl 
Taksi Dolmu~ T~lItlaclhgl 
Taksi T~lmaclhgl 
Servis T~lmaclhgl 
OtobUs Ta~lmaclhgl 

MinibUs T~lmaclhgl 
Taksi Dolmu~ T~lmaclhgl 
Taksi T~lmaclhgl 
Servis T~lmaclhgl 
OtobUs T~lmaclhgl 

20 Hizmet Kalite Puanl 
Kesintisi uygulanlr. T~lt 

uygun hale getirilcne kadar izin 
belgesi g~ersiz 

saYlhrlservisten menedilir. 
OtobUs ~lmaclIarma 100 

indirimli lstanbulkart bedeli 
uygulanlr. 

Ihtar verilir. 2. Tekrar ve 
sonrasl tekrar durumunda 
OtobUs t~lmacllarma 100 

indirimli Istanbulkart bedeli, 
di~cr t~lmacllara 20 Hizmet 

Kalite Puanl Kesintisi 
Ilygulanu. 

10 Hizmct Kalite Puanl 
Kesintisi uygulanlr. OtobUs 
t~tmacdarma 100 indirimli 

Istanbulkart bedcli uygulantr. 

5 Hi7met Kalite Puant Kesintisi 
uygulanlr. OtobUs 

t~lmacllanna 200 indirimli 
tstanbulkart bede1i uygulanu. 

5 1Ii7.ltlet Kalite Puam Kesintisi 
uygulanu. OtobUs 

~tmactlarma 100 indirimli 
Istanbulkart bedeli uygulantr. 

3 giin sUre ile i1gili izin belgesi 
asklya ahmr ve 10 Hizmet 

Kalite Puanl Kesintisi 
uygulamr.Otobus 

t~lmacllanna 200 indirimli 
lstanbulkart bedcli uygulanlr. 

'\. 10 Hi7.ltlet Kalite Puanl 
~ . . . Mini~Us T~lmaclhgl Kesintisi uygulanlr. OtobUs 

_ \. (39) !~It IQm~e. a~1I hallerde kullanllmak uzere, yolculann rahathkla ul~abilecekleri yerlerde cam ktrma- TakS! Dolm~ T~lItlaclh~1 ~Imacdarma 100 indirimli 
~ Imdat veklclmn bulundurulmamasl veya eksik olmasl durumunda, Taks.1 T~lmaclhgl tstanbulkart bedeli uygulanu. 

Sems T~lmaclhgl T~lt uygun hale getirilene 
~ OtobUs T~lmaclh~1 kadar izin belgesi g~ersiz 
~ saYlhrlservisten menedilir. 

~ W~~~ 
- Karayollarl Trafik Y()netmeli~ince veya UKOME Kararlyla belirlenen koltuk saYlsmdan fazla yolcu Mini~US T~lmaclhgl Kesintisi uygulanu. OtoMs 

~ 
(40) t~mmas .. ,. koltu.k s~Y.'sml~ artmlmasl, eksiltilmesi, koltuk ebadl ve koltuklar arasl mesafe arall~l rahat Taks! Dolmu~ T~lmaclh~1 t~lmacllanna 200 indirimli 

oturulabllu-getrlleblhr ~ekllde olmamasl, ek koltuklar konulmasl, koltuk b~hklarmm olmamasl Taks.1 T~lmaclhgt Istanbul kart bede1i uygulamr. 
durumunda, ServIs T~lmaclhgt T~lt uygun hale getirilene 

~ . OtobUs T~tmaClh~1 kadar izin belgesi g~ersiz 
r--- saylllT/servisten menedilir. 

MinibUs T~lmaclh~1 . 
~ . TIl I . .. . Taks· D 1 TIS HI7.Itlet Kalite Puanl Kesintisi 
~ 141\1 ~It ara yo cu arm can gUvenh~ml tehhkeye dO~orecek ()zelli"e sahip yamcl parlaV1cl- patlaYlcl I 0 mu~ ~Imacl Igl 1 l1LL ki 1 . . k . . b· E>,J" Taks· T 1 uygu anlr OtobUs ~ r etlCI, eSlcl v . malzemeler de t~lma kafesi olmayan evcil hayvan ahnmasl durumunda, I ~unacllgl t~o I ·100· diriml· . ~ ........--..... Servis T~lmaclh~1 ..... Imaci arma m 1 

/ ..... OtobUs T~lmaclh !!. 1 Istanbulkart bedeli uygulanlr. 

c34 ~ -; ~-#; t;4% Sayfa 5 / 17 

5 Hizmet Kalite Puam Kesintisi 
uygulanlr. 

5 Hizmet Kalite Puanl Kesintisi 
uygulanlT. 

20 Hizmct Kalile Puanl 
Kesintisi uygulanlr. 

20 Hizmet Kalite Puanl 
Kesintisi uygulanu. 

20 Hizmet Kalite Puanl 
Kesintisi uygulanlr. 

25 Hizmet Kalite Puanl 
Kesintisi uygulanlr. 

5 Hizmet Kalile Puam Kesintisi 
uygulanlr. 

10 Hizmet Kalite Puam 
Kesintisi uygulantr. 

5 Hizmet Kalite Puam Kesintisi 
uygulanlr. 
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(43) 

(44) 

(45) 

(46) 

(47) 

(48) 

(49) 

(50) 

!ill 

(52) r-

Aracm yasal trafik sigortasl, ferdi kaza sigortasl, yaptmlmadan .yall$llmasl durumunda, 

<;I~trtkanhk yaparak veya klakson 9a1arak yolcu 9a~mlmasl durumunda, 

TDrkve ve ingilizce olarak hazlrlanml$ Ocret tarifesinin bulundurulmamasl durumunda, 

UKOME tarafmdan belirlenen Ucret tarifesi dl$l Ucret talep edilmesi durumunda, 

T~lt i9 slcakh~ml gOsteren, yolcular tarafmdan rahathkla gOrUlebilecek elektronik termometre 
bulundurulmamas! durumunda, 

T~ltlarm; 5378 SaYlh Engelliler Hakkmda Kanun do~ltusunda yUrUrlU~e girmi$ olan Eri$i1ebilirlik 
izleme ve Denetleme YOnetmeli~i'nce belirlenen $artlara uygun olmamasl durumunda, 

Uygun ~!ta ra~en engelli yolcularm (personel, O~nci, bebek arabah - pusetli ve benzeri ki$i1erin) 
~lma hizmetinin s~lanmamasl, mevcut ekipmanlann kullanllmamasl durumunda, 

T~ltm i9 tarafmda; gOrme engelli yolcular i.yin, kabartma (brilla) alfabesiyle hazlrlanan t~lt plakasl 
ve ALO 153 <;:oziim Merkezi yazlslmn bulundu~ belirlenen ebatta levha bulundurulmamasl 
durumunda, 

T~ltta yolcu kalmasa dahi hatlm son dura~na kadar giderek seferini tamamlamamasl ya da aym 
istikamete giden b~ka bir araca (anzalanma hari9) aktarma yapmastIMazeretsiz olarak planlanan bir 
ara seferin gergekle$tirilmemesi durumunda, 

UKOME kararlanna aykm hareket edilmesi durumunda, 

UKOME Kararl ile belirlenen gOvde (kaporta) renk kodlanna uyulmamasJ/T~ltl Turkuaz veya Luks 
taksi kapsammda 9ah$masl uygun olan ~Imacllarm gOvde rengini degi$tirmeden taksimetre 
ayarlatrnaslrr~ltI Turkuaz veya Luks taksi kapsammda 9a1I$masl uygun olan t~lmactlarm iBH' den 
~zinsiz taksimetre ayarlatmasl durumunda, 

/I 
) -df In 12 jA~ 7 J ./1 TI l } <;!."rt'., {;. I 1 '7 

5 Hizmet Kalite Puam Kesintisi 
MinibUs T~lmaclh~1 uygulamr ve izin belgesi 
Taksi Dolmu$ T~lmaclll~1 gerekli belgeler sa~lanana 
Taksi T~lmaClh~1 kadar asklya ahmr. OtobUs 
Servis T~lmaclh~1 t~lmactlarma 200 indirimli 
OtobUs T~lmaclh~1 lstanbulkart bedeli uygulanlr ve 

servisten menedilir. 
Minibus T~lmaclh~ 5 Hizmet Kalite Puanl Kesintisi 
Taksi Dolmu$ T~lmaclh~1 uygulamr. Otobus 
Taksi T~lmaclh~1 

~lmactlarma 100 indirimli 
Servis T~lmaclh~1 

lstanbulkart bedeli uygulanlr. 
OtoMs T~lmaclh!!.t 

thtar verilir. 2. Tekrar ve 
MinibUs T~lmaclh~1 SOnrasl tekrar durumunda 
Taksi Dolmu$ T~lmaclh~1 OtobUs ~Imacllarma 100 
Taksi T~unaclh~1 indirimli Istanbul kart bedeli, 
Servis T~lmaclh~1 di~er t~lmacllara 10 Hizmet 
OtoMs T~lmaclh~1 Kalite Puanl Kesintisi 

uygulantr. 

MinibUs T~lmaclh~l 
10 Hizmet Kalite Puam 

Kesintisi uygulanlT. OtobUs 
Taksi Dolmu$ T~lmaClh~1 

~Imacllarma 200 indirimli 
OtoMs T~lmaclh~1 Istanbul kart bedeli uygulanlT. 
Minibus T~lmaclh~1 5 Hizmet Kalite Puanl Kesintisi 
Taksi Dolmu$ T~lmaclh~1 

uygulanlr. OtobUs 
Taksi T~!maClh~1 

~!macllanna 100 indirimli 
Servis T~unacll!~1 lstanbulkart bedcli uygulanlr. 
Otobus Ta!ilmaCIII~ 1 

t1gili kanunda bclirtilen 

MinibUs T~lmaclh~ 
hususlara uygun t~lt 

Servis T~lmaclll~1 
kullantlana kadar ilgili izin 

belgesi gegersiz saYlhr. OtoMs 
OtobUs T~lmaclll~1 

ta$lmacllanna 400 indirimli 
Istanbulkart bedeli uygulanlr. 

Minibiis T~lmaclll~1 
50 Hizmet Kalite Puan! 

Servis T~lmaclh~1 
Kesintisi uygulantr. Otobus 

OtoMs T~lmaclh~1 
t~lmactlanna 400 indirimli 

Istanbulkart bedeli uygulanlf. 
MinibUs T~unaclh~l 5 Hizmet Kalite Puanl Kesintisi 
Taksi Dolmu$ T~lmaclh~1 uygulanlr. OtobUs 
Taksi T~lmaclll~1 t~lmactlanna 100 indirimli 
OtoMs Ta!ilmacllr(:1 Istanbulkart bedeli uyltlllanir. 
MinibUs T~lmaclh~1 10 Rizmet Kalite Puanl 
Taksi Dolmu$ T~lmactllgl Kesintisi uygulanlT. OtoMs 
Taksi T~lmaclhgl t~lmactlarma 100 indirimli 
OtobUs TlI!}lmactllj!1 Istanbulkart bedeli uy!,ulanlr. 
Servis T~lmaclhgl 

10 Rizmet Kalite Puanl 
MinibUs T~lmaclh~1 

Kesintisi uygulamr. OtoMs 
Taksi T~lmaclll~1 

t~lmacllanna 300 indirimli 
Taksi Dolmu$ T~lmaclhgl 

Istanbulkart bedeli uygulanlr. 
OtobUs Ta~lmaclhgl 

25 Rizmet KaHte Puanl 
MinibUs T~lmaclh~ Kesintisi uygulanlr. SOz konusu 
Taksi DolmU$ T~lmaclhgl durum diizeltilene i1gili izin 
Taksi T~unaclh~1 belgesi gegersiz saYlhr. Otobus 
Otobus T~lmaclhgl t~lmacllarma 100 indirimli 

istanbulkart bedeli uygulanlf. 

-

10 Hizmet Kalitc Puam 
Kesintisi uygulanlr. 

5 Hizmet Kalite Puam Kesintisi 
uygulanlr. 

50 Hizmet Kalit.e Puam 
Kesintisi uygulanlr. 

10 Hizmet Kalite Puanl 
Kesintisi uygulanlr. 

-

50 Hizmet Kalite Puanl 
Kesintisi uygulanlr. 

5 Hizmet Kalite Puam Kesintisi 
uygulamr. 

25 Rizmet KaHte Puanl 
Kesintisi uygulanlf. 

10 Rizmet KaHte Puanl 
Kesintisi uygulanlr. 

5 Hizmet Kalite Puanl Kesintisi 
uygulanlr. 
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Taksi Dolmu~ T~lmaclhl1;l 
(53) Lisansh akaryaklt kullantlmamasl durumunda, Taksi T~tmactlll1;l 

~ 
Servis T~lmaclhl1;l 
Otobos Ta~lmaclhgl 

"' MinibUs T~lmactlll1;l 
Taksi Dolmu~ T~lmactlll1;l 

(54) Mevsimine uygun lastik kullantlmamasl durumunda, Taksi T~lmactlll1;l 
Servis T~lmaclh~1 
OtoMs Ta$tmaclh~1 

(55) Ueret Toplama Sistemi ve t~lma tarifeleri ile i1gili kuraJlara uyulmamasl (GKM'm ~1~lr halde 
OtoMs T~lmactlll1;l bulundurmamak ve benzeri) durumunda, 

(56) <;:ah~ma Programma uyulmamasl durumunda, (Yazlit saatten Once veya rOtarh harekct etmek, seyir 
OtobUs T~lmactlll1;l esnasmda yavas I!.iderek arkasmdaki araCLD hlzh giderek Onnndeki aracm zamanlm ihlal etmek) 

1m 
Mevzuatma gOre ayakta yoleu t~tma kapasitesi olmayan otobUslerde ayakta yoleu t~lnmasl Otobfis T~lmaclh~1 durumunda, 

(58) Ara~ personelinin mevzuatta belirlenen sUreden fazla I<ah~masl durumunda, OtobUs T~lmactllgl 

(59) Giiriintiilii ve scsli bilgilendinne sistemlerini etkin olarak ~aJl~tlrmamasl durumunda, OtobUs T~lmaclhgl 

(60) Y olcular tarafindan unutulan vcya kendisine teslim edilen her turlu e~anm idareye teslim edilmemesi 
Otobos T~lmaclh~1 durumunda, 

fill OtobUsnn mazeretsiz servise hazlr halde tutulmamasl durumunda, (Yaklt eksikligi ve benzeri) OtobUs T~lmaclhl1;l 

(62) Ara~ta personel bildirimi yaptlmaml~ sUrtieU ~aJl~tlfllmastlSurucu degi~iklil1;inin idareye Otobos T~lmaclhgl bildirilmemesi durumunda, 

(63) Ara" tutamaklarmm eksik veya standartlara aykm olmasl durumunda, (Asgari 20 adet) OtobUs T~lmaclhgl 

(64) Adblue sisteminin devre dl~1 blCaktlmasl durumunda, OtobUs T~lmaclhl1;l 

(65) Usu]sUz kullanlm nedeniyle el konulan kartlann teslim edilmemesi durumunda, OtobUs T~lmactlll1;l 

~ Kaza, hasar, anza ve benzeri durumlann ilgili birimlere haber verilmemesi durumunda, OtobUs T~lmaclh~1 

(67) Ara" bilgisayar sisteminin etkin "aJl~tmlmamasl durumunda, (Gerekli donanlmlann aral< bilgisayarlarl OtobUs T~lmaclhgl ile b~anttlarLDm kesilmesi, hariei elektronik cihazlann arac bilgisavanna ba@anmasl ve benzeri) 

(68) Ara~ validatOrUnun etkin bir ~ekilde "all~tlfllmamasl durumunda, OtobUs T~lmaelhgl 

(69) Ara"ta trafik seti (11k yardlm <;antasl, reflektor ve benzeri) bulundurulmamasl veya eksik 
OtobUs T~lmaclhgl bulundurulmasl durumunda, 

MinibUs T~lmaelhgl 
Taksi Dolmu~ T~lmaelhgl 

(70) t~le i1gili emir ve kuraJlara uyulmamasl durumunda, Taksi T~lmaelh~1 
Servis T~lmaelhgl 
OtobUs Ta~lmaclh !'!.1 

MinibUs T~lmaelhl1;l 

Duraklarda durulmamastlaral< doluyken veya durakta yoleu yokken duraga yan~lrken ara~ hlzmm 21 Taksi Dolmu~ T~lmactlll1;l 
(71) kmlsaat du~urulmemesi durumunda, Taksi T~lmaelhgl 

Servis T~lmaelhgl 
OtobUs Taslmaellt l!.1 
MinibUs T~lmaelhgl 
Taksi Dolm~ T~lmaclhgl 

(72) Duraklarda gereksiz bekleme yaptlmasl durumunda, Taksi T~tmactll~1 

'\ 
Servis T~lmaclhgl 

I'l OtobUs Taslmaelh~ 

~ , ) / -:::;::::::z j f\" .- lh-. /J J C n ro ,.. , .. ,.. 

. ' .r. Cetvet 
10 Hizmet KaJite Puam 

Kesintisi uygulamr. OtobUs 10 Hizmet Kalite Puam 
t~lmacllanna 2000 indirimli Kesintisi uygulanlr. 

Istanbulkart bedeli uygulamr ve 
servisten menedilir. 

25 Hi7met KaJite Puam 
Kesintisi uygulanlr. OtoMs 5 Hizmet Kalite Puanl Kesintisi 
t~lmactianna 300 indirimli uygulanlr. tstanbulkart bedeli uygulamr ve 

servisten menedilir. 
100 indirimli Istanbulkart 5 Hizmet KaJite Puam Kesintisi 

bedeli uygulanlr. uygulamr. 
100 indirimli Istanbulkart 5 Hizmet Kalite Puanl Kesintisi 

bedeli uY/1,ulamr. uYl!ulanlr. 
ISO indirimli istanbulkart 5 Hizmet Kalite Puanl Kesintisi I 

bedcli uygulanlr. uygulanlr. 
200 indirimli Istanbulkart 10 Hizmet Kalite Puam 

bedeli uY(l.ulanlr. Kesintisi uYl!.ulanlr. 
200 indirimli tstanbulkart 5 Hizmet KaJite Puanl Kesintisi 

bedeli uygulanlr. uygulanlr. 
200 indirimli Istanbulkart 10 Hizmet KaJite Puanl 

bedeli uygulanlr. Kesintisi uygulamr. 
200 indirimli Istanbulkart 

bedeli uygulanlr. · 
100 indirimli Istanbulkart 10 Hizmet Kalite Puanl 

bedeli uygulanlT. Kesintisi uYl/ulanlr. 
100 indirimli Istanbulkart 

· bedeli uygulanlr. 
500 indirimli Istanbulkart 

· bedeli uygulantr. 
200 indirimli Istanbulkart 10 Hizmet Kalite Puanl 

bedeli uygulanlr. Kesintisi uygulanlr. 
200 indirimli Istanbulkart 10 Hizmet KaJite Puanl 

bedeli uygulanlc. Kesintisi uygulanlr. 
300 indirimli Istanbulkart 10 Hizmet KaJite Puanl 

bedeli uygulamr. Kesintisi u}'gulanlr. 
500 indirimli Istanbulkart 10 Hizmet Kalite Puanl 

bedeli uYl!.ulanlr. Kesintisi uYJ1,ulanlr. 
10 Hi7met KaJite Puanl 

Kesintisi uygulanlr. OtobUs 
· ~Imaetlarma 100 indirimli 

tstanbulkart bedeli uygulanlC. 

10 Hizmet Kalite Puanl 
Kesintisi uygulanlr. OtobUs 10 Hizmet Kalite Puanl 
t~lmaetlarma 100 indirimli Kesintisi uygulanlr. 

istanbulkart bedeli uygulanlr. 

10 Hizmet Kalite Puanl 
Kesintisi uygulantr. OtobUs 10 Hizmet Kalite Puanl 
t~lmaellarlOa 200 indirimli Kesintisi uygulanlr. 

lstanbulkart bedeli uygulantr. 

10 Hizmet Kalite Puanl 
Kesintisi uygulanlT. Otobus 10 Hizmet KaJite Puanl 
t~lmaellarma 100 indirimli Kesintisi uygulantr. 

tstanbulkart bedeli uygulantr. 
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(75) 

Durak harici yolcu ahnmasl ve indirilmesi durumunda, 

Kapi aQlk yolculuk yapdmasl durumunda, 

T~lmaclhk esnasmda ~It iQ slcakh~lrun 20-24°C de~erleri arasmda kalmasl iQin ISltma ya da 
so~tma sisteminin (klima, havalandlrma) Qall~tJnlmamasl (hava ko~ullarma gOre) durumunda, 

MinibUs T~lmaclh~t 
Taksi Dolm~ T~lmaclhgl 
Taksi T~lmaclh~1 
Servis T~lmacdl~1 
OtobUs T<l~lmaClh~1 
MiniMs T~lmaclhgl 
Taksi Dolmu~ T~lmaclh~1 
Taksi T~lmaclh~ 
Servis T~lmaclhg;1 
OtobOs T~lll1 aclhg l 

Minibos T~unaclhg;1 
Taksi Dolmu~ T~lmaclhg;t 
Taksi T~lmaclhg;1 
Servis T~lmacthg;t 
Otobus Ta~lmacthgl 

MinibOs T~lmaclhgl 

rul Mevzuat ve Idare talimatlarmda belirlenen hlz limitlerine uyulmamasl durumunda, 

~, , ~-"" . .. , . 
~ -_ ... - . 

Taksi Dolmu~ T~lmaclhg;1 
Taksi T~tmaclhg;1 
Servis T~lmaclhg;1 
t"\tn(.."o T aSlmaclltgl 
MlruOUS 1 ~lmaclllgl 

Taksi Dolmu~ T~lmaclltgl an Mazeretsiz olarak tam gUn Qah~mama durumunda, .1 \5 ~~~~.u~ '_ .... a"'" 

~ I (78) I Momma 0'''''' ORER'do ""mlo ;U"","M """"m _o,""Im_' dwwmmd. 

Taksi T~unacdtg;t 
("'\+ ..... .1 .... I\ ... T ...... a_ ....... t .. ;;<. . 

MtnIDUS 1 ~lmacll1g1 

Taksi Dolm~ T~lmaclhg;t 

~ I (79) I tzinsiz gUzerg8h de~i~tirilmesi durumunda, 

~ I (SO) I Seyir esnasmda cep, aray telefonu vb. haberl~me cihazlarmm kullandmast durumunda, 

~ 
~ 

~ 

001 Seyir esnasmda yiyecek-iQecek tiiketilmesi durumunda, 

(S2) I idare personellere ve denetim gorevlilerine halmz isnatlarda bulunulmast durumunda, 

(S3) 

(S4) 

~ 

/)t, 
" 

UsulsUz kullanlm nedeniyle el konulan kartm iQindeki kontOrUn araQ GKM cihazmda bo~altdmasl 
durumunda, 

Ugili lzin Belgesi ve Toplu T~lma Araci Kullantm Belgesi gOrevliler tarafmdan talep edilmesi 
halinde ibraz edilmemesi, denetim gOrevinin ifasmm engellenmesi durumunda, 

~ -., , :dtr; pIj Sayfa S/17 

Taksi T~lmaclhg;t 
Otobus TaStmaclhgl 

OtobUs T~lmaclhgl 

MinibUs T~lmaclhg;1 
Taksi Dolmu~ T~lmaclhgl 
Taksi T~unacthgl 
Servis T~lmaclhgl 
OtoMs Ta~\Il1acdl&t 
MinibUs T~lmaclhgl 
Taksi Dolmu~ T~lmaclh~1 
Taksi T~lmaclh~l 
Servis T~lmaclh~1 
OtobUs Ta~lmaclhgl 

MinibUs T~tmaclh~1 
Taksi Dolmu~ T~lmacthgl 
Taksi T~unaclhgl 
Servis T~lmaclhgl 
OtoMs Ta. Imaclhu 

OtoMs T~lTOaclh~1 

Minibus T~lmaclh~1 
Taksi Dolmu~ T~lmacJhgl 
Taksi T~lmaclh~J 
Servis T~lmacdl~1 
OtobUs Tas1macthgl 

10 Hizmet Kalite Puanl 
Kesintisi uygulanlT. Otobus 
t~lmacllarma 100 indirimli 

Istanbulkart bedeli uygulanlr. 

10 Hizmct Kalite Puant 
Kesintisi uygulanlT. OtobUs 
t~lmacdarma 200 indirirnli 

istanbulkart bedeli uygulanlr. 

10 Hizmet Kalite Puanl 
Kesintisi uygulanlr. Otobos 
~Imacdarma 200 indirimli 

lstanbulkart bedeli uygulanlf. 

10 Hizmet Kalitc Puanl 
Kesintisi uygulanlr. OtobUs 
~Imacdartna 200 indirimli 

tstanbulkart bedeli uygulanlr. 

10 Hizmet Kalite Puanl 
Kcsintisi uygulanlr. OtobOS 
t~lmacdartna 300 indirimli 

lstanbulkart bedeli uygulanlf. 
10 Hizmet Kalite Puam 

Kesintisi uygulanlr. OtobUs 
t~lmacdarma 200 indirimli 

tstanbulkart bedeli uYlwlanlr. 
OtoMs ~tmacdartna 200 

indirimli tstanbulkart bedcli 
Uy~lanlr. 

10 Hizmet Kalite Puanl 
Kesintisi uygulanlf. OtobUs 
t~tmacdanna 100 indirimli 

lstanbulkart bedeli uygulanlr. 

10 Hizmet Kalite Puanl 
Kesintisi uygulanlf. OtobUs 
t~unacdanna 100 indirimli 

t stanbulkart bedeli uygulanlr. 

10 Hizmet Kalite Puanl 
Kesintisi uygulanlf. OtobUs 
t~lmacdarma 300 indirimli 

lstanbulkart bedeli uygulanlr. 

OtobUs ~Imacdarma 1000 
indirimli tstanbulkart bedeli 

u ulantr. 

15 Hizmet Kalite Puanl 
Kesintisi uygulanlr. OtobOs 
t~lmacl1anna 500 indirimli 

lstanbulkart bedeli uygulanJr. 

10 Hizrnet Kalite Puanl 
Kesintisi uygulanlr. 

25 Hizmet Kalite Puanl 
Kesintisi uygulanlr. 

10 Hizrnet Kalite Puanl 
Kesintisi uygulanlr. 

20 Hizmet Kalite Puanl 
Kesintisi uygulanlr. 

20 Hizmet Kalite Puanl 
Kesintisi uygulanlr . 

10 Hizmet Kalite Puanl 
Kesintisi uygulanlr. 

5 Hizmet Kalite Puanl Kesintisi 
uygulanlr. 

10 Hizmet Kalite Puanl 
Kesintisi uygulanlT. 

5 Hizmet Kalite Puant Kesintisi 
uygulanlr. 

35 Hizmet Kalite Puam 
Kesintisi uygulanlf. 

50 Hizmet Kalite Puanl 
Kesintisi uygulanlr. 

SO Hizmet Kalite Puanl 
Kesintisi uygulanlr. 



1\ 
~ .. ~ 
~ 23.02.2022 Tarih ve 2022/2-8 SaYlh UKOME Karan EK-J Hizmet Kalite Kesintisi Yaptlrlm Cetveli 

MinibUs T~lmaclh~1 10 Hizmet KaHte Puam 

~
- OlobUs Ozerinde surekli bulundurulmasl gereken belg~lerin (Ge~.iei ~ah~ma ruhsatl, sigorta po1i~e1eri, Taks~ Dolmu~ T~lmaelh~1 Kesintisi uygulamr. Otobus 5 Hizmet KaHte Puaru Kesintisi 

(85) baklm ve muayene evraklan, son akaryaklt pompa fi~1 ve benzen beIge ve kaYltlar) bulundurulmamasl Taks! T~unaclh~1 t~lmaclianna 100 indirimli uygulamr. 
~ durumunda, Sems T~lmaclh~1 lstanbulkart bedeli uygulanlT. I 

OtobUs T~~lmaclhgl 

C>\ f\ MinibUs T~lmaclh~1 10 Hizmet KaHte Puanl 
--....J Taks~ Dolmu~ T~lmaclh~1 Kesintisi uygulamr. OtobUs 

Taks.1 T~lmaclh~1 t~lmacdanna 100 indirimli (86) Toplu T~lma Araci Kullanlm Belgesini sisteme tarumlamadan ~ah~llmasl durumunda, 

r 
.:J 

Servis T~lmaelll~1 istanbulkart bedeli uygulanlr. 
Olobus Tasunaclhi"!J 
MinibUs T~lmaelh~1 10 Hizmet Kalite Puanl 
Taksi Dolmu~ T~lmaclh~1 Kesintisi uygulanlT. OtobUs 

(87) Araem teknik muayenesinin yaptmlmamasl durumunda, Taksi T~lmaelll~1 ~Imaellarma 200 indirimli 
Servis T~lmaclhgl istanbulkart bedeli uygulanlr ve 
OlobUs T~lmaelh gl servisten menedilir. 

Taksi Dolmu~ T~lmaeJhgJ Kesintisi uygulanlT. OtobUs 
(88) Araem yasal traflk muayenesinin yaptmlmamasl durumunda, Taksi T~lmaelh~J ~lmacJ\anna 200 indirimli 

10 Hizmet Kalite Puanl 
Kesintisi uygulanlr. 

~ 
MinibUs T~lmaelh~1 10 Hizmet Kalile Puanl 

Servis T~JmaclhgJ lstanbulkart bedeli uygulanlr ve I I 
OtobUs Taslmaclh~ servisten menedilir. l 
MinibUs T~lmaelllgl 10 I Iizmet Kalite Puanl 

~ Taksi Dolm~ T~Jmaelh~J Kesintisi uygulanlr. OtobUs 
5 Hizmet Kalite Puanl Kesintisi '7'\ \.? (89) Araem periyodik bakunlarmm yaptmlmamasl durumunda, Taksi T~unaelh~1 t~lmaedarma 200 indirimli 

~"-. Servis T~lmaelhgl lstanbulkart bedeli uygulanlr ve I I 
':"'\ OtobUs T~lmacdlgl servisten menedilir. 

uygulanlr. 

~ MinibUs T~lmaelh~1 10 Hizmel Kalite Puam 

1 '" . Taksi Dolmu~ T~lmaeJhgJ Kesintisi uygulanlT. OtobUs 

~ 
(90) Ara~ta mevzuata ve dare tekmk tahmatnamelenne aykm veya onayslz taddat yaptlTllmasu'Araem Tak . T III- t I 200' d" I' 

kn'k Irkl'" d d' d 11-' "1 . d d Sl ~lmacll&1 ~Imael arma m mm I 
te I Oze I ennm, I,. veya I~ Izaynrnm e&l~tin mesl urumun a, Servis T~lmaelh~1 Istanbulkart bedeli uygulanlT ve 

OtobUs Tasm18clhgl servisten rnenedilir. 

Minibus T~lmaelhgl IS Hizmel Kalile Puanl 
Taksi Dolmu~ T~lmaelh~1 Kesintisi uygulanlr. OtobUs 

!2!} 

~ 

~ I ml 

f 
(93) 

(94) 

Araern i,. lemizligi ve dezenfekte i~lerninin yaptmlmamasl durumunda, 

Araern dl~ temizli~i ve dezenfekte i~leminin yaptmlmamasl dUrunlunda, 

Ara,. koltuklanmn kmk, Ylrtlk veya standartlara aykm olmasl durumunda, 

Ara,.ta yangrn sOndUnne tuplerinin veya battaniyelerinin eksik ya da standartlara aykm olmasl 
durumunda, 

Taksi T~lmaelhgJ ~Imacdarma 100 indirimli 
Servis T~lmaelh~1 lstanbulkart bedeli uygulanlr. 
OlobUs Taslmaclhgl 
MinibUs T~lmaelh~1 
Taksi Dolmu~ T~lmaclh~1 
Taksi T~unaclh~1 
Servis T~Jmacllt~1 
OtobUs Ta5Jmaelh !t1 

MinibUs T~lmaellt~1 
Taksi Dolmu~ T~lmacJhgl 
Taksi T~lmaelltgl 
Servis T~lmaelh~l 
OtobUs T~lmaclhgl 

IS Hizmet Kalite Puanl 
Kcsintisi uygulanlT. OtobUs 
t~lmaellarma 50 indirimli 

Istanbulkart bedeH uygulanlr. 

10 Hizmet Kalite Puanl 
Kesintisi uygulanlT. OtobUs 
t~lmaedanna 100 indirimli 

lstanbulkart bede\i uygulanlr ve 
servisten menedilir. 

T~lt uygun hale getirilene 
kadar izin belgesi ge,.ersiz 

sayIlIr 
MinibUs T~lmaelhgl 10 Hizmet Kalite Puanl 
Taksi Dolmu~ T~lmaclh~1 Kesintisi uygulanlT. OtobUs 
Taksi T~lmaclhgl t~lmaellarma200 indirimli 

15 Hizmet Kalite Puanl 
Kesintisi uygulanlT. 

15 Hizmet Kalile Puam 
Kcsintisi uygulanlr. 

, 
+- Servis T~unaclhgl lstanbulkart bedeli uygulanlr ve I 

OlobUs Ta~lmaelhgJ servisten menedilir. I 
~ Mini?US T~lmaclh~1 10 Hizmet Kalite PuanJ 

~ 
(95) t1gili idare tarafmdan bildirilen bayrak, flama, afJ~ vb. uygulamalara aykm hareket edilmesi Taks~ Dolmu~ T~lmaelhgl Kesintisi uygulanlT. OtobUs 

L
f-doru~da, TakS.l T~lmaelhgl t~lmaeJ\anna 1?0 indirimli 

\ Sems T~lmaelh~1 lstanbulkart bedeh uygulanlr ve 
" OtobUs TCI$lmacJ\~gl servisten rnenedilir. 
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5 Hizmet Kalite Puanl Kesintisi 
uygulanlf. 
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MinibUs T~lmaclhlll tIgili taramaya ve ellitime 
11 Sallhk MUdurlUIlU tarafmdan belirlenecek merkezlerde rastgele yapllaeak taramaIara ve Toplu Taksi Dolmu~ T~lmaclhlll katlhneaya kadar Toplu T~lma 

, (96) UI~Im Hizmetleri MUdorlollU tarafmdan dOzenlenen ellitimlere mazeretsiz olarak katJhm Taksi T~lmaclhgl - Arael Kullanlm Belgesi asklya 
saglanmamasl durumunda, Servis T~lmaclhgl ahmT. 

Otobiis Ta~lmaelhgJ 
JlgiJi b~vuru iptaI edilerek 180 

gUn boyunca b~vurusu 
10 Hizmet KaIite Puanl ahnmaz. AyTlca ilgili ki~inin 

~ !21} 
T~lt i9inde yolcudan para almmasIlelektronik bilet kullamlan ~Itlarda nakit para ahnmasl Servis T~lmaclhgl Kesintisi uygulanlr. OtoMs t~lmaclhkla ilgili tum bclgeleri 
durumunda, OtobUs T~lmaclhgl ~Imaellarma 500 indirimH 180 gUn boyunca askIya ahmr. 

lstanbulkart bedeli uygulanlr. 2 ihlaIde i1gili Toplu T~lma 

.~ mCI KuJlanlm Belgesi iptaI 
edilir. 

50 Hizmet KaHte Puanl 

Toplu UI~lm Denetim ve YOnetim Merkezi, Taksi YOnetim Merkezi, Denetim gOrevIiIerinin gOrevini 
Kesintisi uygulanlr. thlaI 50 Hizmet KaIite Puanl 

~ 
MinibUS T~lmaclhgl giderilinceye kadar ilgili izin Kesintisi uygulanlr. 2. Tekrar 

(98) yapmasmm ve i1gili cihazlara eri~iminin engellenmesirroplu U1~lm Denetim ve Yonetim ve Taksi 
Taksi Dolmu~ T~lmaclhlll belgesi asklya ahmr. 2. Tekrar ve sonrasl Toplu T~lma Arael 

YOnetim Merkezi sistemine tanlmlanmaml~, herhangi bir alet, kablo, uzantl takJlmasl ve/veya sisteme 
Taksi T~lmaclhgl ve sonrasl i1gili izin belgesi 7 Kullanlm Belgesi 7 gUn sUreyle 

dl~dan mUdabaIe edilmesi/Cihazlarm konumunun izinsiz ~ekilde degi~tirilmesi durumunda, gOn sOreyle asklya aIlmr. asklya ahmr. 

T~ltlarda Toplu U1~lm 

~~ 
Denetim ve YonetirnfTaksi 

T~ltlarda Toplu U1~lm Denetim ve YOnetimfTaksi YOnetim Merkeziyle uyumlanml~ eihazlarm MinibUS T~lmaclhgl 
Yonetim Merkeziyle 

(99) (tablet, ara9 takip, kamera sistemleri vb.) bulundurulmamasIl T~ltlarda Toplu U1~lm Denetim ve Taksi Dolmu~ T~lmaclhgl 
uyumlanml~ cihazlar -

~ 
bulundurulana ve iiye olunana 

YOnetim ve Taksi YOnetim Merkezine uye olunmadan yall~llmasl durumunda, Taksi T~lmaclhgl 
kadar ilgili tzin Belgesi asklya 
ahmr ve 20 hizmet kaIite puanl 

~ 
uypulanlr. 

MinibUs T~lmaclhgl 

(100) T~ltlarda emniyet kemeri bulundurulmamasl ve 9aIl~lr konumda olmamasl durumunda, 
Taksi Dolmu~ T~lmaclhgl 10 Hizmet Kalite Puanl 5 Hizmet Kalite Puanl Kesintisi 
Taksi T~unaclhgl Kesintisi uygulamr. uygulanlr. 
Servis Ta$lmaclM I 

T~ltm On ve arka camlarmm sag Ust kO~elerine dl~arldan gOrUlecek ~ekilde hat numaralarl 

~ 
yazilmamasl, On, arka camlarmm sag i9 aIt taraflarma ~ofljrUn gOrU~Unu engellemeyecek ve dl~arldan 

Minibiis T~lmaclhgl 5 Hizmet KaIite Puanl Kesintisi 5 Hizmet KaIite Puanl Kesintisi (101) gOrUleeek ~ekilde 15x30 em ebadmda hat b~langl9 ve biti~ bilgilerini iyeren Dijital GOsterge, sag yan 
Taksi Dolmu~ T~lmaclhlll uygulamr. uygulamr. 

~ 
cama 30x30 cm ebadmda gOZergah bilgilerini igeren DijitaI GOsterge (Kayan Yazl Panosu) 
konulmamasl, 

5 Hizmet Kalite Puanl Kesintisi 

~ 
(102) MinibUs Ge9ici CaIl~ma Ruhsatnamesinde belirtilen hat numarasl ve hat admm yazlh oldugu 1~lkh 

Minibus T~lmaclhgl 
uygulanlr. OtoMs 5 Hizmet Kalite Puanl Kesintisi 

tabela (~apka) minibUsUn Ustunde bulundurulmamasl ve 9ah~tJnlmamasl durumunda, ~lmacIlarma 200 indirimli uygulanlr. 
lstanbulkart bedeli uygulanlr. 

Karayollarl Trafik YOnetmelilli 1 saYlh cetvelin (e) maddesinde Taksi Dolmu~lar-Taksiler i9in 
(103) belirtilen niteliklerde I~Ikh tabela (~apka) Taksi Dolmu~unrraksinin UstOnde bulundurulmamasl ve 

Taksi Dolmu~ T~lmaclhgl 5 Hizmet Kalite Puanl Kesintisi 5 Hizmet KaIite Puanl Kesintisi 

~.ah~mlmamasl durumunda, 
Taksi T~unacIllgl uygulanlT. uygulanlr. 

'\ (104) Bagaj boyutunu ve istiap haddini ~mayan uygun olan ~yadan Ocret taIep edilmesi veya bagajm kabul 
Taksi T~lmaclhgl 

10 Hizmet KaIite Puanl 50 Hizmet KaHte Puanl 
edilmemesi durumunda, Kesintisi uygUlanlr. Kesintisi uygulanlr. 
KOprU, otoyol ve otogar kullanlml hari9 taksimetrede yazdi bedelin dl~mda Ocret aIlnmasIIKoprU, 

~ 
(105) otoyol ve otogar gibi yerlerden ge9i~ oeretinin oldu/lUndan fazla almmasIITaksilerde yolcu ile beraber 

Taksi T~lmaelhgl 
5 Hizmet Kalite Puanl Kesintisi 50 Hizmet Kalite Puanl 

yapdan yolculukta yoleu tarafindan Odenmesi gereken Koprii, otoyol ve otogar gibi yerlerden ge9i~ uygulanlr. Kesintisi uygulanlr. 
Ueretinin dl~mda dOn~ yoleuluklan i9in de iicret talep edilmesi durumunda, 
Mesafe (kIsa mesafe) ve/ya trafik yogunlu/lU bahanesi He yolcu 9agTlIarma eevap vermemek veya 5 Hizmet Kalite Puanl Kesintisi 25 Hizmet Kalite Puanl 

(106) yolcunun gitmek istedigi adrese b~ka yolu bilhassa istemedigi muddetye en klsa yoldan gOturmemesi Taksi T~lmaclhgl 
uygulamT. Kesintisi uygulanlr. :::::::r:::- durumunda, 

-L 
10 Hizmet KaIite Puanl 

(107) Taksimetre eihazlarl yoleu tarafindan gOrUlebilecek §ekilde, taksi iyerisinde monte edilmi~ ve her 
Taksi T~Imaclhgl 

Kcsintisi uygulamr. thlal 25 Hizmet Kalite PuaDl 
zaman kullaDllabilir durumda olmamasl durumunda, Giderilinceyc Kadar Beige Kesintisi uygulanlr, 

\" ~ Asklya Altmr. , 
\ Ih , 
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25 Hizmet Kalite Pualll 

(108) Anzah ve hatah taksimetre ile ~Imacdlk yapllmasl durumunda, Taksi T~tmaetltl!;1 
Kesintisi uygulamr. Taksimetre 25 Hizmet Kalite Pualll 

muayenesi yapttnlana kadar Kesintisi uygulanlr. 

~ 
izin belgesi asklya ahmT. 

\ (109) Taksimetrenin yolcunun bindi~i noktadan itibaren ~dmamasl durumunda, Taksi T~unacdll!;t 
5 Hizmet KaHte Puanl Kesintisi 25 Hizmet Kalite Puam 

uygulanlr. Kesintisi uyglilantr. 
Minibos T~lmaclhl!;1 1. ihlalde ihtar veriliT. 2. ve 

(110) T~ltlarda g()rOntOYO del!;i~tirecek seviyede renkli cam kullantmt veya camlarm ozerine renkli film Taksi Dolmu~ T~lmaclh~1 sonrast ihlallerde, T~tt uygun -
tabakalart yapt~tmlmasl durumunda, Taksi T~tmacth~1 hale getirilene kadar ilgili izin 

~ 
Servis Ta~lmaclhg,1 belgesi gecersiz saYlhr. 

(111) Taksilerin tavant ve her iki ()n kapIsma yazllaeak plaka numaralart, UKOME Kararl i1e belirlenen Taksi T~tmaclh~1 
10 Hizmet Kalite Puant 10 Hizmet Kalite Puant 

kriterler dowliltusunda olmamasl durumunda, Kesintisi uygulanlr. Kesintisi uygulanlr. 
Uk ihlalde ihtar verilir. lkinci 

ihlalde 7 gUn tOzel ki~inin ilgili 
projedeki ()z mal ara~larma ait 

(112) Tnzel ki~inin tahdit kapsammdaki i~lerde, tahditli olmayan arayla ~Imaclhk yapmasl durumunda, Servis T~lmaclh~1 izin belgeleri asklya ahmr. -
Ociincii ve daha fu71a iIt1alde 
lOgOn sOreyle tUzel ki~inin 
yetki belgcsi asklya almIT. 

(113) Taksilerde; toplamda 0,5 m2 yi ~mayan taksi dura~t bilgileri haricinde, ()zel yazl, ~ekil ve sembol 
Taksi T~trnaclh~ 

15 Hizmet Kalite Puant 15 Hizmet Kalite Puanl 
bulundurulmast durumunda (Reklam tzin Belgesi alanlar haric). Kesintisi uygulantr. Kesintisi uygulanlr. 

thtar verilir. 2. Tekrar thtar verilir. 2. Tekrar 
• durumunda 10 Hizmet Kalite 

durumunda 50 Hizmet Kalite 

Elektronik U\~lm Y()netim Lisanst almamt~ olan geryek veya tozel ki~ileree i~letilen mobil-web Puanl Kesintisi uygulantr.3. Puant Kesintisi uygulanlT.3. 
(114) Taksi T~lmacllt~1 tekrar ve sonrasl tekrar 

uygulamasmalca~ merkezlerine Uye olunmasl durumunda, tekrar ve sonrasl tekrar durumunda Toplu T~tma AraCI 
durumunda ilgili izin bclgesi 3 Kullanlm Belgesi 30 gUn 

gUn sOrey Ie asklya ahlllr. sOrcyle aslaya ahmr. 

~ 
g' 

MinibOs T~tmaclh~1 Ihlal Giderilineeye Kadar Toplu 
(115) tBB Denetim ve Y()netim Merkezinin belirti~i yere zarnanmda gelinmemesi durumunda, Taksi Dolmu~ T~lmacth~t thlal Giderilinccye Kadar ilgili 

T~lma AraCt Kullanlm Bclgesi 
Taksi T~lmacth~t izin Belgesi Asklya Ahmr. 
Servis Ta~lmaclhgl 

asklya ahmr. 

./ thtar verilir. 2. Tekrar ve Ihtar verilir. 2. Tekrar ve 

{ill} Taksi Y()netim Merkezi Sistemi kapsammda Panik butonuna gereksiz bastlmasl durumunda, Taksi T~lmaclh~1 
sonrast tckrar durumunda 5 sonrasl tekrar durumunda 10 

Hizmet Kalite Puam Kesintisi Hizmet Kalite Puanl Kesintisi 
uYj!,ulanlr. uygulanlr. 

Engel ortadan kaldmlana kadar 

MinibUs T~tmactlt~t beIge asktya ahmr. 2. Tekrar 50 Hizmet Kalite Puant 
durumunda 50 Hizmet Kalite Kesintisi uygulantr.2. tekrar ve 

ill1l ArdC icinde bulunan kameralarm g()rOnto almalarmm engellenmesi durumunda, Taksi Dolmu~ T~tmaclh/1;1 Puanl Kesintisi uygulantr.3. sonrasl tekrar durumunda Toplu 
Taksi T~tmaclh~1 tekrar ve sonrasl tekrar T~lma Aracl Kullantm Belgesi Servis T~tmaClhl!;1 durumunda ilgili i7in belgesi 3 30 gUn sOreyle asktya altmr. 

gOn sOreyle asktya allmr. 

thtar verilir. 2. Tekrar ihtar vcrilir. 2. Tekrar 

durumunda 10 Hizmet KaHte durumunda 50 Hizmet KaHte 

Taksi Y()netim Mcrkezi Sistemine giri~ yapdmadan t~lmaclhk yapllmasl ve bir b~ka ~ofijrOn Puanl Kesintisi uygulanlr. 3. 
Puanl Kesintisi uygulanlT.3. 

(118) bilgileri ile sisteme girilmesi durumunda, Taksi T~!maclh/1;1 tckrar ve sonras t tekrar tekrar ve sonras! tekrar 

durumunda ilgili izin belgesi 3 
durumunda Toplu T~tma Aract 

Kullanlm Belgesi 30 gOn 
giln sOreyle asklya ahmr. sOreyle asklya ahlllr. 

-=-r=-- thtar verilir. thlal giderilinceye 25 Hizmet Kalite Puan! 
kadar ilgili izin belgesi asktya Kesintisi uygulanlr. 2. Tekrar 

~p. 
a1lmr. 2. Tekrar durumunda 10 durumunda 50 Hizmet Kalite 

(119) Taksi Y()netim Merkeziyle uyumlu ohnayan taksimetre kullanllmasl veya taksimetre cihazmm Taksi 
Taksi T~lmactltl!;1 

Hizmet Kalitc Puanl Kesintisi Puant Kesintisi uygulantr.3. 

~ 
Y .. __ 'm~_ uygulanlr.3. tekrar vc SOnrasl tckrar ve sonrast tekrar 

tekrar durumunda ilgili izin durumunda Toplu T~lma Aracl 
belgesi 3 gon sOreyle asklya Kullanlm Belgesi 30 gOn 

f\ ahmr . sOrcvle asklya almlr. 
\ IIh 

. ..., 
I 



~, 'i-
50 Hizmet Kalite Puam 

Ihtar verilir. Ihlal giderilineeye Kesintisi uygulamr.3. tckrar ve 
(120) Taksimetre cihazma t~lmaclllk faaliyeti esnasmda ~ofOr tarafmdan mOdahale edilmesi durumunda, Taksi T~lmaclhgI kadar i1gili izin belgesi asklya sonrasl tekrar durumunda Toplu 

allmr. T~lma Aracl Kullanlm Belgesi 
.... 30 gOn sOreyle asklya allmr . 

\ Ihtar verilir. 2. Tekrar Ihtar verilir. 2. Tekrar 
durumunda 10 Hizmet Kalite 

\ durumunda 10 Hizmet Kalite 
Puanl Kesintisi uygulanlr.3. 

(121) Durakta yall~an taksilerin, isminin, logosunun ve durak i1eti~im bilgilerini gOsteren bilgi bandmm Taksi T~lmaelhgl 
Puanl Kesintisi uygulanlr.3. tekrar ve sonrasl tekrar 

belirtilen standartlara uygun olmamasl durumunda, tekrar ve SOnrasl tekrar durumunda Toplu T~lma Aracl durumunda ilgili izin belgesi 3 
Kullanlm Belgesi 30 gOn 

gUn siireyle asklya allmr. sOreyle asklya ahmr. 
Ihtar verilir. 2. Tekrar ve Ihtar verilir. 2. Tekrar ve 

I 

(122) Taksi YOnetim Merkezi' nden gelen yoleu yagnlarma mazeretsiz ~ekilde gOnde S'ten fuzla cevap 
Taksi T~lmaelhgJ 

SOnrasl tekrar durumunda 10 sonrasl tekrar durumunda 20 
I verilmemesi durumunda, Hizmet Kalite Puanl Kesintisi Hizmet Kalite Puanl Kesintisi 

uygulanlr. uygulan!r. 
ihtar verilir. 2. Tekrar ve ihtar veriliT. 2. Tekrar ve 

(123) Taksi YOnetim Merkezi'nden gelen ~agnmn olumlu cevaplanmasma ragmen yagnya gidilmemesi, 
Taksi T~tmaelhgl 

sonrasl tekrar durumunda 5 sonrasl tekrar durumunda 20 
sonradan iptal edilmesi ve bir b~ka yolcu almmasl durumunda, Hizmet Kalite Puanl Kesintisi Hizmet Kalite Puam Kesintisi 

uygulamf. uygu\anlf. I 

thtar verilir. 2. Tekrar 

ihtar verilir. 2. Tckrar ve durumunda 50 Hizmet Kalite 
Taksi YOnetim Merkezi Sistemi kapsammda yolculuk b~mda kabul edilen odeme seyeneginin 

sonrasl tekrar durumunda 10 Puanl Kesintisi uygulanlf.3. 
(124) yoleuluk S1fasmda veya sonrasmda kabul edilmemesi ya da yoleu nzasl dl~mda degi~tirilmesi Taksi T~lmaclhgl Hizmet Kalite Puam Kesintisi tekrar ve SOnrasl tekrar 

~ durumunda, 
uygulanlr. durumunda Toplu T~lma AraCI 

Kul\anlm Belgesi 30 gOn 
sOreyle asklya ahmr. 

Toplu UI~lm Denetim 
Komisyonunun 

(125) Elektronik U1~lm YOnetimi LisanSI Sahibi tozel ki~inin, ~irket merkezininl~ubesinin Istanbul' dan 
Taksi T~lmaclllgl degerlendirmesi ve -t~mmasl, tasfiye olmasl ve unvanmm degi~mesi durumlarmda, onaylamasma mOteakip ~ 

Elektronik UI~lm YOnetimi 
Lisansl iptal edilir. 

Toplu UI~lm Denetim 
Komisyonunun 

degerlendirmesi ve ~ 
Elektronik UI~lm YOnetimi Lisansl Sahibi 500 adet ve Ozeri t~lmacl Oyeligi olan geryek veya tozel onaylamasma mUteakip 5000 X 

(126) ki~ilerin, t~lmaCI ve yolculara 7124 sabit telefon numarasl Ozerinden hizmet vereeek ~ekilde mO~teri Taksi T~lmaelhgl Sari Taksi A~lh$ Ocreti Bedeli -
hizmetleri bulundurmamasl durumtmda, ceza uygulantr, sOz konusu 

ihlal konusu giderilene kadar 
Elektronik UI~lm YOnctimi 

Lisansl asklya allmr. 
Toplu UI~lm Denetim 

Komisyonunun 
degerlendirmesi ve 

(127) Elektronik U1~lm YOnetimi Lisansl Sahibi tarafmdan Elektronik UI~lm YOnetimi Lisansmm onaylamasma moteakip 5000 X 

vizelenmemesi durumunda, Taksi T~lmaclhgl Sari Taksi A\1lh$ Ucreti Bedeli -
eeza uygulanlT, sOz konusu 

ihlal konusu giderilene kadar 

.r--~ 
Elcktronik UI~lm YOnetimi 

Usansl asklya almlr. , 

( 
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~ ~~~ 
~ Komisyonunun 
~. de~erlendinnesi ve r Elektronik UI~lm YOnetimi Lisansl sahibi ger~ek veya tOzeI ki~iler ile taksi ~lmacIlt~t kapsamtnda onaylamasma mUteakip 5000 X 

(128) sisteme Uye olacak t~tmact ve ~ofbrlere i1i~kin tBB'ye verilen gizlilik taahhUtnamesine uyulmamast Taksi T~tmacth~t San Taksi A~lh~ Dcreti Bedeli 

~ 

~ 

~ 
~ 
~ 
~ 

~ 

:3 
~ 
~ 
~ 

(129) 

(130) 

(131) 

(132) 

(133) 

durumunda, ceza uygulantr, sOz konusu 

Elektronik UI~lm YOnetimi Lisanst Sahibi tarafmdan tBB Toplu U1~lm MUdUrlu~ yevrimi~i 
uygulamalar Uzerinden ~vrimiyi kimlik dO/91llamast yaptlmamt~ ~tmacIlar ve ~ofbrler yalt~ttnlmasl 
durumunda, 

Elektronik UI~tm Yllnetimi Lisansl Sahibi Tuzel ki~ilerin ISO 9001 (Kalite YOnetim Sistemi), ISO 
27001 (Bilgi GUvenli~i YOnetim Sistemi) belgelerinin sUresi doldu~unda yenilenmemesi durumunda, 

Elektronik Ul~lm YOnetimi Lisansl sahibi geryek veya rozel ki~iler tarafmdan, kendi sistemleri 
Uzerinde yapdan seyahatlerJe ilgili, anhk veya periyodik olarak istenilen bilgilerin Istanbul BUyUk~ehir 
Belediyesi ile payl~llmamasl durumunda, 

Elektronik UI~lm YOnetimi Lisansl sahibi ile ~Imacllar arasmda yaptlacak sOzle~me orneklerinin 
Toplu UI~lm Hizmetleri MUdUrlu~ne bildirilmemesi durumunda, 

Elektronik UI~tm y onetimi Lisansl kapsammda takdmasl du~unOlen cihazlarIn (Tablet Taksimetre 
vb.) ~ iyi montajtndan Ilnce istanbul BU~ehir Belediyesinden aray i~i montaj yeri ve cihazlar 
i .. in uygunluk goru~ a1mmamasl durumunda, 

Taksi T~tmacllt~t 

Taksi T~tmacllt~1 

Taksi T~tmacth~t 

Taksi T~tmaclh~1 

Taksi T~lmaclil~t 

iItlai konusu gidcrilene kadar 
Elektronik UI~lm Yllnetimi 

Lisanst ask! a ahmr. 
Topiu UI~lm·Denetim 

Komisyonunun 
de~erlendinnesi ve 

onaylamasma muteakip 
Elektronik Ul~tm YOnetimi 

Lisanst iptal edilir. 
Toplu UI~tm Denetim 

Komisyonunun 
de~erlendinnesi ve 

onaylamasma muteakip 3000 X 
SarI Taksi A~th~ Dcreti Bedeli 

ceza uygulantr, sOz konusu 
iItlai konusu giderilene kadar 
Elektronik UI~tm YOnetimi 

Lisanst askl ya ahmr. 
Topiu UI~lm Denetim 

Komisyonunun 
de~erlendinnesi ve 

onaylamasma mOteakip 5000 X 
SarI Taksi Aytlt~ Dcreti Bedeli 

ceza uygulanlr, sOz konusu 
ihlal konusu giderilene kadar 
Elektronik UI~lm YOnetimi 

LisanSl asktya altntr. 2. Tekrar 
ve sonrasl ihlalinde Elektronik 
U1~tm YOnetimi Lisanst iptal 

edilir. 
Toplu UI~tm Denetim 

Komisyonunun 
de~erlendinnesi ve 

onaylamasma muteakip 5000 X 
SarI Taksi Aylil~ Dcreti Bedeli 

ceza uygulantr, sOz konusu 
iItlal konusu gidcrilene kadar 
Elektronik U1~lm YOnetimi 

Lisansl asklva ailntr. 
Toplu U1~tm Denetim 

Komisyonunun 
de~erlendinnesi ve 

onaylamasma mUteakip 5000 X 
San Taksi A~th~ Dcreti Bedeli 

CC7..a uygulanlT, sOz konusu 
ihlal konusu gidcrilene kadar 
Elektronik UI~tm YOnetimi 

Lisanst askt a altmr. 

1:: Mini~Us T~tmacth19 25 Hi7met Kalite Puam 
(134) Takst Dolmu~ T~lmacth~l K . f . I 

r Taksi T~lmaclh~1 csm tSI uygu antr. 

Servis T~tmacIII~1 
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3 
~ (136) 

~ 

~ , am 

(138) 

~I {139} 
~ 
~ 

~ 

Okul Oncesi egitim, ilkokul ve ortaokul ogrencilerini t~lyan l)grenci servis ara"larmda, rehber 
personelin bulundul1llmamasJ/yah~tJnlmamasl dUl1lmunda, 

T~lmaclhk faaliyeti kapsammda sl)zl~meJi t~lmacl kullandmasl dUl1lmunda, ~Imacl ile sOzle~meli 

Servis T~lmacdlgl 

t~lmacl arasmda yapdacak sl)zle~me ~artlarma uygun olarak Odemelerin dllzenli yapdmamasl I Servis T~lmaclhgl 
durumunda, 

T~lmacmm, alt ~lmacldan kul1lm ve/ya kul1llu~ ile yaptJgl ~Imaclhk sOzle~mesi kapsaml dl~mda 
(AkaryakJt KartJ, Trafik Sigortasl, Kasko, Kravat, GOmlek, Lastik vesaire allml ile ilgili tedarik adresi I Servis T~lmaclhgl 
bazmda zorlama ve yOnlendinne gibi) yaptmmlar istemesi dUl1lmunda, 

Aym okuldan gelen l)grenci taleplerinin (Dcvlet okullarmda kaYlt bl>lgesi iyerisinde olmasl kaydlyla) 
gilzergilh klSltl (yogun trafik bahanesi, t~lma s!lresinin uzamasl ve benzeri nedenler) nedeniyle I Servis T~lmaclhgl 
k~danmak istenmemesi durumunda, 

T~lmaclhk faaliyeti kapsammda; t~lmacl ile sl)zl~meli t~lmaCI arasmda yapdacak sOzl~me 
~artlarma uygun davrandmamasl, YOnerge ve UKOME Kararlarma aykm sOzle~me yapllmasl I Servis T~lmaclhgl 
durumunda, 

50 Hizmet Kalite Puanl 
Kesintisi uygulanlr. ihlal 

Giderilinceye kadar ilgili izin 
Belgesi Asklya almlr. 

Ihtar veriUr. 2.Tekrar 
dUl1lmunda; T~lmaclmn yetki 
belgesine ait grubu 7 giIn arasl 
sUreyle bir alt gruba do~ornlur. 

2.tckrar ve sonrasl tekrarda 
grubu 15 gUn siireyle bir alt 

gl1lba dU~OrnIUr. 

ihtar verilir. 2.Tekrar 
durumunda; T~lmacmm yetki 
belgesine ait gl1lbu 7 gun arasl 
sOreyle bir alt gruba dO~orUlor. 

2.tckrar ve sonrasl tekrarda 
grubu 15 gUn siireyle bir alt 

....S[llba d~ornlor. 
I. ihlalde ihtar verilir. 3 giln 
iyinde ihlalin giderihnernesi 
durumunda iblal giderilene 

kadar ilgili izin belgesi asklya 
ahmr. 2. tekrar ve sonrasmda 

15 gUn siire ile ilgili izin 
bclgesi asklya almlr. thial 

giderilmedigi takdirde ihlal 
giderilinceyc kadar iIgili izin 

belgesi asklya ahmr. 
ihtar vcrilir. 2.Tekrar 

dUl1lmunda; T~lmacmm yetki 
belgesine ait grubu 7 giIn arasl 
sOreyle bir alt gruba dn~nrnIOr. 

2.tekrar ve sonrasl tckrarda 
grubu 15 gUn siireyle bir alt 

gruba dn~Ornlor. 

1. lhlalde ihtar verilir. 7 giln 
iyinde ihlalin giderilmernesi 
durumunda ihlal giderilene 

kadar ilgili izin belgesi asklya 
ahmr. 2. tekrar ve sonrasmda 

20 gUn siire ile ilgili izin 
0-. belgesi asklya ahmr. Mal 
~ giderilmedigi takdirde ihlal 
~ . giderilinceye kadar i1giJi izin 

(140) Ogrenci velilerinden UKOME tarafmdan belirlenen !lcret tarifesi dl~1 !lcret talep edilmesi dUl1lmunda, Servis T~lmacdlgl belgesi askJya allmr. Sl)zle~me 

~ 
Oncesi (teklif ~amasmda) 

t~lma yapdacak aracm veJiye 
bildirilmemesi durumunda ise 

~ ~~~ 
~. 1 uygunsuzluk giderilinceye 
~ kadar aym okuldaki tIlm 

k 
~~~ 

ahmr. , 

d J¥r- ~t4J. Sayfa 14 / 17 
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Kesintisi uygulantr. 

20 Hizmet Kalite Puanl 
Kesintisi uygulamr. 
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~ (141) 

~ 

~ 

~ 
~ 
~ 

~ 
~ 
~ 

(142) 

(143) 

(144) 

(145) 

(146) 

T~lmaclhk faaliyeti kapsammda; ~unacl ile t~man ki§i (ogrenci velisi vb. ki§i)/kurum/kurulu§ 
arasmda yapdacak sOzle§me §art1anna uygun davrandmamasl, YOnerge ve UKOME Kararlarma aykm 
sOzle§me yapdmasl durumunda, 

<;:evrenin kirletilmesi, dikkatsiz aray kullamlarak yayalarm korkutulmasl ya da yayalara rahatslzhk 
verecek (su slyratllmasl vb.) §ekilde aray kullandmasl durumunda, 

T~lma faaliyeti konusulSahip olunan belgenin amacl dl§mda b~ka bir ~Imaclhk faaiiyetinde 
bulunulmasl durumunda, 04< 

<;:ah§ma ROOsatl, GUzergiih izin Belgesi, Toplu T~lma Aracl Kullanlm Belgesi ve benzeri 
b~vurulannda geryege aykm/yanIi!tcl/sahte beige yUklenmesi/ulusai ve/veya sosyal medya araclhgt 
ile kamuoyunun yarulttlmast ve manipUle edilmesiliI SagJtk MUdUrlugu taraflOdan yaptJan testlerde 
usulsiizluk yaptldtglOlO tespit edilmesi durumunda, 

E-TUHiM Sisteminde girilen bilgilerin yanh§ veya eksik beyan edilmesi durumunda, 

tBB Denetim ve YOnetim Merkezi ile Taksi Yonetim Merkezi kapsammda montaj iyin randevu ailmp 
gelinmemesi durumunda, 

Servis T~lmaclhgl 

Minibus T~lmaclhgl 
Taksi Dolmu§ T~lmaclhgl 
Taksi T~lmaclhgl 
Servis T~lmaclhgl 
OtobUs Ta$lmaclhgl 

MinibUs T8§\maclhgl 
Taksi Dolmu§ T~lmaclhgl 
Taksi T~lmaclhgl 
Servis T~lmaclhgt 
OtobUs T~unaclhgl 

MiniMs T8§lmaclhgt 
Taksi Dolmu§ T~tmaclhgl 
Taksi T~unaclhgl 
Servis T~tmacthgl 
OtoMs T8§lmaclhgt 

MinibUs T~unaclhgl 
Taksi Dolmu§ T~lmacthgt 
Taksi T~tmacthgl 
Servis Ta~lmaclhgl 

MinibUs T~tmaclhgt 
Taksi Dolmu§ T~lmaclhgl 
Taksi T8§lmaclhgt 
Servis T8§lmacthgl 

1. Ihlalde ihtar verilir. 7 gOn 
iyinde iblalin giderilmemesi 
durumunda iblal giderilene 

kadar ilgili izin belgesi asklya 
ahmr. 2. tekrar ve sonrasmda 7 
gUn siireyle ilgili izin belgesi 

askIya ahmT. Ihlal 
giderilmedigi takdirde ihlal 

giderilinceye kadar ilgili izin 
belgesi asklya almlf. T~lma 

yapdacak aracm veliye 
bildirilmemesi durumunda ise 

iJgili gcryek/tOZCI ki§inin 
uygunsuzluk giderilinceye 
kadar aym okuldaki Wm 

gOzcrgiih Belgeleri asklya 
ahmT. 

5 Hizmct KaHte Puanl Kesintisi 
uygulanlr. 

1. ihlalde; 60 gUn boyunca ilgili 
beige askIya ahnarak sUre 

boyunca ilgili beige tiiriinde 
yeni bir beige diizenlenmez. 
OtoMs ~Imactlanna 400 

indirimli Istanbulkart bedeli 
uygulanlr. 

2. ve sonrasl ihlallerde ilgili 
bclge tiiriine ait tUm belgeler 
iptal edilerek 2 yd boyunca 

hcrhangi bir ~Imaclhk WrUne 
ait beige diizenlenmez. 

IIgili b8§vuru iptal edilerek 180 
gOn boyunca b~vurusu 

ahnmaz. Aynca ilgili ki§inin 
t~tmacdlk1a ilgili Wm belgeleri 
180 gUn boyunca asktya ahmr. 

OtobUs ~Imacdarma 1000 
indirimli tstanbulkart bedeli 

uygulanlr ve servisten 
menedilir. 

Bilgiler dogrulanmcaya kadar 
ilgili izin belgesi asklya ahmr. 

I . ihlalde ihtar verilir. 3 giin 
iyerisinde ihlalin giderilmemesi 

durumunda iblal giderilene 
kadar ilgili izin belgesi askIya 

allmr. 

2ID Hizmet Kalite Puanl 
Kesintisi uygulanlf. 

I . ihlalde Toplu T~lma Aracl 
Kullanun Belgesi 180 gUn sUre 
ile asklya alIOIr. 2.ihlalde Toplu 
T~IrOa Aracl Kullanlm Belgesi 

2 yd boyunca asklya ahnrr. 
3.ihlalde §otbre bir daha Toplu 
T~lma Aracl Kullanlm Belgesi 

diizenlenmez. 

IIgili b8§vuru iptal edilerek 180 
gOn boyunca b8§vurusu 

ahnmaz. Aynca ilgiJi ki§inin 
t~unacthkla ilgiIi tUm belge1eri 
180 gUn boyunca asklya almlr. 
2 ihlalde ilgili Toplu T~lma 
AraCl Kullamm Belgesi iptal 

edilir. 

Bilgiler dogrulanmcaya kadar 
Toplu T~tma Aract Kullantm 

Belgesi asklya a1tmr. 

20 Hizmet Kalite Puanl 
Kesintisi Uygu.lanlr. 

Mini~Us T~lmacthgt Montaj randevusuna gelene " 

~ 
'14'n Taksl Dolmu§ T~lmaclhgl kad'l T' . bel I . k 20 Hizmet Kahte Puanl 

, ~ Taksi T~unaclhgl ar I gl \ IZ\~ ge en as Iya Kesintisi Uygulanlr. 
Servis T ImaCl li6\ a Imr. 

e --J2f ~~ fo45 Sayfa 15 / 17 



.. ~ 

~ 
---~---~ - - ------- . ~ ------ - --- - -- - - --- --- - - --- - ---- -

Ogrencilerin can gOvenli~ini tehlikeye sokacak ~ekilde servis i~letmecili~i yapdmasl (Aracl 
l.ihlalde I yd sure ile ilgiJi 

(148) kilitleyerek o~encileri arayta tek b~lanna buakmak, O~ncileri arar;: ir;:inde unutmak vb.) Servis T~lmaclh~1 
araca ait t~lt kartl asklya allmr. T oplu T~lma Araci Ktdlanlm 

of 2 ihlaIde ilgili araca ait ~It Belgesi iptal edilir. 

\ 
durumunda, 

kartJ iptal edilir 

(149) Taksimetrede yazdi bedelin Taksi Yonetim Merkezi sisteminde (ltaksi) kasten de~i~tirilmesi 
Taksi T~unacIIl~1 

25 Hizmet Kalite Puanl 
durumunda, - Kesintisi Uygulanlr. 

Minibos T~lmaclh~1 
I. ihIalde 20 gUn siire ile Toplu .. T~una Araci Kullanlm Belgesi 

I"'- (150) $ehrin Turizm imajml zedeleyecek faaliyette bulunulmasl ve yolcu ser;:ilmesi durumunda, 
Taksi Dolmu~ T~lmaclh~1 10 gUn boyunca i1gili izin 

asklya aIlmr. 2 ihlalde ilgili 
Taksi T~lmaclh~l belgesi asklya alrnlr. 

Toplu T~lma Aracl Kullanlm 
Servis T~lmaclh~1 

Bebtesi iptal edilir. 
Denetim birimine-noktasma 

-4< 
Denetim birimine-noktasma gelene kadar ilgili Toplu 

MinibOs T~lmaclh~1 
gelene kadar i1gili izin belgesi T~lma AraCI Kullanlm Belgesi 

asklya aIlmr. 2. Tekrar ve asklya ahmr. 2. Tekrar ve 
Denetimden ka9dmasl durumunda, Taksi Dolmu~ T~lmactll~ sonrasmda ilgili izin belgesi sonrasmda ilgili izin belgesi . (151) Taksi T~lmaClh~1 

asklya aImarak denetim asklya ahnarak denetim 

7 
Servis T~lmaclh~1 

birimine-noktasma gelinse dahi birimine-noktasma gelinse dahi 
OtobOs T~lmactll~1 

7 gUn siire ilc ilgili izin belgesi 7 gUn siire ile ilgili Toplu 
asklya allmr. T~lma Araci Kullanun Belgesi 

asklya ahmr. 
20 Hizmet Kalite Puanl 

Minibos T~lmaclh~l Kesintisi uygulanlr. Otobos 
Karayollan Trafik YOnetmeligince veya UKOME Karanyla belirlcnen koltuk saYlsmdan fazla yolcu Taksi Dolmu~ T~lmaclh~l t~lmacllanna 200 indirimli 

20 Hizmet Kalite Puanl (152) t~mmasl durumunda Taksi T~unaclh~l Istanbulkart bcdeli uygulanu. 
Kesintisi Uygulanlr. 

Servis T~lmaclh~1 T~lt uygun haIe getirilene 

g 
Otobos T~lmaclh~1 kadar izin bclgesi geyersiz 

saYlhr/servisten menedilir. 

(153) Umuma ar;:lk taksi duraklannda sua beklenilmemesi, dOzenin boztdmasl durumunda, Taksi T~lmaclh~1 
35 Hizmet Kalite Puanl - Kesintisi Uygulanlf. 

MinibOS T~lmaclh~1 

T~lmaclhk faaIiycti esnasmda bitki ve hayvanlara zarar verilmesi veya OIOmlerine neden olunmasl Taksi Dolmu~ T~lmaclh~1 
10 Hizmet Kalite Puanl SO Hizmet Kalite Puanl (154) durumunda, Taksi T~unaclh~l 

Kesintisi Uygulanlf. Kesintisi Uygulanlf. 
Servis T~lmaclh~1 ~ 
OtobOs T~lmaclhgl 

(155) Servis aracl ir;:inde O~encilere ~ofl)r ya da rehber personel tarafmdan hakaret edilmesi durumunda, Servis T~lmaelh~1 
20 Hizmet KaHte Puanl SO Hizmet Kalite Puanl 

Kesintisi Uygulanlr. Kesintisi Uygulanlf. 
l.ihlaIde Toplu T~lma Araci 

SO Hi7Jllet KaHte Puanl 
Kul\anlm Belgesi 90 gUn sOre 

~ Servis araCI ir;:inde o~eneilere ~ofl)r ya da rehber personel tarafmdan ~iddet uygulanmasl durumunda, Servis T~lmaclh~1 
Kesintisi uygulanlf. 

ile asklya ahmr. 2. Ihlalde 
Toplu T~lma Arael Kullanlm 

Belgesi siiresiz iptal edilir. 

MinibUs T~lmaelh~l 
11k ihlaIde 10 gUn, ikinei ihIalde 

Taksi Dolmu~ T~lmaclh~1 
IS gUn ve sonrasl ihlaIde 30 

(157) sOrOco belgesine sahip olmayan veya sOrOco belgesi herhangi bir sebeple geri aIman ~ofl)r 
Taksi T~unaclh~1 

gOn sOre ile i1gili Izin Belgesi so Hizmet Kalite Puanl 
r;:ah~urmasl/~ofl)rOn r;:ah~masl durumunda, asklya ahmr. Otobos Kesintisi uygulanlr. I 

Servis T~lmaclh~1 
t~lmacdanna 1000 indirimli 

OtobOs T~lmaclh~1 
istanbulkart bede\i uygulanlr. 

l. thlalde IS gOn sOre ile ihtar 
IIgili b~vuru iptal edilerek 30 

Minibos T~lmaclh~1 verilir. 2. ihlalde i1gili b~vuru 
gOn boyunca b~vurusu 

<;:aIl~ma Ruhsatt, GOzergah tzin Belgesi, Toplu T~lma Araci Kullanlm Belgesi ve benzeri Taksi Dolmu~ T~lmaedl~1 iptal cdilerek 30 gUn boyunea 
ahnmaz. Aynca ilgili ki~inin 

(158) Taksi T~lmaClh~1 b~vurusu a1mmaz. Aynca ilgili 
t~lmaClhkla i1gili tOm belgeleri 

b~vurularmda mOkerrer belgenin birden fazla mOracaat iyin yanduci ~ek.ilde yokIenmesi durumunda, 
Servis T~lmaelh~1 ki~inin t~lmaclhkla ilgili tOm 

30 gOn boyunca asklya ahmr. 2 

~ 
Otobos T~lmacdl~1 bclgeleri 30 gUn boyunca 

ihlalde ilgili Toplu T~lma 

asklya aIlmr. 
Araci Kullanlm Belgesi iptal I 

edilir. , 

--< <~ ...oJ L "':l I (l-L /J 4C;; "'\ 
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11k Ihlalde 2 gUn sUre ile ilgili • 

9 

, 
T~ltlarda bulunmasl wrunlu Toplu U1~lm Denetim ve Y~netimrraksi Y~netim Merkeziyle 

izin belgesi asklya almlr. 
Minibos T~lrnaedl~1 lkinci ihlalde 5 gUn, iiQUncii ve l.iblalde Toplu T~lma AraCI 

uyumlanrnl~ cihazlann ve Arar; Kamera sisterninin; kameranm OnOnO kapatmak, kablo veya cihaza 
Taksi Dolrnu~ T~lmaclh~1 sonrasl ihiallerde ise 7 gUn sUre KulIanlrn Belgesi 15 giin siire 

~ (159) miidabalede bulwunak, cihazm izinsiz yerini de~i~tirmek, cihaza SIVI rnadde d~kolerek r;ah~amaz hale 
Taksi T~lmaclh~1 ile iJgili izin belgesi asklya ile askIya ahmr. 2. Ihlalde , getirrnek, sigortasml sOkmek, sisteme ait elektrik sistemine ek yaprnak, servis tarafmdan yapl~tInlan Servis T~lrnaclhgl ahmr Toplu T~lma Arael KuIlanlm 

kablo rniihiir etiketlerinin izinsiz miidabale etrnek vb. y~ntemler suretiyle kIsmen veya tamamen 
Otobiis T~lmaclhgl OtobOs t~lmacdarma 200 Belgesi siiresiz iptal edilir. 

r;ah~tmlmamasl dururnunda. indirirnli istanbulkart bedeli , 

* 
uy~lanlr. 

Minibos T~lrnaclhgl 10 Hizmet Kalite Puanl 
Seyir esnasmda arar; kullanlml dl~mda farkh bir me~guliyet ir;inde olrnak (Mesaj yazmak, oyun 

Taksi Dolmu~ T~lmaclhgl Kesintisi uygulanlr. OtobOs 10 Hizrnet Kalite Puanl 
(160) oynarnak, gazete ve benzeri okumak), 

Taksi T~lmaclhg. 
t~lmactlanna 200 indirimli Kesintisi uygulamr. 

Servis T~lmaclhgl lstanbulkart bedeli uygulanlr. 
OtobOs T~lmacIllgl 

MinibOs T~lmaclh~1 10 Hizmet Kalite Puanl 
Taksi Dolmu~ T~lmaelhgl Kcsintisi uygulanlf. OtobOs 5 Hizrnct KaIite Puarn Kesintisi (161) Seyir esnasmda radyo, teyp ve benzeri cihazlan dinlemek veya izlemek, Taksi T~lrnaelhgl 

t~lmacllarma 100 indirimli uygulanlr. 
Servis T~lrnaclhgl Istanbul kart bedeli uygulanlr. 
OtobOs T~II11iICfh f> 1 

2. 

Minibos T~lmaclh~1 10 Hizrnet Kalite Puanl 
Cumhurb~kanl, TBMM B~kanl, T.C. HOkOmet Oyeleri BOyok~ehir belediye b~kanh~1 ve 

Taksi Dolrnu~ T~lrnaclh~1 Kesintisi uygulanlr. Otobos Toplu T~lma Arael KulIanlm (162) yiineticilerine herbangi bir ~ekilde hakarette bulunrnak, Taksi T~lmaclh~1 
t~unacdarmm ruhsatl iptal Belgesi siiresiz iptal edilir. 

Servis T~lrnaclhgl 
OtobOs T~lmaclhgl 

edilir. 

Otobos ~Irnaciiarma 200 

(163) Planlanan veya ek seferi mazeretsiz olarak tamamlamamak, OtoMs T~lmaclhgl 
indirimli lstanbulkart bedeli 

uygulanlr ve servisten -
rnenedilir. 

OtobOs ~Imactlanna 50 

(164) Arar;ta r;e~itli ir; veya dl~ aparat ya da aksesuar bulundurmak, OtobOs T~lrnaelhgl 
indirimli lstanbulkart bedcli 5 Hizrnet Kalite Puanl Kesintisi 

uygulamr ve servis ten uygulanlr. 
menedilir. 

OtobOs ~Irnacdarma 200 

~ 
(165) tzinsiz reklam veya afi~ uygulamasl yaprnak, Otobiis T~lrnaclhg. 

indirirnli lstanbulkart bedeIi 
uygulanlr ve servisten -

menedilir. 
OtoMs t~lmaciiarma 100 

(166) Arar; ir;i veya dl~mm kurumsal kimli~ uygun olmamasl, OtobOs T~unaclh~1 
indirimli istanbulkart bedeH 

uygulanlr ve servisten -
menedilir. 

Indirimli Istanbulkart Bedell: UKOME tarafindan "lETT Otobasleri, TUnel, Nostaljik Tramvay. Ozel Halk Olobiisleri ve Rayll Sistemler" is:in belirlenen indirimli eleklronik Met bedelini ifade eder. 
·Servis ta$lmaclllgmda amaCI dl$mda leullanllan ta$ltlar. el degi§lirmi§ olsa dahi §ase numaralan belirlenerek lBB Toplu Ula§lm E-ruhsal sislemi iJzerinden «Turizm Yolcu Ta§lmacillgi Belgesi dUzenlenemezl> ibaresi eklenir ve bu Ia§lliar kara listeye almlr. 
Toplu Ula$lm Hizmetleri MiidiirlUga tarafmdan ta§lInaClilk yapilmasl is:in ta§lmacl ve §ojlJr/ere aras: tiirline gore djjzenlenen C;ail§ma Ruhsamamesi, Giizergah Kullamm lzin Belges;, Toplu Ta§lma AraCl Kullamm Belgesi ve benzeri belgeler. iizerindeki 
bilgiler (ta§,macI, aras: vb.) veya i/gili beige iizer;ndeki kare kodun oleutulmasl sonucu gOriilebilen <;evrim;s:; bilgilerinin (ta$lmaCI, $ofor, aral' vb.) yapllan denetimlerde dogrulanmasl (ornegin ;zin belgesinde yer alan §ofor bilgileri ile denetimde tespit edilen 
§oforlin e#e§mesi vb.) durumunda ge<;erlidir. Aksi durumda bahsi ge<;en belgeler gefersiz olarak degerlendirileceklir. 
Denetimfaaliyeti esnasmda bahsi gefen belgeler fBB Denetim Ekipleri, Emniyet Mildiirlfiga. Beled;ye Zab,tas, veya Jandanna Komutanl,g, eklplerine sunulmak zorunda olup ilgili izin belgeleri azerinde "Bu belgeyi ve aras:ta tammll gilncel ve ges:erli §oj/Jr 
bilgiler;n; sorgulamak i('in illtfon karekodu oleutunllz. Ara(,la, sorgu SOIlUCllna gore bu s:alr§ma ruhsatma tammll olmayan §ofor bulunmasl durumundo bu belgege~ersizdir. " ibareleri uyarr amas:1r yer alacala". 
1. ve 2. Maddedeki hususlarla llgi/;; Toplu Ula§lm Denetim ve YOnetim Merkezi Kamera Kaydl [kullantm esnasrndaj tespit yapllmasl durumunda do yaptmm uygulamr. 
48. Madde; ilk ihlalde karut olmamasI durumunda ihtar uygularur. 
115. Madde; yapllan denetim sonucu ruhsat sahib; ki§i larafmdon fBB Denetim ve Y6netim Merkezine dogrudan miiracaat yapllana kadar ilgili yaptmm uygulamr. 
138. Madde; Af;;;'~ Kararlarma gore talep eden ogrencilerin ta$mma talebi kar§llanmak zorundadlr. Ancak bazl gUzergtihlarda dokuz kqiden az ogrenci olmasl durumunda maliyetlerin ta§lmaclya ek yak getirdiginden dolaYI ta§lma hizmetinin 
I'apllabilmesi i . n, (j ~renci /I 'safe ficrelinin ~ofor har;, dokuz ki$i iizerinden hesaplanarak mevcut tafman lJ;?renci SaYISma boliinerek iicretlendirileceklir. 

J 
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iSTANBUL iLi ~EHiR i<;i ULA~IMINDA TicARi TA~IT VE TOPLUIYUK 
TA~IMA ARACI ~OFORLERiNiN SAGLIK ~ARTLARI ve BUNLARIN TARAMA ve 

MUAYENELERiNE DAiR YONERGE 

AMA<; 
Madde 1-

BiRiNci BOLUM 
Ama~, Kapsam ve Dayanak 

(1) Bu yonergenin amaCI istanbul iIi ~ehir i9i ul~lmmda ticari t~lt ve toplu/yUk ta~lma araCl 
~ofdrii olarak gorev yapanlarm ta~lmasl gereken saghk ~artlan ile muayenelerine dair usul 
ve esaslarl belirlemektir. 

Kapsam 
MADDE2-
(1) Bu yonerge hUkiimleri, istanbul iii ~ehir i9i ul~lmmda ticari ta~lt ve toplu/yUk t~lma araCl 

~ofdrii olarak gorev yapanlarm saghk ~artlan ve muayeneleri ile ilgili hususlan kapsar. 

Dayanak 
MADDE3-
(1) Bu yonerge; 5216 saYlh BiiyUk~ehir Belediyesi Kanunu'nun 7. ve 9. Maddeleri ve 1593 

saYlh Umumi HlfZ1ss1hha Kanunu'na dayamlarak haZ1rlamru~trr. 

iKiNCi BOLUM 
istanbul iii ~ehir i~i Ula~lmlDda Ticari Ta~lt ve ToplulYiik Ta~lma AraCl ~ororii Olarak 
Gorev YapanlarlD Ta~lmasl Gereken Saghk ~artlarl iIe Muayenelerine iIi~kin Esaslar 

Genel Sagbk Muayenesi 
MADDE4-
(1) istanbul iIi ~ehir i9i ula~lmmda ticari ta~lt ve toplu/yUk Ta~Ima araCl ~ofdrii olarak gorev 

yapanlarm muayeneleri; istanbul Biiyiik~ehir Belediyesi ile istanbul il Saghk Miidiirliigu 
tarafmdan belirlenen saghk tesislerinde gorevli tabip veya uzman tabip tarafmdan bu 
Yonerge hUkiimlerine gore yaplhr ve saghk raporu dUzenlenir. 

(2) Muayene oncesinde ~ofdriin genel saghk durumuna i1i~kin yazdI beyanl ahmr ve bu beyan 
esas almarak genel sistemik muayenesi ve gerekli tetkikleri yaplhr. 

(3) Ki~inin saghk beyam ve yapIlan genel sistemik muayene ve tetkiklere gore ticari ta~lt 
ve/veya toplu/yUk ta~lma araC! ~ofdrii olmaya engel hali olmayanlara muayeneyi yapan 
tabip tarafmdan uygun rapor verilir. 

(4) Ki~inin saghk beyanl ve yapllan genel muayeneye gore belirli uzmanllk bran~larmda daha 
detayh tetkik ve muayeneye IUzum goriilen ~ofdriin muayene bulgulan ve sevke neden olan 
uzmanllk muayenesi hari9 ticari ta~lt ve/veya toplu/yUk ta~Ima araCl ~ofdrii olmaya 
elveri~lilik durumu saghk raporunda belirtilir ve ilgili uzman tabip/tabiplere gonderilir. 
ilgili uzman tabip/tabipler tarafmdan ~ofdr/~ofdr adaYlmn muayenesi yapllarak saghk 
raporu veriIir. Bu durumda, ilk muayene sonucunu gosteren saghk raporu ve uzman ~ 
tabip/tabipler tarafmdan diizenlenecek saghk raporu birlikte gegerlidir. 

(5) Ki~inin saghk beyam, yaptlan genel muayene ve/veya bran~ uzmanl muayenesi, yapllan 
tetkikleri neticesinde ticari ta~lt ve/veya toplu/yiik t~lma araCl ~of6rii olmaya elveri~li 
bulunmayan ki~ilerin istanbul iIi ~ehir i9i ula~lmmda ticari ta~lt ve toplu/yUk ta~lma araCl I If'. lofilrU olarak gorev yapmalanna miisaade edilmez. ~ 

~ ,~/ 0~ ·~ /~ (1/4) ~ 1,1' 
. (f) ~ ~ ~ (1v;$t1 ~J7'1 ~ P k 
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(6) Verilen saghk raporlanrnn gegerlilik siiresi azami 2 Yll olup, yapIlacak genel muayene veya 
bran~ uzmarn muayenesi neticesinde hekim ilgili ki~inin daha slk arahklarla takibine karar 
verebilir. Ki~inin saglIk degerlendirmesi sonucunda verilecek saghk raporunun ge9er1ilik 
siiresi raporda belirtilir. Raporda belirtilen bu siirenin sonunda ticari ta~lt ve/veya toplulyiik 
tTa~lma araCI ~of6riinOO, bu gorevine devam edebilmesi i9in saghk muayenesini yenilemesi 
zorunludur. 

(7) Ki~inin, adma dilzenlenen rapora itiraz hakkl vardlr. Rapora itiraz, il saghk mudiirlugiine 
yaplhr. it saghk mudiirlUgu raporun olumsuz olmasma neden olan tarnya gore ki~iyi, ilgili 
bran~/bran~larda uger uzmanm bulundugu hastaneye sevk eder. Kurul tarafmdan 
diizenlenen raporda belirtilen karara gore i~lem yapIlIr. 

Alkol ve Psikotrop Madde Kullammma Yonelik Muayene ve Taramalar 
MADDES-
(1) Ticari ta~lt ve/veya toplulytik ta~lma araCI ~of6ru olmak i9in yapIlan ilk b~vuru/Toplu-Yiik 

T~lma araCl kullantm belgesi yenilemeliBB tarafmdan talep edilmesi durumlarmda 
ki~ilerin psikotrop madde kullarnmma yonelik test yaptIrmasl zorunludur. 

(2) Ticari ta~lt ve/veya toplulyUk ta~lma araCI ~of6ru olarak yetki verilen (Ge9erli Toplu/Yiik 
Ta~lffia Aracl Kullarnm Belgesi sahibi ki~i) tUm ki~ilerden aynca rastgele belirlenecek 
tarihlerde psikotrop madde kullarnml a91smdan tetkik yaptIrmalarl talep edilebilir. 

(3) Ki~ilere tetkik yaptuacaklarl goo, saat ve yer ile ilgili bildirim ba~vuru esnasmda vermi~ 
olduklan ileti~im bilgilerine istanbul BuyUk~ehir Belediyesi tarafmdan geli~tirilecek sistem 
tarafmdan gonderilecek otomatik SMS / otomatik sesli yarnt sistemi aramasl / 9agn merkezi 
aramaSl araclhgl ile yapIlu. 

(4) Ki~inin belirtilen gUn ve saatte numune vermeye gitmesi zorunlu olup, gitmeyen ve gegerli 
bir mazeret ibraz edemeyenlerin ticari ta~lt ve/veya toplulyiik ta~lffia araCI ~of6ru olma 
yetkisi (Toplu/YUk Ta~lma Aracl KullanIm Belgesi) istanbul BuyUk~ehir Belediyesi 
tarafmdan asktya almu. 

(5) Numune vermeye gitmemesine dair ge9erli mazeret ibraz edenlere yine rastgele 
belirlenecek bir ba~ka tarihte randevu verilir ve ki~iye 3 'OOcu flkrada belirtilen yontem veya 
yontemlerle tekrar bildirimde bulunulur. ikinci randevuya da gidilmedigi takdirde ticari 
ta~lt ve/veya toplulyiik ta~lma araCI ~of6rii olma yetkisi (ToplulYUk Ta~lma Arac! Kullanlm 
Belgesi) istanbul BuyUk~ehir Belediyesi tarafmdan asktya almabilir veya tiimiiyle iptal 
edilebilir. 

(6) Her ne sebeple olsun taramaya gitmeyen ki~iler makul ~upheli kabul edilerek haklarmda 
yasal ve/veya idari i~lem ba~latIlabilir. 

(7) Psikotrop madde kullanlffima yonelik tetkiklerin yaptmlacagl saghk tesisleri istanbul 
BuyUk~ehir Belediyesi ve istanbul it Saghk MUdiirlugu tarafmdan ortakla~a belirlenir. 
Belirlenmi~ olan bu saghk tesisleri haricinde yaptmlacak olan test ve tetkikler gegerli kabul 
edilmez. 

(8) Ki~inin ticari ta~lt ve/veya toplulyiik ~lma .aracl ~of6rii (ToplulYUk Ta~lffia Aracl 
Kullarnm Belgesi sahibi) olmak i9in b~vuruda bulunmu~ olmasl ve/veya halihaztrda 
toplulyiik ta~lma Araci Kullanlm Belgesine sahip olmasl durumu; bu yonergede belirtilmi~ 
olan alkol ve psikotrop madde kullarnmma yonelik gerekli tarama ve muayeneleri 
yaptIrmaYI; ba~vuru esnasmda belirtmi~ oldugu istanbul BuyUk~ehir Belediyesine kaYlth "'. 1.:1 
cep telefonu numarasma SMS / sesli yarnt sistemi aramasl / 9agn merkezi aramasl vasltasl .~ 
ile yapIlacak bildirimler dogrultusunda istanbul BuyUk~ehir Belediyesi tarafmdan rastgele ~ 
olarak belirlenecek tarih ve saatlere uygun olarak belirlenmi~ sagllk kurulu~unda tarama 
testlerini yaptIrmayl; ilgili davet ve bildirimin tarafma en erken tarama saatinden 24 saat 
once bildirilecegini anladlgml ve kabul ettigini; rutin, rastgele ve kolluk kuvvetleri /¢ 
tarafmdan yapIlabilecek olasl yol kenan denetimlerinde alkol ve madde kullarnmmm tespiti 
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maksadlyla tarafmdan istenebilecek tiim numune ve biyolojik materyalleri (kan, tiikiiriik, 
idrar, sa~, tImak vb.) vermeyi; rutin, rastgele ve kolluk kuvvetleri tarafmdan yapllabilecek 
olasl yol kenarl denetimlerinde belirlenmi~ zamanda saghk kurulu~una ba~vurmadIgI yahut 
tarama testlerini yaptIrmayl kabul etmedigi takdirde ToplulYiik Ta~Ima AracI KullanIm 
Belgesinin iptal edilebilecegini ve hakkmda yasal i~lem ba~latIlabilecegini; tarama 
testlerinin sonucuna gore saghk personeli, belediye yetkilileri, kolluk kuvvetleri ve yasal 
merciler tarafmdan tarafma bildirilecek olan tiim i~ ve i~lemleri eksiksiz olarak yerine 
getirecegini, aksi takdirde ToplulYiik Ta~Ima AracI Kullarnm Belgesinin iptal 
edilebilecegini ve hakkmda yasal i~lem ba~latIlabilecegini; ba~vuru esnasmda belirtmi~ 
oldugu ve istanbul Biiyiik~ehir Belediyesine kaYlth ileti~im bilgilerinin dogru ve eksiksiz 
oldugunu, adresi ve cep telefonu bilgilerinde degi~iklik olmasl durumunda degi~ikligi 1 gUn 
i~erisinde istanbul Buyiik~ehir Belediyesinin ilgili birimine bildirecegini; aksi takdirde 
ba~vuru esnasmda belirtmi~ oldugu ve istanbul Buyiik~ehir Belediyesine kaYlth ileti~im 
bilgileri kanallyla yapIlacak tUm bildirimlerin ve tarama testine gitme davetlerinin tarafma 
yapIlml~ olarak kabul edilecegini kabul ve taahhut ettigi anlamIru ~lmaktadu. 

Alkol ve Psikotrop Madde Kullammma Yonelik Muayene ve Tarama Sonu~larmm 
Degerlendirmesi 
MADDE6-
(1) Taramasl yapl1ml~ ve sonucu negatif ~lkanlar yeniden rastgele tarama havuzuna dahil edilir. 

Bu ki~iler herhangi bir zaman smulamasl olmakslzm yeniden taramaya ~agnlabilir. 
(2) Taramasl yapllml~ ve sonucu pozitif ylkanlann 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 yIktlW 

takdirde ki~i AMA TEM' lerde degerlendirmeye yagnhr ve ki~inin madde kullanImma dair 
kesin kanaat AMATEM degerlendirmesi sonraSl verilir. 

(4) AMATEM degerlendirmesi sonucu madde kullanIml bulgularl sabit goriilen ki~iler tedavi 
olmaYI kabul ederlerse tedavileri ba~larnr ve tedavi siireci boyunca ticari ta~lt ve/veya 
toplulyiik ta~Ima araCl ~of6rii olma yetkileri (Toplu/Yiik T~Ima Aracl Kullarum Belgesi) 
askiya ahrur. 

(5) Ki~inin tedaviye uyumu neticesinde tedavinin ba~arl ile tamamlandlgl kanaati hasIl 
oldugunda ki~i bir yll sfuesince ayda birden az olmayacak slkhklarla izleme ahmr, bir 
Ylisonunda sfuece uyum gosterdigi ve madde kullarnmma devam etmedigi belgelendigi 
takdirde yeniden yetki alabilir (Toplu/Yiik T~lma Aracl KullanIm Belgesi) ancak en az bir 
YII daha 3 ayda bir rutin ve saghk kurum ve kurulu~u tarafmdan belirlenecek slkhklarla 
rastgele olmak fizere izlemi devam eder. 

(6) ikinci yIlsonunda sfuece uyum gosterdigi ve madde kullarnffil olmadlgl belgelendigi 
takdirde en az 6 ayda bir sua gelecek ~ekilde yeniden rastgele tarama havuzuna dahil edilir. 

(7) iki yIlhk izlem sfirecinin herhangi bir safhasmda yahut iki yllsonundaki rastgele taramalarda 
yeniden madde kullarnml tespit edilenler yahut sfuece uyum gostermeyenlerin yetkileri 
(Toplu/Yiik Ta~lma Aracl KullanIm Belgesi) kallCl olarak iptal edilir ve bu ki~iler tekrar 
yetki belgesi (Toplu/Yiik T~Ima Aracl KullanIm Belgesi) talebinde bulunamazlar. 

(8) AMATEM' e b~vurmayanlar yahut ba~vurup tedavi sfuecini kabul etmeyen ki~ilerin 
yetkileri (Toplu/Yiik Ta~lma Aracl Kullarnm Belgesi) ivedilikle iptal edilir aynca bu ki~iler 
hakklnda konu ile ilgili yasalar ve diger mevzuat yeryevesinde gerekli diger yasal sfueyler 
ivedilikle ba~latIhr. 

(9) Tarama testi pozitif, dogrulama testi negatif ylkanlann degerlendirmesi AMA TEM 
tarafmdan yaplhr, yapIlacak olan AMA TEM degerlendirmesinde hasIl olacak kanaat v~ H'" 

klinisyenin kararma gore hareket edilir. Bu a~amada klinisyen test tekran yahut yakmdan \}MIl. 

/ . 
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kesin olarak kabul edebilir. Ki~i klinisyen kararma ve belirlenen siirece uyum gosterdigi 
takdirde hakkmda kesin karar verilene yetki (TopluNiik Ta~lffia Aracl Kullamm Belgesi) 
iptali yapllmaz. 

(10) Yukarlda belirtilen tUm flkralardaki i~ ve i~lemler yalruzca istanbul Biiyiik~ehir Belediyesi 
ve istanbul il Saghk Miidiirliigu tarafmdan ortakl~a belirlenen saghk tesislerinde 
yaptmlabilir. Belirlenmi~ olan bu saghk tesisieri haricinde yaptmlacak olan i~lem1er gec;erli 
kabul edilmez. 

Diizenleme yetkisi 
MADDE7-

u«;tJNcu BOLUM 
«;e~itli Hiikiimler 

(1) istanbul Biiyiik~ehir Belediyesi bu Yonergenin uygulanmasml sagiamak iizere; usul ve 
esaslar geli~tirmek, i~ ve i~lemlerin gerc;ekIe~tirilmesini ve takibini sagiamak maksadl 
kllavuzlar, formlar, elektronik sistemler olu~turmak vb. her tiirlii alt diizenIeyici i~lem 
yapmaya yetkilidir. 

Ucretlendirme 
MADDES-
(1) Bu yonergede belirtilmi~ oIan; genel saghk muayeneleri ile alkol ve psikotrop madde 

kullammma yonelik muayene ve taramalar esnasmda gerc;ekle~tirilecek olan tUm hekim 
ve/veya uzman hekim muayeneleri ile yapIlacak olan testierle ilgili tiim masraf ve odemeler 
ki~inin kendisi tarafmdan kar~llanlf. 

Yiiriirliik 
MADDE9-
(1) Bu Yonerge 17.09.2018 tarihinde yiiriirliige girer. Ancak sistem aityaplslrun saglanmasma 

gore iBB Toplu Ula~lm Hizmetleri MiidiirIiigii internet sitesi tuhim.ibb.gov.tr web 
adresinden duyurulmasl ~artlyla bu tarih degi~tirilebilir. 

Yiiriitme 
MADDE 10-
(1) Bu Yonerge hiikiimierini istanbul Biiyiik~ehir Belediyesi yiiriitiir. 


