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UKOME, istanbul Biiyii~ehir Belediye Ba~kanhgl Genel Sekreter Sn. Can Akm 4:;AGLAR Ba~kanhglDda 

18.05.2022 giin ve saat 14:30'da giindemindeki konulan gorii~mek flzere toplandl. 

Ugi: a) 26.11.2021 Tarih ve 2021/10-15 SaYlh UKOME Karan 

b) 12.05.2022 Tarih ve 2022/6-1 SayIlI UKOME Alt Komisyon Toplantlsl 

c) 16.05.2022 OTis ve OHO Ta~lmaclhgl Yonergesi Alt Komisyon Toplantlsl 

t;) Toplu Ula~tm Hizmetler MiidUrlUgtiniin 17.05.2022 tarih ve 4842 saYlh yazlsl, 

TEKLiF: Ozel Ta~lmaclhk i~letim Sistemi Yonergesi (OTiS) teklifi. 

TOPLU ULA$IM HizMETLERi MiIDiiRLUGU RAPORU: 

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

ilgi (a) UKOME Karan dogrultusunda; istanbul Biiyiik~ehir Belediyesi slmrlan i9inde Ozel Ta~lmaclhk i~letim 

Sistemi kapsammda yapdacak toplu ta~lmaclhk hizmetinin, amaca uygun, planh, programh, etkin, verimli ve uyum 

i9inde gergekle~tirilmesini saglayacak ~ekilde hizmet perfonnansmm artmlmasma yonelik yonetim ve denetimine i1i~kin 

usul ve esaslarl diizenlemek amaclyla Ozel Ta~lmaclhk i~letim Sistemi Yonergesi hazlrlanml~ olup UKOME tarafindan 

konunun UKOME iiyelerinden olu~acak bir Alt Komisyon tarafmdan gorii~iiliip degerlendirildikten soma yeniden 

UKOME gUndemine getirilmesine oybirligi ile karar verilmi~tir 

iIgi (a) UKOME kararlyla olu~turulan Alt Komisyon, Ozel Ta~lmaclhk i~letim Sistemi (OTiS) Yonergesini teknik 

ve hukuki a91dan degerlendinni~ ve toplantl sonucunda MUdiirliigiimiiz yonergeyi ilgili payda~lara iletilerek yonerge 

hakkmdaki gorii~, oneri ve diizeltme taleplerini dikkate alarak ilgi (b) 2022/6-1 saYlh UKOME Alt Komisyon 

ToplantIsmda iiyelere sunulmu~ ve toplantldaki gorii~ dogrultusunda ilgi (c) 16.05.2022 tarihinde yap dan Alt Komisyon 

tarafmdan tekrar degerlendinni~ olup yonergenin ekteki ~ekliyle UKOME gUndemine sunulmasl uygun miitalaa 

edilmi~tir. 

Toplu Ulaslm Hizmetleri Miidiirliigii Degerleodirmesi: Miidilrliigtimiizce yapdan 9ah~malar neticesinde; il 

Emniyet Miidiirliigti, Ula~tInna Hizmetleri Diizenleme Genel Miidiirliigti, iETT i~letmeleri Genel MiidUrliigti, istanbul 

Esnafve Sanatkarlar Odalan Birligi (iSTESOB), istanbulOzel Halk Otobiisii Sahipleri ve i~letmecileri EsnafOdaSI ve 

16.09.2021 Tarih ve 815 SaYlh iBB Meclis Kararlyla belirlenen Kooperatif temsilcilerinden gelen gorii~ ve oneriler 

dogrultusunda olu~turulan ve ekte yer alan Ozel Ta~lmaclhk i~letim Sistemi (OTiS) Yonergesinin UKOME giindemine 

almarak karara baglanmasl hususunu olurlanmza arz ederim. 
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UKOME'NiN KARARI: ilgi (y) Toplu Ula~lIll Hizmetleri Miidiirliigii raporundaki degerlendirme dogrultusunda, 

ekteki Ozel Ta~lmaClhk i~letim Sistemi (OTiS) Y6nergesinin oy birligiyle kabuliine karar verilmi~tir. 
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Ama~ 

T.e. 
iSTANBUL BUYUKSEHiR BELEDiYESi 

OZEL TASlMACILIK iSLETiM SiSTEMi YONERGESi 

BiRiNCi BOLUM 
Ama~, Kapsam, Dayanak ve Tammlar 

MADDE 1 - (1) Bu Yonergenin amaCl, istanbul Buylik~ehir Be1ediyesi smrrlan i9inde 17.09.2020 
tarih ve 906 SaYlh iBB Meclis Karanyla tannnianan Ozel T~lmaclhk i~letim Sistemi kapsammda 
yapIlan toplu ~lmaclhk hizmetinin; amaca uygun, planh, programh, etkin, verimli ve uyum i9inde 
geryekle~tirilmesini saglayacak ~ekilde hizmet performansmm artmlmasma yonelik yonetim ve 
denetimine ili~kin usul ve esaslan diizenlemektir. 

Kapsam 
MADDE 2 - (1) Bu Yonerge; iBB Mec1is kararlanyla Oze1 T~lmacIllk i~letim Sistemi dahllinde 
faaliyet gosteren tUm araylan ve bu araylan temsile yetkili ki~ileri kapsar. 

Dayanak 
MADDE 3 - (1) Bu yonerge; 03.07.2005 tarih ve 5393 saYlh Belediye Kanunu'nun 15. Maddesine, 
10.07.2004 tarih ve 5216 saYlh Buylik~ehir Belediyesi Kanunu'nun 9. Maddesine, Resml Gazete 'de 
15.06.2006 tarih ve 26199 sayl ile yaYlnlanan Buylik~ehir Belediyeleri Koordinasyon Merkezleri 
Yonetmeligi, 16.06.1939 tarih ve 3645 saYlh istanbul Elektrik, Tramvay ve Tiinel idareleri Te§kilat 
ve Tesisatmm istanbul Belediyesine Devrine Dair Kanun, 17.09.2020 tarih ve 906 saYlh ile 
16.09.2021 tarih ve 815 saYlh iBB Meclis Kararlan ve bagh iBB Mec1is Kararlan, 03.06.2021 tarih 
ve 202114-16 saYlh UKOME karan, 4925 saYlh Karayolu Ta~lIDa Kanunu, 2918 saYlh Karayollarl 
Trafik Kanunu ve ilgili meri mevzuata dayarularak hazrrlanml§t1r. 

Tammlar ve KIsaltmalar 
MADDE 4 - (1) Bu yonergede gegen; 

a) iDB: istanbul Buylik§ehir Belediyesi'ni, 
b) iETT: istanbul Elektrik, Tramvay ve Tiinel i§letmeleri Genel MudfulUgu'nu, 
c) UKOME: Ula§lm Koordinasyon Merkezi'ni, 
y) TuHiM: Toplu Ul~lm Hizmetleri MudfulUgu'nu, 
d) BELBiM: Elektronik Para ve Odeme Hizmetleri A.S. 'yi 
e) OTis: 17.09.2020 tarih ve 906 saYlh iBB Meclis karanyia kurulan Ozel Ta§lmaclhk i§letim 

Sistemini, 
f) i~letmeci: iBB tarafindan verilen Ozel T~lmaclhk i§letim Sistemi C;ah~ma izin Belgesi ile 

toplu ta~lma araCl i§leten, aray sahibi ki§ileri, 
g) Ta~lIDacdlk: istanbul Buylik§ehir Belediyesi yetki slllrrian iyinde OTis kapsammda yapIlan 

toplu t~lmaclhgl, 
g) Sozle~me: Ozel T~lmacl i~letim Sistemi (OTiS) sozle~mesini, 
h) Teknolojik DonanlID: Aray bilgisayarlan, akIIh durak ve yolcu bilgilendirme sistemleri, geyi~ 

k rol makinesi-validator, internet eri~im cihazl, kamera giivenlik sistemi, yolcu takip 
sistemi, aray takip sistemi vb., ~ 
Dar <;ah~ma BOlgesi: Ait oldugu i~letme Bolgesi iyinde, hat bazlllda belirlenen yall~ma 
alarum, 

i) Rotasyon: i§letmecilerin bulunduklan yall~ma bolgesi i9erisinde yer alan hatlarda, aray //\ 
saYlSllla gore belirlenen tarihlerde, donerli olarak yall~ma eSaSlll1, U ./ 

)) 

j) Hat: Belirlenen giizergahtaki t~lmamn ba~ladlgl kalla~ noktasmdan bittigi van~ noktasma 71 
kadar ara duraklarda dahll takip edilen yolu, : g~ !J 

• k) Giizergill: Hattm b~y noktalan aras~e k lu ve~ _ yerleri,'71 ;;;f> 

~/1 r--t~~ -C.~~ liIO ~~7~K"/ JY 



1) Ozel Ta~unaclbk i~letim Sistemi <;ah~ma izin Belgesi: Toplu Ula~lm Hizmetleri 
Miidfuliigii tarafmdan her yll diizenlenen belgeyi, 

m) Tahsis Belgesi (plaka Tahsis Belgesi): Toplu Ul~lm hizmetleri Miidfu1iigu tarafmdan devir 
ic;in diizenlenen belgeyi, 

n) Filo Yonetim Sistemi: Toplu ula~lm operasyon yonetim sistemini 
0) TrafIk Zabltasl: i1 Emniyet Miidfuliigii ile i1 Jandarma Komutanhgl'm, 
0) Belediye Zabdasl: iBB Zablta Daire Ba~kanhglm, 
p) Kamusal Ula~lmrroplu Ula~lmffoplu Ta~lma: Kamunun ula~lm ihtiyaClm kar~Ilamak ic;in, 

kamu veya kamu adma ozel miite~ebbisler tarafmdan yerine getirilen ve TUHiM tarafmdan 
be1gelendirilen ta~ltlar ile yapllan ul~Im hizmetini, 

r) Kamusal Ula~lmffoplu Ula~lmrroplu Ta~lma Aracl: 5216 sayth Biiyiik~ehir Belediyesi 
Kanunu 7. Maddesi kapsammda kara, deniz ve su iizerinde faaliyet gosteren ve rayh sistemler, 
otobiis, minibiis, taksi, taksi dolm~, servis, gemi, vapur, deniz motoru, deniz taksi, elektrikli 
arac;lar vb. gibi UKOME tarafmdan c;all~ma esaslarl diizenlenen toplu u1a~lm tiirlerinin 
ta~Imaclhk faa1iyetlerinde kullanllan ta~ltl, 

s) Denetim Alanlan: Belediye Zabltasl ve Trafik Zabltasmm kendi mevzuatlan kapsammda 
yetki ve sorumluluk bOlgelerini, 

~) Toplu Ta~lma AraCI Kullamm Belgesi: istanbul Biiyiik~ehir Be1ediyesi yetki smlrlan 
dahilinde toplu ul~lm arac;lannda ~of6rliik yapan ki~ilere TUHiM tarafmdan diizenlenen 
belgeyi, 

t) TUDES: istanbul Biiyiik~ehir Belediyesi yetki smlf1an dahilinde toplu ula~Im i~letmeci ve 
~of6rlerinin hizmet kalitelerinin degerlendirilmesi amaclyla UKOME Kararlanyla olu~turulan 
Toplu Ul~lm Hizmet Kalitesi Degerlendirme Sistemini, 

u) ~ofOr: i~letmeci tarafmdan istihdam edilen, c;all~ma programmda yazlh hareket saatlerine gore 
seferleri yapan, araCI sevk ve idare eden Toplu T~lma Araci Kullanlm Belgesi sahibi ki~iyi, 

ii) Personel Bildirim Formu: ~of6rlerin hangi arac;larda C;all~tlfllacaglmn beyan edildigi form. 
v) Sefer: Belirli bir zaman ve iicret tarifesine gore tespit edilmi~ bir giizergahta onceden 

aC;lklanml~, yerle~me birimleri arasmda yapdan ta~lmalan, 
y) iETT i~letme Personeli: Arac;lann c;all~ma programmda yazdI hareket saatlerine gore 

seferlerini yapmaslm saglayan, organize eden, denetleyen ve kaYlt tutan iETT gorevlisini, 
z) ~ab~ma Programl: Hat, Arac; ve zaman programInl, 
aa) GKM: Arac;larda elektronik iicret toplama sisteminin kullarulmaslm saglayan yolcu gec;i~ 

kontrol makinesini (validator). 
(2) Bu yonergede yer alan diger ifadeler ic;in ilgili mevzuatta kullarulan tanlmlar gec;erlidir. 

Yonetim, Yiiriitiim ve Denetim 

iKiNCi BOLUM 
i~letmecilik Kurallarl 

MADDE 5 - (1) Yonerge kapsammdaki arac;lar, i~letmecilerin ve/veya ~of6rlerin sorumlulugu 
altmda, iETT i~letmeleri Genel Miidfuliiguniin yonetim, yiiriitiim ve denetimine bagh olarak, bu 
yonerge esaslanna ve bu yonerge esaslan c;erc;evesinde iETT i~letmeleri Genel Miidfuliigiince 
C;lkanlacak diger talimatlara gore c;ah~tlflhr. 
(2) i~letmeci ve ~of6rler, tuhim.ibb.gov.tr internet adresinde yaYlnlanan TUDES Toplu Ula~lm 

H" et Kalitesi Degerlendirme Sistemi usul ve esaslanna gore denetlenecektir. ~ 
. ~letmecilerin ve c;ah~tlfacaklarl ~of6rlerin TUDES Toplu Ula~Im Hizmet Kalitesi 
Degerlendirme Sistemi (~of6rler en az bir Yllhk otobiis t~lmaclhgma uygun Siiriicii Belgesi'ne 
sahip olmak ve Toplu T~Ima Araci Kullarum Belgesi almak zorundadlr) esaslan konusunda v 

~ETT tarafmdan bil~lendirilmesi saglanacaktlr. ~ 
(4) I~letm~ci, Ul~lmda Istanbulkart Yonetmeligi kapsammda kendilerine "Denetim Kartl" verilen t-h 

"/ veya IETT tarafmdan yetkilendirilen Gerc;ek Ki~i veya Tiizel Ki~i ve Kurumlarm / I, 
/- \ gorevlendirecegi personel tarafmdan denetle/-r ~ 

f rif6 1-- -t~ 114 ? /rf ~ k 



Hukuki Sorumluluk 
MADDE 6 - (1) Arae;ta gorev yapan ~of6r toplu ~lmaclhk hizmeti esnasmda i~letmecinin vekili 
durumundadu. ~of6riin her tiirlii fiilinden ve t~lmaclhktan dogan mali, hukuki ve cezai sorumluluk 
i~letmecilere aittir. Gerek iBB gerekse iETT ile i~letmeei arasmda bu konuda hie;bir akdi ili~ki 
kurulmaz. 

C;ah~ma Genel Esaslarl; 
MADDE 7 - (1) Ozel Ta~lmaclhk i~letim Sistemi kapsammda; 

a) Otobiislerim tamamI RAL 1018 san renginde ve iBB tarafmdan temin edilen istanbulkart iieret 
toplama sistemi (gee;i~ kontrol makinasl/validator) ve arae; bilgisayarlarma sahip olacaktIr. 

b) Ozel T~lmacl i~letme Sistemi'nden e;lkIlmasl halinde arae; iizerine iETT tarafmdan monte 
edilmi~ tUm teknolojik donantm ve sistemler ile ilgili uygulanacak hiikiimler sozle~me kapsa
mmda belirlenir. Sistemden e;lkan i~letmeei 1 (bir) ay/30 giin ie;erisinde sisteme geri donebilir. 
Bu hakkl kullanmamasl durumunda bekleme sfuesi 1 (yIl)/365 giin olup tekrar sisteme girme 
talebi iETT tarafmdan degerlendirileeektir. 

c) Hatlann planlama ve optimizasyonunun yapllmasl ve iicret entegrasyonunun tesisi, filo ve saha 
yonetimi, denetim modelinin olu~turularak bakun, i~letme ve teknolojik denetimlerin ger<;ek
le~tirilmesi, hakedi~ hesaplamalanmn resmi yazl ile iBB'ye teslim edilmesi, hakedi~ hesapla
malannda kullamlaeak olan verilerin giincel tutulmasl, hakedi~ hesaplamalan ile ilgili i~letme
cileri temsile yetkili tiizel ki~ilerden gelecek her tiirlii itiraz sfue<;lerinin degerlendirilmesi ve 
sonue;landmlmasl iEIT uhdesindedir. 

e;) Hakedi~ odemeleri iETT tarafmdan hesaplandlktan sonra iBB tarafmdan ilgili Meclis kararlan 
kapsamInda yapllacaktu. 

(2) Otobiislerde yer alacak ilan, afi~ ve reklam1ar, iBB'nin istanbul Reklam, Han ve Tamttm 
Yonetmeligi reklam yonetim sistemi e;ere;evesinde izni ve belirledigi ~artlar c;ere;evesinde 
yiiriitiilfu . 

(3) ~of6r toplu ta~lmaclhk hizmetini, yonetim ve denetim kaide1erine bagh, hazulanan e;ah~ma 
programl ve iETT i~letme personelinin hizmet talimatma uygun olarak yapmak ve yolculara kar~l 
olan davram~lannda, daima i~in bir Kamu hizmeti oldugu bilinciyle hareket etmekle 
yiikiimliidiir. 

(4) Otobiislerde, yolcular tarafmdan unutulan veya kaybedilen her nevi e~yanm, ~of6r tarafmdan 
tutanakla birlikte ilgili iETT i~letme personeline teslim edilmesi zorunludur. 

(5) i~letmeci, yolcu ve trafik gUvenligi bakunmdan aracm; yasal, teknik ve periyodik muayene1erini 
yaptlfffiak ve arae;ta lisansh akaryaklt kullanmak zorundadu. i~letmeci aracmda mevzuata ve 
idare teknik talimatnamelerine aykm ve onaYSlZ tadilat yaptuamaz, ilave aparatlar takamaz, '" 
trafik guvenligi ve hizmet kalitesini arttIran kamera, klima, varsa adblue ve benzeri ekipman ve ~ 
donammlan devre dl~l buakamaz. Mevzuata aykm tadil ve montajlar yasal hale getirilmedike;e I f 0 
araca i~ verilmez. Aracm yasal, teknik ve periyodik muayenelerinin yapIldlgma ve lisansh fII 
akaryalat kullamldlgma ili~kin belgelerin gorevlilere ibrazl zorunludur. 

(6) i~letmecilerin.~ar~lhkh taahhiitte bulunarak kod numarasl ile bolgelerini degi~tirmek istemeleri t 
halinde talep Ozel Ula~lm Kurulu'nda gorii~iilerek karara baglamr. 

Rotasyon U sulii 
MADDE 8 - (I) Rotasyon usulu ile e;ah~ma sistemi; i~letmecilerin bagh olduklan iEIT i~letme) 
Bo~gel nde ve bu bolge1er ie;inde olu~turulan dar bOlgelerde, bu yonergede belirlenen prensiplere 
ve I T tarafindan hazlrlanan <;ah~ma programma gore, giinliik donu~iimlii olarak e;ah~malarmI ifade 

. Rotasyonla e;ah~ma ~ekil ve miiddeti dar bOlgelerdeki arae; sayllanna gore iETT tarafmdan . 
elirlenir. Rotasyonlar belirli periyotlarda diizenlenerek i~letmecilere duyurulur. ci) 

~oror Nitelikieri, C;ah~tIrdmasl, Egitimi ve KIyafeti "/ '7 4-
~ 

MADDE 9 - (1) Bu .yonerge kapsammda <;all~tmlan ~of6rlerin Toplu Ta~lffia Aracl Kullanlm 
Belgesi sahibi Olmasl, IETT ya da IBB tarafindan gere; kle~tirilen egit~ri aImalan ve diizenlenen 

~Vt5i~le;I:tZ~~o ~uyz K/~~ 



(2) iETT ya da iBB tarafmdan verilmi~ egitimlere katllmayan ya da bu egitimler sonunda 
uygulanacak smavlarda ba~anh olamayan ~oforler otobiislerde yall~tmlamaz. 

(3) Egitimler iyin ~ofOrlerden istenen evraklar a~agtdaki gibidir: 
a) Toplu T~lma Araci Kullarum Belgesi, 
b) i~letmeciyi temsile yetkili tiizel ki~ilik tarafmdan (baglffislz araylar iyin i~letmeci tarafmdan) 

doldurulmu~ ka~eli irnzall personel bildirim formu. 
c) Uygulamah egitimler iyin iBB Toplu Ula~lffi Hizmetleri Mtidiirltigti Ucret Tarifesi 9.3.'deki 

egitim bedelinin iETT hesabma yatmld1gma dair dekont, (Dl~ardan hizmet almmasl yonte
miyle egitimlerin verilmesi durumunda ilave iicret egitime katllan ki~iden tahsil edilir.) 

(4) EgitimlSertifika Programl sonunda yapllacak smavda ba~arlh olan ~oforler iyin iETT tarafmdan 
bir sicil numarasl belirlenir. $oforler BELBiM iizerinden bu sicil numaraSlll1 Toplu Ta~lma Araci 
Kullamm Belgesine i~letmeden yall~tmlamaz. 

(5) Egitimle ilgili iETT'nin yapacagl her tiirlii organizasyonve diizen1eme1ere uyulmasl zorunludur. 
(6) iBB tarafmdan karar almmasl durumunda egitimler iBB'nin usul ve esaslanm belirleyecegi 

yontemle de verilebilir. 
(7) Ara91arda gorev yapan ~oforler iETT tarafmdan belirlenecek klyafetleri giyer. 
(8) $oforler ~agtdaki hususlara gore yall~tmhr; 

a) i~letmeci, aracmda istihdam edecegi personeli gerek i~e aluken gerekse gorevine son verirken 
kendisini temsil eden tiizel ki~i1ik iizerinden iETT'ye yazdI olarak bildirmek zorundadu. 

b) $ofOrun verilen egitime ragmen, toplu ta~lmaclhkla alakall kaide1ere uymamasl veya yolculara 
kar~l kamu hizmeti itibarllll zedeleyecek tutum ve davram~larda bulunmasl halinde ilgili i~let
meci ve ~oforlere TUDES kapsammda yaptmm uygulanu. i~letmeci, bu uyanlan dikkate ala
rak personelin kaidelere uygun hizmet vermesi iyin gerekli onlemleri almak, gerekiyor ise bu 
persone1in gorevine son vermekle miikelleftir. 

c) i~letmeci, yall~tuacaglll1 beyan ettigi en az iki tam zamanh ve bir klsmi zamanh ~oforleri i~ 
Kanunu ve diger mevzuat hiikiimlerine gore yall~tumak zorundadu. i~ Kanunu ve ilgili diger 
mevzuat hiikiimlerinden dogacak sorunlardan i~letmeci sorumlu olup iETT hiybir ~ekilde so
rumlu tutulamaz. 

Ozel Ta§unaclhk i§letim Sistemi <;ah§ma izin Belgesi ve Tahsis Belgesi 
MADDE 10 - (1) Ozel Ta~lffiaclhk i~letim Sistemi <;ah~ma izin Belgesi ve Tahsis Belgesi (Plaka 
Tahsis Belgesi) Toplu Ula~lffi Hizmetleri Mtidtirltigu tarafmdan diizen1enecektir. 
(2) Oze1 Ta~lmaclhk i~letim Sistemi <;ah~ma hin Belgesi geyerlilik siiresi bir yddu. 
(3) Ozel T~lmaclhk i~letim Sistemi <;all~ma izin Belgesi ve Tahsis Belgesi (Plaka Tahsis Belgesi) 

~yin iETT'den uygunluk iist yazlSl ve iBB Meclisi tarafmdan belirlenen bedeller almacaktlr. ~ 
(4) lETT tarafmdan uygunluk iist yazlsmda uygun goriilen otobiislere Aray Uygunluk Belgesi 

verilecektir. ~ 
(5) Eksigi nedeniyle uygun goriilmeyen i~letmeci, iETT Garaj Mtidiirltigune muayene iyin iETT 

tarafmdan gonderilen yazlll1n iizerindeki tarihten b~lamak iizere, eksiklerini en gey 15 (on be~) 
giin iyinde tamamladlktan sonra Aray Uygunluk Belgesini alacaktlr. , 

(6) Toplu Ula~lm Hizmetleri Mtidiirltigu tarafmdan diizenlenen Ozel Ta~lffiaclhk i~letim Sistemi 
<;all~ma izin Belgesine ilgili otobiisii kullanacak ~oforler onlin: olarak iETT' de~ ahmr. 

(7) Toplu Ula~lffi Hizmetleri Mtidiirltigu tarafmdan diizenlenen Oze1 Ta~lffiaclhk I~letim Sistemi 
<;ah~ma izin Be1gesi ve Tahsis Belgesi iizerindeki bilgiler veya kare kodun okutulmasl sonucu~ 
go" n online bilgilerinin yapdan denetimlerde dogrulanmasl durumunda geyerlidir. Aksi 

umda bahsi geyen belge1er geyersiz olarak degerlendirilecektir. 
Ozel Ta~lffiaclhk i~letim Sistemi (OTiS) <;ah~ma izin Belgesi iyin istenilecek be1ge1er; 
a) iETT'den uygunluk iist yazlSl, OJ 
b) ~ngel1i eri~imine uygun ibaresi bulunan Aray Tescil Belgesi, ~ /7 
c) Ilgili oda faaliyet belgesi, /' i 
d) Aray Tescil Be1gesinde yazdI yolcu kapasitesini kapsayan Ferdi Kaza Koltuk Sigortasl [Ki~i 

(koltuk) ba~ma; vefat ve siirekli sakathk teminatl iyin 50.000 T. limit, t avo asrafl limiti 

,:mrut~;~7'4 / ~~ngIY~ 
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e) Tiizel ki~i iyin, Sirket Tiearet Sicil Gazetesi Omegi ve Sirket Yetkilisi irnza sirkiileri, 
t) iBB, iBB i~letmeleri ve bagh kuru1u~lanna borcu olmadlgl kontrol edileeektir. 

(9) Ozel T~lmaClhk i~letim Sistemi Tahsis Be1gesi (Plaka Tahsis Belgesi) iyin istenilecek belgeler; 
a) iETT'den uygunluk iist yazlSl, 
b) Engelli eri~imine uygun ibaresi bulunan Aray Tescil Belgesi, 
e) iIgili oda faali yet belgesi, 
d) Tiize1 ki~i iyin, Sirket Tiearet Sicil Gazetesi Omegi ve Sirket Yetkilisi irnza sirkiileri, 
e) iBB, iBB i~letmeleri ve bagh kurulu~lanna boreu olmadlgl kontrol edileeektir. 

Giizergih Takibi 
MADDE 11 - (1) Sofar, iETT tarafmdan belirlenen hat giizergruull1 (miicbir sebepler hariy) 
degi~tirmeksizin takip edecektir. Giizergall iizerindeki duraklarda bindinne-indinne yapaeak, bunun 
dI~mda beklemeyeeek ve durak harieinde kesinlikle yoleu bindirme-indinne yapmayaeaktrr. Sofrir 
araylarmm arlzaSl veya geyerli bir sebeple seferini tamamlayamamasl halinde ta~lmayt kaldlgl yerden 
itibaren tamamlamak iyin gerekli tedbiri almakla miikelleftir. SofOr ilk sefere ba~lamak iyin hat ba~ma 
giderken ve son sefer nihayetinde hat sonundan araCl park edeeegi alana donerken, izleyecegi 
giizergah iizerinde kesinlik1e yolcu almayaeaktu. 

izinler 
MADDE 13 - (1) i~letmeciler makul mazeretleri sebebiyle ta~lmacllik yapamayaeaklan durumlarda, 
en az 1 (bir) giin onceden (Aneak, acil miiebir mazeretler halinde bu ~art aranmamakla beraber aynca 
belgeleme ko~ulu aranaeaktlr) yazlh olarak ba~vuruda bulunmalan halinde, kendilerine belirli siire
lerle izin verilir. Bununla alakah b~vuru usul ve ~artlan ile yapllacak i~lemler bu yonerge dogrultu
sunda hazrrlanml~ olan uygulama talimatmda belirtilecektir. 

Hizmet Bedell 
MADDE 14 - (1) iETT tarafl~dan; mevcut ta~lma tarifesine gore her bir otobiis iyin her ay tabloda 
gosterildigi ~ekilde indirimli (Ogrenci) bilet tutan iizerinden i~letmecilerden tahsil edilir. 

Ayhk Hizmet Bedeli (Adet indirimli istanbulkart) 

Ara~ Al~ak Taban (12 m) Kii~iik Tip Basa- Kii~iik Tip Al~ak 
Basamakll Liiks Tip Bagajb Taban veya Al~ak 

Ya~1 
Ara~lar (12 m) 

veya Al~ak Giri~1i 
Ara~lar (12 m) 

makh Ara~lar 
Giri~li Ara~lar (7-9 

(c;:ift Kath) Ara~lar (7-9 m) m) 
1 350 0 40 175 0 
2 400 10 50 200 5 
3 450 20 60 225 10 
4 500 30 80 250 15 
5 550 40 100 275 20 
6 600 50 120 300 25 
7 650 60 140 325 30 
8 750 70 160 375 35 
9 800 80 450 400 45 
10 850 90 500 425 55 
11 1000 800 550 700 500 
12 1100 900 650 800 600 
13 1200 1000 750 900 700 
14 1300 1100 850 1000 800 
15 ,/ 1400 1200 950 1100 900 

(2) lzmet bedellerinin; miicbir sebep dl~mda otobiis yall~mamt~ bile olsa siiresine bakllmakslzm 
diizenli olarak odenmesi zorunludur. Bir oneeki ay indirimli (Ogrenei) bilet bede1i iizerinden 
hesap edilerek tahsil edilir. 

Ara~ Ya~l ve Teknik Yiikiimliiliikler '7? 
MADDE 15 - (1) Otobiisler ta~lmaclhga ilk defa b~larken (0-7) ya~mda alyak taban11 ve engelli 

A eri~imine uygun; Aray imal Montaj ve Tadil Yonetmelig' ve ilgili tUm mevzuat ve teknik talimatna-

;~ me~~f~~* .cte '!Urrv ~15"Y' ony~;i;V~ 



(2) i~letmeci, Arae; imal Montaj ve Tadil Yonetmeligi ve ilgili tUm mevzuat ve teknik 
talimatnamelerde belirtilen ~artlara uymak ko~uluyla, (0-7) ya~mdaki araCl aym veya daha iist 
model; 7 ya~ iistii araca ise (0-7) ya~mda ale;ak tabanh ve engelli eri~imine uygun bir arae;la 
degi~tire bilir. 

(3) Mevcut arae;lar mevzuatmda belirtildigi ~ekliyle engelli eri~imine uygun hale getirilir. Aksi 
takdirde ilgili arae;lar ie;in Ozel Ta~lmaclhk i~letim Sistemi C;all~ma izin Belgesi diizenlenmez. 

Ucret Tarifesi 
MADDE 16 - (1) Otobiislerde uygulanacak olan iicret tarifesi, UKOME tarafindan belirlenecek olup 
istanbulkart dl~mda odeme toplanmasl yasaktlr. 
(2) i~letmeciler, UKOME'nin belirleyecegi her tiirlii iicretlendinne sistemini uygulamakla miikellef 

olup, bununla ilgili teknik donamml arae;larmda siirekli olarak e;ah~lr vaziyette bulundurmak 
zorundadular. 

(3) i~letmeciler toplu ta~lmaclhk hizmetini if a ederken; TUHiM tarafmdan belirlenen, yonergede 
belirtilen veya bundan sonra yapllacak diizenlemeler sonucu verilecek belgeleri kartm tiiriine 
gore iicretli veya iicretsiz ibraz eden yolculan belgelerin niteligine gore indirimli veya iicretsiz 
ta~lmak zorundadlr. 

(4) Otobiislerde yolcu refakatindeki 6 ya~ma kadar (6 ya~ dahil) olan e;ocuklar ile yasalann verdigi 
iicretsiz seyahat kartl sahipleri iicretsiz ta~mmak zorundadlr. 

i~letmecinin Temsili 
MADDE 17 - (1) i~letmeciler, Ozel T~lmaclhk i~letim Sistemi kapsammda iBB Meclis kararlanyla 
belirtilen tiizel ki~i ve kooperatifier tarafmdan temsil edilir. 
(2) Tek kath arae;lar ie;in en az 300 adet i~letmecinin vekruetine sahip, e;if!: kath arae;lar ie;in ise en az 

25 adet i~letmecinin vekruetine sahip olan tiizel ki~ilikler temsil yetkisine sahiptir. Bu ozellikleri 
haiz tiizel ki~ilik1er temsil ettikleri ta~lmacdara ait Ozel Ula~lm Kurulu toplantdarma davet 
edilirler. 

Ta~lmaclhktan <;ekilme 
MADDE 18 - (1) i~letmecinin kendi istegi ile ta~lmaclhktan e;ekilmesi, vefat etmesi, ba~kasma dev
retmesi veya durumunun degi~mesi hallerinde uygulama a~agIdaki gibi yapdacaktu. 

a) i~letmeci ger~ek ki~i ise; 
1) En az bir ay (30 giin) onceden iETT' ye yazdI bildirimde bulunmak suretiyle ~ImacIhktan 

e;ekilebilir. 
2) i~letmecinin vefat etmesi halinde ta~ImacIhk sona er~r. Ancak; kanuni varisleri isterlerse ~ 

vefat tarihinden itibaren en gee; iki ay (60 giin) ie;inde lETT' ye yazI11 bildirimde bulunmak -
ve gerekli kanuni belgeleri ibraz etmek kaydIyla, t~lmacIhga devam edebilirler. Bu tak-
dirde, tiim i~lemlerin Oliim tarihi itibariyle en gee; 6 ay (180 giin) ie;inde ikmal edilmesi zo-
runludur. Belirlenen siireler dahilinde miiracaat etmeyen veya gerekli i~lemleri yerine getir- J A Q 
meyen varislerin ta~ImacIhga devam etme haklan ortadan kalkar. Ancak; yasal veya makul Y'"" } 
bir mazereti nedeniyle, i~lemlerini bu siire ie;inde tamamlayamayanlann mazeretlerini beyan t 
etmeleri, belgelemeleri iETT tarafmdan uygun bulunmasl durumunda ek siire verilebilir. 

b) i~letmeci birden fazla ger~ek ki~i ise (Ortakhk); 
1) i~letmeci1erin biri veya daha fazlasl kendi istegi/istekleri ile hisselerini kalan ortaklortaklara 

de ooerek ta~ImacIhktan e;ekilebilirler. Bu takdirde; i~letmeci slfatma haiz olup, e;lkanlann ); 
ssesini devir alan digeri veya digerleri olaYI, vukuu tarihinden itibaren en gee; bir ay (30 

giin) ie;inde iETT' ye yazI1I olarak bildirmek ve TUHiM'den Ozel Ta~ImacIhk i~letim Sis-
temi C;ah~ma izin Belgesi ve Tahsis Belgesi (plaka Tahsis Belgesi) almak kaydIyla ~Ima- /Y'\ 
cIhga devam edebilirler. Aksi takdirde ta~ImacIhga son verilir. (/ ~ 

2) i~letmeciler tiizel ki~i haline gelerek ta~ImacIhga devam edebilirler. Bu takdirde 
TUHiM'den Ozel Ta~ImacIhk i~letim Sistemi C;ah~ma izin Belgesi ve Tahsis Belgesi (Plaka . IJ 

/ Tahsis Belgesi) a1mak ~ ~ I '171/') j 

J ~ ~+c3 .j rk?';h 611041 / K.t ~ 



3) Tiizel ki~iligin satl~ yolu ile el degi~tinnesi, nitelik degi~tirmek, devredilmesi veya yeni or
tak almasl halinde normal tahsis i~lemlerinin yapIlmasl zorunludur. Aksi takdirde ta~nnacI
bga son verilir. 

c) i~letmeci Tiizel ki~i ise; 
1) i~letmeci, en az otuz gUn onceden iETT' ye yazdI bildirimde bulunmak suretiyle ta~lmacI

bktan yekilebilir. 
2) Tiizel ki~iligin nihayete ermesi, aym zamanda ta~Imaclhgmda sona ermesi demektir. 
3) Tiizel ki~iligin, nitelik degi~tirmesi veya yeni ortak almasl veya satl~ ya da devir yolu ile el 

degi~tirmesi halinde, bu hususlann kesinle~tigi tarihten itibaren otuz gUn iyinde iETT' ye 
yazlb bildirimde bulunmak ve en gey doksan giin iyinde TUHiM'den Ozel Ta~lmacIllk i~
letim Sistemi <;ab~ma izin Belgesi ve Tahsis Belgesi (Plaka Tahsis Belgesi) almak kaydlyla 
ta~lmaclbga devam edebilirler. Bu siirelere riayet edilmedigi takdirde t~lmaclbktan yekil
mi~ saYlhrlar. 

4) Otuz giin siireyle, iETT' ye yazIlI bildirimde bulunmadan, izinsiz ve mazeretsiz ~Imaclbk 
yapmayan i~letmeciler, ta~Imaclhktan gekilmi~ saYIhr. Ancak; mazereti olan ve bunu once
den bildiremeyen i~letmecilerin durumu, mazeretlerini belgelemeleri halinde iETT tarafm
dan karara baglamr. 

Ara~ Degi~tirme 
MADDE 19 - (1) i~letmeci, ta~lmaclbktaki otobiisiinii; 

a) Bu yonergede yazdI ya~ slmnm tamamladIgmda, yine yonergede belirtilen siire iyinde, belir
lenmi~ olan ~artlara gore yenilemek zorundadlf. 

b) Ya~ haddi dolmadan, bir ba~ka otobiisle yonerge ~artlanna uygun olmak kaydIyla degi~tirebilir. 
c) Aray degi~im i~lemleri a~agIdaki ~ekilde yiiriitiiliir; 

1) Ya~ haddi sona eren aracm faaliyeti takip eden takvim Ylb ba~mda durdurulur. (Ya~ haddi 
hesabl, ruhsatta yazIlI model yIlma gore takvim Ylb sonu esas almarak yaplbr) i~letmeci 
iETT'ye aracmm y~ haddi dolmadan once (31112/YIldan once) yazIlI miiracaatta bulun
mak kaydIyla, yIlba~mdan itibaren en gey 3 ay (90 giin) i9inde yonergede belirtilen ~artlara 
haiz ba~ka bir aray temin ederek ta~ImacIhk yapabilir. Bu siire hiybir ~ekilde 3 ayt (90 giinii) 
geyemez. Bu siire zarfmda eski ara9 9ah~tmlamaz. 

2) i~letmeci araClm ya~ haddi i9inde bu yonergede belirtilen ~artlara haiz bir ba~ka ara91a de
gi~tirebilir. Hizmetin aksamamasl i9in, yeni araCI 9ab~maya ba~laymcaya kadar mevcut 
ara9 ile ta~ImacIhga devam etmek zorundadu. 

3) i~letmeci y~ haddini doidurmasl sebebiyle ta~nnacIbktan yIkanlan aracmm kod numaraslm 
ve iizerindeki diger yazllan sildirmek zorunda olup, bu araCl hiybir ~ekilde otobiis olarak 
kullanamaz. Tespiti halinde ise yab~ma izin belgesi iptal edilir. 

Ta~lmacIllktan <;lkartIlmalTekrar Almma ~ L ~ 
MADDE 20 - (1) i~letmeciler a~agldaki hallerde ta~lmaclbktan 9IkartIhr; ~~V-l 

a) Otobiisiin bu yonergede belirtilen ozellikleri ta~nnamasI, ~ 
b) TUDES kapsammda 9ah~ma izin belgesilruhsat iptali durumunda, 
c) Y Ilhk 9ah~ma izin belgesinin yenilenmemesi, 
9) Ta~lmaclmn, iETT'ye herhangi bir miiracaatl olmadan, otobiisiinii sattlgl halde, 30 gUn igeri-

sinde yerine ba~ka bir aracI ta~nnaclbga almamasl veya devretmemesi, J 
z giin siireyle izinsiz ve mazeretsiz ~lmaclbk yapllmamasl, 

Tiizel ki~iligin sona ermesi, tiizel ki~iligin satl~ yolu ile devredilmesine, nitelik ya da isim de- ~ 
gi~tirmesine ragmen, siiresi i9inde gerekli i~lem1erin yaptmlmamasl, ~ 

f) Ta~lmaclmn vefat etmesi ve kanuni varislerin belirlenen siire i9inde miiracaat ederek tahsis /f\ 
i~lemlerini yaptumamalan, V ~ 

Tebligat 7 ? / 
\. MADDE 21- (1) TUDES kapsammda; yonergenin ilgili mad esinde dfizenlenen eylem" ve yaptmm- ~ :( ::;: i:; V; Wrinllet;t7; e;n;a e~e y~ ~;;ebn~~~ 



tarafmdan yazdI olarak bildirilen cep telefonu numarasl, elektronik posta adresi, iETT taraftndan ku
rulan ve i~letmeciler ile i~letmecilerin bagh bulunduklan tiize1 ki~ilerin kullammma apk filo yonetim 
merkezi ve otobiislerde bulunan aral( bilgisayarmdan mute~ekkil elektronik yazlhm sisteminden en 
az birine mesaj veya elektronik posta olarak gonderilir. Bu ~ekilde yaptlan bildirimler resmi ~ekilde 
teblig edilmi~ saYlhr. Ancak I(all~ma izin belgesini iptalini gerektiren her tiir uyan ve bildirimlerin 
i~letmeci tarafmdan bildirilen adresine veya bagh bulundugu tiizel ki~ilkooperatife iadeli taahhiitlii 
mektup yoluyla yapdmasl zorunludur. 

Savunma ve Ceza i~lemleri ile Cezanm Tahsili 
MAnDE 22 - (1) Savunma; 

a) i~letmeci veya ~of6riiniin yonergenin ilgili maddesinde diizenlenen usul ile teblig edilen yo
nerge, talimat ve ilgili diger mevzuatlara aykm davram~lan hakkmda savunma almmadan yap
tmm uygulanmaz. 

b ) i~letmeci veya yonergenin ilgili hiikiimleri uyannca yetkili klldlgl temsilcisi tiizel ki~ilik/koo
peratif; yonergenin ilgili maddesinde diizenlenen usul ile kendisine teblig edilen hususlar ile 
ilgili itiraz veya savunmasml bildirimin kendisine yaptldlgl tarihten itibaren iETT tarafmdan 
talimatlarla belirlenen siire i9erisinde e1ektronik yazlhm sistemi iizerinden iETT'ye bildirir. 
<;all~ma izin belgesi iptalini gerektiren ve i~letmeciye yazdI olarak bildirilen hususlara ili~kin 
itiraz ve savunmalarm da yazdI olarak verilmesi zorunludur. Verilen siire il(inde itiraz veya 
savunma yapllmayan bildirimler kesinle~ir. 

c) Diizenlenen rapor ve alman savunmalann degerlendirilmesi neticesinde, kusurlu oldugu anla
~tlan i~letmeciler ve ~of6rler hakkmda, TUDES yaptmm cetvelinde belirtilen yaptmmlar uy
gulamr. 

(2) Aracm gozetim altmda tutulmasl; 
a) Otobiiste veya i~letilmesinde; iETT i~letme persone1i, denetim gorevlisi veya yolculara, haka

ret veya darp, resmi veya ozel kurum ve kurulu~lara servis I(ekmek, rotasyona uymamak gibi 
genel kamu, yolcu ve trafik giivenligine aykm durumun tespit edilmesi halinde, konuya ili~kin 
ara~tuma, inceleme, soru~turma veya yargllama sonul(lanmcaya kadar otobiis iETT tarafmdan 
belirlenecek garaj veya benzeri bir alanda gozetim altma allmr. Bu siire boyunca gozetim al
tmdaki otobiis ile ta~lffiaclhk yaptlmaz ve i~letmeci bu siire il(in herhangi bir gelir kaybl tale
binde bulunamaz. 

Tebligat Adresi 
MADDE 23 - (1) i~letmeciler kendileri ile istihdam ettikleri ~of6rlere yapllacak tebligata esas olacak 
ikamet adreslerini ve degi~iklik oldugu takdirde yeni adresleri, otuz gUn (30) il(inde iETT'nin ilgili 
birimine yazlh olarak beyan etmek zorundadlrlar. Bu adreslere yapllan teblig gegerli kabul edilir. 
Ta~lmaclhktan I(lkanlan i~letmeciye, tebligat Noter kanallyla yapllu ve tebligden itibaren i~letmeciye 
I(all~ma izni verilmez. 

itiraz 
MAnDE 24 - (1) i~letmeci; bu yonergeye gore diizenlenen yaptmmlara, iETT tarafmdan talimatlarla 
belirlenen siire igerisinde itiraz Komisyonuna itiraz edilebilir. Bu siire gel(tikten soma yapllan itiraz~ 
lar dikkate ahnmaz. 

a) itiraz Komisyonu: 
- iIgili Miidiir (Komisyon Ba~kanl), ;6 
- ilgili Sef, 
- ilgili Memur, 

i~letmeci uyesi oldugu ve temsiline yetkili ~irket temsilcisi/kooperatif (2 Ki~i) olmak iizere top lam rf\ 
5 ki~iden olu~ur. Karar oy I(okluguyla allllir. uj 
b) Yaptmmlara itirazda, olaym tahkiki sathasmda beyan edilmemi~ yeni bilgi veya beIge veril

mesi esastu. itiraz Komisyonu yeni bilgi ve beIge ihtiva eden itirazl yeniden degerlendirir ve 

<~+~~krulli~nMMk=;~ Y~ilJe~l~ey:;~ 



c) TUDES Hizmet Kalite Kesintisi Yaptmm Cetvelinde kar~lhgl bulunmayan yaptmm i~lemle
rine uygulanacak yaptmm tutarlarI ile <;ah~ma izin Belgesi iptali ve Toplu Ta~lma Araci Kul
lamm Be1gesi iptali ve benzeri i~lemler, Ozel Ula~lm Kurulunda gorii~iilerek karara baglanu. 
Ozel Ula~lm Kurulunun bu konuda verecegi kararlar kesindir. i~letmeciler kararIn kendisine 
teblig edilmesine kadar ta~lmaclhga devam eder. 

YaptInm Cetveli 
MADDE 25 - (1) Yonergede bahsedilen hususlara riayetsizlik hallerinde i~letmeci ve ~ofore uygu
lanacak yaptmmlar, usul ve esaslar 23.02.2022 Tarih ve 2022/2-8 SayIll UKOME KararI Geregi Hiz
met Kalite Kesintisi Yaptmm Cetveli Olarak Toplu Ula~lm Hizmet Kalitesi Degerlendirme Sistemi 
(TUDES) kapsammda uygulanacaktu. Bu kapsamda TUDES Hizmet Kalite Kesintisi Yaptmm Cet
velinde yer alan t~lmaclhk tiirii ba~hgmda Otobiis Ta~lmaclhgl bulunan satulardaki hiikiimler uy
gulamr. 

Ozel Ula~lm Kumlu 

BOLUM:VI 
<;E~iTLi HUKUMLER 

MADDE 26 - (1) Ozel Ula~lm Kurulu 
iETT Genel Miidiir Y ardlmclslnm Ba~kanhgmda, 

• iETT Hukuk Mii~aviri, 
• iETT Filo Yonetim Dairesi B~kam 
• iETT Ula~lm Plan1ama Dairesi Ba~kanl, 
• iETT Otobiis i~letme Dairesi Ba~kam, 
• iETT Mali Hizmetler Dairesi B~kanl, 
• iETT Aray Bakun OnarIm Dairesi Ba~kam, 
• iETT Ozel Ula~Im Miidiirii, 
• Tiizel Ki~ilKooperatif temsilcisi, 

olmak iizere toplam 9 (dokuz) iiyeden olu~ur. Kurul b~kam gerek duydugu takdirde, bilgisine b~
vurmak iizere ilgili birimlerden yetkilileri kurula davet eder. 
(2) Kurul, en az 2 ayda bir defa olmakla birlikte ihtiyay hasIl oldugunda, kurul ba~kammn yagnslyla 

toplamr. 
(3) Ozel Ula~Im Kurulu; 

a) Ta~lmaclhktan ylkarttlma, 
b) i~letmeci1ere verilecek yah~ma izin belgesi iptali ve benzeri yaptmmlarl, 
c) i~letmecilerin verilen yaptmmlara i1i~kin itirazlarml, 
d) i~letmecilere iETT tarafindan yapllan hizmetlerin ~eklini ve mahiyetini tespit etmek, 
e) Alt birimlerden gelen oneri ve tespitleri degerlendirmek, 
t) Kapl kodlarI arasmda aray degi~iklikleri, (Becayi~), 
g) Toplu T~Ima Aracl Kullamm Belgesi iptali, 
h) i~letmecinin 30 giinii a~an izinlerini 
i) Soforlerin giyecegi yazhk ve kI~hk kIyafetlerin be1irlenmesi, hususlarI ile aynca, yonerge kap

samma giren ve ta~lmaclhkla ilgili, iETT'nin gerek gordiigii konulan gorii~erek karara baglar. 
(4) Kurul, TUDES yaptmm cetvelinde kar~lhgl bulanmayan kural ihlalleri hakkInda ise; 

a Siiresi Kurul takdirinde olmak kaydlyla ta~lmaclhk faaliyetini geyici olarak asklya almmasma, 
) Maddi yaptmm uygulanmasma, 

c) Geyici siire iETT garajmda gozetim altmda bulundurulmasma karar verebilir. 
(5) Kurul, kararlarIm oy yoklugu ile ahr. E~itlik halinde oturum ba~kanlmn oyu iki oy sayIlu. Kurul 

kararl, iETT onaymI miiteakip uygulamr. 
(6) Kurulun yah~masl ile ilgili giindemi hazulama ve diger i~lemleri iETT Ozel Ula~lm Miidiirliigii 
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Ustkurul 
MADDE 27 - (1) Ozel Ula~lm Kurulunun yetkisinin dl~mda kalan konular, iETT tarafmdan gerek 
goriildugu taktirde gorii~Ulmek iizere Ust Kurula havale edilir. Ula~lm ana planmm hazulanmasmda 
toplu ta~lma sistemlerinin iyeresinde yer alan otobiislerin i~letilmesi ile ilgili gerekli diizenlemeleri 
yapar. 
(2) Ust Kurul, iETT Genel Miidiirii Ba~kanhgmda, 

- iBB UI~lm Daire Ba~kanl'mn, 
- UI~lmla ilgili iBB i~tirak Genel Miidiirlerinin, 
- iDO Genel MudUrii'niin, 
- iBB Meclisi tarafmdan yetkilendirilen tiizel ki~i ve kooperatif yonetim kurulu ba~kanlan, 
- Universite temsilcisi, 
- istanbul Otobiis, Ozel Halk Otobiisleri ve i~leticileri EsnafOdasl Ba~kam'nm, 
- Emniyet MudiirlUgu yetkilisi, 
- Otomotiv sanayi dernegi genel sekreteri, 

katIhmlanndan olu~ur. 
iETT Genel Mudurii ust kurul karanm Encfunene havale eder. Konu idare Encfuneni tarafmdan so
nuyiandmhr. 

ihtilaflann C;oziimii 
MADDE 28 - (1) Bu yonergenin ve bu yonergeye bagh olarak yIkanlan diger talimatnamelerin uy
gulanmasmda ylkabilecek ihtilaflarda, ba~vuru ve karar mercii Ozel Ula~lm Kurulu olup, Ozel Ula
~lm Kurulunun alacagl kararlar kesindir. Ancak; i~letmeci ile iETT arasmda meydana gelen ve yo
nergede yer almayan konularda, yozfunlenmesi iyin iETT nezdinde talepte bulunulmasma ragmen 
devam eden ihtilaflarda istanbul Mahkemeleri ve icra Daireleri yetkilidir. 

Gelirlerin Daglhml 
MADDE 29 - (1) i~letmeci iBB Meclis kararlarl kapsammda ve mevzuat yeryevesinde sorumlu 01-
dugu her tiirlu vergi ve diger harylan ilgili kurumlara odemekle yiikiimliidiir. 
(2) Yonerge hiikiimleri yeryevesinde i~letmecilerden tahsil edilecek Oze1 Ta~lmaC1hk i~letim 

Sistemi <;all~ma izin Belgesi ve Tahsis Belgesi bedelleri iBB'ye; yaptmm bedelleri, ayhk hizmet 
bedelleri ve yonergede yer almayan diger tahsilatlar iETT'ye aittir. 

Yiiriitme 
MADDE 30 - (1) Bu yonerge hukfunlerini istanbul BuyUk~ehir Belediye Ba~kanhgl adma Toplu 
Ula~lm Hizmetleri Mudiirlugu ve iETT yiiriitiir. 

Yiiriirliik: ~ 
MADDE 31- (1) Bu yonerge, almacak UKOME karannm ardmdan iBB UI~lm Koordinasyon Mu-~ 
diirlugu tarafmdan yaymlandlgl tarihte yiiriirluge girer. 
(2) Uygulamada bu yonergede ongorUlmemi~ bir durumla kar~lla~llmasl halinde meri mevzuat 

hUkUmleri dogrultusunda hareket edilir. 

GEC;iCi MADDE /'\ ~ 
MADDE 1- (1) 16.09.2021 Tarih ve 815 SaYlh iBB Meclis Kararlyla tammlanan kooperatifler iyin r 
i! bu x- ergenin 17. Maddesi (2). FIkr"'llyla belirlenen liye saY' smrrlamasl aranmaz. . ~ 
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