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iSTANBUL BUvUKSEHiR BELEDiYE BASKANLIGI 

ULASIM KOORDiNASYON MERKEZi KARARI 

UKOME KARARI 

TARiH 18.05.2022 

SAYI 2022/6-21 

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

18.05.2022 giin ve saat 14:30'da giindemindeki konulan gijrii~mek iizere topland •. 

ilgi: a) 04.04.2022 Tarih ve 2022/4-2 SaYlh UKOME Karan 

b) 02.02.2022 Tarih ve 2022/171 Karar Nolu istanbul Bolge idare Mahkemesi Altmcl idare Dava Dairesi Kararl 

c) 25.06.2009 Tarih ve 2009/3-13 Saylh UKOME Karan (Ticari Taksi ve Taksi Dolmu~ Yonergesi) 

9) 21.04.2022 Tarihli Taksi T~lmaclhgl Yonergesi AltKomisyon Toplantlsl 

d) 12.05.2022 Tarih ve 2022/6-1 Saytll UKOME Alt Komisyon Toplanttsl 

e) Toplu Ula~lm Hizmetler MiidUrliigiiniin 17.05.2022 tarih ve 4842 saYlh yazlSI, 

TEKLiF: Taksi Dolmu~ Ta~lmaclhgl Yonergesi Teklifi. 

TOPLU ULASIM HizMETLERi MUDfiRLUGU RAPORU: 

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

ilgi (a) UKOME karanyla; ilgi (b) Mahkeme karan geregi ilgi (c) Ticari Taksi ve Taksi Dolmu~ Yonergesi karannm 

yiiriirliige girmemi~ oldugu ve bu mevcut haliyle yiiriitiilmesinin gerekli idari i~lem niteligi kazanmadlgl ve yonergenin 

uygulamasmm miimkiin olmayacagl yoniindeki gerekgeleri dogrultusunda soz konusu yonergede sadece maddi hatalarm 

diizeltilerek yeniden karar altma almmasl konusu UKOME temsilcilerinden olu~acak Alt Komisyon tarafmdan, teknik 

ve hukuki a~ldan degerlendirildikten sonra UKOME glindeminde getirilmesine karar verilmi~tir. 

ilgi (a) UKOME kararlyla olu~turulan Alt Komisyon, 21.04.2022 tarihinde Taksi ve Taksi Dolmu~ Ta~tmaClhgl 

Yonergesini teknik ve hukuki a~ldan degerlendirmi~ ve toplantt sonucunda MiidUrliigiimiiz yonergeyi ilgili payda~lara 

iletilerek yonerge hakkmdaki gorii~, oneri ve diizeltme taleplerini dikkate alarak ilgi (d) 12.05.2022 Tarihli 2022/6-1 

saylh UKOME Alt Komisyon ToplantlSlnda iiyelere sunulmu§tur. 

Toplu Ulaslm Hizmetleri MiidiirlUgii Degerlendirmesi: Miidiirliigiimiizce yaptlan 9ah~malar neticesinde; il 

Emniyet Miidiirliigii, Ul~ttrma Hizmetleri Diizenleme Genel MiidUrliigii, Tiirkiye Sof6rler ve Otomobilciler 

Federasyonu (TSOF) ve istanbul Esnaf ve Sanatkarlar Odalan Birligi (iSTESOB) temsilcilerinden gelen gorii~ ve 

oneriler dogrultusunda olu~turulan ve ekte yer alan Taksi Dolmu~ Ta~lmaclhgl Yonergesinin UKOME giindemine 

almarak karara baglanmasl hususunu olurlarmlza arz ederim. 



T.e 
iSTANBUL BUYUKsEHiR BELEDiYE BA~KANLIGI 

ULA~IM KOORDiNASYON MERKEzi KARARI 

UKOME KARARI 

TARiH 18.05.2022 

SAYI 2022/6-21 

UKOME'NiN KARARI: ilgi (e) Toplu Ula~un Hizmetleri MUdUrlUgu raporundaki degerlendinne dogrultusunda, 

ekteki Taksi Dolmu~ Ta~lmaclhgl Yonergesi hazlrlanml~ ve teklifin oy birligiyle kabulUne karar verilmi~tir. 
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Ama~ ve Kapsam 
MADDEl-

iSTANBUL BUYUIC>EHiR BELEDiYESi 

T AKSi DOLMU~ TA~IMACILIGI YONERGESi 

BiRiNCi KISIM 

BiRiNci BOLUM 
Ama~, Kapsam, Dayanak ve TaDlmlar 

(1) Toplu Ula~lffi Hizmetlerini, bir organizasyon 9atls1 altmda butiinle~tirmek temel ilkesine uygun olarak, daha 
once yasal yetkili kurullann (il Trafik Komisyonu ve Ula~lm Koordinasyon Merkezi) verdigi izinler, mer'i 
mevzuat veya yargl kararlan geregince, istanbul kent slmrlan dahilinde belirlenmi~ hatlarda toplu t~lmaclhk 
yapan (TZ) seri plakah taksi dolmu~lara iBB (istanbul Buyiik~ehir Belediyesi) tarafmdan "Taksi Do1mu~ 
Ge9ici <;ah~ma Ruhsatnamesi" verilmesi ve bunlara ili~kin prensipleri, kurallan, taksi do1mu~larm 9all~ma 
usul ve esaslanm, yonetim, yiiriitme ve denetim konulanyla ilgili yapllacak i~lemleri kapsar. 

Dayanak 
MADDE2-
(1) Bu yonerge; 03.07.2005 tarih ve 5393 saYlh Belediye Kanunu'nun 15. Maddesine, 10.07.2004 tarih ve 5216 

saYlh Buyiik~ehir Belediyesi Kanunu'nun 9. Maddesine, Resmi Gazete' de 15.06.2006 tarih ve 26199 sayl ile 
yaymlanan Buyi.ik~ehir Belediyeleri Koordinasyon Merkezleri Yonetmeligi'nin 18. Maddesine dayamlarak 
hazlrlanmI~tlf. 

Tammlar ve KIsaltmalar 
MADDE3-
(1) Bu yonergenin uygulanmasmda; 

a) iBB: istanbul Buyi.ik~ehir Belediyesi'ni, 
b) UKOME: Ula~lffi Koordinasyon Merkezi'ni, 
c) TUHiM: Toplu Ula~lm Hizmetleri Mudiirlugii'nu, 
9) Belediye Trafik Zabdasl: iBB Trafik Zabltasl'm, 
d) Esnaf OdaSl: Taksi Do1mu~ sahibi esnafm bagh bulundugu odaYl, 
e) iSTESOB: istanbul Esnafve Sanatkfu'lar Odalarl Birligi'ni, 
f) Taksi Dolmu~ Depolama Veri: Taksi dolmu~lann bekleme ve parklanma yaptlklan; yatay ve du~ey 

i~aretlerle belirlenmi~ alam, 
g) Durak: ilk ve son durak yerleri ile duraklardaki ara9 sayllarl UKOME tarafmdan belirIenen taksi 

dolmu~lann yolcu bindirip-indirmeleri i9in yatay ve du~ey i~aretlerle belirlenmi~ alanl, 
g) Ara Durak: Taksi dolm~lann giizergahlarl boyunca yolcu indirme maksadlyla yatay ve du~ey i~aret1erIe 

TUHiM tarafmdan belirlenmi~ alam, 
h) Duraklama: Taksi Dolmu~lann, iBB tarafmdan i~aretlenerek belirlenen yerIerde, yolcu indirmek ve/veya 

bindirmek maksadlyla ve bu sfueyle slmrh, ge9ici olarak durmaslm, 
1) Cah~m Gruhu: Taksi do1mu~larm ta~lmaclhk yapabilecekleri, UKOME tarafmdan belirlenen hat, 

giizer 1, altematif giizergahlardan olu~an 9all~ma alamm, 
i) Ha Taksi dolm~larm ta~lmaclhk yapacaklarl UKOME karan ile belirlenmi~ giizergah ve altemati 

g' ergahlarl, 
iizergah: Taksi dolmu~lann bagh bulunduklarl hatta ta~lffiaclhk yaparken yolcu indirme duraklarlm da 

kapsayacak ~ekilde gegecekleri UKOME karan ile belirlenmi~ ilge, mahalle, cadde vera sokagl, rf"-. 
) Taksi Dolmul: Karayollan Trafik Y6netmeligi'nin 3. addesi'nde tammlanan, Istanbul il StnITlf 



ta~lmaclhk hizmeti veren, ~of6rii d§hll en fazla dokuz otunna yeri olan ve insan ta~lmak i9in imal edi1mi~ 
motorlu araCl, 

I) ~of'dr: Karayolunda ticari olarak tescil edilmi~ bir motorlu ~ltl sfiren ki~iyi, 
m) Toplu Ta~lma AraCI Kullamm Belgesi: istanbul iIi genelinde yolcu ta~lmaclhgl yaptlgl TuHiM'in 

sagladlgl elektronik sistem uzerinden dogrulanan ve ~of6rlere TUHiM tarafmdan verilen ki~iselle~tirilmi~ 
istanbulkartml, 

n) Ta~lmacI: Taksi Do1mu~ Ge9ici <;ah~ma Ruhsatnamesi a1ml~ gergek ki~ilki§ileri, 
0) Ticari Ara~ Tahsis Belgesi: Gergek ki~ilerin taksi do1mu~ ta~lmacll1g1 faaliyetine b~lamak i9in 10553 

sayIll Bakanlar Kurulu karannda belirtilen ~artlan ta~lmasl ve taksi t~lmaclhgma uygun ta~lta sahip 
oldugunu belgelendirmesi durumunda TUHiM tarafmdan duzenlenen belgeyi, 

0) Kamusal Ula~lmrroplu Ula~lml Toplu Ta~lma: Kamunun ula~lm ihtiyaclru kar~Ilamak i9in, kamu veya 
kamu adma ozel mute~ebbisler tarafmdan yerine getirilen ve TUHiM tarafmdan belgelendirilen t~ltlar ile 
yapllan ula~lm hizmetini, 

p) Kamusal ma~lmrroplu Ula~lml Toplu Ta~lma Aracl: 5216 saydl Buyiik~ehir Belediyesi Kanunu 7. 
Maddesi kapsammda kara, deniz ve su uzerinde faaliyet gosteren ve rayh sistemler, otobus, minibus, taksi, 
taksi dolmu~, servis, gemi, vapur, deniz motoru, deniz taksi, elektrikli ara91ar vb. gibi UKOME tarafmdan 
9ah~ma esaslan diizenlenen toplu ula~lm tfirlerinin ta~lmaclhk faaliyetlerinde kullamlan ta~ltl, 

r) Taksi Dolmu~ Ge~ici <;ah~ma Ruhsatnamesi: TUHiM tarafmdan, Ara9 Tescil Belgesi sahibi adma taksi 
do1mu~lar i9in yolcu ta~mmasl amaclyla diizenlenen l(evrimi9i belgeyi, 

s) Toplu Ula~lm Denetim Komisyonu: Ula~lm Daire B~kanl b~kan1lgmda veya gorevlendirecegi ki~i 
koordinatorlugiinde, TUHiM'den 2 (iki), yetki bolgesi kapsammda il Emniyet Mudfirlugunden 1 (bir) veya 
il Jandarma Komutanllgmdan I (bir), Zablta Daire Ba~kanllgmdan 1 (bir) , I(all~llan ara9 ruriine gore 
degi~mek iizere iETT, iTO'dan 1 (bir) ve ilgili esnaf odasmdan 1 (bir), iSTESOB'tan 1 (bir) ve iBB 
biinyesinden 1 (bir) psikologlpsikiyatrist uye katlhml ile olu~an bir komisyondur. 

~) Hizmet Kalitesi Yaptlrlm Cetveli: TUDES ile belirIenen kurallara uymayanlara uygulanacak yaptlfImI 
gosteren cetvel olup, bu yonergenin ekidir. 

t) Yoleu: ~of6r dl~mda taksi dolmu~ i9inde bulunan ve ucreti mukabilinde ta~man ki~iIki~ileri ifade eder. 
u) Toplu Ula~Im Denetim ve Yonetim Merkezi (TUDYM): Toplu ula~lm ara9lanrun denetim ve yonetimi 

amaclyla iBB tarafmdan i~letilen merkezi, 
ii) TUDES: istanbul genelinde toplu ula~Im ~lmacl ve ~of6rlerinin ta~lmaclhk faaliyetleri kapsammda 

uyulmasl gereken usul, esas ve yaptmmlanru igeren Toplu UI~lm Hizmet Kalitesi Degerlendirme 
Sistemini, 

ifade eder. 

(2) Bu yonergede yer alan diger ifadeler il(in ilgili kanun ve yonetmeliklerde kullamlan tanImlar gegerlidir. 

Genel Esaslar 
MADDE4-

iKiNCi BOLUM 
Genel Esaslar, Uygulama Usul ve Esaslarl 

(1) Taksi Dolmu~ Ta~lmacilig. Genel Esaslan; 
a) Taksi Dolmu~ Ge9ici <;all~ma Ruhsatnamesi TUHiM tarafmdan elektronik ortamda tuhim.ibb.gov.tr 

adresinden ula~abilecek E-Toplu Ula~Im Ruhsat Sistemi Uzerinden tanzim edilir. 
b) Taksi 61mu~lar ta~lmacl ve ta~lmacl tarafmdan Taksi Dolmu~ Ge9ici <;all~ma Ruhsatnamesine kaydedilen 

~of6 , bu yonerge ve yaYlnlanacak diizenlemeler l(ergeVesinde ta~lmaclhk yapar. 
c) iB ile ili~kilerde muhatap; adma Taksi Dolmu~ Gel(ici <;ah~ma Ruhsatnamesi duzenlenen ta~lmacldu. 

~Imaclhk faaliyeti esnasmda ~of6riin her tfirlu fiilinden ve t~lmaclhktan dogan, dogacak olan huk 
ve mali sorumluluk ta~lmaC1ya aittir. 
TUHiM; Taksi Dolmu~ Ge9ici <;ah~ma Ruhsatnamesi hazlrlanma I, taksi do1mu~larm belirlenen 9ah~~ , 
usul ve esaslarma uygun 9ah~lp 9ah~ a arlIDn denetlenm ,' taksi do1mu~ hat giizergah ve dur ~ 
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yerlerinin diizenlenmesi ile ilgili hususlan, gerekli gorillmesi durumunda il Emniyet Miidiirliigii, ilgili i1ge 
Belediyesi, iSTESOB, ilgili esnaf odasl, varsa ihtisas Odasl ve ilgili diger kurumlarm gorii~lerini alarak, 
istanbul Ula~lm Ana Plam ve toplu ula~lm ara91armm entegrasyonu projelerine uygun bir ~ekilde 
UKOME'ye sunar. UKOME kararlarlgergevesinde gerekli uygulamalarl yapar, yaptmr. 

d) Ta~lmacI; Taksi Dolmu~ Ge9ici <;ah~ma Ruhsatnamesini ve kullamm hakklm devredemez, kiralayamaz, 
satamaz ve kullanduamaz ancak taksi dolmu~u degi~tirebilir ya da ii9Uncii ki~ilere devredebilir. 

e) Taksi Dolmu~ Ge9ici <;ah~ma Ruhsatnamesi ba~vuru tarihi itibariyle bir yll siire i9in diizenlenir sonraki 
yIllar i9in miiktesep hak olu~turmaz. 

f) Taksi Dolmu~ Ge9ici <;ah~ma Ruhsatnamesi yalmzca bir ki~i adma diizenlenir. 
g) Taksi dolmu~un satllmasl ya da ta~lmaclmn vefatl durumunda Taksi Dolmu~ Ge9ici <;all~ma Ruhsatnamesi 

iptalolur. 
g) Ta~lmacmm vefatl halinde varisler veraset ilaml ile 3 (ii9) ay igerisinde TUHiM' e durumu yazdI olarak 

bildirmek zorundadu. 
h) Ta~lmacI; Ara9 Tescil Belgesi ile Taksi Dolmu~ Ge9ici <;ah~ma Ruhsatnamesi bilgilerinde degi~iklik 

olmasl halinde TUHiM'e ba~vurarak, Taksi Dolmu~ Ge9ici <;all~ma Ruhsatnamesini yenilemek 
zorundadlr. Yenilenmemi~ ruhsatnameler hiikiimsiizdiir. 

1) Ara9 Muayene siiresi ge9mi~ olan taksi dolmu~lar i9in Taksi Dolmu~ Ge9ici <;all~ma Ruhsatnamesi 
diizenlenmez. 

i) TUHiM tarafmdan ~lmaclhk yapilmasl i9in ta~lmaci ve ~of6rlere diizenlenen Taksi Dolmu~ Ge9ici 
<;all~ma Ruhsatnamesi ve Toplu T~una Aracl Kullanlm Belgesi ve benzeri belgeler, iizerindeki bilgiler 
(t~ImacI, ara9 vb.) veya ilgili beIge iizerindeki karekodun okutulmasl sonucu gOriilebilen gevrimi9i 
bilgilerinin (t~ImacI, ~of6r, ara9 vb.) yapIlan denetimlerde dogrulanmasl (omegin izin belgesinde yer alan 
~of6r bilgileri ile denetimde tespit edilen ~of6riin e~le~mesi vb.) durumunda gegerlidir. Aksi durumda bahsi 
gegen belgeler gegersiz olarak degerlendirilecektir. 

j) Taksi Dolmu~ Ge9ici <;alI~ma Ruhsatnamesinde; taksi dolmu~ta 9ah~acak ~of6rlerin kimlik bilgileri ile 
fotografl yer alacakbr. Taksi Dolmu~ sahibilsahiplerinin ~of6r olarak 9alI~madlgi durumda bir tam zamanll 
~of6r ve bir tam zamanli veya kIsmi ~of6r olmak iizere ara9ta 2 ~of6r 9ah~tlfllmasl zorunludur. Taksi 
Dolmu~ sahibi/sahiplerinin ~of6r olarak 9ah~tlgl durumda ise kendisinden b~ka en az bir tam zamanh veya 
kIsmi zamanh ~of6riin ara9ta 9all~tlfllmasl zorunludur. 

k) Taksi Dolmu~ Ge9ici <;ah~ma Ruhsatnamesi; UKOME taraftndan belirlenen 9ah~ma grubu, hat ve 
giizergahlar i9in ge9erli olup, ihlal edilmesi durumunda gegersiz ve yok hiikmfuldedir. 

1) Taksi Dolmu~ Ge9ici <;ah~ma Ruhsatnamesi iizerinde kimlik bilgileri tanlmlanan ~of6r dl~mda 
~of6r/~of6rler 9ah~tlfllamaz, tespiti halinde ruhsatname gegersiz ve yok hiikmfuldedir. 

m) Ta~lma iicret tarifeleri, iSTESOB'un da gorii~ii ahnarak TUHiM tarafmdan UKOME'ye sunulur. 
n) Taksi Dolmu~lar TUDES kapsammda yer alan denetim gorevlileri tarafmdan denetlenir. 

(2) Toplu Ula~lm Denetim ve Yonetim Merkezi Genel EsaslarI; 
a) Toplu Ula~lm Denetim ve Yonetim Merkezi (TUDYM); 

1) Toplu ula~lm ara9lannm denetim ve yonetimi amaclyla TUHiM tarafmdan i~letilen merkezdir. 
2) TUDYM kapsammda, taksi dolmu~larda bulunmasl gereken kamera, GPS vb. ekipmanlan ile ilgili her 

tiir tasarruf, diizenleme ve i~letme yetkisi Biiyiik~ehir Belediyesi'ne aittir. 
3) TUDYM sistemine daml olmayan ara9lar, istanbul'da toplu ta~lma hizmeti veremez. Taksi Dolmu~ 

ta~ aClhgl faaliyeti devam ettigi siirece ara9ta kurulu TUDYM Sistemi 9ah~u vaziyette 
lundurulacakhr. Taksi Dolmu~ ~of6rii, sistemin arizah olmasl ve 9ah~maYl durdurmasl halinde iBB 

<;oziim Merkezi ALO 153 hattlm arar ve destek allr. Gerekli ise, en ge9 24 saat igerisinde arlzanm 
giderilmesi i9in taksi dolmu~u TUDYM yetkili servisine gotiirmelidir. Ta~lmacl sisteme tammlanmaml~ 
herhangi bir alet, kablo, uzantl takllmasmdan ve/veya sisteme dl~andan miidahale edilmesinden 
sorumludur. 
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(3) Toplu Ula~lm Hizmet Kalitesi Degerlendirme Sistemi (TUDES) ve Hizmet Kalite Kesintisi YaptIrlm 
Cetveli EsaslarI; 

a) Ta~lmacl ve ~of6rlere yonelik elde edilen hizmet kalitesi verilerinin toplandlgl, analiz edildigi ve diger 
denetim payda~lan ile payla~lldlgl ortak veri tabanldrr. 

b) Sisteme veri giri~i Toplu Ula~lm Hizmetleri Miidfuliigii (TUHiM), il Emniyet Miidfuliigii, il Jandarma 
Komutanhgl, iETT Genel Miidfuliigii, iBB Zablta Daire B~kanhgl ve Halkla ili~kiler Miidiirliigii birimleri, 
CiMER, iSTESOB ve bagh esnaf odalanna gelen ba~vurulann elektronik ortamda aktanlmasl yoluyla veya 
resen yapIlabilecektir. 

c) Bu Karar ekinde yer alan EK-l yaptmm cetvelleri istanbul genelinde yer alan tUm toplu ula~lm araylan 
(Minibiis, taksi ve benzeri) iyin uygulanacaktlr. 

(() Tiim ta~lmaC1 ve ~of6rlerin hizmet kalitesi puanlarl ve yaptmmlarl, kimlik ve Siiriicii Belgesi bilgileri, alman 
sertifika ve egitimlerinin gorebilecekleri elektronik sicilleri olu~turulacaktlr. 

d) TUDES kapsammda yapllacak i~lemler TUHiM internet sitesinde yaymlanacak olup, bu kapsamda 
ta~lmacIlar yah~tlklarl ~of6rlerin sicil puanlarml gorebilirken ~of6rlere verilecek Toplu Ta~lma Aracl 
Kullarum Belgesi ile ~of6rler arasmda hizmet kalite pUanlanna gore smlf1andmna ~agldaki ~ekilde 
yapIlacaktrr. Aynca sUre yaptmml alan ~of6rler kara listeye almacaktrr. 
1) A Slruf1: Son 4 sene iyinde 100 puam doldurmaml~ ve sfue yaptmmI almaml~ ~of6r 
2) B Slrufl: Son 2 sene iyinde 100 puam doldurmaml~ ve en fazla 2 ay sfue yaptmml almI~ ~of6r 
3) C Slllif1: Son 1 sene iyinde 100 puam doldurmaml~ ve en fazla 2 ay sfue yaptmmI alml~ ~of6r 
4) D Slrufl: Son 1 sene iyinde 100 puanl doldurmu~ ve sfue yaptmmI alrm~ ~of6r 

e) Tiim ~of6rlerin TUHiM elektronik ruhsat sistemi ve TUDES kapsammda ilgili mevzuatta (5510 saYlh 
Sosyal Sigortalar ve Genel SaglIk SigortaSl Kanunu, 4857 saYlh i~ Kanunu, 6331 sayIll i~ Saghgl ve 
Giivenligi Kanunu ve benzeri) yer alan yah~ma saatleri ve diger hususlara uyulmasl kaydlyla, t~lmacIlar 
tarafmdan kendi kullamcl adl ve olu~turduklan ~ifre ile TUHiM elektronik ruhsat sistemine girilerek en 
fazla 3 araca ait izin belgesine eklenmesine imkful verilecektir. 

f) TUDES'te ~of6rler "<;ah~lyor (Aktif)", "i~ Anyor", "Pasif" olarak iiy starude tanlmlanabilecektir. 
g) Hizmet kalite puam uygulamasl T~lmacmm ilgili izin belgesine, ~of6riin ise Toplu Ta~lma Aracl Kullamm 

Belgesine uygulanacaktu. 
g) Uygulanacak yaptmmlar sfuesince ilgili izin belgeleri asktya almacaktrr. 
h) UI~lm Yonetim Merkezi, Toplu Ula~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 yapllabilecektir. 

1) Toplu Ula~lm Hizmetleri Miidiirliigii tarafmdan ta~lmaclhk yapllmasl iyin ta~lmacl ve ~of6rlere aray tiiriine 
gore diizenlenen <;a1I~ma Ruhsatnamesi, Giizergah Kullamm izin Belgesi, Toplu Ta~lma Aracl Kullarum 
Belgesi ve benzeri belgeler, iizerindeki bilgiler (ta~ImaCl, aray vb.) veya ilgili beIge iizerindeki karekodun 
okutulmasl sonucu gorulebilen yevrimiyi bilgilerinin (t~lmacl, ~of6r, aray vb.) yapllan denetimlerde 
dogrulanmasl (orne gin izin belgesinde yer alan ~of6r bilgileri ile denetimde tespit edilen ~of6riin e~le~mesi 
vb.) durumunda geyerlidir. Aksi durumda bahsi geyen belgeler geyersiz olarak degerlendirilecektir. 

i) Denetim faaliyeti esnasmda bahsi geyen belgeler iBB Denetim Ekipleri, Emniyet Miidfuliigii, Belediye 
Zabltasl veya Jandarma Komutanllgl ekiplerine sunulmak zorunda olup ilgili izin belgeleri iizerinde "Bu 
belgeyi ve arQ(;ta tanzmlz guncel ve gegerli ~of(jr bilgilerini sorgulamak i9in lUtfen karekodu okutunuz. 
Ara9ta, sorgu sonucuna gore bu 9all~ma ruhsatma tanzmlz olmayan ~of(jr bulunmasl durumunda bu beige 
gegersizdi.y.*' ibareleri uyan amayh yer alacaktlr. 

(4) Taksi Do 6.u~ Ta~lmaclhgl Uygulama Usul ve EsaslarI 
Taksi Dol ~ i~letmecileri ile i~letmecilikte uyulmasl gereken kurallar a~agldaki ~ekildedir. 

1) T acIlar ve ~of6rler ta~lmaclhk faaliyetini; ilgili mevzuat hiikiimlerine gore yapmak, konuyla alakah 
o ak ilgili kurum ve kurulu~larm karar ve talimatlarma uymak zorunda olup, aykmhk olmasl halinde bu 

onergedeki hususlar yeryevesinde Toplu Ula~lm Hizmet Kalitesi Degerlendirme Sistemi (TUDES) ve ek 
Hizmet Kalite Kesintisi Yaptmm Cetveli'ndeki yaptmmlar uygulanacaktu. 



3) ~of6rler, TUDYM tarafmdan yapIlan tiim yonlendirmelere uymak zorundadlr. 
4) ~of6rler UKOME tarafmdan belirlenen bekleme yerleri ve duraklarma; trafigi aksatmayacak, can ve mal 

giivenligini tehlikeye dii~iinneyecek, bekleme yeri ve durak alarum ta~mayacak ve UKOME karannda 
belirtilen saYldan fazla taksi dolmu~ bulundurulmayacak ~ekilde nizami yan~acak, ~aglrtkanhk yaparak 
veya klakson yalarak yolcu yaglrmayacaklardlr. 

5) Taksi Dolmu~larda Karayollarl Trafik Yonetmeligince belirlenen koltuk saYlsmdan fazla yolcu ta~mmasl ve 
koltuk artmlmasl/eksiltilmesi yasaktu. 

6) ~of6rler; miicbir sebeplerle olu~acak hallerde, trafik zabltasl ve/veya belediye zabltasmca 
yonlendirilecekleri geyici giizergahlara uymak zorundadlr. 

7) Ucret Tarifesi, Toplu Ta~lma Aracl Kullarum Belgesi ve Taksi Dolmu~ Gec;ici <;ah~ma Ruhsatnamesi 
(renkli) arac;lann goriiniir bir yerinde olacaktIr. 

8) Herhangi bir nedenle, hasarh, baklmslz, yevreye zarar verici giiriiltii C;lkaran ve egzoz gazl yayan arac; ile 
ta~lmaclhk yapllamaz. 

9) Taksi Dolmu~larda ~of6r olarak c;all~acak ki~ilere mevzuatta yer alan ~artlarl saglamasl durumunda TUHiM 
tarafmdan Toplu T~lma Aracl KullanIm Belgesi verilir. Toplu Ta~Ima Aracl Kullamm Belgesi olmayan 
~of6rler ta~lmaclhk yapamaz. ~of6rler denetim birimleri tarafmdan istenmesi halinde belgeleri ibraz etmek 
zorundadtr . 

1 0) ~of6rler trafik kural ve kaidelerine uygun hareket edecek, trafik akI~lm bozmadan ve c;evreyi rahatslz 
etmeden taksi dolmu~ kullanacaklardtr. HIZ smulan a~llmayacak, kendilerine ait durak ve bekleme yerleri 
haricinde diger toplu ula~lm sistemlerinin durak peron ve benzeri alanlanm yolcu bindirip indirme haricinde 
bekleme ic;in kullanmayacaklardu. 

11) Taksi Dolmu~ ~of6rii, aracm iy ve dl~Im temiz tutacaktlr. 
12) Taksi Dolmu~larda yolcularl ve c;evreyi rahatslz edecek ~ekilde teyp, radyo vb. dinlemek yasaktu. 
13) Taksi Dolmu~ ic;erisinde (~of6r ve yolcular d§hll) alkol, tiitiin ve tiitiin mamulleri kullanmak yasakttr. 
14) ~of6rler, yolcu ayfIml yapamaz, ta~lmaclhk yapmaktan kaymamaz, trafigi ve ta~lmaclhgl aksatamaz. 
15) Taksi Dolmu~ ic;erisinde TUDYM tarafmdan belirlenen cihazlar haricinde cihaz bulunmayacaktu. 
16) ~of6r ta~lmaclhk esnasmda taksi dolmu~ icy slcakllgmm 20-24°C degerleri arasmda kalmasl iC;in lSltma ya 

da sogutma sistemini c;ah~tuacaktu. 
17) Taksi Dolmu~ ~of6rleri hizmet esnasmda yolcularl soz ya da hareket He rahatslz edemez. 
18) Taksi Dolmu~ ~of6rleri arac;larl ile karayolu uzerinde yetkili mercilerden izin almadan toplu gosteri 

yapamaz, ~lmaclhktan kapnamaz, t~Imaclhgl aksatamaz. 
19) Taksi Dolmu~ ~of6rleri, denetimde bulunan denetim gorevlisinin istedigi evraklan gostermek zorundadlr. 
20) AIt ve ust yapl yah~malarl, kaza, yangm ile geyici trafik diizenlemelerine gore TUHiM tarafmdan belirlenen 

gec;ici giizergah degi~iklikleri haric;, taksi dolmu~ ~of6rleri, UKOME karanyla belirlenmi~ olan hat ve 
giizergahlara uymak zorundadular. 

21) Taksi Dolmu~lar yolcu indirmelbindirme amaCl ile toplu ula~lm arac;lanna ait durak yerlerini kullanabilir. 
22) Karayolunu kullananlar iC;in bir tehlike ve engel te~kil etmeyeceginden emin olmadlkya; aray durmadan 

kapdan ac;mak, kapllarm kapanmaslm beklemeden hareket etmek ve durakladIktan soma aracm sagml 
kontrol etmeden kapllarl ac;mak ve kontrolsiiz yolcu indirip bindirmek yasaktu. 

23) Arac; ic;inde sigara iyilmeyecek, kamu gorevi yapmamn bilincinde olarak yolculara nazik davramlacaktu. 
24) Tarife dl~l ucret talep edilmeyecek, koltuk i~gal etmemeleri kaydlyla 0-6 ya~ grubu c;ocuklardan ucret 

ahnmayacaktu. 
25) Taksi Dol u~larda Kanunlara, kamu dtizenine ve genel ahlaka aykm olmamak, Ticari Arac;larda Reklfun 

Bulund Imasma Dair Yonetmelik hiikfunleri c;erc;evesinde olmak kaydlyla, TUHiM' den gorii~ almarak 
Kents Tasanm Miidtirliigiinun onaYIyla izin verilen reklfunlar, iBB Reklfun Yonetmeligi de dikkat~ 
alm ak, trafikte seyir guvenligi aC;lsmdan tavan on-arka ytizey ve camlar haric; arac; yiizeyinin %50'sini 
g emez. (Tavan ve kapllardaki plakalan kapatacak ~ekilde reklfun almamaz). 

aksi Dolmu~lar, giizergahlarl tizerinde bulunan ve UKOME tarafmdan belirlenen indirme-bindirm 
yerlerine (durak) trafigi aksatmayacak, can ve mal giivenligini tehlikeye du~iinneyecek ve durak alarum 
~mayacak biT ~ekilde nizami y~, yolcu indirip bindirdikten soma seferine devam edecek ve! 



Kav~aklarda, hastane, okul, sosyal tesisler, ibadethane giri~--S:lkl~ noktalarmda indirme-bindinne yaptlmasl 
yasaktu. Ara~ta muavin bulunduramayacaklardu. 

27) Taksi Dolmu~lar, tek yolcu kalsa dahi, hatlm belirlenmi~ son noktasma kadar giderek seferini tamamlamak 
ve yolcuyu eri~tirmek zorundadu. Kesinlikle, yolcunun nzaSI hilafmda aym istikamete giden b~ka bir araca 
aktaramaz. Ancak ozel hallerde ve ticari faaliyet dl~l durumlarda yolcusuz olarak seyahat yapllmasl halinde 
tepe lambasml sondiinnek, giizergah tabelalarml kaldumak zorundadular. 

28) Ula~lm Master Plam, Toplu Ula~lm Sistemlerinin Entegrasyonu, yolculuk talepleri degi~imi, yeni yerle~im 
alanlanmn olu~masl, Rayh sistemlerin yapdarak i~letmeye ahnmasl vb. nedenlerden dolaYI taksi dolmu~ 
hatlannda ve ara~ saYllarmda UKOME tarafmdan yeniden diizenleme yaptlabilir. Yeni diizenlemeye yonelik 
i~ ve i~lemler TUHiM tarafmdan yfuiitiiliir. Yeni diizenlemede degi~tirilmi~ (olu~turulmu~ veya uzattlID1~) 
hat ve giizergahlarda ~all~acak taksi dolmu~lar TUHiM koordinasyonunda belirlenecek, saat, tarih ve yerde 
ilgili Esnaf Odasl temsilcilerinin ve Emniyet Mudiirlugu temsilcisinin (Jandarma bOlgesinde Jandarma 
temsilcisi) katlhmlyla, noter huzurunda kura ~ekilerek belirlenir. Yeni diizenleme UKOME karan ile 
yiirfuluge konur. 

29) Traftk kazasl nedeniyle, hasarh olan ara~lar sefere ~tkamaz. 
30) Taksi dolmu~ta gorev yapan ~of6rlerin klhk-klyafeti duzgiin, temiz ve bakunh olmalldu. 
31) Ta~lmactlar herhangi bir nedenle de olsa bir kamu hizmeti olan, toplu ~lmaclltk i~ini, toplu olarak 

yava~latma veya durdurma eylemi yapamazlar. Hak arama hakktmn mevcut mevzuat dahilinde, hiyerar~ik 
yapl i~inde ve kamu hizmetini aksatmadan ve vatanda~lar magdur edilmeden yapllmasl esastu. 

32) Yukandaki kurallara uymayanlar hakkmda TUDES Hizmet Kalitesi Yaptmm Cetvelindeki hiikiimler 
uygulanu. 

33) Yukanda belirtilmeyen hususlarda ilgili mevzuat hiikUmleri uygulamr. 

Yeni <;ab~ma Grubu Olu~turulmasl, Hat A'tdmasl ve Durak Veri Tespitine ili~kin Esaslar; 
MADDES-
(1) Degi~en ula~lID ihtiya~lan dogrultusunda, TUHiM'ce yapllan tespit ve ilgili kurum, kurulu~, ger~ek ve/veya 

tiizel ki~ilerden gelen taleplere ili~kin TUHiM tarafmdan; 
a) Kentin nufusunun artmasl ve bUyiimesine bagh olarak eri~ilebilirlik ve ul~tlabi1irlik ihtiyaci belirlenir, 

1) Mevcut ul~lm ararylarmm ihtiyaci kar~11ayamamasl veya alternatifula~lm aracma ihtiyary duyulmasl, 
2) Y 01 agl ve traftk sirkiilasyonunda degi~iklik olmasl, 
3) istanbul Ul~lm Ana Plam ve Toplu Ul~lm Sistemlerinin Entegrasyonu ryerryevesinde uygulama 

yapllmasl, 
4) Tespit ve taleplerin diger ul~lm tiirleri ile etkile~imi, 
5) Tespit ve taleplerin arz/talep dengesi a~lsmdan degerlendirilmesi, 
6) Y 01 geometrisi, traftk sirkiilasyonu ve seyir giivenligi arylsmdan degerlendirilmesi, 
7) imar planlan ve arazi kullanlm kararlannm incelenmesi ve ryah~ma konusuna giren diger hususlan 

i~eren teknik rapor hazulamr. 
b) Gerek goriilmesi halinde teknik rapor dogrultusunda, ilgili kamu kurum ve kurulu~larm gorii~leri ahnmak 

uzere toplantI diizenlenir. 
c) Nihai ~all~ma uygun goriilmesi halinde UKOME giindemine sunularak alman karara gore i~lem yaplhr. 

(2) Yeni ~ah~ma grubu olu~turulmasl/Hat a~llmasllDurak Veri Tespiti ve/veya ara~ aktarma nedeniyle ta~lmacllar 
iBB nezdinde herhangi bir hak ve iddiada bulunamazlar. 

Mevcut <;ah~ a Grubu, Hat Uzatlml ve Birle~tirmelerine ili~kin Esaslar; 
MADDE6 
(1) Degi~ ula~lm ihtiya~lan dogrultusunda, TUHiM' ce yapllan tespit ve ilgili kurum, kurulu~, ger~ek ve/veya 

tUz ki~ilerden gelen taleplere ili~kin TUHiM tarafmdan; 
) entin nufusunun artmasl ve bUyiimesine bagh olarak eri~ilebilirlik ve ul~llabilirlik ihtiyacl belirlenir, 

1) Mevcut toplu ta~lma ara~lannm ihtiyaci kar~llayamamasl veya alterna' oplu ula~lID aracma ihtiya~ 
duyulmasl, 

~ 



3) istanbul Ula~nn Ana Planl ve Toplu Ul~lm Sistemlerinin Entegrasyonu yeryevesinde uygulama 
yapllmasl, 

4) Tespit ve taleplerin diger ula~lm tiirleri ile etkile~imi, 
5) Tespit ve taleplerin arzltalep dengesi aylsmdan degerlendirilmesi, 
6) Y 01 geometrisi, trafik sirkillasyonu ve seyir giivenligi aylsmdan degerlendirilmesi, 
7) imar planlarl ve arazi kullarum kararlannm incelenmesi ve yall~ma konusuna giren diger hususlan 

iyeren teknik rapor hazlrlarur. 
b) Gerek gorulmesi halinde teknik rapor dogrultusunda, ilgili kamu kurum ve kurulu~lann goru~leri ahnmak 

tizere toplantt dtizenlenir. 
c) Nihai yah~ma uygun gorulmesi halinde UKOME giindemine sunularak alman karara gore i~lem yaplhr. 

(2) Hat UzatmaJBirle~tirme ve/veya aray aktarma nedeniyle ta~lmacllar iBB nezdinde herhangi bir hak ve iddiada 
bulunamazlar. 

Mevcut Cah~ma Grubu ve Hat iptali ile Ara\! AktarIlmasma ili~kin Esaslar; 
MADDE7-
(1) Degi~en ul~lm ihtiyaylarl dogrultusunda, TUHiM' ce yaptlan tespit ve ilgili kurum, kurulu~, geryek ve/veya 

tiizel ki~ilerden gelen taleplere ili~kin TUHiM tarafmdan; 
a) Kentin nufusunun artmasl ve buylimesine bagh olarak eri~ilebilirlik ve ula~llabilirlik ihtiyacl belirlenir, 

1) Mevcut hat ve/ya guzergahm iptali ya da aray saYlSlmn azaltllmasl durumunda diger toplu ta~lma 
araylanmn ihtiyacl kar~tlamasl, 

2) Y 01 agl ve trafik sirkUlasyonunda degi~iklik oImasl, 
3) istanbul Ula~lm Ana Planl ve Toplu UI~lm Sistemlerinin Entegrasyonu yeryevesinde uygulama 

yapllmasl, 
4) Tespit ve taleplerin diger ula~lm tilileri ile etkile~imi, 
5) Tespit ve taleplerin arzltalep dengesi aylsmdan degerlendirilmesi, 
6) Y 01 geometrisi, trafik sirkUlasyonu ve seyir giivenligi apsmdan degerlendirilmesi, 
7) imar planlan ve arazi kullanlm kararlarmm incelenmesi ve yall~ma konusuna giren diger hususlarl 

iyeren teknik rapor haztrlarur. 
b) Gerek goriilmesi halinde teknik rapor dogrultusunda, ilgili kamu kurum ve kurulu~larm goru~leri ahnmak 

tizere toplantl diizenlenir. 
c) Nihai yah~ma UKOME glindemine sunularak, alman karara gore i~lem yaplhr. 

(2) iptal ve/ya aktarma nedeniyle ta~lmacllar iBB nezdinde herhangi bir hak ve iddiada bulunamazlar. 

Taksi Dolmu~ Ta~lmaclhgl Ucret Tarifesi 
MADDES-
(1) EsnafOdalan Birligi tarafmdan haztrlanan ucret tarifeleri UKOME'ye sunulmak mere TUHiM'e gonderilir. 

TUHiM bu teklifi ilgili EsnafOdalarl Birligi ile degerlendirerek UKOME'ye ta~lr. UKOME kararl uygularur. 
Toplu ta~lma sistemlerinde yapdacak degi~iklik ve duzenlemelerin gerektirecegi hallerde ucret ve bilet 
entegrasyonunu saglamak maksadlyla ta~lmacllar bilet entegrasyonu ile ilgili tesisatl araylarmda bulundurmak 
zorundadlr. 

iKiNCi KISIM 

BiRiNCi BOLUM 
Ta~lmacI, ~ofor ve Taksi Dolmu~larda Aranacak ~artlar 

Ta I aCI EsaslarI; 
hE9-

( Ta~lmacllar iyin "Ta~lmacI Hizmet Kalite Puam" uygulamasma geyilecek olup, soz konusu uygulama ~ 
kapsammda a~agldaki hususlar uygulanacakttr. t ~ 

~ ~ , ~~ 
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b) Toplu Ula~lm Hizmet Kalitesi Degerlendinne Sistemi (TUDES) ve eki Hizmet Kalite Kesintisi Yaptmm 
Cetveli'ndeki yaptmmlar uygulanacaktlr. 

c) Soz konusu yaptmm cetvelinde yer alan hizmet kalite puanlan toplanarak i~lem yapllacakt1r. 
9) Ta~lmaellar 100 hizmet kalite puanl kesintisini doldurduklannda ilgili ta~ltm ilgili izin belgeleri 7 giin siire 

ile asklya almaeaktlr. 100 hizmet kalite puanl kesintisi doldurduktan sonra yeniden almacak izin belgesi 
i9in, hizmet kalite puanl ikinei ihlal smm olan 100 smm doldurulduktan sonra ilgili ta~ltln ilgili izin 
belgeleri 15 gUn siire ile asklya almacaktrr. 3. ihlal smm olan 100 Slmn doldurulduktan sonra ilgili ta~ltm 
ilgili izin belgeleri 1 ay siire ile asklya almacaktlr. 4. ve sonraSl her ihlal smm ge9i~lerinden sonra (100 
puan) 30 gUn siire ile asklya alma uygulanacaktlr. 

(2) Ta~lmacl ve ~of6rler tarafmdan TUHiM E-Toplu Ula~lm Ruhsat Sistemi'nde yer alan ileti~im bilgileri (eep 
telefon numarasl, elektronik posta adresi) aktif ve gUncel olarak beyan edilmek zorunda olup ta~lmacl ve 
ta~Itlarda yah~acak ~of6rlere bildirimler (belgelerin hazrr olmasI, denetim ve ihlal sonueu vb. hususlar) beyan 
edilen cep telefonu numarasma Klsa Mesaj Servisi (SMS) ile veya elektronik posta olarak yapIlabilecektir. 

(3) Toplu Ula~lm Hizmet Kalitesi Degerlendinne Sistemi (TUDES) ve eki Hizmet Kalite Kesintisi Yaptmm 
Cetveli'nde yer alan hiikfunlerden ceza alanlar son cezasmdan itibaren geriye dogru 1 takvim yIlI iyerisinde 
ceza almamasl durumunda mevcut hizmet kalite puanlan 100'e donu~tiiriilecektir. 

(4) Ta~lmacmm; ~of6rliik yaptlgl esnada yaptmm uygulanmasl durumunda, ta~lmaelhk ve ~of6rliik yaptmmlan 
ayn ayn uygulanrr. 

~ofor EsaslarI; 
MADDE 10-
(1) Taksi Dolmu~larda 9all~aeak ~of6rler iyin Toplu Ta~lma Arael Kullanlm Belgesi uygulamasma geyilecek 

olup, ~of6rlere Toplu Ta~lma Aracl Kullanlm Belgesi verilmesi i9in ~agidaki ozelliklerlbelgeler aranacaktrr. 
a) En az 22 ya~mdan gUn alml~ ve 66 y~mdan gUn almaml~ olmak, 
b) Taksi dolmu~ i9in en az 2 Yllhk kullanacagl ta~nta uygun siirUcii belgesine sahip olmak, 
c) Ba~vuru tarihi itibariyle 6 ayl geymemi~, resmi kurumlar i9in sorgulanml~ Adli Sicil Kaydl sahibi olmak 

(Tieari ama9la yolcu ta~lmaclhgl yapacak ~of6rlerin; 5237 SaYlh Tiirk Ceza Kanunu'nun '81.' '82.' '83.' 
'86.' '87.' '88.' '94.' '95.' '96.' '102.' '103.' '104.' '105.' '106', '107', '108', '109.', '148.', '149.', 
'179/3.' '188.' '190.', '191.' '226' '227.' '314' ve 5326 SaYlhKabahatlerKanunu'nun'35.' maddesindeki 
sUylardan hi.ikfun giymemi~ olmalan gerekmektedir. Aynca '53.' Maddeden alman hiikllm varsa belirtilen 
sure boyunca beIge diizenlenmez), 

9) Son be~ (5) ytl iyerisinde bilin9li taksirli olarak Olllmlii trafik kazalanna karl~maml~ olmak, 
d) Son be~ (5) ytl iyerisinde trafik kurallanm (a~m hlZ vb.) ihlal nedeniyle siirUeu belgeleri birden fazla geri 

almmamt~ olmak, 
e) Alkollu olarak aray kullanma nedeniyle siirUcu belgeleri birden fazla geri almmaml~ olmak, 
t) il Saghk Miidiirliigll tarafmdan yetkilendirilmi~ merkezlerden almacak ve ~of6rliik yapmasma mani 

olmadlgma dair Psikoteknik Degerlendirmeye Dayah Psikiyatrik Muayene raporu sahibi olmak, 
g) il Saghk Miidiirlugu tarafmdan yetkilendirilmi~ merkezlerden almaeak ve ~of6rliik yapmasma mani 

olmadlgtna dair Psikoteknik Degerlendinneye Dayah Psikolog Muayene raporu sahibi olmak, 
g) Mesleki Yeterlilik Kurumu Kanununda yer alan Ulusal Meslek Standardma Uygun Ta~lt ~of6rii Sertifikasl 

sahibi olmak, (sistem altyaplsl saglandlktan sonra istenilecektir), 
h) Uygulamall Siirii~ ve Slllif Egitimleri, istanbul'un yol agI, Davranl~ psikolojisi, Mevzuat vb. konularda 

egitirn: a~l~ olmak, (sistem aityapisl saglandtktan sonra istenilecektir), 
(2) Kara ve ~zde yolcu ta~lmaelhgmda hizmet vennekte olan ticari ta~lt ve toplu ula~lm ara9lanru siirenler ile 

liizumu alinde bu araylarda gorev yapmakta olan diger personelin i~e giri~te ve vize yenilemeleri esnasmda 
alkol e madde kulianimma yonelik taramalar oncelikli olmak iizere; bula~lCl hastahklar, mberkiiloz, ruh 
sa - gl ve hastahklan, metabolik hastahklar, kardiyovaskiiler hasta1lklar ve sair gerek aray siiriiciisUnU 

venligi gerekse de toplum giivenligi ile ilgili ve ili~kili olabilecek saghk durumlarma ili~kin muayene, 
t ama ve tetkiklerinin il Saghk Miidiirliigll ile koordineli ~ekilde belirlenmi~ olan "istanbul iii ~ehir iyi 
Ula~lmmda Tieari Ta~lt ve Toplu Ta~lma Aracl ~of6rlerinin Saghk ~artlarl v.; ~arm Tarama ve 

~ . ~~ 



miistakilen hazulanacak olan usul ve esaslar, alo~ ~emalan, formlar ve sair evrak ve bilgi i~lem altyapllan ile 
yfuiitiilecektir. 

(3) Toplu Ta~lma Aracl Kullarum Belgesi kullarum sUresi 5 Ylldlr. 
(4) Toplu Ta~lma Aracl Kullarum Belgesine haiz ~of6rler 5 yllda bir egitim tekrarl yapmak zorundadu. YapIlacak 

tekrar egitimi sonraSl ba~anh olacak ~of6rlerin belgeleri 5 yIlhgma vizelenecektir. Tekrar egitimi sonrasmda 
5 defa b~anslz olan adaylar 1 yll sUre ile Toplu Ta~Ima Aracl Kullarum Belgesi iyin ba~vuru yapamayacaktu. 
a) Vizeleme zamanl gelen ~of6rler, ilgili merkezlerin kapasitesi nedeniyle e-tuhim sistemi iizerinden alkol ve 
psikotrop madde kullanImma yonelik teste rastgele gonderilir. 
b) E-tuhim sisteminden atanan ilk randevuya gitmeyen ~of6rlere 2 i~ gunii iyinde e-tuhim sistemi iizerinden 
otomatik olarak randevu verilir. 
c) ikinci randevuya da gitmeyen ~of6rOO, Toplu Ta~lma Aracl Kullanlm Belgesi askIya ahnarak kaYlth oldugu 
araylara ait izin belgelerinden kaydl geyici olarak silinir ve bir daha otomatik randevu olu~turulmaz. 
y) Otomatik olu~turulmu~ randevulara iki defa gitmeyerek Toplu Ta~lma Aracl Kullanlm Belgesi askIya 
ahnml~ ~of6rler, e-tuhim sistemi iizerinden alkol ve psikotrop madde kullanlmma yonelik test iyin randevu 
talep edebilir. Randevu talep ettigi tarihe gore 7 ile 30 i~ giinu arasmda yeni bir randevu verilir. 
d) UyUncii ve sonraki randevuya gitmeyen ~of6rlerin, 30 goo sureyle randevu talebi degerlendirilmez. 
Sonrasmda 7 ile 30 i~i giinu arasmda yeni bir randevu verilir 

(5) Ticari t~ltlarda yall~acak ~of6rler iyin "~of6r Hizmet Kalite Puaru" uygulamasma geyilecek olup, soz konusu 
uygulama kapsammda a~agldaki hususlar uygulanacaktu. 

a) Her ~of6r iyin Toplu T~lma Aracl KullanIm Belgesi'ni ilk allmlannda 100 hizmet kalite puaru 
tanlmlanacaktlr. 

1) Ul~lm Hizmet Kalitesi Degerlendirme Sisterni (TUDES) eki Hizmet Kalite Kesintisi Yaptmm 
Cetveli'nde yer alan ihlallere gore hizmet kalite puaru uygulanacaktu. 

2) Soz konusu yaptuIm cetvelinde yer alan hizmet kalite puanlarl toplanarak i~lem yapllacaktu. 
3) Toplu Ta~lma Aracl Kullarum Belgesi sahibi ~of6rlerin 100 hizmet kalite puaruru ilk kez 

doldurduklannda sahip oldugu Toplu Ta~Ima Aracl Kullarum Belgesi 30 gUn sUre ile askIya (pasit) 
ahnacak ve egitim tekran sonrasmda yapllacak smav (sistem aityapisl saglandlktan sonra istenilecektir.) 
ile yeniden Toplu Ta~lma Aracl KullanIm Belgesi almabilecektir. 

4) Toplu Ta~Ima AracI Kullarum Belgesi sahibi ~of6r 100 hizmet kalite puanml ikinci kez 
dolduruldugunda Toplu T~lmaAracl KullanIm Belgesi 90 giin sUre ile askIya almacak ve egitim tekrarl 
sonrasmda yapllacak smav (sistem altyaplsl saglandtktan sonra istenilecektir.) ile yeniden Toplu Ta~lma 
Aracl Kullarum Belgesi almabilecektir. 

5) Toplu T~lma Aracl KullanIm Belgesi sahibi ~of6r 100 hizmet kalite puaruru uyUncii kez doldurdugunda 
bir daha Toplu T~lma Aracl KullanIm Belgesi duzenlenmeyecektir. 

6) Toplu Ula~lm Hizmet Kalitesi Degerlendirme Sisterni (TUDES) ve eki Hizmet Kalite Kesintisi 
Yaptmm Cetveli'nde yer alan hiikiimlerden ceza alanlar son cezasmdan itibaren geriye dogru 1 takvim 
yIlI iyerisinde ceza almamasl durumunda mevcut hizmet kalite puanlan 100'e donu~tiiriilecektir. 

(6) Toplu Ta~lma Aracl Kullarum Belgesi istanbul Kart ozellikli olacaktu. 
(7) T~ImaCl ve ~of6rler tarafmdan TUHiM elektronik ruhsat sisteminde yer alan ileti~im bilgileri (cep telefon 

numarasl, elektronik posta adresi) aktif ve giincel olarak beyan edilmek zorunda olup ta~lmacl ve t~ltlarda 
yall~acak ~of6rlere bildirimler (belgelerin hazu Olmasl, denetim ve ihlal sonucu vb. hususlar) beyan edilen 
cep telefonu numarasma Klsa Mesaj Servisi (SMS) ile veya elektronik posta olarak yapllabilecektir. 

(8) Klhk-klyafetle 'BB'nin onayl ile iSTESOB tarafmdan belirlenecek olup diizgOO, temiz ve balomh olmasl 
saglanacakt . 

(9) Ta~lma e asmda koltuk saytsmdan fazla yo1cu almayacaktu. 
(l0) Ka ann kapanmaslru beklemeden hareket etmeyecek, kontrolsiiz yolcu bindirip indirmeyecektir. 
(11) T afikte kamunun rahatIru ve huzurunu bozacak ~ekilde taksi dolmu~ siirmeyecek ve davram~lard 

I ayacaktu. 



(13) Taksi Dolmu~u, gidi~ yonOOe gore yolun en sag kenannda, trafigi aksatmayaeak ~ekilde durdurarak 
yolculanm sag taraftan bindirmek ve indirmek ZOrundadlr. 

(14) Dezavantajh ki§ileri taksi dolmU§a almaktan imtina etmeyeeek, yerlerine oturmalan da dahll yardImel 
olaeaktIr. 

Taksi Dolmu~larda Aranacak ~artlar; 
MADDEll-

a) Ta~ImaClhkta kullanIlaeak taksi dolmu~lann; ilk teseil tarihi itibariyle 0-8 ya~ aralIgmda olaeaktrr. Ya~ 
Slmn dogrultusunda araeml yenilemeyen tR§lmaelya Taksi Dolmu~ Ge9ici <;ah~ma Ruhsatnamesi 
diizenlenmez. 

b) Taksi dolmu§larda, en az Euro 4 veya iizeri motor, otomatik kapI, klima ve hidrolik direksiyon olaeaktlr. 
c) (TZ) seri plakah Taksi dolmu§lar san renkte (RAL 1021) olaeaktrr. 
9) Taksi Dolmu~larda; 1 Arahk ile 1 Nisan tarihleri arasmda kI~ lastigi kullamlmasl zorunludur. 
d) Araem sag arka kapIsI i9 tarafmda; gorme engelli yoleular i9in, kabartma (brilla) alfabesiyle hazlrlanan 

ara9 plakasl ve Alo 153 <;oziim Merkezi yazlsmm bulundugu 12 x 6 em ebadmda levha bulundurulmasl 
zorunludur. 

e) A19ak taban11 ve basamakslz olaeaktrr. 
f) Bu yonerge kapsammda bulunan biitOn Taksi Dolmu~lar iBB Toplu Ula§lm Yonetim Merkezine iiye 

olmak, gerekli te9hizatl bulundurmak ve 9ah~rr durumda olmasIrll saglamak zorundadlr . 
./ Toplu Ula~lm Yonetim Merkezi kurulmasma mUteakip, Toplu UIR§Im Hizmetleri MiidiirlUgii'nOO 

kaYltlarl ve yapllaeak olan denetimler sonueu Toplu Ula~Im Yonetim Merkezi'yle uyumlanmI~ ara9 
takip ve kamera sistemleihazlanna sahip olmayan, yaYlnlanan ~artnameden farkh eihazlan kullanan 
veya sahip oldugu sistemi kullandlrmayan, 9ah~tIrmayan veya arlzah cihazlarlm en ge9 3 (ii9) goo 
i9inde tamir ettirmeyen ta~Imaellann <;all~ma Ruhsatnamesinin iptal edilmesine ve sistemleri tekrar 
kullamhr hale getirene kadar <;all~ma Ruhsatnamesi diizenlenmeyeeektir. 

g) Taksi dolmu~larda ara9 takip ve yonlendirme sistemler harieinde eihaz bulunmayaeaktlr. 
g) Taksi dolmu§larda otomatik kapI sistemi bulunaeak ve hareket halinde kapllar a9Ilmayaeak ~ekilde dizayn 

edilmi~ olaeaktu. 
h) Taksi dolmu~lann on ve arka camlanmn sag iist ko~elerine dI§andan goriilecek ~ekilde hat numaralarl 

yazllaeaktu. On, arka earnlanmn sag i9 alt taraflanna ~of6riin goru~OOii engellemeyecek ve dl~andan 
goruleeek §ekilde 15x30 em ebadmda ba~langw ve biti§ bilgilerini igeren Dijital Gosterge, sag yan cama 
30x30 em ebadmda giizergah bilgilerini igeren Dijital Gosterge (Kayan Yazl Panosu) konulaeaktlr. 
Bunlarm dl§mda taksi dolmu§larda ozel yazl, §ekil, sembol, tabela vb. bulundurulmayacaktu (Reklfun izin 
Belgesi Alan1ar hari9). 

1) Taksi dolmu§lann; i9 tarafmda, on cam iisrunde yoleulann gorebileeegi yerde Ucret Tarifesi 
bulundurulaeaktlr. 

i) Taksi dolmu§lar, 1021 RAL kodu ile belirlenen opak san renk olacaktlr. 
j) Taksi dolmu§lar, bu yonergenin yiiriirliige girdigi tarihten soma yenilendikleri takdirde yukanda belirtilen 

renge boyatllmak zorundadu. 
k) Karayollan Trafik Yonetmeligi 1 saYlh eetvelin (c) maddesinde taksi dolmu§lar i9in belirtilen niteliklerde 

aracm iize ·le monte edilmi§ levha bulunaeaktlr. 
1) Taksi d u§un i9i ve dl§l siirekli temiz, koltuk1ar ayn, koltuk ebatl ve koltuklar araSl mesafe arahgl rahat 

oturu ilir/ge9ilebilir ve koltuk ba§hklan takth §ekilde olacaktlr. 
m) K . yollan Trafik Kanunu geregi ara9larda bulunmasl zorunlu olan avadan11k vb. ara9 ve gereein yoleu 

t §man mahalde bulundurulmasl yasaktu. 
aksi dolmu§ i9inde, aeil hallerde kullanl1mak iizere, yoleularm rahathkla ula§abilecekleri yerlerde e 
uma gekici ile yangm sondiirme Cihazl bulundurulaeaktIr. 



Taksi Dolmu§ Ozel ~artlar; 
MADDE 12-
a) Taksi Dolmu~lann iy tarafinda on cam iistiinde yolcularca rahat goriinecek yerde "Taksi Dolmu~ Geyici 

C;ah~ma Ruhsatnamesi" bulundurulacaktlr. Arayta yah~an ~of6r gorevi devir aldlgmda kendisine ait Toplu 
Ta~lma Aracl Kullanlm Belgesini aynlan cep ktsmma yerle~tirmek zorundadtr. Kartml takmayanlar hakkmda 
beIge ibraz etmemi~ saytlarak yaptmm uygulamr. 

b) Taksi Dolmu~larda havall koma, televizyon, radyo-teyp vb. miizik yaym cihazl, yonergede belirtilenler 
haricinde ve fabrika ytkt~l dl~mda aksesuar bulunmayacaktrr. 

c) Kanunlara, kamu diizenine ve genel ahlaka ayktn olmamak, Ticari Araylarda Reklam Bulundurulmasma Dair 
Yonetmelik hiikiimleri yeryevesinde olmak kaydtyla, TUHiM' den gorii~ almarak Kentsel TasarIm 
Miidiirliigiiniin onaYlyla izin verilen reklamlar, iBB Reklam Yonetmeligi de dikkate almarak, trafikte seyir 
gilvenligi aylSlndan tavan on-arka yiizey ve camlar hariy aray yiizeyinin % 50'sini geyemez. 

y) Taksi Dolmu~un i<;i ve dl~l siirekli temiz, koltuklar rahat oturulabilir ~ekilde olacaktrr. 
d) Karayollarl Trafik Kanunu geregi araylarda bulunmasl zorunlu olan avadanhk dl~mda aray ve gerey 

bulundurulmasl yasaktlr. 
e) Taksi Dolmu~ iyinde, acil hallerde kullamlmak iizere, yolcularm rahathkla ula~abilecekleri yerlerde ve saYlda 

cam ktrma yekici ile yangm sondiirme Cihazl bulundurulacaktrr. 
f) -ocret tarifesi taksi dolmu~ iyerisinde rahat bir ~ekilde gorillecek ve okunur bir yere astlacaktrr. 
g) Yonergenin yiiriirliige girdigi tarihten sonra ~lmaclhga almacak taksi dolmu~larda, aray durmadan kapmm 

ayllmamasl ve kapl kapanmadan aracm hareket etmemesi diizenegi olacaktlr. 
g) Taksi Dolmu~larda fabrika ylkt~l dl~mda aksesuar olabilecek malzeme takllamaz ve aracm iy goriinUmiinii 

veya plakasmm okunmaslm engelleyecek ~ekilde diizenleme yaptlamayacaktlr. 
h) Teknik ~artlara uygun durumda olmayan araylann trafige ylkarllmasl yasaktrr. 
1) Taksi Dolmu~lann tavanl ve her iki on kaplya yazllacak plakalar a~agldaki ozellikleri ta~lyacaklardlr. 

1) Arial Bold yazl karakteri ile 790 punto (20 cm harf yiiksekligi) ol<;ii1erde ve RAL 5002 lacivert renkte 
plaka yaztlacaktrr. 

2) Daha rahat okunabilmesi iyin, ara<; plakasl taksi dolmu~ tavamna yazlhrken il aidiyetini gosteren (34) 
rakamtmn yazllmamasl daha uygun olacaktlr 

3) Taksi Dolmu~ plakaslmn kolay okunmaslID saglamak amaclyla; harfve rakam gruplan arasmda 5-6 cm 
bo~luk btrakllacaktlr 

4) Taksi Dolmu~ plakasl toplam 5 karakterden olu~uyorsa (TM 178 - TYF 79 gibi) her bir rakamm ve harfin 
boyu 25 cm, eni 17 cm, harf kahnllgl 6 cm olmah, toplaml 17x5 + 6 = 91 cm uzunlugunda ve 25 cm 
yiiksekliginde bir alam kaplayacaktlr. 

5) Taksi Dolmu~ plakasl toplam 6 karakterden olu~uyorsa (TF 6325 gibi) her bir rakamm ve harfin boyu 22 
cm, eni 14 cm, harf kahnllgl 5 cm toplam 14x6+5=90 cm uzunlugunda ve 22 cm yiiksekliginde bir alam 
kaplayacakttr. 

6) Aynca harflerin ve rakamlann orta hattl boyunca; harf ve rakamla aym renkte (mavi) , 2 cmx2cm 
ebatlannda, yansltma (reflektor) ozellikli sticker ~eritlerin 1 cm arahklarla, yapraz olarak yapl~tmlmasl; 
polis helikopterinde bulunan projektor yardlml ile geceleri karanhk ortamlarda ticari plakalarlmn daha iyi 
seyilebilmesini saglayacakttr. 

iKiNCi BOLUM 
<;ah~ma Belgeleri Esaslan 

Tahsis B gesi Ba~vurularmdan istenen Evraklar; 
MAD . 13-
(1) ryek ki~ilerin taksi dolmu~ ta~Imaclhgl faaliyetine ba~lamak iyin 10553 saytll Bakanlar Kurulu karannd 

elirtilen ~artlarl ~lmasl ve taksi dolmu~ ta~Imaclhgma uygun ta~lta sahip oldugunu belgelendinnes 
durumunda TUHiM tarafmdan Ticari Aray Tahsis Belgesi diizenlenecektir. r 



b) Toplu Ta~lmaAracl KulIamm Belgesi (https:lltuhim.ibb.gov.tr/ Sisteminde AktifOlmasl Gerekmektedir), 
c) Vekil ise, Vekaletname (............ Plakah araCl almaya ve ilgili kurumdan gerekli i~lemleri yapmaya 

ifadesi yazlh olacak) (Ash ibraz Edilecektir.), 
cy) Aracy Tescil Belgesi Fotokopisi, Aracy TescilOzet Raporu (Ash ibraz Edilecektir.), 
d) Tahsis siiresince gecyerli olmak iizere verilmi~ gecyici ilgili esnaf odaSl faaliyet belgesi (tescil i~lemine 

miiteakip ilgili esnaf odasmdan faaliyet belgesi ash ibraz edilecektir), 
e) www.turkiye.gov.tr (e-devlet) adresinden karekodlu istanbul'da mevcut durumda ikamet ettigini gosterir 

Y erle~im Yeri (ikametgah) Belgesi, 
f) www.turkive. gov.tr (e-devlet) adresinden karekodlu Sosyal Giivenlik Kurumuna Tabi i~ Yeri Kaydl ve 

Sigortallhktan Kaynakh Borcy Bilgisi Sorgulamasl, 
g) www.turkiye.gov.tr (e-devlet) adresinden karekodlu Sosyal Giivenlik Kaytt Sorgulamasl, 
g) iBB Gelirler Miidiirliigu'ne ve iBB i~tiraklerine borcu olmadlgl kontrol edilecektir. 
h) www.turkiye.gov.tr (e-devlet) adresinden resmi kuruma ibraz etmek iizere Adli Sicil KaYlt sorgulamasl, 
1) www.turkiye. gov.tr (e-devlet) adresinden sfuiicii ceza puan ve iptal d6kiimii (karekodlu, son 5 Yll icyin), 
i) Beyanname (Aym ytla ait), .................. ~ahlS ~of6rliik meslegini gecyim kaynagl olarak secymi~ oldugunu 

beyan ettigi ifadesi yazIll olacak, 

Taksi Dolmu~ Ge~ici C;ab~ma Ruhsatnamesi; 
MADDE 14-
(1) istanbul Biiyiik~ehir Belediyesi'nin TUHiM internet adresinden E-Toplu Ula~lm Ruhsat Sistemi iizerinden 

interaktifba~vuru yapllacak olup, a~aglda belirtilen belgeler ta~lmacl tarafmdan sisteme kaydedilecektir. Soz 
konusu belgelerin bir klsmlmn veya tamamlmn i~lem tarihi itibarl ile kurumlarm beIge payla~lm sistemi 
kanahyla elde edilebilir hale gelmesi durumunda, bu belgeler istenmeyecektir. 

(2) Ta~lmacl a~aglda belirtilen belgeleri Taksi Dolmu~ Gecyici Cah~ma Ruhsatnamesi diizenlenmesi doneminde 
TUHiM'e iletmek zorundadlr. Sof6rlSof6rler/Taksi degi~mesi durumunda belgeler yenilenerek TUHiM'e 
iletilecektir. 

(3) Taksi Dolmu~ Gecyici Call~ma Ruhsatnamesi ba~vurusunda beyan edilen beIge veya bilgilerin degi~mesi 
durumunda ilgili cyah~ma ruhsatnamesi gecyersiz olacaktu. 

(4) Taksi Dolmu~ Ge~ici C;ab~ma Ruhsatnamesi miiracaatI i~in gerekli belgeler; 
a) Ta~lmaclya ait istenecek belgeler; 

1) T.C. Kimlik Numarah Kimlik Belgesi, 
2) ilgili oda faaliyet belgesi, 
3) Ba~vuru tarihi itibariyle son 6 (altl) ay icyinde <;ekilmi~ vesikahk fotograf, 
4) Aym yll i<;inde Taksi Dolmu~ Ge<;ici Cah~ma Ruhsatname bilgilerinde degi~iklik olmasl durumunda 

onceki Taksi Dolmu~ Ge<;ici Cah~ma Ruhsatnamesinin ash (interaktif ba~vuru yaplldlgmda yeni beIge 
tesliminde istenecektir), 

5) Sof6rlere ait <;ah~ma siiresi ve SGK beyam, 
b ) ~oiore ait istenecek belgeler; 

1) Toplu Ta~lffia Aracl Kullanlffi BeIge numarasl (aktif/asklya almmaml~ olmasl gerekmektedir), 
c) Taksi Dolmu~ ait istenecek belgeler; 

1) Renkli ve okunakh Aracy Tescil Belgesi (Kullamm Amacl Yolcu Nakli-Ticari) omegi, 
2) Aktifve <;ah~lr TUDYM cihazlan, 
3) Aracymu 

Toplu Ta~lm AraCI Kullamm Belgesi 
MADDE 1 -
(1) Taks· olmu~ta, ~of6r olarak <;ah~acaklara a~agldaki ~artlarl saglamalarl durumunda TUHiM'ce Topl 

la Aracl Kullamm Belgesi diizenlenir. 
plu Ta~lma Aracl Kullamm Belgesi miiracaatI icyin gerekli belgeler; 

a) T.C. Kimlik Numarah Kimlik Belgesi (en az 22 ya~mdan gUn alml~ ve 66 ya~mdan giin almaml~ olmak), 



c) Ba~vuru tarihi itibariyle 6 a)'l geymemi~, resml kurum1ar iyin sorgulanml~ Adli Sicil Kaydl, (Ticari ama<;la 
yolcu ta~lmaclhgl yapacak ~of6rlerin; 5237 SaYlh Tiirk 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 sUylardan hUkiim 
giymemi~ olmalarl gerekmektedir. Aynca '53.' Maddeden aiman hiikiim varsa belirtilen siire boyunca 
beIge diizenlenmez) 

y) Alkollii olarak aray kullanma nedeniyle siiriicii be1gesinin birden fazla geri ahnmaml~ oldugunu, son be~ 
(5) ytl iyerisinde bilinyli taksirli olarak Oliimlii trafik kazalanna karl~madlgml ve son be~ (5) Yll iyerisinde 
trafik kurallanm (a~m hlZ vb.) ihlal nedeniyle siiriicii belgeleri birden fazla geri allnmadlgml gosterir 
www.turkiye. gov.tr adresinden sUrUcii ceza puan ve iptal d6kiimii (karekodlu), 

d) il Saghk Miidiirliigii tarafmdan yetkilendirilmi~ merkezlerden almacak ve ~of6rliik yapmasma mfuli 
olmadlgma dair Psikoteknik Degerlendirmeye Dayah Psiyatrik Muayene raporu (www.turkiye. gov.tr 
adresinden), 

e) il Saghk Miidiirliigii tarafmdan yetkilendirilmi~ merkezlerden ahnacak ve ~of6rlUk yapmasma mani 
olmadlgma dair Psikoteknik Degerlendirmeye Dayah Psikolog Muayene raporu raporu 
(www.turkiye.gov.tr adresinden), 

f) il Saghk Miidiirliigii tarafmdan yetkilendirilmi~ merkezlerde yapllacak alkol ve psikotrop madde 
kullanlmma yonelik ~of6rlUk yapabilecegi yoniinde olumlu rapor, (TUHiM https://tuhim.ibb.gov.tr/ adresi 
iizerinden randevu iyin yevrimiyi miiracaat edilir). 

g) il Saghk Miidiirliigu tarafmdan yetkilendirilmi~ merkezlerde yapllacak bula~lcl hastahklar, tiiberkiiloz, ruh 
saghgl ve hastahklan, metabolik hastahklar, kardiyovaskiiler hastahklar aylsmdan ~of6rlUk yapabilecegi 
y6niinde olumlu rapor, 

g) Mesleki Yeterlilik Kurumu Kanununda yer alan Ulusal Meslek Standardma Uygun Ta~lt ~of6rii 
Sertifikasl, (sistem aityapisl saglandlktan soma istenilecektir), 

h) Uygulamah Siirii~ ve Smlf Egitimleri, istanbul'un yol agl, Davram~ psikolojisi, Mevzuat vb. konularda 
egitim aldlgml gosterir beIge, (sistem altyapisl saglandlktan soma istenilecektir), 

Ara~ Degi~im Belgesi 
MADDE 16-
(1) Yeni araca ait Aral( Tescil Belgesi/Sat1~ Faturasl Omegi (Ash ibraz Edilecektir), 
(2) Giincel Aral( TescilOzet Raporu (Ash ibraz Edilecektir), 
(3) Degi~tirilecek araca ait Aral( Tescil Be1gesi (Ash ibraz Edilecektir), 
(4) T.C. Kimlik Numarah Kimlik Belgesi (Ash ibraz Edilecektir), 
(5) Vekil ise, Vekaletname ( ............ Plakall araCl almaya ve ilgili kurumdan gerekli i~lemleri yapmaya ifadesi 

yaztll olacak) (Ash ibraz Edilecektir.) 

Reklam izin Belgesi 
MADDEI7-
(1) Taksi dolmu~larda; iBB Reklfun, ilan ve Tanlt1m Yonetmeligi ve UKOME Kararlarl dogrultusunda taksi 

dolmu~ il(inde ve dl~mdaki reklfun, ilan ve tanlt1mlar iyin iBB Kentse1 Tasarlm Miidiirliigiinden izin ahmr. 

Denetim v aptlrlm 
MADDE 8-

u~iJNcu BOLUM 
Denetim ve Toplu Ula~lm Denetim Komisyonu 

(1) ~ actlar, ~of6rler ile taksi dolmu~lar i~ bu yonerge hiikiimlerine gore a~agldaki kurum gorevlilerinc 
tlenir. 



y) iSTESOB ve ilgili esnaf odasl (iy denetimi yaparak tutanak diizenleyip gerekli hallerde TUHiM'e 
bildirirler). 

(2) Yaptmmlar; 5393 saYlh Belediye Kanunu, 1608 saYlh Umuru Belediyeye Miiteallik Ahkanu Cezaiye 
Hakklnda 16 Nisan 1340 Tarih ve 486 Numarah Kanunun Bazl Maddelerini Muadil Kanun, 5326 saYlh 
Kabahatler Kanunu, 2918 saYlh Karayollarl Trafik Kanunu, 4925 saYlh Karayolu Ta~lma Kanunu, 5237 saYlh 
Tiirk Ceza Kanunu, 4207 saYlh Tiitiin Uriinlerinin Zararlanmn Onlenmesi ve Kontrolii Hakkmda Kanun, 
3516 saydl Olyiiler ve Ayar Kanunu ve ilgili Yonetmelikleri ile Toplu Ula~lm Hizmet Kalitesi Degerlendirme 
Sistemi (TUDES) ve eki Hizmet Kalite Kesintisi Yaptmm Cetveli hiikiimleri uygulamr. 

(3) Toplu Ula~lm Denetim ve Yonetim Merkezi (TUDYM) sisteminin verecegi raporlar denetim ekiplerinin 
hazlrlayacagl rapor niteliginde olup, yonergenin yah~ma usul ve esaslarlm diizenleyen maddesi kapsammda 
uygulama yaplhr. Aynca TUDES kapsammda sisteme veri giri~i Toplu Ula~lm Hizmetleri Miidiirliigu 
(TUHiM), iI Emniyet Miidiirliigii, il Jandarma Komutanllgl, iETT Genel Miidiirliigii, iBB Zablta Daire 
Ba~kanllgl ve Halkla ili~kiler Miidiirliigii birimleri, CiMER, iSTESOB ve bagh esnaf odalarma gelen 
ba~vurulann elektronik ortamda aktanlmasl yoluyla veya resen yapllabilecektir. 

Toplu Ula~lm Denetim Komisyonu EsaslarI; 
MADDE 19-
(1) Toplu Ula~lm Denetim Komisyonu, siirekli veya geyici olarak gorev yapmak iizere yukanda bahsi geyen 

yaptmm cetvelleriyle ilgili; UI~lffi Daire B~kam ba~kanllgmda veya gorevlendirecegi ki~i 
koordinatOrliigunde, TUHiM'den 2 (iki), yetki bolgesi kapsammda iI Emniyet Miidiirliigunden 1 (bir) veya il 
Jandarma Komutanllgmdan 1 (bir), Zablta Daire Ba~kanllgmdan 1 (bir), yah~llan aray tiiriine gore degi~mek 
iizere iETT, iTO'dan 1 (bir) ve ilgili esnafodasmdan 1 (bir), iSTESOB'tan 1 (bir) ve iBB biinyesinden 1 (bir) 
psikologlpsikiyatrist iiye katlhmI ile TUHiM tarafmdan gerek goriilen hallerde toplamr. 

a) Gorevleri; 
1) Toplu Ula~lm Hizmet Kalitesi Degerlendirme Sistemi (TUDES) ve eki Hizmet Kalite Kesintisi 

Yaptlflffi Cetveli'ndeki 17, 18, 20, 148, 156, 158 ve 159 maddelerinden herhangi birisi nedeniyle 
yaptmma ugrayan ~of6rlerin yaptlnm tarihinden itibaren iizerinden 90 giin geymesi kaydlyla; siiresiz 
iptal edilen Toplu T~lma Aracl KullanIm Belgesi'nin iizerindeki yeni yaptmm siiresini belirler. 
(Ornegin siiresiz iptalin 12 ay asklya allnmaya donii~tiiriilmesi), 

2) Toplu Ta~lma Aracl Kullamm Belgesi ba~vurusunda istenilen "Son 5 yll siiriicii belgesinin birden fazla 
geri ahnmamt~ olmasl" ~artmm ba~vuru yapan ~of6rler iyin "Son 5 Yll siiriicii belgesinin ikiden fazla 
geri ahnmamt~ olmasl" ~eklinde uygulanmasma karar verir. 

b) Cab~ma ~ekli 
1) Komisyon Ba~kanl Ula~lm Daire Ba~kanl veya TUHiM'den gorevlendirecegi ki~idir. Komisyon, 

Ba~kan dahil en az dort iiyenin katlhmI ile toplamr. 
2) Kararlar oy yoklugu ile almrr. E~itlik halinde Ba~kanm oyu yift saYlhr. 
3) Komisyona yukanda yer alan kurum temsilcilerinin haricinde, toplantl giindeminin iyerigi ve aciliyetine 

gore bilgi allnmak iizere gerekli goriildiigu takdirde iBB birimleri ile diger kurumlann temsilcileri de 
davet edilebilir. 

4) Daha once komisyondan geyen ki~ilerin herhangi bir nedenle aym veya farkh bir maddeden Toplu 
Ta~lma Araci Kullanlm Belgesi iyin siiresiz iptal yaptmmI uygulanmasl veya "Son 5 Yll siiriicii 
belgesinin birden fazla geri allnmaml~ olmasl" ~arbmn ihlal edilmesi durumunda tekrar komisyona 
alm acaktlr. 

UC;UNCU KISIM 
Ce~itli Hiikiimler 

Sa Tutulan Hiikiimler j' 
DDE20-

1) Bu yonergede bulunmayan hususlarda ilgili mevzuat hiikiimleri uygulamr. 

1 ~ n f"- Jr~14/15 ~ ~ ~\ 
. ~ ~~ ~ 



Y iiriirliik 
MADDE21-
(1) Bu yonerge ve elderi i~ bu UKOME karar tarihi itibariyle yiiriirliige girer. Yonergenin yiiriirliige girmesinden 

itibaren 25.06.2009 Tarih ve 2009/3-13 SayIlI Ticari Taksi ve Taksi Dolmu~ Yonergesi ve bu yonergeye 
aykmhk te~kil eden tiim UKOME ve iI Trafik Komisyonu kararlan yiiriirliikten kalkar. 

Yiiriitme 
MADDE22-
(1) Bu yonerge hiikiimlerini istanbul Biiyiik~ehir Belediye B~kanhgl adma Toplu UI~lm Hizmetleri Miidiirliigii 

yiiriitiir . 

* !J 


