
T.C 
UKOME KARARI 

iSTANBUL BUYUK~EHiR BELEDiYE BA~KANLIGI 

ULA~IM KOORDiNASYON MERKEZi KARARI 

TARiH 18.05.2022 
iSTANBUL 

BUVUK.SEl:liR 
BELEDI1ESI SAYI 2022/6-19 

. UKOME, istanbul Biiyiilqehir Belediye Ba~kanbgl Genel Sekreter Sn. Can AklD <;AGLAR B~kanhg.nda 

18.05.2022 giin ve saat 14:30'da giindemindeki konulart gorii~mek iizere toplandl. 

ilgi: a) 02.03.2017 tarih ve 2017/2-6 Sayill UKOME Karan (Ogrenci ve Personel Servis Ta~lmaclhgl yonergesi). 

b) 05.07.2021,06.01.2022 ve 21.04.2022 Tarihli ve 797956, 31997 ve 608039 Talep Numarah Dilekyeler 

c) 14.04.2022 Tarihli Ogrenci ve Personel Servis Ta~lmaclhgl Yonergesi Alt Komisyon Toplanttsl. 

d) 12.05.2022 Tarih ve 2022/6-1 SaYlh UKOME Alt Komisyon ToplantlSl. 

e) Toplu Ula~lm Hizmetler MUdUrlUgUnUn 17.05.2022 tarih ve 4842 saYlh yazlSl. 

TEKLiF: Ogrenci ve Personel Servis Ta~lmaclhgl Yonergesinin Revize Edilmesi Teklifi. 

ilgi (e) Toplu Ula~lll1 Hizmetleri MUdUrlUgu raporunda; 

ilgi (a) UKOME Kararlyla Ogrenci ve Personel Servis Ta~lmaclhgl Yonergesiyle yUrUrlUge girmi~tir. 

ilgi (b) Dilekyelerle; ilgi (a) UKOME karanyla karar altma ahnml~ olan Ogrenci ve Personel Servis Ta~lmaclhgl 

Yonergesinde Kooperatif tanlmmm olmamasl nedeniyle yonergenin revize edilerek Kooperatif tanlmmm ilave edilmesi 

talep edilmi~tir. 

ilgi ( c) 14.04.2022 tarihinde yapdan Ogrenci ve Personel Servis Ta~lmaclhgl Yonergesi Alt Komisyon toplanttsmda 

yonerge teknik ve hukuki ayldan degerlendirmi~ ve toplantt sonucunda MiidiirlUglimUz yonergeyi ilgili payda~lara 

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

saylh UKOME Alt Komisyon ToplantIsmda Uyelere sunmu~tur. 

Toplu UlaSlm Hizmetleri MiidiirIiigii Degerlendirmesi; MUdUrliiglimUzce yapllan yah~malar neticesinde; it 

Emniyet MtidtirltigU, Ula~ttrma Hizmetleri Dtizenleme Genel Mtidiirltigli, Ttirkiye Sof'6rler ve Otomobilciler 

Federasyonu (TSOF), istanbul Esnaf ve Sanatkarlar Odalarl Birligi (iSTESOB), istanbul Ticaret OdaSl (iTO), istanbul 

Umum Servis Aracl i~letmecileri Esnaf Odasl (iSAROD) ve ilgili Kooperatif temsilcilerinden gelen gorti~ ve oneriler 

dogrultusunda olu~turulan ve ekte yer alan Ogrenci ve Personel Servis Ta~lffiaclhgl Yonergesinin UKOME gUndemine 

glanmasl hususunu olurlanmza arz ederim. 
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iSTANBUL BUYiJK~EHiR BELEDiYE BA~KANLI(;I 

ULA~IM KOORDiNASYON MERKEzi KARARI 

UKOME KARAID 

TARiH 18.0S.2022 

SAYI 2022/6-19 

UKOME'NiN KARARI: ilgi (e) Toplu Ul~lm Hizmetleri MUdiirlUgU raporundaki degerlendirme dogrultusunda, 

Ogrenci ve Personel Servis T~lmaclhgl Yonergesinin ekteki ~ekilde revize edilmesi teklifinin oy birligiyle kabulUne 

karar verilmi~tir. 
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T.C. 
iSTANBUL BijyUK~EHiR BELEDiYESi 

OGRENCi VE PERSONEL SERvis TA~IMACILIGI YONERGESi 

BiRiNci BOLUM 
Ama~, Kapsam, Dayanak ve Tammlar 

Ama~ 
MADDE 1-
(1) Bu Yonerge; istanbul BUyUk~ehir Belediyesi slmrlart i~inde okul oncesi, ilkokul, ortaokul ve lise ogrenci servis 

ta~ltlart ile personel (kamu-Ozel) servis ta~ltlarmm; meveut ve planlanan toplu ta~lma sistemiyle bUtUnle~mi~, 
siirdiiriilebilir, denetlenebilir, standartve kriterleri belli olan ta~lmaclhk sistemi dahilinde 9ah~tIrllmaSl amacml 
ta~lr. 

Kapsam 
MADDE2-
(1) Bu Yiinerge; 

a) Ogrenci Servis Ta~lmaclhgl: Sozle~me kar~lhgmda okul oncesi, ilkokul, ortaokul ve lise ogrencilerini 
t~lmak Uzere ogrenci servis araCl olarak kullamlan ta~ltlar ile faaliyet belgesi i~tigal alanmda 
OgrenciN oleuiServis/~ehir i9i Y oleu ta~lmaclhgl yazan geryek ve tUzel ki~ilerce yapllan t~lmaclhgl, 

b) Personel Servis Ta~lmaclhgl: Sozle~me kar~lhgmda ozel veya kamu kurulu~larmda 9ah~an personel i~in 
servis araCl olarak kullamlan ta~ltlar ile faaliyet belgesi i~tigal alamnda Ogrenci/Y oleuiServis/~ehir i9i Y oleu 
ta~lmaelhgl yazan ger~ek ve tUzel ki~ileree yapIlan ta~lmaclhgl, 

hususlanm kapsamaktadu. 
Kamu ta~ltI ile kamu personelinin ta~mmasl, turizm ta~lmaclhgl, Ucretsiz ta~lmaClhk, yUksekogrenim 

ogrencisinin ta~mmasl, sosyal etkinlikler grup ta~lmaelhgl, ~irket ozmal ta~ltlyla Ucretsiz ve kendi ~irket 
personelinin ta~mmasl bu yonerge kapsaml dl~mdadlr. 

Dayanak 
MADDE3-
(1) Bu yonerge; 03.07.2005 tarih ve 5393 saYlh Belediye Kanunu'nun 15. Maddesine, 10.07.2004 tarih ve 5216 

saYlh BUyUk~ehir Belediyesi Kanunu'nun 9. Maddesine, Resmi Gazete' de 15.06.2006 tarih ve 26199 sayl ile 
yaymlanan BUyUk~ehir Belediyeleri Koordinasyon Merkezleri Yonetmeligi'nin 18. Maddesine dayamlarak 
hazlrlanml~tlr. 

Tammlar ve Kisaltmalar 
MADDE4-
(1) Bu yiinergenin uygulanmasmda; 

a) iBB: istanbul BUyUk~ehir Belediyesi'ni, 
b) BELEDiYE: istanbul il smlrlan i~indeki ilye belediyelerini, 
c) UKOME: Ula~lm Koordinasyon Merkezi'ni, 
9) TUIDM: IDB Toplu UI~lm Hizmetleri MUdUrlUgli'nU, 
d) Belediye ZabItasl: iBB Zablta Daire Ba~kanhgml, 
e) Trafik bItasl: il Emniyet MUdUrlUgli ile il Jandarma Komutanhgl'm, 
t) iTO" stanbul Ticaret Odasl'm, 
g)' ESOB: istanbul Esnafve Sanatkarlar Odalan Birligi'ni, 
w iSAROD: istanbul Umum Servis AraCl i~letmecileri EsnafOdasl'm, 

MesleklEsnaf Odasl: Esnafm bagh bulundugu odaYl, 



1) Kamusal Ula~lmrroplu Ula~lm/Toplu Ta~lma: Kamunun uIa~lm ihtiyacml kar~damak i~in, ka,mu veya 
kamu adma ozel mUte~ebbisler tarafmdan yerine getirilen ve TUHiM tarafmdan belgelendirilen ta~ltlar ile 
yapIlan uIa~lm hizmetini, 

i) Kamusal Ula~lm/Toplu Ula~lmrroplu Ta~lma Aracl: 5216 saydl BUyUk~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 ara~lar vb. gibi UKOME tarafmdan 
~ah~ma esaslan dUzenlenen toplu ula~lm tUrlerinin ta~lmaclhk faaliyetlerinde kullamlan ta~ltl, 

j) Yolcu: ~of6r dl~mda ta~lt i<;inde bulunan ve sozle~me dahilinde ta~man ki~i/ki~ileri, 
k) Ta~lmacl: Servis Ta~lmaclhgl Yetki Belgesinde kaYlth gorUlen ger~ek ya da tOzel ki~i/ki~ileri/kooperatifleri, 
I) Veli: Ogrencisini servis aracma veya hizmetliye/rehber personele teslim eden/alan ve ta~lmacl ile ogrenci 

velisi arasmda yap dan okul servis t~lmaclhgl tip sozle~mesinde ta~lmaci ile taraf olan ki~i, 
m) Ogrenci Servis Ta~lmaclhgl: SozIe~me kar~lhgmda okul oncesi, ilkokul, ortaokul ve lise ogrencilerini 

ta~lmak Uzere ogrenci servis araCl olarak kullanllan t~ltlar ile faaliyet belgesi i~tigal alamnda 
OgrenciN olcu/Servis/~ehir iyi Y olcu ta~lmaclhgl yazan geryek ve tUzel ki~ilerce (kooperatifler dahil) yapllan 
ta~lmaclhgl, 

n) Personel Servis Ta~lmaclhgl: Sozle~me kar~lhgmda ozel veya kamu kurulu~larmda yah~an personel iyin 
servis araCI olarak kullamlan ta~ltlar ile faaliyet belgesi i~tigal alanmda OgrenciN oIcu/Servis/~ehir iyi Y olcu 
ta~lmaclhgl yazan geryek ve tUzel ki~ilerce (kooperatifler dahll) yapllan ta~lmaclhgl 

0) Servis Ta~lmaclhgl Yetki Belgesi: Ogrenci veya personel servis ta~ltlanyia servis hizmeti vermek isteyen 
geryek ve tUzel ki~ilere (kooperatifler daml); yah~ma usul ve esaslan, yeterlilik kriterleri <;er~evesinde 
TUHiM'ce dUzenlenen belgeyi, 

0) Tahditli Servis Plaka Belgesi: Servis Ta~lmaclhgl Yetki Belgesine sahip ki~ilerin yetki belgesi kapsammda 
sahip oiduklan 34 LAA 001 - 34 LZZ 999 arahgmdaki plakah ta~ltlara bagh her bir ta~lmaclhk hakkl iyin 
ayn ayn TUHiM'ce diizenlenen belgeyi, 

p) Giizergah Kullamm izin Belgesi: Ta~ltm gUzergah ve ~of6r bilgileri, ta~lmaclhk tUrUnU, ta~lmacIllk izni ile 
sUresini gosteren ve en fazla bir Yllhk TUHiM' ce dUzenlenen belgeyi, 

r) ~oror: 2918 SayIlI Karayollan Trafik Kanununun 3. Maddesinde tammlanan, karayolunda ticari olarak tescil 
edilmi~ motorlu ta~ltl (servis) siiren ve Toplu Ta~lma Aracl Kullamm Belgesine haiz ki~iyi, 

s) HizmetlilRehber Personel: Okul oncesi egitim, ilkokul ve ortaokul (4+4) ogrencilerini ta~lyan ogrenci servis 
t~ltlarmda, ta~lt iyi dUzenini saglayan, ogrencilerin ta~lta bini~ ve ini~lerinde yardlmcl olan sUrUcu dl~mda 
~ah~an rehber personeli, 

~) Toplu Ta~lma AraCI Kullamm Belgesi: istanbul iIi genelinde yolcu ta~lmaclhgl yapdacak ta~ltlarda ~of6r 
olarak yah~mak isteyenlere TUHiM'ce dUzenlenen belgeyi, 

t) Servis Aracl: Karayollan Trafik Kanununun 3. Maddesi'nde tanlmlanan ve istanbul it smlrlan dahilinde 
UKOME Karan ile belirlenen giizergahlarda sozle~me mukabilinde kamusal ta~lmacdlk hizmeti veren, ~of6rU 
dahil en az on oturma yeri olan ve insan ta~lmak iyin imal edilmi~ motorlu t~ltl, 

u) Ozmal Ta~lt: Tahditli Servis Plaka Belgesi sahlbi (Kooperatifler hariy) adma kaYlth ta~ltI, 
ii) Sijzle~meli Ta~lmacI: Servis Ta~lmaclhgl Yetki Belgesi sahibi tUzei ki~inin kendi unvan ve sorumlulugu 

altmda yah~tIracagl Servis Ta~lmaclhgl Yetki Belgesi sahibi geryek veya tUzel ki~iyi, 
v) Kooperatif· ooperatif ana sozIe~mesinde amay ve faaliyet alanl olarak Ogrenci ve/veya Personel Servis 

ta~lmac gl bulunan, tOzei ki~iIigi haiz oimak Uzere ortaklarmm belirli ekonomik menfaatierini ve ozeIlikle 
mes veya geyimlerine ait ihtiyaylarml i~gUcU ve parasal katktlarlyla kar~lhkh yardlm, dayam~ma ve kefalet 
s etiyle saglaylp korumak amaclyla geryek ve tUzel ki~iler tarafmdan kuru Ian degi~ir ortakh ve degi~ir 
sermayeli ortakhklan, 
Sijzle~me Esaslan: Ta~lmaci ve Sozle~meli Ta~lmacl veya ta~man kurum ya da kurulu~un bu yonerge ekinde 
belirlenen kurallar yeryevesinde yapacaklan sozle~me maddelerini (EK-l) 

z) TUDES: istanbul genelinde toplu uIa~lm ta~lmacl ve ~of6rlerinin ta~lmaclhk faaliyetleri kapsammda ~ 
uyulmasl gereken usuI, esas ve yaptmmianm iyeren Toplu Ula~lm Hizmet Kalitesi Degeriendirme Sistemini, - \ r (2) i:~~;;:~~ede yer aJan diger ifadeJer i,in iJgiJi mevzuatta kullanlian tannnJar ~:i~~ '" rf) j 
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İKİNCİ BÖLÜM 

Genel Esaslar, Uygulama Usul ve Esasları 

 

Genel Esaslar  

MADDE 5 -  

(1) Servis Taşımacılığı Yetki Belgesi Genel Esasları; 
a) Kapsam içindeki servis taşımacılığı İBB TUHİM tarafından verilen Servis Taşımacılığı Yetki Belgesiyle 

yapılacaktır. 

b) Servis Taşımacılığı Yetki Belgesi; halihazırda (mevcut) öğrenci ve personel servis taşımacılığı yapanlar ile 

bu yönergenin yürürlüğüne müteakip ilk kez öğrenci ve personel servis taşımacılığı yapacakları kapsayacaktır. 

c) Servis Taşımacılığı Yetki Belgesi, Tahditli Servis Plaka Belgesi ve Güzergâh Kullanım İzin Belgesine sahip 

olmayan gerçek veya tüzel kişiler (kooperatifler dahil) hiçbir şekilde öğrenci ve personel servis taşımacılığı 

hizmeti veremeyeceklerdir. 

ç) İstanbul geneli öğrenci ve personel servis taşımacılığı hizmeti alan veya alacak tüm resmi ve özel kurum, 

kuruluş, dernek ve vakıflar konuyla alakalı ihale ve sözleşme yapmadan önce taşımacıdan Servis Taşımacılığı 

Yetki Belgesini ve Tahditli Servis Plaka Belgesini istemek zorundadır. 

d) Servis Taşımacılığı Yetki Belgesi sahibi tüzel kişilerde yeterliliklerine göre aşağıdaki şartlar aranılacaktır. 

1) A Grubu Tüzel Kişiler: Üst Düzey Yönetici (ÜDY2) Mesleki Yeterlilik Belgesine haiz en az 1 (bir), Orta 

Düzey Yönetici (ODY2) Mesleki Yeterlilik Belgesine haiz en az 3 (üç) personele sahip, ilgili ISO 9001, 

OHSAS 18001 (TS ISO 45001), ISO 14001 ve TS 12257* belgelerine sahip olacaktır. 

2) B Grubu Tüzel Kişiler: Üst Düzey Yönetici (ÜDY2) Mesleki Yeterlilik Belgesine haiz en az 1 (bir) 

personele sahip, Orta Düzey Yönetici (ODY2) Mesleki Yeterlilik Belgesine haiz en az 1 (bir) personele 

sahip, ilgili ISO 9001, OHSAS 18001 (TS ISO 45001), ve TS 12257* belgelerine sahip olacaktır. 

3) C Grubu Tüzel Kişiler: Orta Düzey Yönetici (ODY2) Mesleki Yeterlilik Belgesine haiz en az 1 (bir) 

personele sahip, ilgili ISO 9001 ve TS 12257* belgelerine sahip olacaktır. 

4) D Grubu Tüzel Kişiler: TS 12257*, belgesine sahip olacaklardır. 

5) E Grubu Tüzel Kişiler: En fazla 5 (beş) taşıta kadar kullanılabilecek olup 5 taşıttan sonraki taşıt 

sahipliğinde D grubuna geçiş yapılması gerekmektedir. 

*Tüzel kişilerde zorunlu olan TS 12257 Hizmet Yeterlilik Belgesinin, aynı kişinin birden fazla tüzel kişilikte 

hissedar ve yetkili olması ve tüzel kişiliğin aynı adreste olması ve yetkili kişinin sahipliğinde ve hisselerinde 

değişiklik olmaması durumunda iki tüzel kişilik için de mevcut TS 12257 Hizmet Yeterlilik Belgesi 

kullanılabilecektir. 

e) Kalite yeterlilik ve diğer şartları yerine getiren tüzel kişiler, A, B, C, D ve E grubu arasında geçiş yapabilirler. 

f) Kooperatif üyesi gerçek ve tüzel kişiler Servis Taşımacılığı Yetki Belgesi sahibi olmak zorundadır. 

g) Kooperatif üyesi gerçek ve tüzel kişilerin sahip olduğu özmal araçlar kooperatifin özmal aracı sayılacaktır. 

Ancak tüzel kişilerin Kooperatife üye gösterilen taşıtları tüzel kişiliğin özmal sayısından düşürülecektir. 

ğ) Kooperatif üyesi gerçek ve tüzel kişiler, Kooperatif kapsamında beyan ettikleri taşıtları için aldıkları okul 

veya personel servis güzergâh kullanım izin belgesi süresi boyunca aynı türden belgeyi Kooperatif kapsamı 

dışındaki işleri için alamayacaktır. 

h) Kooperatifler TS 12257 Hizmet Yeterlilik Belgesi sahibi olmak zorunda olup kooperatif bünyesinde 

sözleşmeli taşımacı çalıştırmayacaktır. 

ı) Servis Taşımacılığı Yetki Belgesi verildiği günden itibaren geçerlidir. 

i) Her bir gerçek kişi, tüzel kişi ve kooperatif adına yalnızca bir tane Servis Taşımacılığı Yetki Belgesi 

düzenlenecektir. 

j) Servis Taşımacılığı Yetki Belgesi sahibi tüzel kişiler bünyelerinde Servis Taşımacılığı Yetki Belgesine sahip 

gerçek kişi, tüzel kişi ve kooperatifi sözleşmeli taşımacı olarak çalıştırabilir. Servis Taşımacılığı Yetki Belgesi 

sahibi tüzel kişiler, sahip oldukları özmal taşıtları haricinde tamamı Servis Taşımacılığı Yetki Belgesi sahibi 

gerçek kişi, tüzel kişi ve kooperatifin sahip olduğu özmal taşıtlardan olmak şartıyla sözleşmeli taşımacılardan 

aşağıdaki sayıda Güzergâh Kullanım İzin Belgesiyle servis taşımacılık hizmeti alabileceklerdir. 

1) A grubu tüzel kişiler özmal taşıtının 19 katı kadar, 

2) B grubu tüzel kişiler özmal taşıtının 15 katı kadar,  

3) C grubu tüzel kişiler özmal taşıtının 12 katı kadar, 
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4) D grubu tUzel ki~iler ozmal ta~ltmm 8 katl kadar, 
5) E grubu tUzel ki~iler ozmal ta~ltmm 1 katl kadar, 

k) Herhangi bir nedenle (KaYlp, C;ahntl, Ylpranma vb.) yeni almacak Servis Ta~lmaclhgl Yetki Belgesi ve 
Tahditli Servis Plaka Belgesi degi~tirilen Servis Ta~lmaclhgl Yetki Belgesi siiresi bitimine kadar ge'Yerlidir. 

1) www.turkiye. gov.tr (e-devlet) adresinden istanbul'da mevcut durumda ikamet ettigini gosterir Yerle~im Yeri 
(ikametgah) Belgesi ve ilgili istanbul meslek odalanna kaYlth olma ~artl aranacaktu. Servis Ta~lmaclhgl 
Yetki Belgesi sahibinin tUzel ki~i olmaSl durumunda ~irket merkezinin veya ~ubesinin istanbul it slmrlarl 
i'Yerisinde olmaSl gerekmektedir. 

m) Servis Ta~lmaclhgl Yetki Belgesi sahibi ki~i; Servis Ta~lmaclhgl Yetki Belgesi kullamm iznini kiralayamaz 
veya kullandlramaz. Soz konusu eylernlerin yapddlgmm tespiti halinde ilgili ger'Yek ki~inin, tiizel ki~iligin 
veya kooperatifm Servis T~lmaclhgl Yetki Belgesi iptal edilir ve 3 Yll boyunca yeniden Servis Ta~lmaclhgl 
Yetki Belgesi alamaz. 

n) Miicbir sebepler (~of6r olarak 'Yah~masml engelleyecek derecede kendi veya bakmakla yiikiimlii oldugu 
l.derecede yakmm heyet raporuyla belgelenmi~ hastahgl, askerlik, yiiz klzartlCI sU'Ylar ve siiriicii olmayl 
engelleyen sUylar dl~mda tutukluluk hali veya hiikiim giyme) dl~mda ta~lmaclhktan yekilen geryek ve tUzel 
ki~i 3 Yll boyunca yeniden Servis Ta~lmaclhgl Yetki Belgesi alamaz. 

0) Servis Ta~lmaclhgl Yetki Belgesi sahibi tiizel ki~iligin veya kooperatifm iflasl ve kapanmasl durumlarmda 
tUzel ki~ilige ait Servis Ta~lmaclhgl Yetki Belgesi izni iptal edilir. 

0) iBB Ogrenci ve Personel Servis Ta~lmaclhgl Yonergesi kapsammda belirtilen usul ve esaslar ile yaptmm 
cetveline uymayan ta~lmacdara ve ~of6rlere bu uygulama kapsammda verilen belgelerin iptal hakkl sakhdlr. 

p) Servis Ta~lmaclhgl Yetki Belgesi alacak ger'Yek ki~iler, tUzel ki~iler ve kooperatiflerin faaliyet alam ile ilgili 
ticaret sicilinde Ogrenci/Yolcu/Servis/~ehir iyi Yo1cu T~lmaclhgl ibarelerinden biri yer alan firmalardan 
olu~acaktlr. 

r) Servis T~lmaclhgl Yetki Belgesi devredilemez. 
s) Servis Ta~lmaclhgl Yetki Belgesi sahibine bildirimler (belgelerin hazlr olmasl, denetim ve ihlal sonucu vb. 

hususlar) Kisa Mesaj Servisi (SMS), elektronik posta veya yazlh olarak yapllabilecektir. 
(2) Tahditli Servis Plaka Belgesi Genel EsaslarI; 

a) Servis Ta~lmaclhgl Yetki Belgesi sahibi ki~ilere, sahip olduklan her bir ta~lmacdlk izm lym Servis 
Ta~lmaclhgl Yetki Belgesi siiresi ve kapsammda ve ozmal ta~ltI saYlsl kadar "Tahditli Servis Plaka Belgesi" 
tanlmlanacaktlr. 

b) Tahditli Servis Plaka Belgesinin siiresi, bagh bulundugu Servis Ta~lmaclhgl Yetki Belgesinin siiresini ~amaz. 
c) Tahditli Servis Plaka Belgesi sahibi ki~iler Giizergah Kullamm izin Belgesi alarak ta~lmaclhk yapacaklardlr. 
<;) Servis Ta~lmaclhgl Plaka Tahdit Karar tarihi olan 03.06.2021 tarihinden itibaren 12 ay siiresince ve sonraki 

her Yll iyin periyodik olarak ozmal ta~ltlarmm %50 si oranmdaki ta~ltl i'Yin Giizergah Kullanlm izin Belgesi 
almayarak aktif t~lmaclhk yapmayanlar Giizergah Kullanlm hin Belgesi almadlklan Servis T~lmaclhgl 
Plaka Haklan 1 (bir) yIl boyunca devredemeyeceklerdir. Bahsi geyen 1 YII iyerisinde devredilemeyen bu 
haklar iyin Giizergah Kullamm izin Belgesi ahnmamasl durumunda soz konusu Servis Ta~lmaclhgl Plaka 
Haklan iptal edilecektir. 

d) Plaka haklarmm Toplu Ula~lm Hizmetleri Miidiirliigii ve Tiirkiye Noterler Birligi tarafmdan kaylt altma 
ahnmaSI ve hisselendirilmesinin oniine geymek amaclyla veraset ile intikallerde varislerce vekil tayin edilen 
Toplu T~lm -1\.raCI Kullamm Belgesi sahibi ki~i veya bu vaslftaki bir varise plaka tescili yapdabilmesi, bu 
hususlara gun varis bulunmamasl durumunda varislerin yetki verecegi 3. Ki~iye devir yapdabilecektir. 

e) Servis a~lmaclhgl Yetki Belgesi sistemi kapsammda verilen Giizergah Kullamm izin Belgesi ve Tahditli 
Se IS Plaka Belgesi ile tarifeli t~lmaclhk yapdamaz. 

u Yonergeye dayah olarak verilen Servis Ta~lmaclhgl Yetki Belgesi, Giizergah Kullamm izin Belgesi ve 
Toplu Ta~lma Aracl (Ticari T~lt) Kullamm Belgesi ilgililerine kazamlml~ hak olu~turmaz. Bu baglamda, bu 
Yonerge degi~tirilebilir veya yiiriirliikten kaldmlabilir. Verilen belgelerin iptal edilmesi veya verilen 
belgelerde degi~iklik yapllmasJ durumunda, daha once alman belgelere istinaden yeni beIge talep edilemez, _ 0i' maddi ve manevi hiybir tazminat ve benzeri bir alacak hakkmm varhgl kabul edilmez. l¥ g) Kapsam d1imda kalan servis tailmaelh~ tiirleri meveut Servis Ara~lan Yilnergesi mfiracaat usul ve esaslanna 



g) 34 LAA 001 - 34 LZZ 999 arahgmdaki plakah ta~ltlar ile turizm ~lmaclhgl hari~ diger tUm servis 
ta~lmaclhklan yapdabiJecektir. 

h) 34 LAA 001 - 34 LZZ 999 arahgmdaki plakalar ve ta~lmacdlk hakkl kiralanamaz. 
I) Plakalann kiralandlgmm tespiti halinde ilgili servis plakasmm iptal edilmesi ve aracml gayri yasal ~ekilde 

kiralayan ve kiracl ki~ilere hi~bir sebeple servis plakasl edinim hakkl verilmez. 
i) Toplu Ta~lma Aracl Kullamm Belgesinin dogrudan iptalini gerektiren hususlann t~lmaclhk esnasmda 

yapddIgmm tespiti ve ilgili fiilin tutanak altmda ahnmasl durumunda ilgili plaka haklan da UKOME kararlyia 
iptal edilir. 

(3) Tahditli Servis Plaka Belgesi Verilme Esaslarl; 
a) Tahditli Servis Plaka Belgesi, Servis Ta~ImacIhgl Yetki Belgesine sahip ki~ilerin yetki belgesi kapsammda 

sahip olduklan ta~lmaclhk iznini gosterir ~ekilde, her bir ta~lmaclhk izni i~in ayn ayn olarak duzenlenecektir. 
b) Ger~ek ki~iler i~in Servis Ta~lmaclhgi Yetki Belgesine bagh en fazla 3 (u~) adet ta~Imaclhk hakki (Tahditli 

Servis Plaka Belgesi) verilecektir [Ge9ici Madde 1- kapsammda belirlenmi~ ger~ek ki~ilerin sisteme yalmzca 
ilk kaYltlarmda ta~Imacdlk hakkI (Servis Ta~lmacIhk Plaka Belgesi) saYI slmrlamasl aranmaz ancak Ge~ici 
Madde 1- kapsammda belirlenmi~ gergek ki~ilerin herhangi bir sebeple devredilen ve iptal edilen yerine veya 
yeni talepleri i9in yeni ta~Imaci kapsammda en fazla 3 (U9) adet ta~lmaclhk hakki (Tahditli Servis Plaka 
Belgesi) ilave edilebilir]. 

c) Ta~lmacdarm yalmzca ozmal ta~ltlan i~in Tahditli Servis Plaka Belgesi uygulamasl yapdacaktu. 
9) Tahditli Servis Plaka Belgesi tarife cetvelleri TUHiM tarafmdan; yIlhk TO-FE ortalamasma gore hazlrlanarak 

Biiyii~ehir Belediye Meclisi'ne sunulur. Her yll i~in belirlenen tarife cetvelleri Biiyiik~ehir Belediye Meclisi 
kararmm onanmasma milteakip yiiriirliige girer. 

d) Servis ~lmaclhgmda kullamlacak t~ltlarm elektrikli veya hibrid (elektrik + fosil yaklth) oimasl durumunda 
Giizergah Kullamm izin Belgesi ve Tahditli Servis Plaka Belgesi bedellerinde iBB Meclisince belirlenecek 
oranlarda indirim saglanacaktlr. 

e) Ta~lmacdarm; Tahditli Servis Plaka Belgesi bedeli, ilave edilecek her ta~lt iyin, a~agldaki tabloya gore 
dilzenlenecek, Giizergab Kullamm izin Belgesi ise tUm ta~lmaciiar i~in, yapllacak her bir i~ en fazla 1 (bir) 
ydhk olarak ve her sene diizenlenecektir. Soz konusu bedeller, iBB Meclisi tarafmdan belirlenecektir. Toplam 
Tahditli Servis Plaka Belgesi bedeli, Tahditli Servis Plaka Belgesi Ta~lt Ba~ma Bedeli x Ta~lt SaYlsl ~eklinde 
h 1 kt esaplanaca lr. 

YENi TA~IMACILAR iC;iN TA~IMACILIK BEDELLERi 
Tahditli Servis Plaka Belgesi Giizergah Kullamm izin 

T~lt Ba~ma Bedeli Belgesi Bedeli 

MinibiislOtobiis * BEDELLER iBB MECLisi 
BEDELLER iBB MECLisi TARAFINDAN TARAFINDAN 

BELiRLENECEKTiR. BELiRLENECEKTiR 
*2918 Sayliz Karayollarz Trafik Kanunda yer alan tamma gore; "Otobus: Yolcu ta$lmaczizgmda kullamlan 
sUrUcusii ddhil 9 'dan Jazla oturma yeri olan motorlu ta$zttzr. Suriiciisu ddhil oturma yeri 17 'yi a$mayan 
otobiise minibus denir. " 

t) Servis saYllari ile ilgili olu~acak yeni ihtiya91arm ilgili servis ve ticaret oda temsilcilerinin de bulunacagl bir 
komisyon m :ifetiyle belirlenecek rapor dogrultusunda ve ilgili mevzuata gore artmm yapdacaktlr. 

(4) Servis Ta~l clhgl Tahsis Belgesi Esaslarl; 
a) T~l1 Cl; servis ~ltml degi~tirebilir ya da ii9ilncii ki~ilere devredebilir. Servis Ta~ltl tek ba~ma yeni sahibine 

ta aClhk izni vermez. 
) ervis Ta~lmaclhgl Tahsis Belgesi ko~ullarl; 

1) Tahditli Servis Plaka Belgesi, Servis Ta~Imaclhgl Yetki Belgesi sahibi ki~iye devredilecektir. Tahsis iyin 
iBB tarafmdan tahsis i~lemi bedeli almacaktlr. 

2) Satm alman veya devir yoluyla elde edilen Tahditli Servis Plaka Belgesi; :\ 
~ Ta~lt olmakslZln Tahditli Servis Plaka Belgesi satl~l ve devri yapdmayacaktlr. 

~ 
» Toplu T~lma Aracl Kullamm Belgesi olmayan ge'l'ek ki!ilere ve mevcutt;,J>,~tli~laka sahiplerine 

(taksi, minibus, taksi-dolmu~) devir yapIlmayacaktlr. A 
(5) Servis Ta~lmaclhgl Ta~It Esaslarl; '\ 'J 11177 ~ 

a) Servis ~Ilt olarak kullamlacak ~Itlar i,in ~daki ozellikler aranacakttr. Y . tfI:Y ' 
~ Wpv r -tJP~~s~~Jry/ ~/ ~cJ) 



1) Personel servis ta~lmaclhgl kapsammda kullamlacak fosil yakIth ta~ltlar 19 Yll, hibrid motorlu ta~ltlar 22 
ytl, elektrikli motorlu ~ltlar ise 25 yll kullamlabilecektir. 

2) Ogrenci servisi ta~lmaclhgl kapsammda kullamlacak fosil yakItlt ta~ltlar 12 yII, hibrid motorlu ta~ltlar 16 
yII, elektrikli motorlu ta~ltlar ise 20 yll kullamlabilecektir. 

3) Okul ve personel ta~lmaclhgmda kullamlan ta~ltlarm model YIlt hesaplamasl; Ara<; Tescil Belgesinin model 
YIlt boliimiinde yer alan model YIlt dikkate almarak, model ytllmn son giiniinden (31/12/ .... ) itibaren 
hesaplarunaya ba~lanacaktu. ilk tescil tarihi model ytlmdan once yazllmI~ olan ta~ltlarm ilk tescil tarihi 
dikkate ahnacak olup, tescil tarihi model Ylhndan sonra yazllml~ olan ta~lt1ann ise model Ylltnm son giinii 
dikkate almarak hesaplanacaktu. 

4) Engelli eri~imine uygun (Engelli eri~imine uygun ~ltlarla ilgili 5378 SaYlh Engelliler Hakkmdaki Kanun 
hiikiimleri uygulamr). 

5) En az Euro 5 motorlu ve klimah, 
6) ilgili mevzuatta yer alan i~ Saghgl ve Giivenligi kurallanna uygun ~lt i<;inde acil hallerde kullamlmak 

iizere, yolcularm rahathkla ula~abilecekleri yerlerde cam klrma gekici ile yangm sondiirme cihazl vb. 
ekipmanlan olan, 

7) Resmi Gazetenin 26.10.2016 Tarih ve 29869 Resmi Gazete SayISI ile yaYlnlanml~ olan Ara<;larm imal, 
Tadil ve Montajl Hakkmda Yonetmelik ekinde belirtilen standartlara uygun, ara<; takip sistemi ile i9 ve dI~ 
kamera sistemleri istanbul Biiyiik~ehir Belediyesi'nin Toplu Ula~lm Denetim ve Yonetim Merkezinin 
standartlanna (iBB tarafmdan belirlenen) uygun olacaktu. 

8) Ara9taki tUm koltuklan kapsayan Ferdi Kaza Koltuk Sigortasl [Ki~i (koltuk) b~ma; vefat ve siirekli 
sakathk teminatl i9in 50.000 TL limit, tedavi masrafl limiti olarak ise 5.000 TL teminat belirlenmi~ 
olacaktlr.], 

9) 34 LAA 001 'den ba~layan ve 34 LZZ 999'da sona eren plaka kombinasyonlarlOgrenci ve Personel Servis 
Ta~Imaclhgl Yonergesi kapsammda, Servis Ta~ImaClhgl Yetki Belgesine bagh olarak Tahditli Servis Plaka 
Belgesi tammlanml~ ta~ltlar i9in uygulanacaktrr. 

10) Kanunlara, kamu diizenine ve genel ahlaka aykm olmamak kaydlyla Toplu Ula~Im Hizmetleri 
Miidiirliigiinden gorii~ almarak Kentsel Tasanm Miidiirliigiiniin onaYlyla izin verilen reklfunlar, trafikte 
seyir giivenligi a9lsmdan iBB Reklfun Yonetmeliginde belirtildigi gibi, aracm dl~ yiizeyine yaptlacak 
reklfunltanltIm uygulamasl, ara9 yiizeyinin on, arka, iist tavan, tekerlek ve cam yiizeyleri hari9 iki yan 
alanlmn %50' sini ge9meyecek ~ekilde konulabilir. Bu uygulamalarda sesli veya goriintiilii cihazlar, ii9 
boyutlu objeler ile diger siiriiciiler ve karayolunu kullananlar i9in tehlike yaratacak derecede yanslma yapan 
malzemeler kullanllamaz. 

11) iBB onaYl ile izin verilen reklfun bilgileri dI~mda servis ara91anmn i9inde ve dl~mda b~ka yazl ve aksesuar 
bulundurulamaz. 

12) Okul Servis Ara91arl Yonetmeligi'nin, ~ltlarda aranacak ~artlar maddesinde yer alan tiim hususlara 
uyulacak olup diizenli olarak periyodik muayeneleri yaptmlacaktu. 

13) Servislerin sag ve sol iki yan kapllanna veya yan camlann altma kapi hizasma olacak ~ekilde uygun, 
goriilebilir yerde ve tavanlarma Arial Bold yazl karakteriyle 790 punto (20 em harfyiiksekligi) ol9illerde 
ve a9lk renk ta~ltlar i9in RAL 5002 lacivert renkte, koyu renk ta~ltlar i9in RAL 1021 sari renkte plaka 
yaztlacaktu. 

a) YazIlan plakalarm kolay okunmasml saglamak amaclyla; iki harfve iki rakam aralarmda 3 cm bo~luk 
buakIl caktrr. 

b) plakalann kolay okunmasml saglamak amaclyla; harf ve rakam gruplan arasmda 5 cm bo~luk 
rrakIlacaktrr . 

Tiim plaka yazllan reflektif ozellikte ve UV Serigrafi bash teknigi ile yapllacaktlr. 
)Ara<; Tescil Belgelerinin Kullamm Amaci boliimiinde, "Okul Servisi - Ticari veya Yolcu Nakli - Ticari" 

ibaresi yazllmI~ olacaktlr. 
Servis Ta~lmaelhgl Ta~lmael C:;::ah~ma EsaslarI; 

a) T~lmacllar i<;in "Ta~lmael Hizmet Kalite Puam" uygulamasma ge9ilecek olup, soz konusu uygulama 
kapsammda ~ajj1daki hususlar uygulanacaktrr. ~ 1 
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2) Toplu Ula~Im Hizmet Kalitesi Degerlendirme Sistemi (TUDES) ve eki Hizmet Kalite Kesintisi Yaptmm 
Cetveli' ndeki yaptmmlar uygulanacaktlr. 

3) Soz konusu yaptmm cetvelinde yer alan hizmet kalite puanlan toplanarak i~lem yapiiacaktir. 
4) Ta~lmacIlar 100 hizmet kalite puam kesintisini doldurduklannda ilgili ta~Itm ilgili izin belgeleri 7 gUn sUre 

He asklya almacaktlr. 100 hizmet kalite puam kesintisi doldurduktan sonra yeniden ahnacak izin belgesi 
iyin, hizmet kalite puam ikinci ihlal smm olan 100 smm doldurulduktan sonra Hgili ta~ltm ilgili izin 
belgeleri 15 gUn sUre ile asklya almacaktlr. 3. ihlal smm olan 100 smm doldurulduktan sonra ilgili ta~ltm 
ilgili izin belgeleri 1 ay siire ile asbya almacaktlf. 4. ve sonrasl her ihlal smm geyi~lerinden sonra (100 
puan) 30 gUn sUre ile asklya alma uygulanacaktlr. 

b) Ta~lmaci ve ~ofdrler tarafmdan TUHiM elektronik ruhsat sisteminde yer alan ileti~im bilgileri (cep telefon 
numaraSI, elektronik posta adresi) aktif ve gOncel olarak beyan edilmek zorunda olup ta~lmaci ve ta~Itlarda 
c;ah~acak ~ofdrlere bildirimler (belgelerin hazir olmasI, denetim ve ihlal sonucu vb. hususlar) beyan edilen cep 
telefonu numarasma KIsa Mesaj Servisi (SMS) ile veya elektronik posta olarak yaptlabilecektir. 

c) Toplu Ula~lm Hizmet Kalitesi Degerlendirme Sistemi (TUDES) ve eki Hizmet Kalite Kesintisi Yaptmm 
Cetveli'nde yer alan hUkUmlerden ceza alanlar son cezasmdan itibaren geriye dogru 1 takvim Ylh ic;erisinde 
ceza almamasl durumunda mevcut hizmet kalite puanlan 100'e donU~tUriilecektir. 

c;) Ta~lmacmm; ~of6rlUk yaptlgl esnada yaptmm uygulanmasl durumda, ta~lmacIllk ve ~of6rlUk yaptmmlan ayn 
ayn uygulamr. 

(7) ~of6r EsaslarI; 
a) Ogrenci ve personel servis ta~lmaclhgmda c;ah~acak ~of6rler ic;in Toplu Ta~lma AracI Kullamm Belgesi 

uygulamasma gec;ilecek olup, ~of6rlere Toplu T~lma AraCI Kullanlm Belgesi verilmesi ic;in a~agIdaki 
ozelliklerlbelge]er aranacaktlr. ilgili otoriteler a~agldaki maddelerde yer alan hususlar dl~mda ta~lmaclhk 
tUriine gore ilave ~artlar arayabilecektir. 
1) En az 22 (otobUs ve ogrenci servis ta~ImactlIk]an ic;in en az 26) ya~mdan gOn alml~ ve 66 ya~mdan gUn 

aimaml~ olmak, 
a) Ogrenci servis ta~lmacIhgl ve sUrUcUsii dc1hil oturma yeri on sekizi a~an otobUslerde ~of6rlUk yapacak 

ki~ilerin en az 26 ya~mdan gOn alml~ ve 66 ya~mdan gUn aimamI~ oimasl, 
b) SiirUcUsU dahil oturma yeri on yediyi a~mayan minibUsler ve taksi ta~ImacIhgmda ~ofdrlUk yapacak 

ki~ilerin en az 22 ya~mdan gOn aImI~ ve 66 ya~mdan gOn almamI~ oimasI, 
2) Ogrenci servis ta~lmaclhgl i9in kullanIlacak ta~lt, minibUs ise 7 YIlhk, otobUs ise 5 ytlhk, minibUs, taksi, 

taksi doImu~, otobiis ve diger servis ta~lmacIhgmda kullamlacak ta~ltlar ic;in ise en az 2 yIlhk kullanacagi 
ta~lta uygun siirUcU belgesine sahip olmak, 

3) Ba~vuru tarihi itibariyle 6 ayl gec;memi~, resmi kurum]ar ic;in sorgulanmI~ Adli Sicil Kaydl sahibi olmak 
(Ticari amac;la yo1cu ta~lmaclhgl yapacak ~of6rlerin; 5237 SayIh TUrk 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 SayIh Kabahatler Kanunu'nun'35.' maddesindeki 
sU9Iardan hUkUm giymemi~ oimalan gerekmektedir. Aynca '53.' Maddeden alman hUkUm varsa belirtilen 
siire boyunca beIge diizenlenmez), 

4) Son be~ (5) YII igerisinde bilinc;li taksirli olarak OlUmlU trafik kazalarma kan~maml~ olmak, 
5) Son be~ (5) yll igerisinde trafik kurallanm (a~1fl hlz vb.) ihial nedeniyle siirUcU beIgeIeri birden fazia geri 

ah I~ oimak, 
oUii olarak ara9 kullanma nedeniyle sUriicU belgeleri birden fazia geri ahnmamI~ olmak, 

1 Saghk MiidiirlUgii tarafmdan yetkilendirilmi~ merkezlerden aimacak ve ~of6rlUk yapmasma mani 
olmadlgma dair Psikoteknik Degerlendirmeye Dayah Psikiyatrik Muayene raporu sahibi olmak, 
il Saghk MUdUrlUgu tarafmdan yetkilendirilmi~ merkezierden ahnacak ve ~of6rlUk yapmasma mani 
olmadlgma dair Psikoteknik Degerlendirmeye Dayah Psikolog Muayene raporu sahibi olmak, 

9) Mesleki Yeterlilik Kurumu Kanununda yer alan Ulusal Meslek Standardma Uygun Ta~lt ~of6rU Sertifikasl 

~ 
sahibi oimak, (sistem altyapisl sagiandiktan sonra istenilecektir), ~ 

10) Uygulamah SUrU~ ve Simf Egitimieri, istanbul'un yol agl, Davram~ psikolojisi, Mevzuat vb onu rda 

egitim alm~ olmak, (~dJkt~ iste~ktir), 1 r \.. 
~ Wiv ~+d' ~ saYr 7l2~ ~~ / ~ 
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b) Kara ve denizde yolcu ta~lmaclhgmda hizmet vermekte olan ticari ta~lt ve toplu ul~lm ara~larml siirenler ile 
liizumu halinde bu ara~larda gorev yapmakta olan diger personelin i~e giri~te ve vize yenilemeleri esnasmda 
alkol ve madde kullammma yonelik taramalar oncelikli olmak iizere; bula~lci hastahklar, tiiberkiiloz, ruh 
saghgl ve hastahklan, metabolik hastahklar, kardiyovaskiiler hastahklar ve sair gerek ara~ siiriiciisiiniin 
giivenligi gerekse de toplum giivenligi ile ilgili ve ili~kili olabilecek saghk durumlarma ili~kin muayene, 
tarama ve tetkiklerinin il Saghk MUdiirliigii ile koordineli ~ekilde belirlenmi~ olan "istanbul iIi ~ehir i~i 
Ula~lmmda Ticari Ta~lt ve Toplu Ta~lma Araci ~of6rlerinin Saghk ~artlan Ve Bunlarm Tarama ve 
Muayenelerine Dair Yonerge" dogrultusunda yine it Saghk Miidiirliigil ile koordineli ~ekilde her hususa 
mUstakilen hazlrlanacak olan usul ve esaslar, akl~ ~emalarl, formlar ve sair evrak ve bilgi i~lem altyapllarl ile 
yiiriitiilecektir. 

c) Toplu Ta~lma Araci Kullamm Belgesi kullamm siiresi 5 Ylldlr. 
~) T oplu Ta~lma AraCI Kullamm Belgesine haiz ~of6rler 5 ydda bir egitim tekran yapmak zorundadlr. Yapllacak 

tekrar egitimi sonraSI b~arlh olacak ~of6rlerin belgeleri 5 Yllhgma vizelenecektir. Tekrar egitimi sonrasmda 
5 defa ba~arlslz olan adaylar 1 yd siire ile Toplu Ta~lma AraCI Kullanlm Belgesi i~in ba~vuru yapamayacaktlr. 

1) Vizeleme zamam gelen ~of6rler, ilgili merkezlerin kapasitesi nedeniyle e-tuhim sistemi iizerinden alkol ve 
psikotrop madde kullammma yonelik teste rastgele gonderilir. 

2) E-tuhim sisteminden atanan ilk randevuya gitmeyen ~of6rlere 2 i~ gUnii i9inde e-tuhim sistemi iizerinden 
otomatik olarak randevu verilir. 

3) ikinci randevuya da gitmeyen ~of6riin, Toplu Ta~lma Aracl Kullamm Belgesi asklya ahnarak kaYlth oldugu 
ara9lara ait izin belgelerinden kaydl ge9ici olarak silinir ve bir daha otomatik randevu olu~turulmaz. 

4) Otomatik olu~turulmu~ randevulara iki defa gitmeyerek Toplu Ta~lma Araci Kullamm Belgesi asklya 
almml~ ~of6rler, e-tubim sistemi iizerinden alkol ve psikotrop madde kullammma yonelik test i9in randevu 
talep edebilir. Randevu talep ettigi tarihe gore 7 ile 30 i~ gUnii arasmda yeni bir randevu verilir. 

5) U9Uncii ve sonraki randevuya gitmeyen ~of6rlerin, 30 gUn siireyle randevu talebi degerlendirilmez. 
Sonrasmda 7 ile 30 i~i giinii arasmda yeni bir randevu verilir. 

d) Ogrenci ve personel servis ta~lmaclhgmda 9ah~acak ~of6rler i9in "~of6r Hizmet Kalite Puam" uygulamasma 
ge~ilecek olup, soz konusu uygulama kapsammda a~agldaki hususlar uygulanacaktlr. 

1) Her ~of6r i~in Toplu Ta~lma Aracl Kullamm Belgesi'ni ilk ahmlarmda 100 hizmet kalite puam 
tammlanacaktlr. 

a) Ula~lm Hizmet Kalitesi Degerlendirme Sistemi (TUDES) eki Hizmet Kalite Kesintisi Yaptmm 
Cetveli'nde yer alan ihlallere gore hizmet kalite puam uygulanacaktlr. 

b) Soz konusu yaptmm cetvelinde yer alan hizmet kalite puanlan toplanarak i~lem yapdacaktIr. 
c) Toplu Ta~lma Aracl Kullamm Belgesi sahibi ~of6rlerin 100 hizmet kalite puamm ilk kez 

doldurduklannda sahip oldugu Toplu Ta~lma Araci Kullamm Belgesi'nin 30 gUn siire ile asklya (pasif) 
almacak ve ayrlca egitim tekrarl sonrasmda yapIlacak smav (sistem altyapisl saglandlktan sonra 
istenilecektir.) ile yeniden Toplu Ta~lma AraCl Kullamm Belgesi ahnabilecektir. 

9) Toplu Ta~lma Aracl Kullanlm Belgesi sahibi ~of6r 100 hizmet kalite puanml ikinci kez dolduruldugunda 
Toplu Ta~lma AraCl Kullamm Belgesi 90 gUn siire ile asklya almacak ve egitim tekran sonrasmda 
yapdacak smav (sistem altyapisl saglandlktan sonra istenilecektir.) ile yeniden Toplu Ta~lma AraCI 
Kullamm Belgesi almabilecektir. 

plu Ta~lma AraCI Kullamm Belgesi sahibi ~of6r 100 hizmet kalite puanml ii9iincii kez 
dolduruldugunda bir daha Toplu Ta~lma AracI Kullanlm Belgesi diizenlenmeyecektir. 
Toplu Ula~lm Hizmet Kalitesi Degerlendirme Sistemi (TUDES) ve eki Hizmet Kalite Kesintisi Yaptmm 
Cetveli'nde yer alan hUkiimlerden ceza alanlar son cezasmdan itibaren geriye dogru 1 takvim ylh 
i~erisinde ceza almamasl durumunda mevcut hizmet kalite puanlan 100' e donii~tiiriilecektir. 

Toplu Ta~lma Araci Kullamm Belgesi istanbul Kart ozellikli olacaktlr. 
Ta~lmacl ve ~of6rler tarafmdan TUHiM elektronik ruhsat sisteminde yer alan ileti~im bilgileri (cep telefon 
numaraSI, elektronik posta adresi) aktif ve gUncel olarak beyan edilmek zorunda olup ta~lmacI ve ta~ltlarda 

f\ ~ 9ah~acak ~of6rlere bildirimler (belgelerin hazlr olmasl, denetim ve ihlal sonucu vb. hususlar) beyan edilen cep r.. r telefonu numarasma KlSa Mesaj Servisi (SMS) ile veya elektronik posta olarak yapllabilecektir. ""\ 
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ğ) Kılık-kıyafetler İBB’nin onayı ile İSTESOB tarafından belirlenecek olup düzgün, temiz ve bakımlı olması 

sağlanacaktır. 

h) Taşıma esnasında koltuk sayısından fazla yolcu almayacaktır. 

ı) Kapıların kapanmasını beklemeden hareket etmeyecek, kontrolsüz yolcu bindirip indirmeyecektir. 

i) Trafikte kamunun rahat ve huzurunu bozacak şekilde araç kullanmayacak ve davranışlarda bulunmayacaktır. 

 

Öğrenci ve Personel Taşımacılığına İlişkin Özel Esaslar; 

MADDE 6 -  

(1) Öğrenci Taşımacılığına İlişkin Özel Esaslar; 

a) Devlet ve özel okulların yönetimi, okul aile birlikleri, okul vakıfları ve benzeri yetkili kurumlar; 

taşımacılıklarda, taşımacıya ve sözleşmeli taşımacıya UKOME kararında belirtilen yükümlüklerin dışında 

yükümlülükler yükleyemez (Ücretsiz öğretmen, personel ve/ya öğrenci servisi, bağış, komisyon, hususi 

otomobil ve/ya şoför, burslu öğrenci taşımacılığı, indirimli öğrenci taşımacılığı talepleri gibi). Ayrıca 

okulların sportif, kültürel ve bilgi yarışmaları ile resmi bayram organizasyonları, gezi, piknik, vb. taşıma 

hizmetlerinin ücretsiz yapılmasını talep ve teklif edemez. Ancak, öğrenci taşımacılığı yapan her taşıt, Okul 

Aile Birliği tarafından onaylanmış ve servis taşıtı kiralama komisyonunca yazılı olarak bildirilen, maddi 

durumu yeterli olmayan ihtiyaç sahibi bir öğrenciyi ücretsiz taşıyabilecektir (Maddi durumu yeterli olmayan 

öğrenci tespitinde, servis taşıtı kiralama komisyonunda; taşımacı firma ise şirket yetkilisi, taşımacı şahıs ise 

servis sorumlusu bulunacaktır). 

b) UKOME tarafından belirlenen ücretler resmi ve özel eğitim kurumlarında hizmet veren okul servis taşıtlarının 

okul ile öğrenci evi arasındaki taşımacılık hizmetleri için geçerlidir. 

c) Okul öncesi eğitim, ilkokul ve ortaokul (4+4) öğrencilerini taşıyan okul servis taşıtlarında, taşıt içi düzenini 

sağlayan, öğrencilerin taşıta biniş ve inişlerinde yardımcı olan rehber personelin bulundurulması zorunludur. 

Okul öncesi eğitim, ilkokul ve ortaokul (ilk 4+4) öğrencilerini taşıyan okul servis taşıtlarının taşıma ücretine 

en fazla %35 Rehber Personel ücreti ilave edilir. Lise ve dengi (son 4) okul servis taşıtlarının taşıma ücretlerine 

Rehber Personel ücreti ilave edilmez. 

ç) UKOME tarafından belirlenen aylık ücretler eğitim – öğretim süresi olan 8,8 ay (264 takvim günü) üzerinden 

hesaplanarak toplam ücret belirlenir. Okulların 2 gün açık olması durumunda aylık ücretin %60'ı, 3 gün açık 

olması durumunda %75'i, 4 gün açık olması durumunda ise %90'ı ödenecektir. (2022/9-11.A), 

d) UKOME kararı ile alınan tarifenin dışında ücret talep edilemez. Öğrenci velileri sözleşme öncesi teklif 

aşamasında dahi bu tarifenin dışında ücret ödemeye zorlanamaz. 

e) UKOME kararı ile alınan tarifede belirlenen ücretler resmi ve özel eğitim kurumlarında hizmet veren okul 

servis araçlarının okul ile öğrenci evi arasındaki taşıma hizmeti için geçerlidir. İlgili mevzuatta yer alan 

standartlara ilave hizmetlerden yıl içinde yapılan geziler, özel ferdi kaza sigortaları, lüks sınıf ve yüksek 

modelli araç kullanılması talepleri, özel ambulans anlaşması talepleri, hiçbir şekilde bu tarifeyle 

ilişkilendirilemez. 

f) UKOME kararı ile alınan tarifede yer alan ücretler azami hadleri gösterir. Ücret hadlerinin üzerinde ve 

uyulması gereken kurallarla ilgili herhangi bir tasarrufta bulunulamaz. Tarifedeki ücretlere KDV dâhildir. 

g) Okul aile birliği ile anlaşmalı servis taşıtlarında; taşınan öğrencilerin adı soyadı, veli ismi, kan grupları, ev 

veya irtibat telefonları okul tarafından ve/veya okul aile birliğinden onaylanmış bir liste bulundurulacaktır. 

ğ) Taşıma hizmeti, veliler tarafından anlaşmalı servislerle yapılıyor ise öğrenci belgelerinin TUHİM’e ibrazı ile 

oluşturulan tasdiklenmiş öğrenci listesi bulundurulacaktır. 

h) Taşıtta taşınan yolcu sayısının %20’si kadar misafir yolcu taşınabilir. Ancak taşıtın taşıma sınırının 

aşılmaması zorunludur. 

ı) Tüzel kişinin 1 okulda taşımacılık yapması durumunda, tüzel kişinin özmal taşıt sayısı en az söz konusu 

okuldaki toplam servis taşıtı sayısının 1/3’ü oranında olacaktır. 

1) Gerçek ve tüzel kişiler birlikte taşımacılık yaptıkları okulda/okullarda, velilerle birlikte bireysel sözleşme 

yapmak suretiyle taşımacılık yapabilirler. Bu durumda yapacakları taşımacılıklarda 1/3 oranında özmal 

zorunluluğu aranmaz. 

i) Toplu Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü Resmi İnternet Sitesinde örneği bulunan; öğrenci velisi ile taşımacı 

(gerçek veya tüzel kişilik) arasında yapılacak sözleşmeyi, okul servis taşıtı güzergâh kullanım izin belgesi 

müracaatı esnasında ibraz etmeyenlere izin belgesi verilmeyecektir. 

http://www.ibb.gov.tr/sites/TopluUlasimHizmetleri/Documents/TopluUlasimDocs/servisaracdocs/sozle%C5%9Fmeokul.pdf


i) Toplu Ula~lm Hizmetleri Miidiirliigu Resmi internet Sitesinde ornegi bulunan; ogrenci velisi ile ta~lmacl 
(gerc;ek veya tiizel ki~ilik) arasmda yapllacak sozle~meyi, okul servis ta~ltl giizergab kullamm izin belgesi 
miiracaatl esnasmda ibraz etmeyenlere izin belgesi verilmeyecektir. 

j) Okul servis ta~ltlarmm arkasmda "OKUL TASITl't yazlslrn kapsayan numunesine uygun renk, ebat ve 
~ekilde reflektifbir tabela bulundurulmahdtr. 

k) Okul servis ta~ltlrnn arkasmda, ogrencilerin ini~ ve bini~leri srrasmda yaktlmak iizere en az 30.cm c;apmda 
ktrmlZ11~lk veren bir lamba bulunmah ve bu lambanm yaktlmasl halinde iizerinde siyah renkte biiyiik harflerle 
"DUR" yazlSl okunacak ~ekilde tesis edilmi~ olmah, Iambamn yakthp sondiiriilmesi tertibatl fren lambalan 
ile ayn olmalldlr. 

1) Okul servis ta~ltlarmm kapllan ~of6r tarafmdan aC;lhp kapatllabilecek ~ekilde otomatik (Havall, Hidrolikli vb.) 
olabilecegi gibi; ta~lt ~of6rleri tarafmdan elle kumanda edilebilecek ~ekilde (Mekanik) de olabilir. Otomatik 
oldugu takdirde, kapllann aC;lk veya kapall oldugu ~of6re optik ve/veya akustik sinyallerle intikal edecek 
~ekilde olmalldtr. 

m) Ocret belirlenirken mesafe olarak ev ve okul arasmda ula~tlabi1ir en yakm otobiis ve minibiis giizergab 
uzunlugu dikkate almacaktrr. Ancak hat iizerinde otobiis, minibiis giizergam yok ise, ev ile okul arasmdaki 
uI~llabi1ir en yaktn mesafe dikkate almacaktrr. Ocret hesaplanmasl km olarak tek gidi~ iizerinden hesaplamr, 
donii~ ic;in aynca km hesabl yaptlmaz. Ortaya C;lkacak anIa~mazhklar durumunda mesafenin belirlenmesi ic;in 
yetkili mercii iBB Toplu Ula~lffi Hizmetleri Miidiirliigiidiir. Belirlenen iicretler gidi~-donii~ ic;in oIup, devlet 
okullan ile ozel okullann tiimiinii kapsar. 

n) 25 Km'nin iizerindeki her bir km ic;in UKOME karan ile aynca belirlenen, iicret Have edilir. Koprii gec;i~ 
iicreti toplam ogrenci saYlSlna bOliinerek fiyatlara ilave edilir. 

0) Karde~ indirimi (Gerekli belgeler ibraz edilmesi ve ayrn okula gitmeleri halinde) birinci c;ocuk tam, ikinci 
c;ocuk %10 ve iic;iincii c;ocuktan itibaren %20 indirim olarak uygulanlr. Karde~ indirimi yaplhrken UKOME 
karan ile belirlenen tam tarifenin altmda (en az %20 oramnda) indirim uygulanmasl halinde aynca karde~ 
indirimi uygulanmaz. 

0) Ogretim Ylh boyunca resmi ve idari tatiller iicrete tabidir (Yanytl tatili iicreti ahnmaz). 
p) Ta~lmacl, iicret tarifesini servis ta~ltlrnn goriiniir bir yerinde bulundurmak zorunludur. 
r) Ta~lffiacl ogrencinin ikametgab degi~ikligi, okul degi~ikligi, okuma hakkml kaybetmesi, tedavisi uzun siireli 

hastallk vb. hallerinde servis iicretini iade etmek zorundadlr. 
s) Ogrenciyi indirirken ve bindirirken l~tkll DUR lambaslrn yakmak zorundadlr. 
~) Servis iicret odemeleri ytlhk bedel iizerinden taksitlendirilerek nakit ya da kredi kartl ile odeme yapdabilir. 

Kredi kartl ile odemede tek c;ekime zorlama yaptlamaz, ya da tek seferde nakit olarak odeme yapmaya 
zorlanamaz. Pe~in odemede %5 indirim uygularnr. 

t) Mevcut UKOME Kararlanna gore talep eden ogrencilerin ta~mma talebi kar~llanmak zorundadlr. Ancak bazt 
giizergablarda dokuz ki~iden az ogrenci olmasl durumunda maliyetlerin ta~lmaclya ek yiik getirdiginden 
dolaYI t~lma hizmetinin yapIlabilmesi ic;in, ogrenci mesafe iicretinin ~of6r hariC; dokuz ki~i iizerinden 
hesaplanarak mevcut ta~man ogrenci saytsma boliinerek iicretlendirilecektir. 

(2) Personel Ta~lmaclhgma ili~kin Ozel Esaslar; 
a) Personel servis ta~lmaclhgl yapan ta~ltlann, t~lffia Slrnnrnn a~llmamasl ve alman misafir yolcu ic;in ek bir 

iicret almmamasl kaydlyla t~ltta ta~man yolcu saYlSlrnn %20'si kadar misafrr yolcu ta~lyabilecektir. 
(3) Ogrenci ve P sonel Ta~lmaclhgma ili~kin Ozel Esaslar; 

a) Ta~lm Ihk faaliyeti kapsammda sozle~meli ta~lmacl kullamlmasl durumunda ta~lmacl ile sozle~meli ~lffiaci 
ar da yapllacak sozle~me ~artlanna (EK-2) uygun olarak odemelerin diizenli yapllmasl esastlr. Odemelerin 

zenli yapllmamasl durumunda Topiu Ula~lm Denetim Komisyonu tarafmdan degerlendirilecektir. 
Kom~u illerdeki i~yerlerine istanbul' da ikamet eden vatanda~lann servis ta~lffiaclhgmda 34 plakall servis 
ta~lt1anna izin verilir, kom~u il plakall servis ta~ltlarma izin verilmez. Ancak D4(S) Yetki belgesi kapsammda 
sadece ogrenci ve personel servis ~lmaclhgl ic;in herhangi bir saktnca olmadlgma dair UKOME tarafmdan 
gorii~ kararl almacak olup Kocaeli (41 Plaka) veya Tekirdag (59 Plaka) plakalz ara91arla ba~vuru yapmak 
istemeleri durumunda oncelikli olarak bu illerden UKOME karan, Kzrklareli (39 Plaka) veya Yalova (77 

~ 
Plaka). plaknb ara~larla ba§vuru yapmak istemeleri du ·umunda ise (jncel~U illerden if Ttaftt:: 
Komisyonu karan almalan gerekmektedir. -t \ 
~ . ~ '/ ~ 
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c) Servis taşıtına ait Servis Taşımacılığı Yetki Belgesi ve Tahditli Servis Plaka Belgesi sorgulaması Toplu 

Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü internet sitesinden veya talep edilmesi halinde ilgili servis taşımacısından 

kontrol edilebilecektir. Servis taşımacıları bu belgeyi ibraz etmekle yükümlüdür. 

ç) Öğrenci ve personel servis taşımacılığı kapsamında yapılacak olan taşımacı ve sözleşmeli taşımacı arasındaki 

sözleşmeler ve taşımacı ile öğrenci velisi arasında yapılan sözleşmeler bu yönerge ekinde ve https://e-

tuhim.ibb.gov.tr adresinde örnekleri bulunan Taşımacı ile Sözleşmeli Taşımacı Arasında Yapılan Servis 

Taşımacılığı Tip Sözleşmesi ve Taşımacı ile Öğrenci Velisi Arasında Yapılan Okul Servis Taşımacılığı Tip 

Sözleşmesi’ne göre yapılacaktır. 

 

Öğrenci ve Personel Taşımacılığı İzin Belgeleri müracaatı TUHİM https://tuhim.ibb.gov.tr/ adresi üzerinden 

yapılacaktır; 

MADDE 7 -  

(1) Servis Taşımacılığı Yetki Belgesi Müracaatı İçin Gerekli Belgeler; 
a) Gerçek Kişi İçin, 

1) Öğrenci/Yolcu/Servis/Şehir İçi Yolcu taşımacılığı yazan ilgili oda faaliyet belgesi, 

b) Tüzel Kişi İçin, 

1) Şirket Ticaret Sicil Gazetesi Örneği ve Şirket Yetkilisi İmza sirküleri, 

2) Şirket merkezinin veya şubesinin İstanbul İl sınırları içerisinde olduğunu gösterir belge, 

3) Öğrenci/Yolcu/Servis/Şehir İçi Yolcu taşımacılığı yazan ilgili oda faaliyet belgesi, 

4) Başvuru grubuna göre (A, B. C. D. ve E) sağladığı standartları gösterir belgeler, (Orta Düzey Yönetici 

(ODY2) Mesleki Yeterlilik Belgesi, Üst Düzey Yönetici (ÜDY2) Mesleki Yeterlilik Belgesi, ISO 9001, 

OHSAS 18001 ve TS 12257* Belgeleri) 

*Tüzel kişilerde zorunlu olan TS 12257 Hizmet Yeterlilik Belgesinin, aynı kişinin birden fazla tüzel kişilikte 

hissedar ve yetkili olması ve tüzel kişiliğin aynı adreste olması ve yetkili kişinin sahipliğinde ve hisselerinde 

değişiklik olmaması durumunda iki tüzel kişilik için de mevcut TS 12257 Hizmet Yeterlilik Belgesi 

kullanılabilecektir. 

c) Kooperatif için; 

1) Amaç ve faaliyet alanı olarak Öğrenci ve/veya Personel Servis taşımacılığı bulunan Kooperatif 

Anasözleşmesi, 

2) Öğrenci/Yolcu/Servis/Şehir İçi Yolcu taşımacılığı yazan ilgili oda faaliyet belgesi,  

3) Kooperatif merkezinin İstanbul İl sınırları içerisinde olduğunu gösterir belge, 

4) TS 12257 Hizmet Yeterlilik Belgesi, 

(2) Tahditli Servis Plaka Belgesi Müracaatı İçin Gerekli Belgeler; 
a) Gerçek Kişi İçin, 

1) Servis Taşımacılığı Yetki Belgesi, 

b) Tüzel Kişi İçin, 

1) Şirket Ticaret Sicil Gazetesi Örneği ve Şirket Yetkilisi İmza sirküleri, 

2) Servis Taşımacılığı Yetki Belgesi, 

(3) Servis Taşımacılığı Tahsis Belgesi Müracaatı İçin Gerekli Belgeler 
a) Gerçek Kişi İçin, 

1) Servis Taşımacılığı Yetki Belgesi, 

2) Toplu Taşıma Aracı Kullanım Belgesi, 

b) Tüzel Kişi İçin, 

1) Servis Taşımacılığı Yetki Belgesi, 

2) Şirket Ticaret Sicil Gazetesi Örneği ve Şirket Yetkilisi İmza sirküleri, 

(4) Güzergâh Kullanım İzin Belgesi Müracaatı İçin Gerekli Belgeler; 
a) En az Euro 5 motorlu ve klimalı ve engelli erişimine uygun ibaresi bulunan ve yukarıda bahsedilen yaş sınırı 

uygulamasına uygun yaşta özmal taşıta ait Motorlu Araç Trafik ve Araç Tescil Belgesi, (Engelli erişimine 

uygun araçlarla ilgili 5378 Sayılı Engelliler Hakkındaki Kanun hükümleri uygulanır). 

b) Resmî Gazetenin 26.10.2016 Tarih ve 29869 Resmi Gazete Sayısı ile yayınlanmış olan Araçların İmal, Tadil 

ve Montajı Hakkında Yönetmelik ekinde belirtilen standartlara uygun, iç ve dış kamera sistemlerinin İstanbul 

Büyükşehir Belediyesi’nin Toplu Ulaşım Yönetim Merkeziyle uyumlanmış uygunluk belgesi, 

https://tuhim.ibb.gov.tr/
https://www.mevzuat.gov.tr/mevzuat?MevzuatNo=7146&MevzuatTur=7&MevzuatTertip=5
https://www.mevzuat.gov.tr/mevzuat?MevzuatNo=7146&MevzuatTur=7&MevzuatTertip=5
https://intweb.tse.org.tr/Standard/Standard/Standard.aspx?081118051115108051104119110104055048065082077055103076076056084105070097049114054050076043076087049087112105074051100097090100121075115107077110048098048115074081051055101109104067112098074043056120084048104102111085081097084069110118122087085050109065076114105119112049120082102108119053099102047068088101067075071048073056104116057056078050103050080071078108119122054055043099070076079074089101078099083077121118066100085078108054047119082075118103061061
https://intweb.tse.org.tr/Standard/Standard/Standard.aspx?081118051115108051104119110104055048065082077055103076076056084111077048088047047047069110112122106109066054087098109105047087077108097080108121098075067121053109088108105089075112048049101116043101072103115069099109085053070065120075121053105085113106103097118056067117087106119074043050077101115107085076055085086098086121073071121110079057065070113073099122075121065110081121107103071082068087117070072067056113051052076057076122078119087121078081061061
https://intweb.tse.org.tr/Standard/Standard/Standard.aspx?081118051115108051104119110104055048065082077055103076076056084106106071105054097069122110105111049121073110073120098047105090113083111075101056099111088047051113057073052110080043073079083070070086083075065085102100098087048104053066089066055047119043073049043081100053069050118105104097102056105100114053111102102082043071119079108083055089090057113082074083084117088112089097083073105103117103090084055105106089106121107067099089066085114113083103061061
https://intweb.tse.org.tr/Standard/Standard/Standard.aspx?081118051115108051104119110104055048065082077055103076076056084106106071105054097069122110105111049121073110073120098047105090113083111075101056099111088047051113057073052110080043073079083070070086083075065085102100098087048104053066089066055047119043073049043081100053069050118105104097102056105100114053111102102082043071119079108083055089090057113082074083084117088112089097083073105103117103090084055105106089106121107067099089066085114113083103061061
https://intweb.tse.org.tr/Standard/Standard/Standard.aspx?081118051115108051104119110104055048065082077055103076076056084106106071105054097069122110105111049121073110073120098047105090113083111075101056099111088047051113057073052110080043073079083070070086083075065085102100098087048104053066089066055047119043073049043081100053069050118105104097102056105100114053111102102082043071119079108083055089090057113082074083084117088112089097083073105103117103090084055105106089106121107067099089066085114113083103061061
https://intweb.tse.org.tr/Standard/Standard/Standard.aspx?081118051115108051104119110104055048065082077055103076076056084106106071105054097069122110105111049121073110073120098047105090113083111075101056099111088047051113057073052110080043073079083070070086083075065085102100098087048104053066089066055047119043073049043081100053069050118105104097102056105100114053111102102082043071119079108083055089090057113082074083084117088112089097083073105103117103090084055105106089106121107067099089066085114113083103061061


e) Ara~taki tum koltuklan kapsayan Ferdi Kaza Koltuk Sigortasl [Ki~i (koltuk) ba~ma; vefat ve surekli sakathk 
teminatl i~in 50.000 TL limit, tedavi masrafl limiti olarak ise 5.000 TL teminat belirlenmi~ olaeaktlr.], 

~) Toplu Ula~lm Hizmetleri Mudurliigii Resmi internet Sitesinde ornegi bulunan, ogrenci velisi ile ~lffiael 
(ger~ek veya tiizel ki~ilik) arasmda yapllaeak sozle~me/Sozle~me (Ta~lt Kirahk ise) ~irket ile ta~man kurum 
(firma) arasmda sozle~me/Sozle~meler (Kamu ile yapllan sozle~me--ta~lt kirahksa yapllan sozle~me) 

d) ~of6r olarak ~ah~aeaklara ait Toplu Ta~lffia Arael (Tieari T~lt) Kullamm Belgesi/kurum onaYI, 
e) Servis Ta~lmaelhgl Yetki Belgesi sahibi iizerine kaYlth ~of6rlere ait Sosyal Giivenlik Kurumu belgeleri, 
f) ilgili Oda Faaliyet Belgesi/Belgeleri (ilk defa gUzergah izin belgesi alaeak servis ta~ltlannm bir defaya mahsus 

olmak iizere), 
g) Okul Servis Ta~JmaclhgIDda «;ah~acak 22 Ya~IDI Doldurmu~ Rehber Personel i~in Gerekli Belgeler; 

1) En az lise mezunu oldugunu gosterir beige, 
2) Her ytl aile hekimliginden ahnml~ servis rehber personeli olmaya uygun rap or, 
3) Ba~vuru tarihi itibariyle 6 ayl ge~memi~, resmi kurumlar i~in sorgulanml~ Adli Sieil Kaydl sahibi olmak 

(Tieari ama~la yolcu ta~lmaelhgl yapaeak ~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 Saylh Kabahatler Kanunu'nun'35.' maddesindeki 
su~lardan hiikiim giymemi~ olmalan gerekmektedir. Aynea '53.' Maddeden alman hiikiim varsa belirtilen 
siire boyunea beige diizenlenmez), 

4) Servis Ta~lmaelhgl Yetki Belgesi sahibi uzerine kaYlth rehber personele ait Sosyal Guvenlik Kurumu 
belgesi, 

Denetim 
MADDE8-

U«;UNCUBOLUM 
Denetim ve Toplu Ula~lm Denetim Komisyonu 

(1) T~lmaeIlar, ~of6rler ile servis ara~lan i~ bu yonerge hUkumlerine gore a~agldaki kurum gorevlilerinee denetlenir. 
a) Trafik Zabltasl, 
b) Belediye Zabltasl, 
e) TUHiM tarafmdan gorevlendirilen denetim gorevlisi, 
~) iSTESOB ve ilgili esnaf odasl (i~ denetimi yaparak tutanak diizenleyip gerekli hallerde TUHiM'e bildirirler). 

(2) Yaptmmlar; 5393 saYlh Belediye Kanunu, 1608 saYlh Umuru Belediyeye Miiteallik Ahkaml Cezaiye Hakkmda 
16 Nisan 1340 Tarih ve 486 Numarah Kanunun Bazl Maddelerini Muadil Kanun, 5326 saYlh Kabahatler Kanunu, 
2918 saylh Karayollarl Trafik Kanunu, 4925 saytll Karayolu Ta~lma Kanunu, 5237 saYlh Turk Ceza Kanunu, 
4207 saYlh TutUn Uriinlerinin Zararlarmm Onlenmesi ve Kontrolii Hakkmda Kanun, 3516 saYlh 61~iiler ve Ayar 
Kanunu ve ilgili Yonetmelikleri ile Toplu Ula~lm Hizmet Kalitesi Degerlendirme Sistemi (TUDES) ve eki 
Hizmet Kalite Kesintisi Yaptmm Cetveli hukiimleri uygulanlr. 

(3) Toplu Ula~lm Denetim ve Yonetim Merkezi (TUDYM) sisteminin vereeegi raporlar denetim ekiplerinin 
hazlrlayaeagl rapor niteliginde olup, yonergenin ~ah~ma usul ve esaslarml duzenleyen maddesi kapsammda 
uygulama yaplhr. Aynea TUDES kapsammda sisteme veri giri~i Toplu Ula~lm Hizmetleri MudiirlUgii (TUHiM), 
il Emniyet Miidurliigii, il Jandarma Komutanhgl, iETT Genel Miidiirliigii, iBB Zablta Daire Ba~kanhgl ve Halkla 
ili~kiler Mudii 'igii birimleri, CiMER, iSTESOB ve bagh esnaf odalarma gelen ba~vurularm elektronik ortamda 
aktanlmas oluyla veya resen yapllabileeektir. 

Toplu a~lm Denetim Komisyonu Esaslarl; ~ 

n.o.-4;o._,aJE 9 - , \ 
oplu Ula~lm Denetim Komisyonu, siirekli veya ge~ici olarak gorev yapmak iizere yukanda bahsi ge~en yaptmm 

eetvelleriyle ilgili; Ula~lm Daire Ba~kam b~kanhgmda veya goreviendireeegi ki~i koordinatorlugllnde, 
TUHiM'den 2 (iki), yetki bOlgesi kapsammda il Emniyet Miidiirliigllnden I (bir) veya il Jandarma 

f\ Y< ~omutanhgmdan I (bir), Zablta Daire Ba~kanhgmdan 1 .(bir), ~ah~tlan ara~ tUriine ~ore degi~mek iizere iETT, r ITO'dan 1 (bir) ve ilgili esnaf odasm.dan 1 (bir), ISTESOB'tan 1 (bir) ve IBB biinyesindenjl (~ir) 



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

Cetveli'ndeki 17, 18,20, 148, 156, 158 ve 159 maddelerinden herhangi birisi nedeniyle yaptmma ugrayan 
~of6rlerin yaptmm tarihinden itibaren iizerinden 90 gUn ge9mesi kaydlyla; siiresiz iptal edilen Toplu 
Ta~lma Araci Kullamm Belgesi'nin iizerindeki yeni yaptmm siiresini belirler. (Omegin siiresiz iptalin 12 
ay asklya almmaya donii~tiiriilmesi), 

2) Toplu Ta~lma Aracl Kullamm Belgesi ba~vurusunda istenilen "Son 5 yIl siiriicii belgesinin birden fazla 
geri ahnmaml~ olmasl" ~artmm ba~vuru yap an ~of6rler i9in "Son 5 yIl siirlicii belgesinin ikiden fazla geri 
ahnmaml~ olmasl" ~eklinde uygulanmasma karar verir. 

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

dahil en az dort iiyenin katlhml ile toplamr. 
2) Kararlar oy 90klugu ile ahmr. E~itlik halinde Ba~kamn oyu 9ift saylhr. 
3) Komisyona yukanda sayIlan kurum temsilcilerinin haricinde, toplantl gUndeminin igerigi ve aciliyetine 

gore bilgi ahnmak iizere gerekli goriildiigii takdirde iBB birimleri ile diger kurumlarm temsilcileri de davet 
edilebilir. 

4) Daha once komisyondan gegen ki~ilerin herhangi bir nedenle aym veya farkh bir maddeden Toplu Ta~lma 
Araci Kullamm Belgesi i9in siiresiz iptal yaptmml uygulanmasl veya "Son 5 YII siiriicii belgesinin birden 
fazla geri ahnmaml~ olmasl" ~artmm ihlal edilmesi durumunda tekrar komisyona ahnmayacaktIr. 

Saki. Tutulan Hiikiimler 
MADDEI0-

UCUNCU KISIM 
Ce~itli Hiikiimler 

(1) Bu yonergede bulunmayan hususlarda ilgili mevzuat hiikiimleri uygulamr. 

Yiiriitme 
MADDE 11-
(1) Bu yonerge hiikiimlerini istanbul Biiyiik~ehir Belediye Ba~kanhgl adma Toplu Ula~lm Hizmetleri Miidiirliigii 

yiiriitiir . 

Yiiriirliik 
MADDE 12-
(1) i~bu yonerge yaylmlandlgl tarihten itibaren yiiriirliige girer. 

sf W ~ ~--t J ~;AI.P ~ ~ 



SOZLE~ME ESASLARI (EK-2) 

PERSONEL TA~IMA SOZLE~MESi ON FORMU 

1. SOZLE~MENiN T ARAFLARI 
Bu sozle~me, bir tarafta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (bundan sonra 
idare/i~veren olarak amlacaktlr) ile diger tarafta ....................................................................... . 
(bundan sonra yUklenici olarak amlacaktlr) arasmda a~aglda yazdI ~artlar dahilinde gergekle~tirilmi~tir. 

2. T ARAFLARA iLi~KiN BiLGiLER 
jDAREdSVEREN 
Unvam 
Vergi Numarasl 
Adres 

Telefon ve E-Posta 

YUKLENjCj 
Unvam 
Vergi Numarasl 
Adres 

Telefon ve E-Posta 

3. i~ TANIMI 
Sozle~me konusu; ................................ ............ . ........ ..... ... ...... ..................... hizmet biriminde 
9ah~an personellerin i~e geli~ ve gidi~lerini saglamak amaclyla belirtilen sUre ve gUzergahlarda personel ta~lma i~idir. 

4. i~iN SUREsi 
i~e ba~lama tarihi .. . .1 ... .1 .... ... ; i~i bitirme tarihi ... .1 ... .1 .... ... olup sozle~me bu tarihler arasmda gegerlidir. 

5. i~iN Y APILMA YERi* 
YUklenici ve i~veren/idare arasmda yap dan sozle~mede belirtilen gUzergahmda hizmet verir. Hizmet verilen 
gUzergahm tek yon uzunlugu YUklenici ve i~veren/idare arasmda yapllan sozle~mede belirtilen km'dir. * 

6. UYU~MAZLIKLARIN C;OZUMU 
i~bu Sozle~me, i~veren ve yUklenici tarafmdan paraflanml~ ekleri ile bir bUtUndUr. Sozle~me ile ekleri arasmda 
herhangi bir geli~ki olmasl halinde, sozle~mede yer alan hUkUmler gegerli olacaktlr. Bu sozle~me ile ilgili 
anla~mazhklarda istanbul Mahkemeleri ve icra daireleri yetkilidir. 

7. SOZLE~MENiN iMZALANMASI 
Bu sozle~me .. . .1 ... .1 ....... Tarihinde 2 (iki) nUsha olarak imza altma ahnml~tlr. 

* Bu sozle$me personel ta$zma sozle$mesi on formu olup, j$Vereniidare ve yuklenicinin kendi aralarznda sozle$me 
yapmalarz zorunludur. 

/ '\ 
YUKLENjCj jSVERENdDARE ~ 

UnvamlAdz Soyadz "'- Unvam ~ r Kn~e/tmza "\ M v== Ka§e!tmza '7 '1 .J 
~ ~ 81 ' )4/21 ('JI.~V~ 
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TARAFLAR 

TA~IMACI iLE SOZLE~MELi TA~IMACI ARASINDA Y APILAN 
sERvis TA~IMACILIGI Tip SOZLE~MESi 

Madde 1- i~bu sozle~me, a~aglda VergilTC kimlik numaraSl, adresleri ve ileti~im bilgileri yer alan TASlMACI He 
S6ZLESMELj TASlMACI arasmda a~agldaki ko~ullarda anla~darak imza altma almml~t1r. 

TASIMACI 
Unvanl 
Vergi NumaraSl 
Adres 
Telefon ve E-Posta 

SOZLESMELi TASIMACI 
Unvaml Adl Soyadl 
VergilTCKN 
Adres 
Telefon ve E-Posta 
Ta~ltlTa~ltlar Plaka No 

KONU 
Madde 2- Sozle~menin konusunu, ta~lmacmm yUklenmi~ oldugu ta~lmaclhk hizmetinin; sozle~meli ta~lmacl 
vasltaslyla yerine getirilmesinde taraflarm hak ve yUkUmlUlUklerinin belirlenmesi te~kil etmektedir. 

YUKUMLULUKLERveUCRETLENDiRME 
Madde3-
(1) Yapllan ta~lma hizmetinin bedeli gUnlUk/ayhk ............ ... . ................ .. .... .......... ......... TL+KDV'dir. 
(2) Sozle~meli ta~lmacl .......................................................................................... gUzergahmda 
hizmet verir. Hizmet veri len gUzergahm tek yon uzunlugu ................... km'dir. 
(3) Ta~lmacl; sozle~me kapsammda 9ah~tlrdlgl sozle~meli ta~lmacmm, sozle~mede belirlenen ayhk odemelerini 
ve i~ akdinin sona ermesi durumundaki hak edilmi~ odemeleri aralarmda yap dan sozle~me hUkUmlerine gore hizmet 
verilen aym bitiminden itibaren en ge9 30 (otuz) gUn igerisinde dUzenli olarak fatura kar~lhgl banka yoluyla 
odeyecektir. 
(4) Ta~lmaclhk hizmetinde, ta~lmacl ile ta~manm veya ta~lmaclhk hizmeti alamn belirledigi i~ sUresi ve i~e 
ba~lama veya bitirme programma sozle~meli ta~lmacl uymak zorundadlr. 
(5) Sozle~meli ta~lmacl dilerse; yaklt veya yaklt kartl, Ara9 Takip cihazl, kamera, ara9lar i9inde bulunmasl 
gerekli i~aretler/levhalar veya i~bu sozle~me konusu ta~lma i~ine dair i~bu sozle~mede amlmayan ba~kaca bir mal 
veya hizmet temini hususlannda UKOME kararlarma aykm olmamak ko~ulu ile ta~lmacl ile aynca anla~ma 
yapmakta serbesttir. 
(6) Ta~lmaclhk hizmetinde kurumsalhk saglanmasl amaclyla tek tip klyafet talep edilmesi durumunda sozle~meli 
t~lmacl dilerse bu klyafeti ta~lmacmm belirleyecegi ozelliklere gore kendisi tedarik edebilecegi gibi ta~lmacldan da 
tedarik edebilecektir. Ta~lmacldan tedarik edilmesi durumunda her klyafet ivin en fazla 50 TL tahsil edilebilecektir. 
Bu Ucret her yd TUFE (TUketici Fiyat Endeksi) oranmda arttmhr. 
(7) Sozle~meli ta~lmacmm, ta~lma i~inde para cezaslyla ili~kili kusurlan nedeniyle uygulanan cezalar, sozle~meli 
ta~lmaclya "denen ayhk hak edi~lerin %5'inden fazla olamaz. Uygulanan sozle~meye dayah cezaya i1i~kin hak edi~ 
kesintile . ile ilgili i~lemler kar~I11kh olarak tutanakla tespit edilir ve ilgisine teblig edilir. Kesintilere ili~kin 
itir rda iBB Toplu Ula~lm Denetim Komisyonuna ba~vurulur ve nihayetinde iBB Toplu Ula~lm Denetim 

isyonu kararlan gegerlidir. ~ 

TEMiNAT VE CEZAi HUKUMLER \ 
Madde 4- Ta~lmacmm sozle~me kapsammda sozle~meli ta~lmacldan aldlgl teminat mektubu ayhk hak edi~in en 

, \tfazla iki katl kadar olabil~r ve servis ta~lmaclhgl i~i sozle~me hiikUmlerine uygun olarak sona ermesini takip edel ' 
0/ ay iverisinde inde edilir. I~bu leminal hi~bir surelle bajka am"l'~landamaz. ~ rJ '2 c:J 

I ~ ~ 1~,,1"J)+ 'A7 / ~.~ 
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SÖZLEŞMENİN SÜRESİ VE FESHİ  
Madde 5- İş bu sözleşme …… /……… /20… ile …… / ……. / 20….  tarihleri arasında geçerlidir. Taşımacı ve 

sözleşmeli taşımacının karşılıklı anlaşması ve 30 gün önceden e-TUHİM üzerinden bildirmek kaydıyla; sözleşmeli 

taşımacı işbu sözleşmede ve mevzuatta yer alan diğer hükümlere uymak koşuluyla işi bırakabilecektir. (2022/9-10) 

Ancak taşımacılık hizmeti verilenin yazılı talebi, kasten işlenen bir suçtan dolayı hapis cezasına ya da affa uğramış 

olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya 

karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, 

güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal 

varlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından hakkında savcılıkça soruşturma veya devamında dava açılmış 

veya davada mahkûmiyet kararı verilmiş olması, sürücünün güvenli seyahat yetisini kaybetmesi, sürücünün 

psikoteknik değerlendirme raporunda yetersiz olarak tanımlanması, sözleşme konusu iş için gerekli izin ve belgelerin 

eksikliği, araçta alkol ve keyif verici madde kullanılması, taşıma işinin alkol veya keyif verici madde etkisi altında 

yapılması veya bunlara benzer hallerde bu süre beklenmeden sözleşme sonlandırılabilir. Bunun dışında bu süre 

beklenmeden sözleşmenin sonlandırılması halinde sonlandıran taraf bu (ihbar) süresinin ücretini diğer tarafa 

ödemekle yükümlüdür. 

 

ÖZEL HÜKÜMLER KONULMASI 

Madde 6- Taşımacı ve sözleşmeli taşımacı arasında yapılan taşıma işinin özelliğine göre özellik arz eden durumlar 

yukarıdaki maddelere, ilgili yönerge ve UKOME kararlarına aykırı olamaz.  

 

UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ 

Madde 7- İşbu Sözleşme, taşımacı ve sözleşmeli taşımacı tarafından paraflanmış ekleri ile bir bütündür. Sözleşme 

ile ekleri arasında herhangi bir çelişki olması halinde, sözleşmede yer alan hükümler geçerli olacaktır. Bu sözleşme 

ile ilgili anlaşmazlıklarda İstanbul Mahkemeleri ve icra daireleri yetkilidir.  

 

SÖZLEŞMENİN İMZALANMASI 

Madde 8- Bu sözleşme 8 (sekiz) maddeden ibaret olup, Taşımacı ve Sözleşmeli Taşımacı …. /.… /20 … tarihinde 

2 (iki) nüsha olarak imza altına alınmıştır.  

 

 

 

 

EK: 

1. Taşımacı ile Taşınan veya Taşımacılık Hizmeti Alan Arasında Yapılan Sözleşme ve Ekleri 

2. Teminat Senedi Sureti (Teminat Senedi Olması Durumunda İstenecektir) 

3. Taşımacı ve Sözleşmeli Taşımacı İmza Sirküleri Sureti (İmza Sirküleri Olması Durumunda İstenecektir) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

…. /…. /20… 

 

SÖZLEŞMELİ TAŞIMACI 

Unvanı/Adı Soyadı 

Kaşe/İmza 

 

 

…. /…. /20… 

 

TAŞIMACI 

Unvanı 

Kaşe/İmza 

 

 



TA~IMACI iLE OGRENCi VELisi ARASINDA YAPILAN OKUL SERvis TA~IMACILIGI 
Tip SOZLE~MESi 

TARAFLAR 
Madde 1- i~bu sozle~me, a~aglda Vergi/TC Kimlik Numarasl, adresleri ve ileti~im bilgileri yer alan TASlMA CI ile 
OGRENCj VELjSj arasmda 20 ... 120 ... Egitim Ogretim siiresi boyunca .................................................. . 
AnaokulununliIkokulununlOrtaokulununlLisesinin ....................... .. .......... .. .. isimli ogrencisini/ogrencilerini 
t~lmak iizere a~agldaki ko~ullarda anla~l1arak imza altma almm1~tlf. 
TASlMACI 
Unvam 
Vergi Numarasl 
Adres 
Telefon ve E-Posta 

OGRENCj VELjSj 

: ................................. .. .1 .............................................. ......... . 

Adl Soyaw . . .. . ......... .... ........... .. ........ .. ........... .. .......... ... ............ .............. . 
TC Kimlik Numarasl : . ... .......... ... .......... . .. ....... .... ......... . ......... .. .............. ... ............. . 
Adres 
Telefon ve E-Posta 

KONU 
Madde 2- Ta~lmacmm yiiklenmi~ oldugu ta~lmaclbk rnzmetinin; ta~lmacl ve ogrenci velisi tarafmdan belirlenen 
giizergahlardan ta~lffiacl tarafmdan beyan edilen adresinden alman ogrencinin okula getirilmesi ve ders bitiminde de 
tekrar ta~lmacmm beyan ettigi adresine gotUrUlmek suretiyle yerine getirilmesinde taraflann hak ve 
yiikfunlUlillderinin belirlenmesi te~kil etmektedir. 

YUKUMLULUKLERveUCRETLENDiRME 
Madde3-
(1) GENELHUKUMLER 

a) Ta~lmacl ...................................................................................... Giizerg§.hlnda rnzmet verir. 
Hizmet verilen giizergahm tek yon uzunlugu ........... km'dir. 

b) Yap11an ta~lma rnzmetinin bedeli aybk ............... TV dir. UKOME Kararlannda yer alan iicretler azami 
hadleri gosterir. Ocret hadlerinin iizerinde ve uyulmasl gereken kurallann aksine herhangi bir tasarrufta 
bulunulamaz. Tarifedeki iicretlere KDV d§.hildir. 

c) Ogrenci Velisi tarafmdan yap11acak odeme ta~lffiacl ile mutablk kalman goo saYlsmm (veya aym) 
hesaplanmasl neticesinde kesilecek fatura kar~lhgl bankaya yatmhr. 

9) Ta~lmaC1, ogrenci velisinden ilgili yonerge ve UKOME kararlanna aykm bir talepte bulunamaz. 
d) Okul oncesi egitim, ilkokul ve ortaokul (4+4) ogrencilerini ta~lyan okul servis ta~ltlannda, ta~lt i9i diizenini 

saglayan, ogrencilerin ta~lta bini~ ve ini~lerinde yardlmcl olan rehber personelin bulundurulmasl zorunludur. 
Bahsi gegen ogrencilerle lise ogrencilerinin birlikte ta~mdlgl durumlarda lise ogrencisi i9in rehber personel 
iicreti talep edilemez. 

e) T~lma sozle~meleri egitim ogretim siiresi kadar yaplhr. Yap11an sozle~melerde 0 egitim ogretim y11ma ait 
UKOME karan ile belirlenen iicret tarifesi gegerlidir. 

f) UKOME tarafmdan belirlenen iicretler resmi ve ozel egitim kurumlannda rnzmet veren okul servis t~ltlarmm 
okul ile ogrenci evi arasmdaki t~lmaclhk rnzmetleri i9in gegerlidir. ilgili mevzuatta yer alan standartlara ilave 
hizmetlerd . 11 i9inde yap11an geziler, ozel ferdi kaza sigortalarl, koltuk sayIsmdan az ogrenci ta~lnmasl 
talepleri Uks s1ll1f ve yiiksek modelli ta~lt kullamlmasl talepleri, ozel ambulans anIa~masl talepleri, hi9bir 

h) 

~ekil bu tarifeyle ili~kilendirilemez. Okul oncesi egitim, ilkokul ve ortaokul (ilk 4+4) ogrencilerini ta~lyan 
I"ok servis ta~ltlarmm ta~lma ucretine 'en fazla %35 Rehber Personel iicreti ilave edilir. Lise ve dengi (son 4) 

uJ servis ~ltlar1ll1ll ta~lma iicretlerine Rehber Personel iicreti ilave edilmez. ~ 
Servis ta~ltlan okul bahgesinde uygun alan varsa oncelikli olarak ogrencileri bu alanda indirip-bindirecektir. (' 
Ta~ltta ta~man yolcu saYlslmn %20'si kadar misafir YOlc:,\~mabilir. Ancak ta~ltm t~lma slmnm~ 
a~llmamasl zorunludur. . 



(2) TASIMACININ YUKOMLOLUKLERi 
a) Ta~lmaci ta~ltlanm, Karayollan Trafik Kanunu, Karayollarl Trafik Yonetmeligi, Okul Servis Ara9lan Hizmet 

Yonetmeligi ve iBB Ogrenci ve Personel Servis Ta~lmaC1hgl Yonergesinde belirtilen ozelliklere ve mevcut 
mevzuat ile-sozle~me sliresince yfuiirlUge girecek-tiim yasal yiikiimliiliiklere uygun bulundurur, Kanun, 
Yonetmelik ve UKOME kararl geregi denetim gorevi verilen tUm kurum ve ki~ilerin 
denetlemesine/denetletmesine a9lk tutar. 

b) Ta~IIDaCI herhangi bir nedenle servis ta~ltlarlmn bir veya birka9lmn hizmet dl~l kalmasl halinde, hizmetin 
devamhhglm saglayacak ~ekilde sozle~me ~artlanna uygun ta~lt temin eder. 

c) Ta~lmaci tUm servis ta~ltlarmda, ta~man ogrencilerin adl-soyadl, kan gruplarl, veli adlarl, ev ve i~ yeri adresleri 
ve telefon numaralarml gosterir bir listeyi ve velilerle irtibatl saglamak iizere ta~ltta slirekli olarak telefon 
bulundurur. 

9) Ta~lmaci servis listesinde, ismi yazIlmayan ogrencileri ta~lmamak, odemeleri sozle~mede belirtilen slireler 
i9inde talep etmek hakkma sahiptir. 

d) Okul servis Araci Giizergah Kullamm izin Belgesinin ahnmasl srrasmda i~ bu sozle~menin Toplu Ula~lm 
Hizmetleri Miidlirliigiine iletilmesinden ta~lmaci sorumludur. 

e) Okul servis araCI giizergah kullanlm izin belgesi iptal olan ta~IIDaClmn sozle~mesi feshedilir. 
f) Ta~lmacI; Ta~lt i9inde sag-sol i9 cama goriiniir bir ~ekilde TUHiM internet sayfasmdan almacak imzall

miihiirlii okul servis iicret tarifesini bulundurmak zorundadrr. UKOME tarafmdan belirlenen iicret tarifesi 
Servis Danl~ma Merkezinin goriinlir bir yerinde de bulundurulmak zorundadrr. 

g) Ta~lmaci ta~ltlarm sag-sol ve arka camm sag alt ko~elerinde "ALO 153" yazlsml bulundurmak zorundadrr 
(TUHiM'den temin edilecektir). 

g) Ta~IIDaCl, velilerin yazIlI onaYl olmadlk9a bu sozle~meye dayall hak ve yiikiimlilliiklerini hi9 kimseye temlik, 
devir, isim ve unvan degi~ikligi yapmayacaktu. 

(3) SOFOR, REHBER PERSONEL VE TASIT YUKUMLULUKLERi 
a) Ta~lmacmm 9ah~trracagl ~of6rler ve rehber personel; Okul Servis Ara9lan Hizmet Yonetmeliginde ve iBB 

Ogrenci ve Personel Servis Ta~IIDaClhgl Yonergesinde belirtilen ozelliklere sahip olacak ve servis aracmm 
her tiirlii bakIm ve emniyetinden sorumlu bir ~ekilde ve sa9 sakal bakImh, sade, temiz kIyafetle hizmet 
verecekler, ogrencilerle uygun ~ekilde muhatap olacaklar, saygl S1ll1rlanm a~mayacaklardrr. 

b) Ta~lma yapan servis ~of6rii ve rehber personelin aralarmda tartl~mamalan, hareketleri ve bakI~lanyla 
ogrencileri rahatslz etmemeleri veya ogrencinin geli~imini kotii yonde etkileyici soz ya da davram~larda 
bulunmamalarl zorunludur. Bu tiir davranan ~of6rler ve rehber personel ihtara gerek kalmadan ta~IIDaCI 
tarafmdan gorevinden uzakla~tmhr. 

c) Okul servis araCI ~of6rlerinden siiriicii ve toplu ta~lma araCI kullamm belgelerinin sozle~me sliresi igerisinde 
herhangi bir nedenle ge9ici veya daim1 olarak iptal edilmesi durumunda ta~lmaci belgenin geri almma veya 
iptal edildigi tarih itibariyle, ilgili mevzuat ve sozle~mede belirtilen ~artlan ta~lyan ba~ka bir ~of6r 
gorevlendirmek zorundadrr. 

9) Ogrencilerin ikamet adreslerinde yll igerisinde degi~iklik oldugu takdirde ogrenci saYlsma gore giizergahlarda 
9all~tmlan ta~ltlar arasmda t~lmacl tarafmdan en uygun ~ekilde yer degi~ikligi yapIlrr. 

d) Valilik tarafmdan mesai/egitim saatleri degi~tirildigi takdirde ta~lmacl degi~en saat uygulamasma aynen uyar. 
e) Okul servis ta~ltlan; okula uzakllk, cografi ve iklim ~artlan dikkate almarak ogrencileri ders ba~langlcmdan 

yakla~lk 15 dakika once okula teslim edecek, ders bitiminden itibaren 15 dakika i9inde okuldan ahnarak 
evlerine teslim edilmeleri konusunda aksakhga meydan verilmeyecektir. (Aym yerle~ke i9inde birden fazla 
okul ogrencisi t~lnmasl durumunda siireler okul yonetimlerince belirlenebilecektir.) 

f) Okul servis t~ltlanmn arkasmda "0KUL TASITI" yazlS1ll1 kapsayan numunesine uygun renk, ebat ve ~ekilde 
reflektifbir tabela bulundurulmahdrr. 

g) Okul servis t annm kapIlan ~of6r tarafmdan a9lhp kapatIlabilecek ~ekilde otomatik (Havall, Hidrolikli vb.) 
olabilecegi bi; ta~lt ~of6rleri tarafmdan elle kumanda edilebilecek ~ekilde (Mekanik) de olabilir. Otomatik 
oldugu dirde, kapllann a91k veya kapall oldugu ~of6re optik ve/veya akustik sinyallerle intikal edecei ,.. 

'1 olmahdrr. -\ 
g) r; ogrencilerin ta~ltlara binmesi ve inmesi srrasmda, servis ta~ltlanmn ogrenciler i9in tehlike 

u~turmayacak ~ekilde duraklamaslm saglar. /] ~ 
Servis §ofdrO 6g£enciyi indirirken ve bindirirken 1§1kh D R lambaslID yakmak zo~. 1 (CI f-

M ~~~!yf~18~ y,q~/~ 
(J) -'" ()'- ". . 77 



(4) UCRETLENDiRME 
a) iIgili egitim ogretim Ylh i<;in UKOME tarafmdan belirlenen Ucret tarifesi ve tarifede uyulmasl gereken kurallar 

uygulamr, Ta~lmaCl UKOME tarafmdan belirlenen Ucret hadlerinin Uzerinde ve uyulmasl gereken kurallarm 
aksine herhangi bir tasarrufta bulunamaz. 

b) Ucret belirlenirken mesafe olarak ev ve okul arasmda ula~dabilir en yakm toplu ula~lm araCI ile gidilebilen 
giizergahm uzunlugu dikkate almacaktlr. Ancak toplu ta~lma ara<;lan yok ise, ev ile okul arasmdaki ula~llabilir 
en yakm mesafe dikkate almacaktu. Ucret hesaplanmasl km olarak tek gidi~ Uzerinden hesaplanlr, donU~ i<;in 
aynca km hesabl yapdmaz. Ortaya pkacak anla~mazhklar durumunda mesafenin belirlenmesi i<;in yetkili 
mercii iBB Toplu Ula~lm Hizmetleri MUdUrlUgUdUr. Belirlenen Ucretler gidi~-donU~ i<;in olup, devlet okullarl 
ile ozel okullarm tiimUnU kapsar. 

c) 25 Km'nin Uzerindeki her bir km i<;in UKOME karan ile aynca belirlenen, Ucret ilave edilir. Koprii ge<;i~ 
Ucreti toplam ogrenci saYlsma bolUnerek fiyatlara ilave edilir. 

<;) Ta~lmacI, ogrencilerden almacak ayhk/ydhk Ucret i<;in fatura verir. Ogrenci velisi, ta~lmaclhk Ucretini ydhk, 
pe~in veya kredi kartlyla odemeye zorlanamaz. Ucretin ydhk pe~in odenmesinde UKOME tarafmdan 
belirlenen tarife Uzerinden en az %5 indirim uygulamr. 

d) Karde~ indirimi (Gerekli belgeler ibraz edilmesi ve aym okula gitmeleri halinde) birinci ogrenci tam, ikinci 
karde~ ogrenci %10 ve U<;UncU karde~ ogrenciden itibaren %20 indirim olarak uygulamr. Karde~ indirimi 
yaplhrken UKOME karan ile belirlenen tam tarifenin altmda (en az %20 oranmda) indirim uygulanmasl 
halinde aynca karde~ indirimi uygulanmaz. 

e) Egitim ve ogretim Ylh boyunca resmi ve idari tatiller Ucrete tabidir Yanyd tatilinde Ucret talep edilmez. 
f) Ta~lmaci ogrencinin ikametgah degi~ikligi, okul degi~ikligi, okuma hakkml kaybetmesi, tedavisi uzun sUreli 

hastahk vb. hallerinde hizmet ahnmayacak sUreye ili~kin servis Ucretini iade etmek zorundadlr. 

SOZLESMENiN SUREsi VE FESHi 
Madde 4- i~ bu sozle~me ilgili egitim ogretim sUresi boyunca ... I ... 120 ... ile ... 1 ... 120 .... Tarihleri arasmda 
ge<;erlidir. Taraflar 15 gUn onceden haber vermek suretiyle sozle~meyi sonlandlrabilirler. Ancak ta~lmaclhk hizmeti 
verilenin yazdI talebi, yiiz klzartici su<;lann i~lenmesi, ~of6riin gUvenli seyahat yetisini kaybetmesi ve buna benzer 
hallerde bu sUre beklenmeden sozle~me sonlandmhr. Bunun dl~mda bu sUre beklenmeden sozle~menin 
sonlandmlmasl halinde sonlandlran tarafbu (ihbar) sUrenin Ucretini diger tarafa odemekle yiikUmlUdUr. 

OZEL HUKUMLER KONULMASI 
Madde 5- Ta~lmaci ve ogrenci velisi arasmda yapdan ta~lma i~inin ozelligine gore yapdacak kar~lhkh talepler 
yukandaki maddelere, ilgili yonerge ve UKOME kararlarma aykm olamaz. Bu sozle~me kapsammda ogrenci 
velisine ek mali yiikiimliiliik getirilemez. 

UYUSMAZLIKLARIN C;OZUMU 
Madde 6- i~bu Sozle~me, ta~lmaci ve ogrenci velisi tarafmdan paraflanml~ ekleri ile bir biitUndUr. Sozle~me ile 
ekleri arasmda herhangi bir <;eli~ki olmasl halinde, sozle~mede yer alan hUkUmler ge<;erli olacaktlr. Bu sozle~me ile 
ilgili anla~mazhklarda istanbul Mahkemeleri ve icra daireleri yetkilidir. i~ bu sozle~me dl~mda taraflar arasmda 
herhangi bir sozle~me dUzenlenemez. Uyu~mazhk halinde bu sozle~me esas ahmr. 

SOZLESMENiN iMZALANMASI 
Madde 7- Bu sozle~ 7 (yedi) maddeden ibaret olup, ta~lmaci ve ogrenci velisi tarafmdan .... I .... 120 ... tarihinde 
2 (iki) nUsha olar imza altma ahnml~tIr. 

1. 
2. 

gr ci Velisi -Ta~lmaci ile Ta~lmada Kullamlacak Ta~lt Plaka Listesi 
~ enci ve Ogrenci Velisi Bilgileri Listesi 

.. .. 1 .... 120 ... 

OGRENCj VELjSj 

f\ V Adz Soyadz 

~~ Imza 



--- -. ~ ...... ----- . --- - - .. ~---- -- --- -~,,---- -- - --- - - - "'v-- - --- - - - "'i. ' r,- - - 6 ' - \ -- -

No 
Ta~lmacl Ozmal 

Ta~lmacl Adl Soyadl 
Sozle~meli :ra~lmacl (Var 

Sozle~meli Ta~unaci Adl 
Ta~It Plaka Listesi 

Ise) 
Sozle~meli Ta~lmacl 

Ta~d Plaka Listesi 
Soyadl imza 

1 

2 
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4 
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EK-2: Öğrenci ve öğrenci velisi bilgileri Listesi aşağıdaki gibidir. 

Taşımacı 

Kaşe/İmza 

MESAFE KM 
MESAFE ÜCRETİ 

(Aylık)  

0 – 1 KM 

Toplu Ulaşım Hizmetleri 

Müdürlüğünün İnternet 

Sitesinde yer alan 

https://tuhim.ibb.gov.tr/ucret-

tarifeler/ bölümündeki ücret 

tarifesi geçerlidir. 

1 – 3 KM 

3 – 5 KM 

5 – 7 KM 

7 – 9 KM 

9 – 11 KM 

11 – 13 KM 

13 – 15 KM 

15 – 17 KM 

17 – 19 KM 

19 – 21 KM 

21 – 23 KM 

23 – 25 KM 

25 KM'yi aşan KM 

için 

 UKOME tarafından belirlenen aylık ücretler eğitim – 

öğretim süresi olan 8,8 ay (264 takvim günü) üzerinden 

hesaplanarak toplam ücret belirlenir. (2022/9-11.A), 

 Okulların 2 gün açık olması durumunda aylık ücretin 

%60'ı, 3 gün açık olması durumunda %75'i, 4 gün açık 

olması durumunda ise %90'ı ödenecektir. (2022/9-11.A), 

 Bu tarifede yer alan ücretler azami hadleri gösterir. 

 Okul öncesi eğitim, ilkokul ve ortaokul (ilk 4+4) 

öğrencilerini taşıyan okul servis taşıtlarının taşıma 

ücretine en fazla %35 Rehber Personel ücreti ilave 

edilir. Lise ve dengi (son 4) okul servis taşıtlarının 

taşıma ücretlerine Rehber Personel ücreti ilave 

edilmez. 

 

NO 
ÖĞRENCİ ADI 

SOYADI 

ÖĞRENCİ 

VELİSİNİN 

ADI SOYADI 

ÖĞRENCİ VELİSİNİN 

TELEFON NUMARASI 
İMZA 

1     

2     

3     

4     

5     

6     

7     

8     

9     

10     

11     

12     

13     

14     

15     

16     

17     

18     

19     

20     

21     

22     

23     

24     

25     

26     

27     

28     

EK-2 listeye ek olarak taşımacı ile karşılıklı olarak tek tip sözleşme yapılmıştır.   

https://tuhim.ibb.gov.tr/ucret-tarifeler/
https://tuhim.ibb.gov.tr/ucret-tarifeler/

