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UKOME, istanbul Bfiyfi~ehir Belediye Ba~kanhgl Genel Sekreter Sn. Can Akm C;AGLAR Ba~kanbg.nda
18.05.2022 gfin ve saat 14:30'da gfindemindeki konulan gorfi~mek fizere toplandl.
ilgi: a)
b)
c)
d)
e)

24.12.2021 Tarih ve 2021112-EK.l Saylh UKOME Karan,
30.01.2019 Tarih ve 2019/1-5 SaYlh UKOME KararI,
11.04.2022 Tarihli Taksi Ta~ImacIhgI Yonergesi Alt Komisyon ToplantIsI
12.05.2022 Tarihli 2022/6-1 SaYlh UKOME Alt Komisyon ToplantISI
Toplu Ula~lm Hizmetler MUdUrlUgUnUn 17.05.2022 tarih ve 4842 saYlh yazlsl,

TEKLiF: T~Itlann Ya~ SlOularlOlO Belirlenmesi ve Ta~lt Hizmet Kalitesi Uygunluk onaYI verilmesi Teklifi.

TOPLU ULA~IM HizMETLERi MUDURLUGU RAPORU:
ilgi (e) Toplu Ula~lm Hizmetleri MiidUrlUgll raporunda;
ilgi (a) UKOME Kararl ile okul servis arac;larl haric; tUm ta~ImaCdlk tUrlerinde yer alan ta~ltlara 01.03.2022 tarihine
kadar miiracaat edilmesi durumunda miiracaat tarihi itibariyle 30.06.2022 tarihine kadar gee;erli olmak iizere ruhsat
dUzenlenmesi karara baglanIlnll~tu.
iIgi (b) UKOME Karanyla; Ta~lmacdlk faaliyetleri esnaslOda ta~ltlardaki Yipranmanm fazla olmasl ve
ALO 153 Corum Merkezi'ne bu konu hakklOda slkhkla ba~vunnasl nedeniyle ta~ltlarm ya~ slOm
uygun olsa dahi toplu ula~lm araCl olarak kuJlanIlmasl konusunda karar vennek Uzere Ta~lt Uygunluk Kurulu
olu~turulmasl ve uygun arae;lara Ta~It Uygunluk onaYI verilmesi ve diger hususlarm belirlenmesine karar verilmi~tir.

vatanda~larlmlzlO

ilgi (b) UKOME kararlyla olu~turulan Alt Komisyon, ilgi (c) 11.04.2022 tarihinde yapdan Alt Komisyon
toplantlSlnda Ta~lt Hizmet Kalitesi Uygunluk Belgesi DUzenlenmesi konusunu teknik ve hukuki aC;Idan degerlendirmi~
ve toplantl sonucunda MiidiirlUgtimiiz ilgili raporu payda~lara iletilerek konu hakkmdaki gorU~, oneri ve diizeltme
taleplerini dikkate alarak ilgi (d) 12.05.2022 Tarihli 2022/6-1 saYlh UKOME Alt Komisyon ToplantIsmda Uyelere
sunulmu~tur.

Toplu Uhl§lm Hizmetleri Mfidfirlfigfi Degerlendirmesi: MiidUrltigiimUzce yapdan c;ah~malar neticesinde; ilgi (a)
karar dogrultusunda 01.07.2022 tarihinden itibaren yakla~lk 5450 adet aracm (5342 adet taksi, 18 adet taksi dolmu~ ve
90 adet minibiis) UKOME tarafmdan belirlenen azami kullamm ya~IannlO dolmasl sebebiyle yenilenmesi gerekmekte
olup mevcut ekonomik zorluklar ve arae; iireticilerinin e;ip tedarik sorunlarlOdan dolaYI ta~lt iiretim ve temininde slkmttlar
olu~maktadu.

Yukarlda bahsi gec;en ta~lt temininde y~anan sorunlar nedeniyle verilen toplu ula~lm hizmetinin aksamamaSI adma;
~ 31.12.2023 (bu tarih dahll) tarihine kadar gee;erli olmak iizere SarI Taksilerde ilk ahm arac; ya~lOlO 0-3 (Trafik Polie;e
ve Hasar Bilgileri Sorgulama (TRAMER) kaydlOda hasar kaydl bulunmayacaktlr.), Turkuaz ve Siyah Taksilerde ise
0-5 (Trafik P lic;e ve Hasar Bilgileri Sorgulama (TRAMER) kaydlOda hasar kaydl bulunmayacaktIr.) olarak revize
edilmesi,
~ T~lt
~Iarl ic;in UKOME kararlan kapsammda uygulanan azami y~ slOm uygulamalanmn devam etmesi,
~ T
lacIlarm istegine bagh olarak talep edilmesi durumunda; Ta~lt Hizmet Kalitesi Uygunluk onaymm verilmesi
'J /?
aClyla ekte yer alan c;ah~ma, usul ve esaslannm uygulanmasl,
T~lt Hizmet Kalitesi Uygunluk Kontrol bedellerinin iBB Meclis tarafmdan belirlenmesine miiteal&p 31.12.2022
tarihinden sonra Ta~lt Hizmet Kalitesi Uygunluk Kontrol sisteminin hayata gee;irilmesi,
alitesi Uygunluk OnaYI uygulamasmm 31.12.202 (bu tariJ dahll) tar'hine
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Ta~lt

Hizmet Kalitesi Uygunluk Kontrol sistemi hayata gec;irilene kadar, ilgi (a) UKOME Kararmdaki ~lar
dogrultusunda okul servis arac;lan haric; rum ta~lmaclhk rurlerinde i~ bu karar ekindeki tabloda yer alan ve UKOME
tarafmdan belirlenen azami kullamm ya~larlm tamamlaml~ ta~ltlara 31.12.2022 tarihine kadar gec;erli olacak ~eki1de
gec;ici ruhsatlizin belgesi diizenlenmesi,

~eklindeki

konularm UKOME gtindemine ahnarak karara baglanmasl hususu teklif edilmektedir.

UKOME'NiN KARARI: ilgi (e) Toplu Ula~lm Hizmetleri Miidiirliigii raporundaki degerlendirme dogrultusunda;
teklifin oybirligi He kabuliine karar verilmi~tir.
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T.C.
iSTANBUL BUYUK.~EHiR BELEDiYEsi
TA~IT HizMET KALiTESi <;ALI~MA, USUL VE ESASLARI
BiRiNCi BOLUM
Ama~, Kapsam ve Tammlar
Ama~

ve Kapsam
MADDE 1(1) istanbul BUyUk~ehir Belediyesi smrrlan iyinde taksi, minibus, taksi dolmu~, okul/turizm ve diger servis
ta~lmaclhgl kapsammda; UKOME tarafmdan belirlenen standart ve kriterlere uygun kaliteli ta~ltlar ile
ta~unaclhk yapIImasl, bu kapsamda ilgili ~ltlar iyin Ta~lt Hizmet Kalitesi Uygunluk Kontrolii usul ve
esaslarlmn oIu~turulmasl amaClm t~lr.
Tammlar ve KIsaltmalar
MADDE2(1) Bu ~ab~manm uygulanmasmda;
a) iBB: istanbul BuyUk~ehir Belediyesi'ni,
b) UKOME: Ula~lm Koordinasyon Merkezi'ni,
c) TuHiM: iBB Toplu Ula~lm Hizmetieri MudfuIiigii'nii,
y) Kamusal Ula~lmrroplu Ula~lm/Toplu Ta~lma: Kamunun ula~lm ihtiyacml kar~Ilamak iyin, kamu veya
kamu adma ozel mute~ebbisler tarafindan yerine getirilen ve TUHiM tarafmdan belgelendirilen ta~ltlar ile
yapIlan ul~lm hizmetini,
d) Kamusal Ula~lmrroplu U)a~lmrroplu Ta~lma Aracl: 5216 saylh BUyUk~ehir Belediyesi Kanunu 7.
Maddesi kapsammda kara, deniz ve su iizerinde faaliyet gosteren ve rayh sistemler, otobiis, minibus, taksi,
taksi dolmu~, servis, gemi, vapur, deniz motoru, deniz taksi, elektrikli araylar vb. gibi UKOME tarafmdan
yall~ma esaslan duzenlenen toplu ula~lm titrlerinin ta~lmaclhk faaliyetlerinde kullamlan ta~lt1,
e) Yolcu: Yolculuk esnasmda ~of6r dl~mda ta~lt iyinde bulunan ki~ilki~ileri,
f) Ta~lmacl: TUHiM tarafmdan belgelendirilen t~lt sahibi geryek ya da tiizel ki~ilki~ilerilk:ooperatifleri,
g) Taksi: Karayollan Trafik Yonetmeliginin 3. Maddesi'nde tanlmlanan, istanbul il slmrlan dcThilinde ucreti
mukabilinde kamusal ta~lmaclhk hizmeti veren, ~of6rii dcThil en fazla dokuz oturma yeri olan ve insan
~lmak iyin imal edilmi~ taksimetre ile yolcu ta~lyan Ml slrufi ticari motorlu araCl,
g) Minibus: Karayollarl Trafik Yonetmeligi'nin 3. Maddesi'nde tanunlanan, istanbul il slmrlarl dcThilinde
ta~unacIllk yapllan, giizergcThlan UKOME Karan ile belirlenmi~, ucreti mukabilinde kamusal ta~lmaclhk
hizmeti veren, ~of6rii dcThil en fazia 17 oturma yeri olan ve insan ta~lmak iyin imal edilmi~ motorlu araCl,
h) Taksi Do)mu~: Karayollarl Trafik Yonetmeligi'nin 3. maddesinde tanunlanan, istanbul il smrrlarl
dahllinde t~lmaClhk yapllan, giizergcThlan UKOME Kararl ile belirlenmi~, iicreti mukabilinde kamusal
ta~lmaclhk hizmeti veren, ~of6rii dahll en fazla dokuz oturma yeri olan ve insan t~lmak iyin imal edilmi~
motorlu aracl,
1) Servis Aracl: Karayollarl Trafik Kanununun 3. maddesinde tammlanan ve istanbul il slrurlan dcThilinde
UKOME Karan ile belirlenen giizergcThlarda s6zle~me mukabilinde kamusal ~unaclhk hizmeti veren,
~of6rii dahll en az on oturma yeri olan ve insan ta~lmak iyin imal edilmi~ motorlu ta~ltl,
i) Giizerga
ullamm izin Belgesi: Servis aracmm giizergah ve ~of6r bilgileri, ta~lmaclhk tiiriinu,
ta~lm 11k izni ile sfuesini gosteren ve en fazla bir yIlhk TUHiM'ce duzenlenen yevrimiyi belgeyi,
j) Ge ci <;ah~ma Ruhsatnamesi: Aray Tescil Belgesi sahibi adma taksi, taksi dolmu~ ve minibiisler iyin
oicu ta~lnmasl amaclyla ta~lmaclhk izni ile sfuesini gosteren ve en fazla bir yIlhk TUHiM' ce duzenlenen
yevrimiyi belgeyi,
TUDES: istanbul genelinde toplu ula~un ta~IIDaCl ve ~of6rlerinin t~lmaclhk aliyetleri i<apsammda
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l) TAHKUK: Taşıt Hizmet Kalitesi Uygunluk Kontrolünü,
m) E-TUHİM: Güzergâh kullanım izin belgesi, geçici çalışma ruhsatnamesi vb. belge başvuruların yapıldığı
TUHİM elektronik belgelendirme sistemini,
ifade eder.
(2) Bu çalışmada yer alan diğer ifadeler için ilgili mevzuatta kullanılan tanımlar geçerlidir.
İKİNCİ BÖLÜM
Genel Esaslar, Uygulama Usul ve Esasları
Genel Esaslar
MADDE 3 (1) TAHKUK Sistemi Genel Esasları;
a) Toplu ulaşım araçlarında UKOME kararları kapsamında uygulanan azami yaş sınırları aşağıda yer
almaktadır.
TOPLU ULAŞIM ARAÇLARI YAŞ SINIRI TABLOSU
Araç Türü

Yaş Sınırı

Minibüs

12

Taksi Dolmuş

10
Taksi

Sarı

6

Turkuaz

9

Siyah

9
Servis

Okul (2022/7-13)

12

Diğer Servis
Taşımacılığı (2022/7-13)

19

b) Taşımacıların isteğine bağlı olarak talep edilmesi durumunda; taşıtların UKOME kararlarıyla belirlenen
azami yaş sınırları ilgili taşıt için Taşıt Hizmet Kalitesi Uygunluk Kontrolü yapılması şartıyla aşağıdaki
tabloya göre uygulanacaktır.
TAHKUK TAŞIT YAŞ TABLOSU
Araç Türü

Mevcut Yaş Sınırı

TAHKUK Uygunluk Kontrolü
Başlangıç Yaşı

TAHKUK Azami
Yaş Sınırı

Minibüs

12

10

14

Taksi Dolmuş

10

8

12

Sarı

6

5

8

Turkuaz

9

8

11

Siyah

9

8

11

Taksi

c) Minibüs, taksi ve taksi dolmuş taşımacıları, “TAHKUK Taşıt Yaş” tablosunda yer alan TAHKUK
uygunluk kontrolü başlangıç yaşları içinde bulunan taşıtları için E-TUHİM sistemi üzerinden onay vererek
TAHKUK sistemi kapsamında azami yaş sınırından faydalanabilecektir.

(2/5)

ç) Servis araçları için mevzuat kapsamında değişiklik olması durumunda okul 10, diğer servis taşımacılığı
17 yaşından itibaren rutin TAHKUK sistemine dâhil edilebilecektir. Şikâyet bazlı TAHKUK uygulaması
her hâlükârda yapılacaktır. (2022/7-13)
d) Ek-1 TAHKUK listesinde yer alan bütün kriterlerin sağlanması durumunda ilgili taşıt için TAHKUK onayı
verilecektir.
e) TAHKUK kapsamında eksiklerin tespiti durumunda Ek-1 TAHKUK listesinde yer alan herhangi bir
kriterdeki eksiklik giderilene kadar ilgili izin belgesi düzenlenmeyecektir.
f) UKOME tarafından belirlenen taşıt yaş sınırını doldurmuş veya TAHKUK onayına sahip olmayan taşıtlar
hiçbir şekilde taksi, minibüs, taksi dolmuş, okul ve diğer servis taşımacılığı hizmetinde kullanılmayacaktır.
(2022/7-13)

g) TAHKUK onayı her takvim yılı için taşıtın Araç Tescil Belgesinde yer alan “İlk Tescil Tarihi” gün ve ayı
dikkate alınarak uygulanacaktır.(Ör: İlk Tescil Tarihi-17.09.2016 olan bir taksinin TAHKUK onayı her yıl
17 Eylülden önce alınmak zorundadır.)
ğ) TAHKUK onayı, “TAHKUK Taşıt Yaş” tablosunda yer alan TAHKUK uygunluk kontrolü başlangıç
yaşından itibaren TAHKUK azami yaş sınırına kadar her yıl;
kontrol yapılarak TAHKUK onayı verilecek olup ilgili onay belirtilen yıl için geçerli olacak şekilde
düzenlenecektir. (Ör: İlk tescil tarihi 17.09.2016 olan bir taksinin yaşı 17.09.2016 başlangıç tarihi baz alınarak
hesaplandığında 2022 Mayıs ayında taksinin yaşı 5 yaş olarak hesaplanır. TAHKUK onayı ise 6 yaşına kadar
yani 01.01.2023 tarihine kadar geçerli olacaktır.)
h) TAHKUK işlemleri E-TUHİM üzerinden elektronik ortamda yürütülecektir.
ı) TAHKUK bedelleri İBB Meclisi tarafından belirlenecektir.
(2) TAHKUK Sistemi Uygulama Esasları;
a) TAHKUK sistemi, Rutin ve Şikâyet bazlı olarak iki sınıfta uygulanacaktır.
1) Rutin TAHKUK; “TAHKUK Taşıt Yaş” tablosunda yer alan TAHKUK uygunluk kontrolü başlangıç
yaşından itibaren her yıl yapılacaktır.
a. Taşımacılar, E-TUHİM sistemi üzerinden “TAHKUK Taşıt Yaş” tablosunda yer alan TAHKUK
uygunluk kontrolü başlangıç yaşından itibaren TAHKUK sistemine başvuracaktır.
b. TAHKUK randevuları taşımacı tarafından kişiye özel kullanıcı adı ve şifresi ile giriş yaparak ETUHİM sistemi üzerinden ilgili taşıtı için oluşturulacaktır.
c. TAHKUK sistemine başvuran kişiler İBB tarafından belirlenen lokasyonlarda TAHKUK işlemlerini
yürütecektir.
d. TAHKUK işlemi yapılan taşıtın bilgileri otomatik olarak E-TUHİM sistemi üzerinde
görüntülenebilecektir.
e. TAHKUK işlemi sonucunda, EK-1 TAHKUK listesine göre verilen süre zarfında taşımacı tarafından
kontrol listesindeki uygunsuzluk giderilmek zorunda olup aksi halde ilgili taşıtın izin belgeleri
uygunsuzluğun giderildiğine dair TAHKUK işlemi yapılana kadar askıya alınacaktır.
2) Şikâyet bazlı TAHKUK; TUHİM tarafından resen, CİMER’e, İBB Çözüm Merkezine veya TUDES’te
yer alan denetim birimlerine gelen taşıtla ilgili şikayetler doğrultusunda yapılacaktır.
a. TAHKUK şikâyet bazlı randevuları TUHİM tarafından E-TUHİM sistemi üzerinden ilgili taşıt için
oluşturulacaktır.
b. İBB tarafından belirlenen lokasyonlarda TAHKUK işlemleri yürütülecektir.
c. TAHKUK işlemi yapılan taşıtın bilgileri otomatik olarak E-TUHİM sistemi üzerinde
görüntülenebilecektir.
d. TAHKUK işlemi sonucunda, EK-1 TAHKUK listesine göre verilen süre zarfında taşımacı tarafından
kontrol listesindeki uygunsuzluk giderilmek zorunda olup aksi halde ilgili taşıtın izin belgeleri
uygunsuzluğun giderildiğine dair TAHKUK işlemi yapılana kadar askıya alınacaktır.
b) TAHKUK sistemi Ek-1 TAHKUK listesi doğrultusunda yapılacaktır.
c) TAHKUK işlerini yapacak kişiler tarafından kontrol başlamadan önce taşıtın tüm açılardan (iç, dış, alt, üst)
görüntüleri kayıt altına alınacak ve Araç tescil belgesi, plaka ve araç şase numaraları kontrol edilerek
TAHKUK listesi kontrol işlemlerine başlanacaktır.
(3/5)

UC;UNCU KISIM
C;e~itli Hiikiimler
Sakh Tutulan Hiikiimler
MADDE4(1) Bu yah~mada bulunmayan hususlarda ilgili mevzuat hiikiimleri uygulamr.
Yiiriitme
MADDE5(1) Bu yah~ma hiikiimlerini istanbul Biiyiik~ehir Belediye Ba~kanhgl adma Toplu Ul~lm Hizmetleri MiidiirlUgii
yiiriitiir.

Yiiriirliik
MADDE6(1) i~bu yah~ma TAHKUK sistemi iicretlerini belirleyen iBB Meclis karart yiiriirliik tarihinden itibaren yiiriirliige
grrer.

Ek-l
Ta~d Hizmet Kalitesi Uygunluk Kontrol (TAHKUK) Listesi
KRITER

NO
T~ltm

1

i" ve dl~ temizligi

yapIlml~

Ta~JmacJhk

ml?

ACIKLAMA: Ara9 igerisinde yolcularl raluJtslZ edecek !jekilde koku, y abancl
madde, ara9 dl/jmm gOrU!ju engelley ecek !jekilde veya qevreyi rahatslz edecek
!jekilde kirli/9Dmurlu olmasl vb. durumlara bakllacakllr.

Koltuklar temiz ve saglarn ml?
4

2

3

ACIKLAMA: Araq igerisindeki koltuklarm uzerinde bulQ!jlcl veya bula!jlci
olmayan leke, sigara yamklarl bulunmasl, vb. durumlara balalacaktlr.

Trafik Tescil belgesinde belirtilen koltuk saYlsl ile ara .. icerisindeki koltuk
saYlsl aym ml?
Koltuklar yolcularm konforlu bir §ekilde seyahat etmesi i..in oturmaya elveri§li
mi?
ACIKLAMA: Ara9 i9i koltuk mesafelerinin dar olmasmdan dolayl oturmaya
elveri# i olmamasl, vb. durumlarma balalacaktlT.
T~ltlarda

5

emniyet kemeri mevcut ve ..all§lf durumda ml?(Okul servis
ara"larmda her ii~enci ve "ocuk i..in 0.. nokta emniyet kemeri ve gerekli
koruyucu tertibat bulundurulacaktlf.}

6

T~lt

7

T~ltm iv tarafmda; giirme engelli yolcular il(in, kabartma (brilla) alfabesiyle
hazlTlanan ~lt plakasl ve ALO 153 yazlsmm belirlenen ebatta levha
bulunduruluyor mu?

i..inde klimalar ..all§lf durumda ml?

Tiirii

EVET

HAYIR

AKSiYON

Kusurun dOzeItilmesi i..in bir i~
giinii kadar sUre verilir. Verilen
sUre zarfmda kusurun
giderilmemesi durumunda ilgili
izin belgesi asla ya ahmr.

TAKSt
TAKSI DOLMU~
MiNtBOs
SERVis
TAKSt
TAKSI DOLMU~
MiNtBOS
SERViS
TAKSI
TAKSI DOLMU~
MiNtBUS
SERVis
TAKSi
TAKst DOLMU~
MiNIBUS
SERViS
TAKSi
TAKSt DOLMU~
MiNtBus
SERVis
TAKSt
TAKSi DOLMU~
MiNIBus
SERVtS
TAKSt
TAKSI DOLMU~
MiNIBus
SERVis

Kusurun dUzeltilmesi i..in be§
i§ gilnil kadar sUre verilir.
Kusurun dilzeltilmesi ivin be§
i§ gOno kadar silre verilir.
Kusurun dOzeltilmesi i..in be§
i§ gOno kadar sOre verilir.
Kusurun dozeitilmesi i..in be§
i§ gilnil kadar sUre verilir.
Kusurun dilzeItilmesi i..in be§
i§ gUnU kadar sUre verilir.
Kusurun dozeitilmesi i..in bir i§
giinii kadar siire verilir.

UKOME Kararl ile belirlenen giivde (kaporta) renk kodlarma uyuluyor fiU?
ACIKLAMA: Sehir i9i Sari TaksilRAL 1021 kodlu opak sari, istanbul
Havalimam Taksi/RAL 2011 kodlu turuncu, Turkuaz Taksi/RAL 5018 kodlu
turkuaz, Siya~~ksi/RAL 9005 kodlu siyah, Taksi Dolmu!jlRAL 1021 kodlu opak
8
san, ~I si (istanbul Yakosz) Minibus krem, 8- Biilgesi (Beyoglu Yakasl)
Minibus 9lkye~il, C-Btilgesi (Anadolu Yakasl) Minibus aqlk mavi govde renk
duro/l arma bakzlacaktlY.
~ rengi uygun mu?
.1KLAMA: Sehir iqi San TaksilRAL 5018 kodlu turkuaz, Turkuaz
9
V Taksilbeyaz, Siyah Taksi /RAL 1021 kodlu opak sari, Taksi DolmU!j1 RAL 5018
~ / kodlu turkuaz ~erit damaZl durumlarma balalacaktlr.

/

~

T~ltta

mevsimine uygun lastik kullamhyor fiU?

4111> 0

~

-fa ,
,.

TAKSI
TAKst DOLMU~
MiNIBOS

Kusurun dOzeltilmesi il(in be§
i~ giinii kadar sUre verilir.

TAKS!
TAKSt DOLMU~

Kusurun dilzeltilmesi il(in be§
i~ gUnu kadar sOre verilir.

TAKSt
TAKSI DOLMU~
M1N1Bus
SERviS

Kusurun dOzeltilmesi i..in iki i§
giinii kadar sUre verilir.

J

1

(4( " ~ ~~cft~
/}1

I

~

/'7'

11

arka cammm dl§ yUzeyinin sag alt kO§esinde Alo 153 <;OzUm Merkezi
telefon numarasml gOsteren bilgi bandl (,.:Ikartma) bulunduruluyor mu?

TAKsl
TAKSi DOLMU~
MiNiBus
SERViS

Kusurun dUzeltilmesi i~in bir i§
giinii kadar siire verilir.

12

Taksimetre ,.:ah§lyor mu?

TAKSi

Kusurun diizeltilmesi i,.:in iki i§
giinii kadar siire verilir.

13

Taksimetre cihazlan yolcu tarafindan gOrUlebilecek §ekilde, taksi iverisinde
monte edilmi§ ve her zaman kullanIlabilir durumda ml?

TAKSi

Kusurun diizeltilmesi i,.:in iki i§
giinii kadar siire verilir.

14

tavam ve her iki On kaplSlna yazIlacak plaka numaralan, 20 19/1-EK. 1
UKOME Kararl ile belirlenen kriterler dogrultusunda nu?

TAKSi
TAKSi DOLMU~
MiNiBus
SERVis

Kusurun dUzeltilmesi i~in bir i§
giinii kadar siire verilir.

15

Taksilerde; toplamda 0,5 m' yi ~mayan taksi duragl bilgileri standartlara uygun
mu?

TAKSi

16

Toplu U\~lm Denetim ve YOnetim Merkezi Sistemi kapsammda Ara~
bulunan ciliazlar ,.:all§lYor mu?

T~ltlarm

T~ltlarm

Ara~ i~i

17

i~inde

kameralann gOrll§ a~lsl uygun mu?

A CIKLAMA: Arall illi kamera kaylt cihazlarmm at;lSml kapatacak,
eng elleyecek vb. durumlarma balalacaktlr.

TAKSl
TAKSi DOLMU~
MiNiBus

Kusurun dUzeltilmesi i,.:in bir i§
giinii kadar siire verilir.
Kusurun dUzeltilmesi i~in be§
i§ gUnU kadar sUre verilir ve
iSBAK Kamera baklm i~in
randevu olu$turulur.

TAKSi
TAKSi DOLMU~
MiNiBus

Kusurun duzeltilmesi i~in bir i§
giinii kadar siire verilir.

18

T~ltl Turkuaz veya LUks taksi kapsammda ~ah§masl uygun olan t~lmacIlar
iBS'den izinli taksimetre ayarlatIlml§ ml?

TAKSi

Kusurun duzeltilmesi i,.:in iki i§
giinii kadar siire verilir.

19

Karayollarl Trafik YOnetrne\igi I saYlh cetvelin (c) maddesinde Taksi
Dolmu§lar-Taksiler i~in belirtilen niteliklerde l§lkh tabela (§apka) Taksi
Dolmu§unJTaksinin Ustunde bulunduruluyor ve ~all§tmhyor mu?

TAKSi
TAKSi DOLMU~

Kusurun dUzeltilmesi i,.:in iki i§
giinii kadar sUre verilir.

Aracm dl§1 uygun mu?

20

21

ACIKLAMA: Ta~ltm d~lnda gozle gOriilebilecek ~ekilde bir kaza kusuru,
got;uk, derin t;izik vb. buiunmasl durumlanna balalacaktlr.
Ara~ta

reklam bulunmasl durumunda Kentsel tasanm MUdUrlUgiinden almml§
izin belgesi var mIl suresi ge~erli mi?

T~ltlarda

22

23

24

25

cam rengi uygun mu?
Ta~ltm canIlarmda gOrUntuyU degi§tirecek seviyede renkli cam
veya renkli film tabakalarl bulunmasl durumlanna bakllacaktlr.

ACIKLAMA:

T~lt

engelli eri§ime uygun mu?
Eri§ilebilirlik sistemleri I(all§lyor mu?

TAKSi
TAKSl DOLMU~
MiNiBus
SERVis
TAKSi
TAKSi DOLMU~
MiNiBus
SERViS
TAKSi
TAKSi DOLMU~
MiNiBus
SERVis

ACIKLAMA: Okul servis arat;larmm kapllar! ~ofor tara/moon at;llzp
kapatllabilecek ~ekilde otomatik (havali, hidrolikli vb.) olacagl gibi; kapilarm
at;lk veya kapah oldugu durumlarda ~ofore optik ve/veya akustik sirryallerle
intikal edecek sekilde oimasl durumuna balalacakllr.

Kusurun duzeltilmesi i,.:in be§
i§ gUflU kadar sure verilir.
Kusurun dUzeltilmesi il(in iki i§
giinii kadar siire verilir.
Kusurun diizeltihnesi i~in be§
i§ gUflU kadar sUre verilir.

MiNisus

Okul servis ~ltIanflln arkasmda yer alan "OKUL TA~ITI" ve "DUR" yazlSlfll
kapsayan tabelalar Okul Servis Aral(larl YOnetrneligine uygun mu? Aynca
yOnetmelikteki diger hususlar ile i1gili uygunsuzluk var ml? (Mevzuatm
uygulanabilir olmasl durumundal
Okul servis ~ltIanmn yolcu kapllan uygun mu?

Kusurun diizeltilmesi i~in be§
i§ gUflU kadar sure verilir.

OKUL SERVisi

Kusurun dUzeltilmesi il(in iki i§
giinii kadar siire verilir.

OKUL SERVisi

Kusurun diizeltihnesi i,.:in be§
i§ gUnU kadar sUre verilir.
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