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

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

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

TOPLU ULA~IM HizMETLERi MiiDihu;UGU RAPORU: 

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

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

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

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

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

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

TOPLU ULA~IM HizMET KALITESi DEGERLENDiRME SiSTEMi (TUDES) 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(2) $offir Esaslarl; 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(4) Toplu Ul~lm Denetim Komisyonu Esaslan; 

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

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

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

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

d) <;ah~ma ~ekli; 

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

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

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

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

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

kabuliine karar verilmi§tir. 
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NO İHLAL KONUSU TAŞIMACILIK TÜRÜ 
DEĞERLENDİRME 

TAŞIMACI ŞOFÖR 

(1) 
Taşımacılık faaliyeti esnasında alkollü olunması durumunda (Emniyet Müdürlüğü ceza tutanağı veya 
mahkeme raporuyla tespit edilmiş), 

Minibüs Taşımacılığı 
Taksi Dolmuş Taşımacılığı 

Taksi Taşımacılığı 

Servis Taşımacılığı 
Otobüs Taşımacılığı 

50 Hizmet Kalite Puanı 

Kesintisi uygulanır.  

5 gün belge beklemeye alınır. 
Otobüs taşımacıları için 2000 

indirimli İstanbulkart bedeli 

uygulanır. Otobüs taşımacıları 
için ihlalin tekrar edilmesi 

durumunda 3000 indirimli 

İstanbulkart bedeli + Zorunlu 
Devir uygulanır. 

 

2022/12 sayılı UKOME 
gündeminde alınan kararlar 

kapsamında dönüşümden taksi 

plakası hakkı kazanan 
taşımacıların bizzat 

kendilerinin ya da şoförlerinin 
ihlali toplamda 3. kez tekrar 

etmesi durumunda dönüşümden 

elde edilen hakları geri alınır. 
 

Toplu Taşıma Aracı Kullanım 

Belgesi ile verilen taşımacılık 

faaliyeti gerçekleştirme hakkı 180 
gün süre ile beklemeye alınır. 

İkinci ihlalde Toplu Taşıma Aracı 

Kullanım Belgesi ile verilen 
taşımacılık faaliyeti 

gerçekleştirme hakkı geri alınır. 

 

(2) 
Taşımacılık faaliyeti esnasında uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılması durumunda (Emniyet 

Müdürlüğü ceza tutanağı veya mahkeme raporuyla tespit edilmiş), 

Minibüs Taşımacılığı 

Taksi Dolmuş Taşımacılığı 

Taksi Taşımacılığı 
Servis Taşımacılığı 

Otobüs Taşımacılığı 

50 Hizmet Kalite Puanı 

Kesintisi uygulanır. 5 gün belge 

beklemeye alınır. Otobüs 
taşımacıları için 2000 indirimli 

İstanbulkart bedeli uygulanır. 

Otobüs taşımacıları için ihlalin 

tekrar edilmesi durumunda 

3000 indirimli İstanbulkart 

bedeli + Zorunlu Devir 
uygulanır. 

2022/12 sayılı UKOME 

gündeminde alınan kararlar 
kapsamında dönüşümden taksi 

plakası hakkı kazanan 

taşımacıların bizzat 
kendilerinin ya da şoförlerinin 

ihlali toplamda 3. kez tekrar 

etmesi durumunda dönüşümden 
elde edilen hakları geri alınır. 

 

Toplu Taşıma Aracı Kullanım 

Belgesi ile verilen taşımacılık 

faaliyeti gerçekleştirme hakkı 
geri alınır. 

  

(3) Toplu Taşıma Aracı Kullanım Belgesi olmadan çalıştırılması/çalışılması durumunda, 

Minibüs Taşımacılığı 

Taksi Dolmuş Taşımacılığı 
Taksi Taşımacılığı 

Servis Taşımacılığı 

Otobüs Taşımacılığı 

İlk ihlalde 5 gün, ikinci ihlalde 
10 gün ve sonrası ihlalde 30 

gün süreyle ilgili İzin Belgesi 

beklemeye alınır. Otobüs 
taşımacılarına 500 indirimli 

İstanbulkart bedeli uygulanır. 

50 Hizmet Kalite Puanı Kesintisi 

uygulanır. 
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(4) İzin Belgesi (Ruhsat, güzergâh kullanım belgesi vb.) olmadan çalışılması durumunda, 

Minibüs Taşımacılığı 
Taksi Dolmuş Taşımacılığı 

Taksi Taşımacılığı 

Servis Taşımacılığı 
Otobüs Taşımacılığı 

İzin belgesi dolduğu halde 

başvuru yapılmamış ise 7 Gün 

süreli ihtar verilir. 7 gün içinde 
başvuru yapılmamış ise 7 gün 

süreyle belge düzenlenmez, 7 

gün sonrasında 10 gün süreyle 
belge düzenlenmez. Ayrıca 1 

yıldan fazla süre geçmesine 

rağmen izin belgesi almayan 
araçlara 15 gün, 6 aydan fazla 

almayan araçlara 1 hafta 
süreyle belge düzenlenmez. 

Otobüs taşımacılarına 500 

indirimli İstanbulkart bedeli 
uygulanır. 

10 Hizmet Kalite Puanı Kesintisi 
uygulanır. 

(5) İzin Belgesi’nde kayıtlı olmayan şoför ile taşımacılık yapılması durumunda, 

Minibüs Taşımacılığı 

Taksi Dolmuş Taşımacılığı 

Taksi Taşımacılığı 
Servis Taşımacılığı 

Otobüs Taşımacılığı 

Toplu Taşıma Aracı Kullanım 

Belgesi olması durumunda ilk 

ihlalde ihtar, ikinci ihlalde 5 
gün ve sonrası ihlalde 10 gün 

süre ile ilgili İzin Belgesi 

beklemeye alınır. 
Toplu Taşıma Aracı Kullanım 

Belgesi olmaması durumunda 

Madde 3 uygulanır. Otobüs 
taşımacılarına 500 indirimli 

İstanbulkart bedeli uygulanır. 

20 Hizmet Kalite Puanı Kesintisi 

uygulanır. 

(6) Başka şoförlere ait Toplu Taşıma Aracı Kullanım Belgesi ile çalışılması durumunda 

Minibüs Taşımacılığı 
Taksi Dolmuş Taşımacılığı 

Taksi Taşımacılığı 

Servis Taşımacılığı 

Otobüs Taşımacılığı 

25 Hizmet Kalite Puanı 

Kesintisi uygulanır. Otobüs 
taşımacılarına 500 indirimli 

İstanbulkart bedeli uygulanır. 

50 Hizmet Kalite Puanı Kesintisi 
uygulanır. 

(7) 
Hasarlı, bakımsız, çevreye zarar verici gürültü çıkaran ve egzoz gazı yayan Taşıtlar ile taşımacılık 

yapılması durumunda, 

Minibüs Taşımacılığı 

Taksi Dolmuş Taşımacılığı 

Taksi Taşımacılığı 
Servis Taşımacılığı 

Otobüs Taşımacılığı 

25 Hizmet Kalite Puanı 

Kesintisi uygulanır. 

Periyodik/Teknik muayene 
tekrarı yapılana kadar ilgili izin 

belgesi beklemeye alınır. 

50 Hizmet Kalite Puanı Kesintisi 

uygulanır. 

(8) 

Taşıtlarda taşımacılık faaliyeti esnasında Toplu Ulaşım Denetim ve Yönetim/Taksi Yönetim 
Merkeziyle uyumlanmış cihazların ve Araç Kamera sisteminin çalıştırılmaması/cihazların arızalı 

olması ve çalışmayı durdurması rağmen ilgili idareye bilgi verilmemesi/Toplu Ulaşım Denetim ve 

Yönetim Merkezi ve Taksi Yönetim Merkeziyle ilgili bilgi bandı (stickerlarının) 

kaldırılması/yıpratılması durumunda, 

Minibüs Taşımacılığı 

Taksi Dolmuş Taşımacılığı 
Taksi Taşımacılığı 

Otobüs Taşımacılığı 

Taşıtlarda Toplu Ulaşım 
Denetim ve Yönetim/Taksi 

Yönetim Merkeziyle 

uyumlanmış cihazlar 
çalıştırılana kadar ve ilgili bant 

(sticker) takılana kadar ilgili 

İzin Belgesi beklemeye alınır 

ve 20 hizmet kalite puanı 

uygulanır. Otobüs 

taşımacılarına 200 indirimli 
İstanbulkart bedeli uygulanır. 

50 Hizmet Kalite Puanı Kesintisi 
uygulanır. 
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(9) 
Cinsel tecavüz ve benzeri toplumda infial yaratabilecek yüz kızartıcı eylem veya davranışlarda 
bulunması durumunda, (Adli Raporla veya Mahkeme kararıyla tespit edilen) 

Minibüs Taşımacılığı 

Taksi Dolmuş Taşımacılığı 
Taksi Taşımacılığı 

Servis Taşımacılığı 
Otobüs Taşımacılığı 

İlgili kişinin izin belgesi 90 gün 

beklemeye alınır. İhlalin 

tekrarında kişiye bir daha izin 
belgesi düzenlenmez. Taşımacı 

Encümen vasıtasıyla faaliyetten 

menedilir. Otobüs 
taşımacılarının ruhsatı iptal 

edilir.  

 
2022/12 sayılı UKOME 

gündeminde alınan kararlar 
kapsamında dönüşümden taksi 

plakası hakkı kazanan 

taşımacıların bizzat 
kendilerinin ya da şoförlerinin 

ihlali toplamda 3. kez tekrar 

etmesi durumunda dönüşümden 
elde edilen hakları geri alınır. 

 

Toplu Taşıma Aracı Kullanım 

Belgesi ile verilen taşımacılık 
faaliyeti gerçekleştirme hakkı 

geri alınır. 
 

(10) 
Toplu olarak taşımacılığı ve trafiğin aksatılması, durdurulması, Taşıt ile birlikte gösteri yapılması, 

kamu düzenini ve otoritesini sarsacak vb. eylemlerde bulunması durumunda, 

Minibüs Taşımacılığı 

Taksi Dolmuş Taşımacılığı 
Taksi Taşımacılığı 

Servis Taşımacılığı 

Otobüs Taşımacılığı 

İlgili kişinin izin belgesi 30 gün 

beklemeye alınır. Otobüs 

taşımacılarının ruhsatı iptal 
edilir. 

Toplu Taşıma Aracı Kullanım 

Belgesi ile verilen taşımacılık 

faaliyeti gerçekleştirme hakkı 30 
gün beklemeye alınır.  

(11) Şoför tarafından gerçekleştirilen Fiziksel Taciz olması durumunda, 

Minibüs Taşımacılığı 

Taksi Dolmuş Taşımacılığı 
Taksi Taşımacılığı 

Servis Taşımacılığı 

Otobüs Taşımacılığı 

25 Hizmet Kalite Puanı 

Kesintisi uygulanır.  

Otobüs taşımacılarına 1000 
indirimli İstanbulkart bedeli 

uygulanır.  

 

2022/12 sayılı UKOME 

gündeminde alınan kararlar 

kapsamında dönüşümden taksi 
plakası hakkı kazanan 

taşımacıların bizzat 

kendilerinin ya da şoförlerinin 
ihlali toplamda 3. kez tekrar 

etmesi durumunda dönüşümden 

elde edilen hakları geri alınır. 
 

Toplu Taşıma Aracı Kullanım 

Belgesi ile verilen taşımacılık 
faaliyeti gerçekleştirme hakkı 

geri alınır. 

 

(12) 
Şoför tarafından gerçekleştirilen Psikolojik Taciz ve/ya Nefret (ırkçı, dinsel, vb.) içeren konuşmalar 

olması durumunda, 

Minibüs Taşımacılığı 

Taksi Dolmuş Taşımacılığı 

Taksi Taşımacılığı 
Servis Taşımacılığı 

Otobüs Taşımacılığı 

25 Hizmet Kalite Puanı 

Kesintisi uygulanır. Otobüs 
taşımacılarına 1000 indirimli 

İstanbulkart bedeli uygulanır. 

 
2022/12 sayılı UKOME 

gündeminde alınan kararlar 

kapsamında dönüşümden taksi 
plakası hakkı kazanan 

taşımacıların bizzat 

kendilerinin ya da şoförlerinin 
ihlali toplamda 3. kez tekrar 

etmesi durumunda dönüşümden 

elde edilen hakları geri alınır. 
 

Toplu Taşıma Aracı Kullanım 
Belgesi ile verilen taşımacılık 

faaliyeti gerçekleştirme hakkı 30 

gün beklemeye alınır. 
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(13) 
Terör örgütleri ile diğer yasadışı teşekküller yararına faaliyette bulunması ve propagandasının 
yapılması durumunda, 

Minibüs Taşımacılığı 
Taksi Dolmuş Taşımacılığı 

Taksi Taşımacılığı 
Servis Taşımacılığı 

Otobüs Taşımacılığı 

İlgili kişinin izin belgesi iptal 

edilir ve ilgili kişiye bir daha 

izin belgesi düzenlenmez. 
Taşımacı Encümen vasıtasıyla 

faaliyetten menedilir. Otobüs 

taşımacılarının ruhsatı iptal 
edilir. 

 

2022/12 sayılı UKOME 
gündeminde alınan kararlar 

kapsamında dönüşümden taksi 
plakası hakkı kazanan 

taşımacıların bizzat 

kendilerinin ya da şoförlerinin 
ihlali toplamda 3. kez tekrar 

etmesi durumunda dönüşümden 

elde edilen hakları geri alınır. 
 

Toplu Taşıma Aracı Kullanım 
Belgesi ile verilen taşımacılık 

faaliyeti gerçekleştirme hakkı 
geri alınır. 

 

(14) 
Ölümlü kazaya sebep olunması durumunda, (Trafik raporunda sürücünün asli kusurlu bulunması 

halinde) 

Minibüs Taşımacılığı 

Taksi Dolmuş Taşımacılığı 

Taksi Taşımacılığı 
Servis Taşımacılığı 

Otobüs Taşımacılığı 

25 Hizmet Kalite Puanı 
Kesintisi uygulanır. Otobüs 

taşımacılarına 1000 indirimli 

İstanbulkart bedeli uygulanır. 

Toplu Taşıma Aracı Kullanım 

Belgesi ile verilen taşımacılık 

faaliyeti gerçekleştirme hakkı 
geri alınır. 

 

(15) 
Yaralanmalı kazaya sebep olunması durumunda, (Trafik raporunda sürücünün asli kusurlu bulunması 
halinde) 

Minibüs Taşımacılığı 
Taksi Dolmuş Taşımacılığı 

Taksi Taşımacılığı 

Servis Taşımacılığı 
Otobüs Taşımacılığı 

10 Hizmet Kalite Puanı 

Kesintisi uygulanır. Otobüs 
taşımacılarına 250 indirimli 

İstanbulkart bedeli uygulanır. 

25 Hizmet Kalite Puanı Kesintisi 
uygulanır.  

(16) 
Maddi hasarlı kazaya sebep olunması durumunda, (Trafik raporunda sürücünün asli kusurlu 

bulunması halinde) 

Minibüs Taşımacılığı 

Taksi Dolmuş Taşımacılığı 

Taksi Taşımacılığı 
Servis Taşımacılığı 

Otobüs Taşımacılığı 

10 Hizmet Kalite Puanı 

Kesintisi uygulanır. Otobüs 

taşımacılarına 100 indirimli 

İstanbulkart bedeli uygulanır. 

10 Hizmet Kalite Puanı Kesintisi 

uygulanır.  

(17) 
Haksız kazanç sağlanması ve toplu taşımacılık faaliyetiyle ilgili usulsüz yöntemlere başvurulması 

veya hanut yapılması/Yolcunun dolandırılması (sahte para verilmesi, verilen paranın başka parayla 

değiştirilmesi, yolculardan yüksek ücret almak, vb.) durumunda, 

Minibüs Taşımacılığı 

Taksi Dolmuş Taşımacılığı 

Taksi Taşımacılığı 

Servis Taşımacılığı 

Otobüs Taşımacılığı 

7 gün süre ile izin belgesi 
beklemeye alınır. Otobüs 

taşımacılarına 10.000 indirimli 

İstanbulkart bedeli uygulanır. 
Tekrar durumunda 30 gün süre 

ile izin belgesi beklemeye 

alınır, Otobüs taşımacılarına ise 
20.000 indirimli İstanbulkart 

bedeli uygulanır ve zorunlu 

devir yaptırılır.  

 

2022/12 sayılı UKOME 

gündeminde alınan kararlar 
kapsamında dönüşümden taksi 

plakası hakkı kazanan 

taşımacıların bizzat 
kendilerinin ya da şoförlerinin 

ihlali toplamda 3. kez tekrar 

etmesi durumunda dönüşümden 
elde edilen hakları geri alınır. 

 

Toplu Taşıma Aracı Kullanım 

Belgesi ile verilen taşımacılık 

faaliyeti gerçekleştirme hakkı 

geri alınır. 
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(18) 

Doktor, Polis, Belediye Zabıtası veya Denetim Görevlisi raporuyla ya da kamera kaydı ile belgelemek 
şartıyla İdare personeline, denetim görevlilerine, yolcuya, diğer taşımacılara veya 3. şahıslara fiili 

saldırıda bulunması, kavgaya karışılması, kişilerin darp edilmesi veya görev yapılmasının 

engellenmesi durumunda 

Minibüs Taşımacılığı 
Taksi Dolmuş Taşımacılığı 

Taksi Taşımacılığı 
Servis Taşımacılığı 

Otobüs Taşımacılığı 

25 Hizmet Kalite Puanı 

Kesintisi uygulanır. Otobüs 

taşımacılarına 2000 indirimli 
İstanbulkart bedeli uygulanır. 

Tekrar durumunda 30 gün süre 

ile izin belgesi beklemeye 
alınır, Otobüs taşımacılarına ise 

3000 indirimli İstanbulkart 

bedeli uygulanır ve zorunlu 
devir yaptırılır. 

 
2022/12 sayılı UKOME 

gündeminde alınan kararlar 

kapsamında dönüşümden taksi 
plakası hakkı kazanan 

taşımacıların bizzat 

kendilerinin ya da şoförlerinin 
ihlali toplamda 3. kez tekrar 

etmesi durumunda dönüşümden 

elde edilen hakları geri alınır. 
 

Toplu Taşıma Aracı Kullanım 
Belgesi ile verilen taşımacılık 

faaliyeti gerçekleştirme hakkı 
geri alınır. 

 

(19) 

İdare Personeline, denetim görevlilerine, yolculara, diğer taşımacı/personeline veya 3. şahısları 

öldürmek ya da yaralamak kastıyla ateşli veya ateşsiz silahla saldırıda bulunması durumunda, 

Minibüs Taşımacılığı 

Taksi Dolmuş Taşımacılığı 
Taksi Taşımacılığı 

Servis Taşımacılığı 

Otobüs Taşımacılığı 

15 gün süre ile izin ilgili izin 

belgesi beklemeye alınır. 

Otobüs taşımacılarının ruhsatı 
iptal edilir. 

 

2022/12 sayılı UKOME 
gündeminde alınan kararlar 

kapsamında dönüşümden taksi 

plakası hakkı kazanan 

taşımacıların bizzat 

kendilerinin ya da şoförlerinin 

ihlali toplamda 3. kez tekrar 
etmesi durumunda dönüşümden 

elde edilen hakları geri alınır. 
 
 

Toplu Taşıma Aracı Kullanım 

Belgesi ile verilen taşımacılık 
faaliyeti gerçekleştirme hakkı 

geri alınır. 
 

(20) 
İdare personelini, denetim görevlisini, yolcuyu, diğer taşımacı/personelini veya 3. şahısların kasten 

yaralanması veya öldürülmesi durumunda. 

Minibüs Taşımacılığı 

Taksi Dolmuş Taşımacılığı 

Taksi Taşımacılığı 
Servis Taşımacılığı 

Otobüs Taşımacılığı 

1 ay süre ile izin belgesi 

beklemeye alınır Otobüs 
taşımacılarının ruhsatı iptal 

edilir. 

 
2022/12 sayılı UKOME 

gündeminde alınan kararlar 

kapsamında dönüşümden taksi 
plakası hakkı kazanan 

taşımacıların bizzat 

kendilerinin ya da şoförlerinin 
ihlali toplamda 3. kez tekrar 

etmesi durumunda dönüşümden 

elde edilen hakları geri alınır. 
 

Toplu Taşıma Aracı Kullanım 

Belgesi ile verilen taşımacılık 

faaliyeti gerçekleştirme hakkı 
geri alınır. 

 

(21) 

Başka taşıtların çalışmasının engellenmesi/İlgili idareden izinsiz taşıtın başka işlerde kullanılması, 

kullandırılması, kiraya verilmesi durumunda, 

Minibüs Taşımacılığı 

Taksi Dolmuş Taşımacılığı 

Taksi Taşımacılığı 
Servis Taşımacılığı 

Otobüs Taşımacılığı 

10 gün süre ile ilgili izin 

belgesi beklemeye alınır 50 
Hizmet Kalite Puanı Kesintisi 

uygulanır. Otobüs 

taşımacılarına 400 indirimli 
İstanbulkart bedeli uygulanır. 

10 gün süre ile Toplu Taşıma 

Aracı Kullanım Belgesi ile 
verilen taşımacılık faaliyeti 

gerçekleştirme hakkı beklemeye 

alınır. 50 Hizmet Kalite Puanı 
Kesintisi uygulanır. 
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(22) 
İdarece veya sözleşme ile belirtilen otopark dışında parklanma ve/ya depolanma (UKOME tarafından 

belirlenen durak, depolama ve/ya parklanma yeri ve sayıları hariç) yapılması/Sözleşme ile belirtilen 
otopark ile yasal güzergâh başlangıcı arasında yolcu taşımacılığı yapılmaması durumunda, 

Minibüs Taşımacılığı 

Taksi Dolmuş Taşımacılığı 

Taksi Taşımacılığı 
Servis Taşımacılığı 

Otobüs Taşımacılığı 

10 Hizmet Kalite Puanı 
Kesintisi uygulanır. Otobüs 

taşımacılarına 100 indirimli 

İstanbulkart bedeli uygulanır. 

20 Hizmet Kalite Puanı Kesintisi 

uygulanır. 

(23) 
Taşıt yolu üzerinde duraklamanın ve parklanmanın yasak olduğu yerlerde duraklama ve parklanma 
yapılması durumunda, 

Minibüs Taşımacılığı 
Taksi Dolmuş Taşımacılığı 

Taksi Taşımacılığı 

Servis Taşımacılığı 
Otobüs Taşımacılığı 

10 Hizmet Kalite Puanı 

Kesintisi uygulanır. Otobüs 
taşımacılarına 200 indirimli 

İstanbulkart bedeli uygulanır. 

20 Hizmet Kalite Puanı Kesintisi 
uygulanır. 

(24) 
Yazılı, görsel veya sosyal medyada kurum itibarını zedeleyen demeç verilmesi, paylaşımda bulunması 

durumunda, 

Minibüs Taşımacılığı 

Taksi Dolmuş Taşımacılığı 
Taksi Taşımacılığı 

Servis Taşımacılığı 

Otobüs Taşımacılığı 

35 Hizmet Kalite Puanı 

Kesintisi uygulanır. Otobüs 

taşımacılarına 1000 indirimli 
İstanbulkart bedeli uygulanır. 

35 Hizmet Kalite Puanı Kesintisi 

uygulanır.  

(25) Kamu güvenliği, insan sağlığı ve genel ahlaka aykırı davranışlarda bulunması durumunda, 

Minibüs Taşımacılığı 

Taksi Dolmuş Taşımacılığı 
Taksi Taşımacılığı 

Servis Taşımacılığı 

Otobüs Taşımacılığı 

25 Hizmet Kalite Puanı 

Kesintisi uygulanır. Otobüs 

taşımacılarına 1000 indirimli 

İstanbulkart bedeli uygulanır. 
 

2022/12 sayılı UKOME 

gündeminde alınan kararlar 
kapsamında dönüşümden taksi 

plakası hakkı kazanan 

taşımacıların bizzat 
kendilerinin ya da şoförlerinin 

ihlali toplamda 3. kez tekrar 

etmesi durumunda dönüşümden 
elde edilen hakları geri alınır. 

 

Toplu Taşıma Aracı Kullanım 

Belgesi ile verilen taşımacılık 
faaliyeti gerçekleştirme hakkı 

geri alınır. 

 

(26) 
Sürücü belgesine (Uygun Ehliyet Sınıfı) sahip olmayan şoför çalıştırması/şoförün çalışması 
durumunda, 

Minibüs Taşımacılığı 
Taksi Dolmuş Taşımacılığı 

Taksi Taşımacılığı 

Servis Taşımacılığı 
Otobüs Taşımacılığı 

10 Hizmet Kalite Puanı 

Kesintisi uygulanır. Otobüs 
taşımacılarına 1000 indirimli 

İstanbulkart bedeli uygulanır. 

50 Hizmet Kalite Puanı Kesintisi 
uygulanır. 

(27) 
Taşımacılık faaliyeti esnasında kamu görevi yapmanın bilincinde olunmaması/Yolculara kaba-

nezaketsiz davranılması durumunda, 

Minibüs Taşımacılığı 

Taksi Dolmuş Taşımacılığı 
Taksi Taşımacılığı 

Servis Taşımacılığı 

Otobüs Taşımacılığı 

10 Hizmet Kalite Puanı 

Kesintisi uygulanır. Otobüs 

taşımacılarına 300 indirimli 
İstanbulkart bedeli uygulanır. 

25 Hizmet Kalite Puanı Kesintisi 

uygulanır. 

(28) 

Taşımacılık esnasında; İzin Belgesinde yazılı güzergâhların takip edilmemesi/çalışma alanında 
faaliyet gösterilmemesi/çalışması gereken hattın ve/veya güzergâhın veya çalışma alanının dışında 

çalışılması durumunda, 

Minibüs Taşımacılığı 

Taksi Dolmuş Taşımacılığı 
Taksi Taşımacılığı 

Servis Taşımacılığı 

Otobüs Taşımacılığı 

 7 gün süreyle ilgili izin belgesi 
beklemeye alınır 10 Hizmet 

Kalite Puanı Kesintisi 

uygulanır. Otobüs 
taşımacılarına 400 indirimli 

İstanbulkart bedeli uygulanır. 

25 Hizmet Kalite Puanı Kesintisi 

uygulanır. 

(29) 

Mücbir sebeplerle oluşacak hallerde, trafik zabıtası ve/ya belediye zabıtasınca yönlendirilecekleri 

geçici güzergâhlara uyulmaması/Gün içinde tamamlanan hizmet aralarında Taşıtların beklemek 
zorunda olduğu sürelerde park etmek amacıyla ana arter ve cadde üzerinde trafiği aksatmaları 

durumunda, 

Minibüs Taşımacılığı 
Taksi Dolmuş Taşımacılığı 

Taksi Taşımacılığı 

Servis Taşımacılığı 
Otobüs Taşımacılığı 

10 Hizmet Kalite Puanı 
Kesintisi uygulanır. 2. Tekrar 

ve sonrası tekrar durumunda 

Otobüs taşımacılarına 200 
indirimli İstanbulkart bedeli, 

diğer taşımacılara 20 Hizmet 

Kalite Puanı Kesintisi 
uygulanır. 

10 Hizmet Kalite Puanı Kesintisi 
uygulanır. 
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(30) 
Taşıtlarda yolcuları ve çevreyi rahatsız edecek şekilde teyp, radyo, cd çalar vb. 

dinlenilmesi/izlenilmesi durumunda, 

Minibüs Taşımacılığı 

Taksi Dolmuş Taşımacılığı 
Taksi Taşımacılığı 

Servis Taşımacılığı 

Otobüs Taşımacılığı 

İhtar verilir. 2. Tekrar ve 

sonrası tekrar durumunda 

Otobüs taşımacılarına 100 
indirimli İstanbulkart bedeli, 

diğer taşımacılara 5 Hizmet 

Kalite Puanı Kesintisi 
uygulanır. 

10 Hizmet Kalite Puanı Kesintisi 

uygulanır. 

(31) 
Taşımacılık esnasında (şoför/sürücü ve yolcular dâhil) alkol, sigara, tütün ve tütün mamulleri 
kullanılması ya da kullanılmasına göz yumulması durumunda, 

Minibüs Taşımacılığı 
Taksi Dolmuş Taşımacılığı 

Taksi Taşımacılığı 

Servis Taşımacılığı 
Otobüs Taşımacılığı 

İhtar verilir. 2. Tekrar ve 

sonrası tekrar durumunda 
Otobüs taşımacılarına 100 

indirimli İstanbulkart bedeli, 

diğer taşımacılara 5 Hizmet 
Kalite Puanı Kesintisi 

uygulanır. 

25 Hizmet Kalite Puanı Kesintisi 
uygulanır. 

(32) 

Taşıtlarda UKOME kararlarıyla belirlenmemiş veya İBB’den izni alınmamış tablet, kamera sistemleri 

vb. sistemlerin ya da cihazların bulundurulması ve kullanılması durumunda, 

Minibüs Taşımacılığı 

Taksi Dolmuş Taşımacılığı 

Taksi Taşımacılığı 
Servis Taşımacılığı 

Otobüs Taşımacılığı 

50 Hizmet Kalite Puanı 
Kesintisi uygulanır. İhlal 

Giderilinceye kadar ilgili izin 

belgesi beklemeye alınır. 
Otobüs taşımacılarına 300 

indirimli İstanbulkart bedeli 

uygulanır.  

25 Hizmet Kalite Puanı Kesintisi 

uygulanır. 

(33) 

Taşıtlarda Reklâm İzin Belgesi Alanlar ve yönerge gereği zorunlu olan yazı, şekil, logo, bilgi bandı 

(sticker), sembol, tabela vb. hariç iç veya dış aparat, aksesuar, özel yazı, şekil, sembol, siyasi amblem, 
tabela vb. bulundurulması/ Reklâm İzin Belgesiz reklam ve afiş uygulanması/Araç içi ve dışının 

İBB’nin kurumsal kimliğine uygun olmaması durumunda, 

Minibüs Taşımacılığı 
Taksi Dolmuş Taşımacılığı 

Taksi Taşımacılığı 

Servis Taşımacılığı 
Otobüs Taşımacılığı 

20 Hizmet Kalite Puanı 
Kesintisi uygulanır. Taşıt 

uygun hale getirilene kadar izin 

belgesi geçersiz 
sayılır/servisten menedilir. 

Otobüs taşımacılarına 100 

indirimli İstanbulkart bedeli 
uygulanır.  

5 Hizmet Kalite Puanı Kesintisi 
uygulanır. 

(34) 
Taşıtların arka camının dış yüzeyinin sağ alt köşesinde Alo 153 Çözüm Merkezi telefon numarasını 
gösteren bilgi bandı (çıkartma) bulundurulmaması durumunda, 

Minibüs Taşımacılığı 
Taksi Dolmuş Taşımacılığı 

Taksi Taşımacılığı 

Servis Taşımacılığı 
Otobüs Taşımacılığı 

İhtar verilir. 2. Tekrar ve 

sonrası tekrar durumunda 
Otobüs taşımacılarına 100 

indirimli İstanbulkart bedeli, 

diğer taşımacılara 20 Hizmet 
Kalite Puanı Kesintisi 

uygulanır. 

5 Hizmet Kalite Puanı Kesintisi 
uygulanır. 

(35) 
UKOME tarafından belirlenen duraklara; trafiği aksatacak, can ve mal güvenliğini tehlikeye 

düşürecek ve durak alanını taşacak şekilde gayri nizami yanaşılması/ Durakta UKOME-UTK 

kararında belirtilen sayıdan fazla taksi bulundurulması durumunda, 

Minibüs Taşımacılığı 
Taksi Dolmuş Taşımacılığı 

Taksi Taşımacılığı 

Servis Taşımacılığı 
Otobüs Taşımacılığı 

10 Hizmet Kalite Puanı 

Kesintisi uygulanır. Otobüs 
taşımacılarına 100 indirimli 

İstanbulkart bedeli uygulanır. 

20 Hizmet Kalite Puanı Kesintisi 
uygulanır. 

(36) 
Trafik kurallarına uyulmaması/Can ve mal güvenliğini tehlikeye sokacak şekilde araç kullanılması 

(hatalı sollama, kırmızı ışıkta geçmek, emniyet şeridi olarak ayrılan yolları gayri yasal olarak 
kullanmak) durumunda, 

Minibüs Taşımacılığı 

Taksi Dolmuş Taşımacılığı 

Taksi Taşımacılığı 
Servis Taşımacılığı 

Otobüs Taşımacılığı 

5 Hizmet Kalite Puanı Kesintisi 
uygulanır. Otobüs 

taşımacılarına 200 indirimli 

İstanbulkart bedeli uygulanır. 

20 Hizmet Kalite Puanı Kesintisi 

uygulanır. 

(37) İlgili idarece belirlenen Kılık – kıyafet uygulamasına uyulmaması durumunda, 

Minibüs Taşımacılığı 
Taksi Dolmuş Taşımacılığı 

Taksi Taşımacılığı 

Servis Taşımacılığı 
Otobüs Taşımacılığı 

5 Hizmet Kalite Puanı Kesintisi 

uygulanır. Otobüs 
taşımacılarına 100 indirimli 

İstanbulkart bedeli uygulanır. 

20 Hizmet Kalite Puanı Kesintisi 
uygulanır. 
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(38) 

Yolcu veya yolculuk ayrımı yapılması/İlgili mevzuat çerçevesinde ücretsiz veya indirimli yolculuk 
hakkı olan yolcuların taşınmaması durumunda, 

Minibüs Taşımacılığı 
Taksi Dolmuş Taşımacılığı 

Taksi Taşımacılığı 

Servis Taşımacılığı 
Otobüs Taşımacılığı 

3 gün süre ile ilgili izin belgesi 

beklemeye alınır ve 10 Hizmet 

Kalite Puanı Kesintisi 
uygulanır. Otobüs 

taşımacılarına 200 indirimli 

İstanbulkart bedeli uygulanır. 
 

2022/12 sayılı UKOME 

gündeminde alınan kararlar 
kapsamında dönüşümden taksi 

plakası hakkı kazanan 
taşımacıların bizzat 

kendilerinin ya da şoförlerinin 

ihlali toplamda 3. kez tekrar 
etmesi durumunda dönüşümden 

elde edilen hakları geri alınır. 
 

 

25 Hizmet Kalite Puanı Kesintisi 
uygulanır. 

(39) 
Taşıt içinde acil hallerde kullanılmak üzere, yolcuların rahatlıkla ulaşabilecekleri yerlerde cam kırma-

imdat çekicinin bulundurulmaması veya eksik olması durumunda, 

Minibüs Taşımacılığı 

Taksi Dolmuş Taşımacılığı 
Taksi Taşımacılığı 

Servis Taşımacılığı 

Otobüs Taşımacılığı 

10 Hizmet Kalite Puanı 

Kesintisi uygulanır. Otobüs 

taşımacılarına 100 indirimli 
İstanbulkart bedeli uygulanır. 

Taşıt uygun hale getirilene 

kadar izin belgesi geçersiz 
sayılır/servisten menedilir. 

5 Hizmet Kalite Puanı Kesintisi 

uygulanır. 

(40) 

Karayolları Trafik Yönetmeliğince veya UKOME Kararıyla belirlenen koltuk sayısından fazla yolcu 

taşınması, koltuk sayısının artırılması, eksiltilmesi, koltuk ebadı ve koltuklar arası mesafe aralığı rahat 

oturulabilir-geçilebilir şekilde olmaması, ek koltuklar konulması, koltuk başlıklarının olmaması 
durumunda, 

Minibüs Taşımacılığı 

Taksi Dolmuş Taşımacılığı 
Taksi Taşımacılığı 

Servis Taşımacılığı 

Otobüs Taşımacılığı 

20 Hizmet Kalite Puanı 

Kesintisi uygulanır. Otobüs 

taşımacılarına 200 indirimli 
İstanbulkart bedeli uygulanır. 

Taşıt uygun hale getirilene 

kadar izin belgesi geçersiz 

sayılır/servisten menedilir. 

10 Hizmet Kalite Puanı Kesintisi 

uygulanır. 

(41) 
Taşıtlara yolcuların can güvenliğini tehlikeye düşürecek özelliğe sahip yanıcı, parlayıcı- patlayıcı, 

kirletici, kesici vb. malzemeler ile taşıma kafesi olmayan evcil hayvan alınması durumunda, 

Minibüs Taşımacılığı 

Taksi Dolmuş Taşımacılığı 
Taksi Taşımacılığı 

Servis Taşımacılığı 

Otobüs Taşımacılığı 

5 Hizmet Kalite Puanı Kesintisi 

uygulanır. Otobüs 

taşımacılarına 100 indirimli 
İstanbulkart bedeli uygulanır. 

5 Hizmet Kalite Puanı Kesintisi 

uygulanır. 

(42) Aracın yasal trafik sigortası, ferdi kaza sigortası, yaptırılmadan çalışılması durumunda, 

Minibüs Taşımacılığı 

Taksi Dolmuş Taşımacılığı 
Taksi Taşımacılığı 

Servis Taşımacılığı 

Otobüs Taşımacılığı 

5 Hizmet Kalite Puanı Kesintisi 

uygulanır ve izin belgesi 

gerekli belgeler sağlanana 
kadar beklemeye alınır. Otobüs 

taşımacılarına 200 indirimli 

İstanbulkart bedeli uygulanır ve 
servisten menedilir. 

- 

(43) Çığırtkanlık yaparak veya klakson çalarak yolcu çağırılması durumunda, 

Minibüs Taşımacılığı 

Taksi Dolmuş Taşımacılığı 

Taksi Taşımacılığı 
Servis Taşımacılığı 

Otobüs Taşımacılığı 

5 Hizmet Kalite Puanı Kesintisi 
uygulanır. Otobüs 

taşımacılarına 100 indirimli 

İstanbulkart bedeli uygulanır. 

10 Hizmet Kalite Puanı Kesintisi 

uygulanır. 

(44) Türkçe ve İngilizce olarak hazırlanmış Ücret tarifesinin bulundurulmaması durumunda, 

Minibüs Taşımacılığı 

Taksi Dolmuş Taşımacılığı 

Taksi Taşımacılığı 
Servis Taşımacılığı 

Otobüs Taşımacılığı 

İhtar verilir. 2. Tekrar ve 
sonrası tekrar durumunda 

Otobüs taşımacılarına 100 

indirimli İstanbulkart bedeli, 
diğer taşımacılara 10 Hizmet 

Kalite Puanı Kesintisi 

uygulanır. 

5 Hizmet Kalite Puanı Kesintisi 

uygulanır. 
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(45) UKOME tarafından belirlenen ücret tarifesi dışı ücret talep edilmesi durumunda, 
Minibüs Taşımacılığı 
Taksi Dolmuş Taşımacılığı 

Otobüs Taşımacılığı 

10 Hizmet Kalite Puanı 

Kesintisi uygulanır. Otobüs 

taşımacılarına 200 indirimli 
İstanbulkart bedeli uygulanır. 

50 Hizmet Kalite Puanı Kesintisi 

uygulanır. 

(46) 
Taşıt iç sıcaklığını gösteren, yolcular tarafından rahatlıkla görülebilecek elektronik termometre 

bulundurulmaması durumunda, 

Minibüs Taşımacılığı 

Taksi Dolmuş Taşımacılığı 
Taksi Taşımacılığı 

Servis Taşımacılığı 

Otobüs Taşımacılığı 

5 Hizmet Kalite Puanı Kesintisi 

uygulanır. Otobüs 

taşımacılarına 100 indirimli 
İstanbulkart bedeli uygulanır. 

10 Hizmet Kalite Puanı Kesintisi 

uygulanır. 

(47) 
Taşıtların; 5378 Sayılı Engelliler Hakkında Kanun doğrultusunda yürürlüğe girmiş olan Erişilebilirlik 
İzleme ve Denetleme Yönetmeliği’nce belirlenen şartlara uygun olmaması durumunda, 

Minibüs Taşımacılığı 

Servis Taşımacılığı 

Otobüs Taşımacılığı 

İlgili kanunda belirtilen 
hususlara uygun taşıt 

kullanılana kadar ilgili izin 
belgesi geçersiz sayılır. Otobüs 

taşımacılarına 400 indirimli 

İstanbulkart bedeli uygulanır. 

- 

(48) 

Uygun taşıta rağmen engelli yolcuların (personel, öğrenci, bebek arabalı – pusetli ve benzeri kişilerin) 

taşıma hizmetinin sağlanmaması, mevcut ekipmanların kullanılmaması durumunda, 

Minibüs Taşımacılığı 

Servis Taşımacılığı 
Otobüs Taşımacılığı 

50 Hizmet Kalite Puanı 

Kesintisi uygulanır. Otobüs 

taşımacılarına 400 indirimli 

İstanbulkart bedeli uygulanır. 
 

2022/12 sayılı UKOME 

gündeminde alınan kararlar 
kapsamında dönüşümden taksi 

plakası hakkı kazanan 

taşımacıların bizzat 
kendilerinin ya da şoförlerinin 

ihlali toplamda 3. kez tekrar 

etmesi durumunda dönüşümden 
elde edilen hakları geri alınır. 

 

 

50 Hizmet Kalite Puanı Kesintisi 

uygulanır. 

(49) 
Taşıtın iç tarafında; görme engelli yolcular için, kabartma (brilla) alfabesiyle hazırlanan taşıt plakası 

ve ALO 153 Çözüm Merkezi yazısının bulunduğu belirlenen ebatta levha bulundurulmaması 
durumunda, 

Minibüs Taşımacılığı 
Taksi Dolmuş Taşımacılığı 

Taksi Taşımacılığı 

Otobüs Taşımacılığı 

5 Hizmet Kalite Puanı Kesintisi 
uygulanır. Otobüs 

taşımacılarına 100 indirimli 

İstanbulkart bedeli uygulanır. 

5 Hizmet Kalite Puanı Kesintisi 

uygulanır. 

(50) 
Taşıtta yolcu kalmasa dahi hattın son durağına kadar giderek seferini tamamlamaması ya da aynı 
istikamete giden başka bir araca (arızalanma hariç) aktarma yapması/Mazeretsiz olarak planlanan bir 

ara seferin gerçekleştirilmemesi durumunda, 

Minibüs Taşımacılığı 

Taksi Dolmuş Taşımacılığı 

Taksi Taşımacılığı 
Otobüs Taşımacılığı 

10 Hizmet Kalite Puanı 

Kesintisi uygulanır. Otobüs 

taşımacılarına 100 indirimli 
İstanbulkart bedeli uygulanır. 

25 Hizmet Kalite Puanı Kesintisi 

uygulanır. 

(51) UKOME kararlarına aykırı hareket edilmesi durumunda, 

Servis Taşımacılığı 

Minibüs Taşımacılığı 
Taksi Taşımacılığı 

Taksi Dolmuş Taşımacılığı 

Otobüs Taşımacılığı 

10 Hizmet Kalite Puanı 

Kesintisi uygulanır. Otobüs 

taşımacılarına 300 indirimli 
İstanbulkart bedeli uygulanır. 

10 Hizmet Kalite Puanı Kesintisi 

uygulanır. 

(52) 

UKOME Kararı ile belirlenen gövde (kaporta) renk kodlarına uyulmaması/Taşıtı Turkuaz veya Lüks 

taksi kapsamında çalışması uygun olan taşımacıların gövde rengini değiştirmeden taksimetre 

ayarlatması/Taşıtı Turkuaz veya Lüks taksi kapsamında çalışması uygun olan taşımacıların İBB’ den 
izinsiz taksimetre ayarlatması durumunda, 

Minibüs Taşımacılığı 

Taksi Dolmuş Taşımacılığı 

Taksi Taşımacılığı 
Otobüs Taşımacılığı 

25 Hizmet Kalite Puanı 
Kesintisi uygulanır. Söz konusu 

durum düzeltilene ilgili izin 

belgesi geçersiz sayılır. Otobüs 
taşımacılarına 100 indirimli 

İstanbulkart bedeli uygulanır. 

5 Hizmet Kalite Puanı Kesintisi 

uygulanır. 

(53) Lisanslı akaryakıt kullanılmaması durumunda,   

Minibüs Taşımacılığı 
Taksi Dolmuş Taşımacılığı 

Taksi Taşımacılığı 

Servis Taşımacılığı 
Otobüs Taşımacılığı 

10 Hizmet Kalite Puanı 
Kesintisi uygulanır. Otobüs 

taşımacılarına 2000 indirimli 

İstanbulkart bedeli uygulanır ve 
servisten menedilir. 

10 Hizmet Kalite Puanı Kesintisi 
uygulanır. 
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(54) Mevsimine uygun lastik kullanılmaması durumunda, 

Minibüs Taşımacılığı 

Taksi Dolmuş Taşımacılığı 

Taksi Taşımacılığı 
Servis Taşımacılığı 

Otobüs Taşımacılığı 

25 Hizmet Kalite Puanı 

Kesintisi uygulanır. Otobüs 

taşımacılarına 300 indirimli 
İstanbulkart bedeli uygulanır ve 

servisten menedilir. 

5 Hizmet Kalite Puanı Kesintisi 

uygulanır. 

(55) 
Ücret Toplama Sistemi ve taşıma tarifeleri ile ilgili kurallara uyulmaması (GKM'nı çalışır halde 
bulundurmamak ve benzeri) durumunda, 

Otobüs Taşımacılığı 
100 indirimli İstanbulkart 

bedeli uygulanır. 
5 Hizmet Kalite Puanı Kesintisi 

uygulanır. 

(56) 
Çalışma Programına uyulmaması durumunda, (Yazılı saatten önce veya rötarlı hareket etmek, seyir 

esnasında yavaş giderek arkasındaki aracın, hızlı giderek önündeki aracın zamanını ihlâl etmek) 
Otobüs Taşımacılığı 

100 indirimli İstanbulkart 

bedeli uygulanır. 

5 Hizmet Kalite Puanı Kesintisi 

uygulanır. 

(57) 
Mevzuatına göre ayakta yolcu taşıma kapasitesi olmayan otobüslerde ayakta yolcu taşınması 
durumunda, 

Otobüs Taşımacılığı 
150 indirimli İstanbulkart 

bedeli uygulanır. 
5 Hizmet Kalite Puanı Kesintisi 

uygulanır. 

(58) Araç personelinin mevzuatta belirlenen süreden fazla çalışması durumunda, Otobüs Taşımacılığı 
200 indirimli İstanbulkart 

bedeli uygulanır. 

10 Hizmet Kalite Puanı Kesintisi 

uygulanır. 

(59) Görüntülü ve sesli bilgilendirme sistemlerini etkin olarak çalıştırmaması durumunda, Otobüs Taşımacılığı 
200 indirimli İstanbulkart 

bedeli uygulanır. 
5 Hizmet Kalite Puanı Kesintisi 

uygulanır. 

(60) 
Yolcular tarafından unutulan veya kendisine teslim edilen her türlü eşyanın idareye teslim edilmemesi 

durumunda, 
Otobüs Taşımacılığı 

200 indirimli İstanbulkart 

bedeli uygulanır. 

10 Hizmet Kalite Puanı Kesintisi 

uygulanır. 

(61) Otobüsün mazeretsiz servise hazır halde tutulmaması durumunda, (Yakıt eksikliği ve benzeri) Otobüs Taşımacılığı 
200 indirimli İstanbulkart 

bedeli uygulanır. 
- 

(62) 
Araçta personel bildirimi yapılmamış sürücü çalıştırılması/Sürücü değişikliğinin idareye 

bildirilmemesi durumunda, 
Otobüs Taşımacılığı 

100 indirimli İstanbulkart 

bedeli uygulanır. 

10 Hizmet Kalite Puanı Kesintisi 

uygulanır. 

(63) Araç tutamaklarının eksik veya standartlara aykırı olması durumunda, (Asgari 20 adet) Otobüs Taşımacılığı 
100 indirimli İstanbulkart 

bedeli uygulanır. 
- 

(64) Adblue sisteminin devre dışı bırakılması durumunda, Otobüs Taşımacılığı 
500 indirimli İstanbulkart 

bedeli uygulanır. 
- 

(65) Usulsüz kullanım nedeniyle el konulan kartların teslim edilmemesi durumunda, Otobüs Taşımacılığı 
200 indirimli İstanbulkart 

bedeli uygulanır. 
10 Hizmet Kalite Puanı Kesintisi 

uygulanır. 

(66) Kaza, hasar, arıza ve benzeri durumların ilgili birimlere haber verilmemesi durumunda, Otobüs Taşımacılığı 
200 indirimli İstanbulkart 

bedeli uygulanır. 

10 Hizmet Kalite Puanı Kesintisi 

uygulanır. 

(67) 
Araç bilgisayar sisteminin etkin çalıştırılmaması durumunda, (Gerekli donanımların araç bilgisayarları 
ile bağlantılarının kesilmesi, harici elektronik cihazların araç bilgisayarına bağlanması ve benzeri) 

Otobüs Taşımacılığı 
300 indirimli İstanbulkart 

bedeli uygulanır. 
10 Hizmet Kalite Puanı Kesintisi 

uygulanır. 

(68) Araç validatörünün etkin bir şekilde çalıştırılmaması durumunda, Otobüs Taşımacılığı 
500 indirimli İstanbulkart 

bedeli uygulanır. 

10 Hizmet Kalite Puanı Kesintisi 

uygulanır. 

(69) 
Araçta trafik seti (İlk yardım çantası, reflektör ve benzeri) bulundurulmaması veya eksik 

bulundurulması durumunda, 
Otobüs Taşımacılığı 

10 Hizmet Kalite Puanı 
Kesintisi uygulanır. Otobüs 

taşımacılarına 100 indirimli 
İstanbulkart bedeli uygulanır. 

- 

(70) İşle ilgili emir ve kurallara uyulmaması durumunda, 

Minibüs Taşımacılığı 

Taksi Dolmuş Taşımacılığı 

Taksi Taşımacılığı 
Servis Taşımacılığı 

Otobüs Taşımacılığı 

10 Hizmet Kalite Puanı 
Kesintisi uygulanır. Otobüs 

taşımacılarına 100 indirimli 

İstanbulkart bedeli uygulanır. 

10 Hizmet Kalite Puanı Kesintisi 

uygulanır. 

(71) 
Duraklarda durulmaması/araç doluyken veya durakta yolcu yokken durağa yanaşırken araç hızının 21 
km/saat düşürülmemesi durumunda, 

Minibüs Taşımacılığı 

Taksi Dolmuş Taşımacılığı 

Taksi Taşımacılığı 

Servis Taşımacılığı 
Otobüs Taşımacılığı 

10 Hizmet Kalite Puanı 

Kesintisi uygulanır. Otobüs 
taşımacılarına 200 indirimli 

İstanbulkart bedeli uygulanır. 

10 Hizmet Kalite Puanı Kesintisi 
uygulanır. 

(72) Duraklarda gereksiz bekleme yapılması durumunda, 

Minibüs Taşımacılığı 

Taksi Dolmuş Taşımacılığı 

Taksi Taşımacılığı 
Servis Taşımacılığı 

Otobüs Taşımacılığı 

10 Hizmet Kalite Puanı 
Kesintisi uygulanır. Otobüs 

taşımacılarına 100 indirimli 

İstanbulkart bedeli uygulanır. 

10 Hizmet Kalite Puanı Kesintisi 

uygulanır. 
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(73) Durak harici yolcu alınması ve indirilmesi durumunda, 

Minibüs Taşımacılığı 

Taksi Dolmuş Taşımacılığı 

Taksi Taşımacılığı 
Servis Taşımacılığı 

Otobüs Taşımacılığı 

10 Hizmet Kalite Puanı 
Kesintisi uygulanır. Otobüs 

taşımacılarına 100 indirimli 

İstanbulkart bedeli uygulanır. 

10 Hizmet Kalite Puanı Kesintisi 

uygulanır. 

(74) Kapı açık yolculuk yapılması durumunda, 

Minibüs Taşımacılığı 
Taksi Dolmuş Taşımacılığı 

Taksi Taşımacılığı 

Servis Taşımacılığı 
Otobüs Taşımacılığı 

10 Hizmet Kalite Puanı 

Kesintisi uygulanır. Otobüs 
taşımacılarına 200 indirimli 

İstanbulkart bedeli uygulanır. 

25 Hizmet Kalite Puanı Kesintisi 
uygulanır. 

(75) 
Taşımacılık esnasında taşıt iç sıcaklığının 20-24°C değerleri arasında kalması için ısıtma ya da 

soğutma sisteminin (klima, havalandırma) çalıştırılmaması (hava koşullarına göre) durumunda, 

Minibüs Taşımacılığı 

Taksi Dolmuş Taşımacılığı 
Taksi Taşımacılığı 

Servis Taşımacılığı 

Otobüs Taşımacılığı 

10 Hizmet Kalite Puanı 

Kesintisi uygulanır. Otobüs 

taşımacılarına 200 indirimli 
İstanbulkart bedeli uygulanır. 

10 Hizmet Kalite Puanı Kesintisi 

uygulanır. 

(76) Mevzuat ve İdare talimatlarında belirlenen hız limitlerine uyulmaması durumunda, 

Minibüs Taşımacılığı 

Taksi Dolmuş Taşımacılığı 

Taksi Taşımacılığı 

Servis Taşımacılığı 
Otobüs Taşımacılığı 

10 Hizmet Kalite Puanı 

Kesintisi uygulanır. Otobüs 
taşımacılarına 200 indirimli 

İstanbulkart bedeli uygulanır. 

20 Hizmet Kalite Puanı Kesintisi 
uygulanır. 

(77) Mazeretsiz olarak tam gün çalışmama durumunda, 

Minibüs Taşımacılığı 

Taksi Dolmuş Taşımacılığı 
Taksi Taşımacılığı 

Otobüs Taşımacılığı 

10 Hizmet Kalite Puanı 

Kesintisi uygulanır. Otobüs 
taşımacılarına 300 indirimli 

İstanbulkart bedeli uygulanır. 

20 Hizmet Kalite Puanı Kesintisi 
uygulanır. 

(78) Mazeretsiz olarak ORER’de tanımlı ilk veya son seferlerin gerçekleştirilmemesi durumunda, 

Minibüs Taşımacılığı 

Taksi Dolmuş Taşımacılığı 
Taksi Taşımacılığı 

Otobüs Taşımacılığı 

10 Hizmet Kalite Puanı 

Kesintisi uygulanır. Otobüs 
taşımacılarına 200 indirimli 

İstanbulkart bedeli uygulanır. 

10 Hizmet Kalite Puanı Kesintisi 
uygulanır. 

(79) İzinsiz güzergâh değiştirilmesi durumunda,  Otobüs Taşımacılığı 

Otobüs taşımacılarına 200 

indirimli İstanbulkart bedeli 

uygulanır. 

5 Hizmet Kalite Puanı Kesintisi 

uygulanır. 

(80) Seyir esnasında cep, araç telefonu vb. haberleşme cihazlarının kullanılması durumunda, 

Minibüs Taşımacılığı 

Taksi Dolmuş Taşımacılığı 
Taksi Taşımacılığı 

Servis Taşımacılığı 
Otobüs Taşımacılığı 

10 Hizmet Kalite Puanı 

Kesintisi uygulanır. Otobüs 

taşımacılarına 100 indirimli 
İstanbulkart bedeli uygulanır. 

10 Hizmet Kalite Puanı Kesintisi 

uygulanır. 

(81) Seyir esnasında yiyecek-içecek tüketilmesi durumunda, 

Minibüs Taşımacılığı 

Taksi Dolmuş Taşımacılığı 

Taksi Taşımacılığı 
Servis Taşımacılığı 

Otobüs Taşımacılığı 

10 Hizmet Kalite Puanı 
Kesintisi uygulanır. Otobüs 

taşımacılarına 100 indirimli 

İstanbulkart bedeli uygulanır. 

5 Hizmet Kalite Puanı Kesintisi 

uygulanır. 

(82) İdare personellere ve denetim görevlilerine haksız isnatlarda bulunulması durumunda, 

Minibüs Taşımacılığı 
Taksi Dolmuş Taşımacılığı 

Taksi Taşımacılığı 

Servis Taşımacılığı 
Otobüs Taşımacılığı 

10 Hizmet Kalite Puanı 

Kesintisi uygulanır. Otobüs 
taşımacılarına 300 indirimli 

İstanbulkart bedeli uygulanır. 

35 Hizmet Kalite Puanı Kesintisi 
uygulanır. 

(83) 
Usulsüz kullanım nedeniyle el konulan kartın içindeki kontörün araç GKM cihazında boşaltılması 
durumunda, 

Otobüs Taşımacılığı 

Otobüs taşımacılarına 1000 

indirimli İstanbulkart bedeli 

uygulanır. 

50 Hizmet Kalite Puanı Kesintisi 
uygulanır. 
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(84) 
İlgili İzin Belgesi ve Toplu Taşıma Aracı Kullanım Belgesi görevliler tarafından talep edilmesi 
halinde ibraz edilmemesi, denetim görevinin ifasının engellenmesi durumunda, 

Minibüs Taşımacılığı 
Taksi Dolmuş Taşımacılığı 

Taksi Taşımacılığı 

Servis Taşımacılığı 
Otobüs Taşımacılığı 

15 Hizmet Kalite Puanı 

Kesintisi uygulanır. Otobüs 

taşımacılarına 500 indirimli 
İstanbulkart bedeli uygulanır. 

 

2022/12 sayılı UKOME 
gündeminde alınan kararlar 

kapsamında dönüşümden taksi 

plakası hakkı kazanan 
taşımacıların bizzat 

kendilerinin ya da şoförlerinin 
ihlali toplamda 3. kez tekrar 

etmesi durumunda dönüşümden 

elde edilen hakları geri alınır. 
 

50 Hizmet Kalite Puanı Kesintisi 
uygulanır. 

(85) 
Otobüs üzerinde sürekli bulundurulması gereken belgelerin (Geçici çalışma ruhsatı, sigorta poliçeleri, 

bakım ve muayene evrakları, son akaryakıt pompa fişi ve benzeri belge ve kayıtlar) bulundurulmaması 
durumunda, 

Minibüs Taşımacılığı 

Taksi Dolmuş Taşımacılığı 

Taksi Taşımacılığı 
Servis Taşımacılığı 

Otobüs Taşımacılığı 

10 Hizmet Kalite Puanı 
Kesintisi uygulanır. Otobüs 

taşımacılarına 100 indirimli 

İstanbulkart bedeli uygulanır. 

5 Hizmet Kalite Puanı Kesintisi 

uygulanır. 

(86) Toplu Taşıma Aracı Kullanım Belgesini sisteme tanımlamadan çalışılması durumunda, 

Minibüs Taşımacılığı 
Taksi Dolmuş Taşımacılığı 

Taksi Taşımacılığı 

Servis Taşımacılığı 
Otobüs Taşımacılığı 

10 Hizmet Kalite Puanı 

Kesintisi uygulanır. Otobüs 
taşımacılarına 100 indirimli 

İstanbulkart bedeli uygulanır. 

10 Hizmet Kalite Puanı Kesintisi 
uygulanır. 

(87) Aracın teknik muayenesinin yaptırılmaması durumunda, 

Minibüs Taşımacılığı 

Taksi Dolmuş Taşımacılığı 

Taksi Taşımacılığı 
Servis Taşımacılığı 

Otobüs Taşımacılığı 

10 Hizmet Kalite Puanı 

Kesintisi uygulanır. Otobüs 

taşımacılarına 200 indirimli 
İstanbulkart bedeli uygulanır ve 

servisten menedilir. 

- 

(88) Aracın yasal trafik muayenesinin yaptırılmaması durumunda, 

Minibüs Taşımacılığı 
Taksi Dolmuş Taşımacılığı 

Taksi Taşımacılığı 

Servis Taşımacılığı 
Otobüs Taşımacılığı 

10 Hizmet Kalite Puanı 
Kesintisi uygulanır. Otobüs 

taşımacılarına 200 indirimli 

İstanbulkart bedeli uygulanır ve 
servisten menedilir. 

- 

(89) Aracın periyodik bakımlarının yaptırılmaması durumunda, 

Minibüs Taşımacılığı 

Taksi Dolmuş Taşımacılığı 
Taksi Taşımacılığı 

Servis Taşımacılığı 

Otobüs Taşımacılığı 

10 Hizmet Kalite Puanı 

Kesintisi uygulanır. Otobüs 
taşımacılarına 200 indirimli 

İstanbulkart bedeli uygulanır ve 

servisten menedilir. 

5 Hizmet Kalite Puanı Kesintisi 

uygulanır. 

(90) 
Araçta mevzuata ve İdare teknik talimatnamelerine aykırı veya onaysız tadilat yaptırılması/Aracın 
teknik özelliklerinin, iç veya dış dizaynının değiştirilmesi durumunda, 

Minibüs Taşımacılığı 
Taksi Dolmuş Taşımacılığı 

Taksi Taşımacılığı 

Servis Taşımacılığı 
Otobüs Taşımacılığı 

10 Hizmet Kalite Puanı 
Kesintisi uygulanır. Otobüs 

taşımacılarına 200 indirimli 

İstanbulkart bedeli uygulanır ve 
servisten menedilir. 

- 

(91) Aracın iç temizliği ve dezenfekte işleminin yaptırılmaması durumunda, 

Minibüs Taşımacılığı 

Taksi Dolmuş Taşımacılığı 
Taksi Taşımacılığı 

Servis Taşımacılığı 

Otobüs Taşımacılığı 

15 Hizmet Kalite Puanı 

Kesintisi uygulanır. Otobüs 

taşımacılarına 100 indirimli 
İstanbulkart bedeli uygulanır. 

15 Hizmet Kalite Puanı Kesintisi 

uygulanır. 

(92) Aracın dış temizliği ve dezenfekte işleminin yaptırılmaması durumunda, 

Minibüs Taşımacılığı 
Taksi Dolmuş Taşımacılığı 

Taksi Taşımacılığı 

Servis Taşımacılığı 
Otobüs Taşımacılığı 

15 Hizmet Kalite Puanı 

Kesintisi uygulanır. Otobüs 
taşımacılarına 50 indirimli 

İstanbulkart bedeli uygulanır. 

15 Hizmet Kalite Puanı Kesintisi 
uygulanır. 
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(93) Araç koltuklarının kırık, yırtık veya standartlara aykırı olması durumunda, 

Minibüs Taşımacılığı 

Taksi Dolmuş Taşımacılığı 

Taksi Taşımacılığı 
Servis Taşımacılığı 

Otobüs Taşımacılığı 

10 Hizmet Kalite Puanı 

Kesintisi uygulanır. Otobüs 

taşımacılarına 100 indirimli 
İstanbulkart bedeli uygulanır ve 

servisten menedilir. 

Taşıt uygun hale getirilene 
kadar izin belgesi geçersiz 

sayılır 

- 

(94) 
Araçta yangın söndürme tüplerinin veya battaniyelerinin eksik ya da standartlara aykırı olması 
durumunda, 

Minibüs Taşımacılığı 
Taksi Dolmuş Taşımacılığı 

Taksi Taşımacılığı 

Servis Taşımacılığı 
Otobüs Taşımacılığı 

10 Hizmet Kalite Puanı 
Kesintisi uygulanır. Otobüs 

taşımacılarına 200 indirimli 

İstanbulkart bedeli uygulanır ve 
servisten menedilir. 

- 

(95) 
İlgili idare tarafından bildirilen bayrak, flama, afiş vb. uygulamalara aykırı hareket edilmesi 

durumunda, 

Minibüs Taşımacılığı 

Taksi Dolmuş Taşımacılığı 
Taksi Taşımacılığı 

Servis Taşımacılığı 

Otobüs Taşımacılığı 

10 Hizmet Kalite Puanı 

Kesintisi uygulanır. Otobüs 
taşımacılarına 100 indirimli 

İstanbulkart bedeli uygulanır ve 

servisten menedilir. 

5 Hizmet Kalite Puanı Kesintisi 

uygulanır. 

(96) 
İl Sağlık Müdürlüğü tarafından belirlenecek merkezlerde rastgele yapılacak taramalara ve Toplu 
Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü tarafından düzenlenen eğitimlere mazeretsiz olarak katılım 

sağlanmaması durumunda, 

Minibüs Taşımacılığı 

Taksi Dolmuş Taşımacılığı 
Taksi Taşımacılığı 

Servis Taşımacılığı 

Otobüs Taşımacılığı 

- 

İlgili taramaya ve eğitime 
katılıncaya kadar Toplu Taşıma 

Aracı Kullanım Belgesi ile 

verilen taşımacılık faaliyeti 
gerçekleştirme hakkı beklemeye 

alınır. 

(97) 
Taşıt içinde yolcudan para alınması/elektronik bilet kullanılan taşıtlarda nakit para alınması 

durumunda, 

Servis Taşımacılığı 

Otobüs Taşımacılığı 

10 Hizmet Kalite Puanı 

Kesintisi uygulanır. Otobüs 

taşımacılarına 500 indirimli 

İstanbulkart bedeli uygulanır. 

İlgili başvuru iptal edilerek 180 
gün boyunca başvurusu alınmaz. 

Ayrıca ilgili kişinin taşımacılıkla 

ilgili tüm belgeleri 180 gün 
boyunca beklemeye alınır. 2 

ihlalde ilgili Toplu Taşıma Aracı 

Kullanım Belgesi ile verilen 
taşımacılık faaliyeti 

gerçekleştirme hakkı geri alınır. 

(98) 

Toplu Ulaşım Denetim ve Yönetim Merkezi, Taksi Yönetim Merkezi, Denetim görevlilerinin görevini 

yapmasının ve ilgili cihazlara erişiminin engellenmesi/Toplu Ulaşım Denetim ve Yönetim ve Taksi 

Yönetim Merkezi sistemine tanımlanmamış, herhangi bir alet, kablo, uzantı takılması ve/veya sisteme 

dışarıdan müdahale edilmesi/Cihazların konumunun izinsiz şekilde değiştirilmesi durumunda, 

Minibüs Taşımacılığı 
Taksi Dolmuş Taşımacılığı 

Taksi Taşımacılığı 

50 Hizmet Kalite Puanı 

Kesintisi uygulanır. İhlal 
giderilinceye kadar ilgili izin 

belgesi beklemeye alınır. 2. 
Tekrar ve sonrası ilgili izin 

belgesi 7 gün süreyle 

beklemeye alınır. 
 

2022/12 sayılı UKOME 

gündeminde alınan kararlar 

kapsamında dönüşümden taksi 

plakası hakkı kazanan 

taşımacıların bizzat 
kendilerinin ya da şoförlerinin 

ihlali toplamda 3. kez tekrar 

etmesi durumunda dönüşümden 
elde edilen hakları geri alınır. 

 

50 Hizmet Kalite Puanı Kesintisi 
uygulanır. 2. Tekrar ve sonrası 

Toplu Taşıma Aracı Kullanım 

Belgesi ile verilen taşımacılık 

faaliyeti gerçekleştirme hakkı 7 

gün süreyle beklemeye alınır.  
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(99) 
Taşıtlarda Toplu Ulaşım Denetim ve Yönetim/Taksi Yönetim Merkeziyle uyumlanmış cihazların 
(tablet, araç takip, kamera sistemleri vb.) bulundurulmaması/ Taşıtlarda Toplu Ulaşım Denetim ve 

Yönetim ve Taksi Yönetim Merkezine üye olunmadan çalışılması durumunda, 

Minibüs Taşımacılığı 
Taksi Dolmuş Taşımacılığı 

Taksi Taşımacılığı 

Taşıtlarda Toplu Ulaşım 

Denetim ve Yönetim/Taksi 

Yönetim Merkeziyle 
uyumlanmış cihazlar 

bulundurulana ve üye olunana 

kadar ilgili İzin Belgesi 
beklemeye alınır ve 20 hizmet 

kalite puanı uygulanır. 

 
2022/12 sayılı UKOME 

gündeminde alınan kararlar 
kapsamında dönüşümden taksi 

plakası hakkı kazanan 

taşımacıların bizzat 
kendilerinin ya da şoförlerinin 

ihlali toplamda 3. kez tekrar 

etmesi durumunda dönüşümden 
elde edilen hakları geri alınır. 

 

- 

(100) Taşıtlarda emniyet kemeri bulundurulmaması ve çalışır konumda olmaması durumunda, 

Minibüs Taşımacılığı 

Taksi Dolmuş Taşımacılığı 
Taksi Taşımacılığı 

Servis Taşımacılığı 

10 Hizmet Kalite Puanı 
Kesintisi uygulanır. 

5 Hizmet Kalite Puanı Kesintisi 
uygulanır. 

(101) 

Taşıtın ön ve arka camlarının sağ üst köşelerine dışarıdan görülecek şekilde hat numaraları 
yazılmaması, Ön, arka camlarının sağ iç alt taraflarına şoförün görüşünü engellemeyecek ve dışarıdan 

görülecek şekilde 15x30 cm ebadında hat başlangıç ve bitiş bilgilerini içeren Dijital Gösterge, sağ yan 

cama 30x30 cm ebadında güzergâh bilgilerini içeren Dijital Gösterge (Kayan Yazı Panosu) 
konulmaması, 

Minibüs Taşımacılığı 
Taksi Dolmuş Taşımacılığı 

5 Hizmet Kalite Puanı Kesintisi 
uygulanır. 

5 Hizmet Kalite Puanı Kesintisi 
uygulanır. 

(102) 
Minibüs Geçici Çalışma Ruhsatnamesinde belirtilen hat numarası ve hat adının yazılı olduğu ışıklı 

tabela (şapka) minibüsün üstünde bulundurulmaması ve çalıştırılmaması durumunda, 
Minibüs Taşımacılığı 

5 Hizmet Kalite Puanı Kesintisi 

uygulanır. Otobüs 

taşımacılarına 200 indirimli 
İstanbulkart bedeli uygulanır. 

5 Hizmet Kalite Puanı Kesintisi 

uygulanır. 

(103) 
Karayolları Trafik Yönetmeliği 1 sayılı cetvelin (c) maddesinde Taksi Dolmuşlar-Taksiler için 

belirtilen niteliklerde ışıklı tabela (şapka) Taksi Dolmuşun/Taksinin üstünde bulundurulmaması ve 
çalıştırılmaması durumunda, 

Taksi Dolmuş Taşımacılığı 

Taksi Taşımacılığı 

5 Hizmet Kalite Puanı Kesintisi 

uygulanır. 

5 Hizmet Kalite Puanı Kesintisi 

uygulanır. 

(104) 
Bagaj boyutunu ve istiap haddini aşmayan uygun olan eşyadan ücret talep edilmesi veya bagajın kabul 

edilmemesi durumunda, 
Taksi Taşımacılığı 

10 Hizmet Kalite Puanı 

Kesintisi uygulanır. 

50 Hizmet Kalite Puanı Kesintisi 

uygulanır. 

(105) 

Köprü, otoyol ve otogar kullanımı hariç taksimetrede yazılı bedelin dışında ücret alınması/Köprü, 
otoyol ve otogar gibi yerlerden geçiş ücretinin olduğundan fazla alınması/Taksilerde yolcu ile beraber 

yapılan yolculukta yolcu tarafından ödenmesi gereken Köprü, otoyol ve otogar gibi yerlerden geçiş 

ücretinin dışında dönüş yolculukları için de ücret talep edilmesi durumunda, 

Taksi Taşımacılığı 
5 Hizmet Kalite Puanı Kesintisi 

uygulanır. 

50 Hizmet Kalite Puanı Kesintisi 

uygulanır. 

(106) 
Mesafe (kısa mesafe) ve/ya trafik yoğunluğu bahanesi ile yolcu çağrılarına cevap vermemek veya 

yolcunun gitmek istediği adrese başka yolu bilhassa istemediği müddetçe en kısa yoldan götürmemesi 

durumunda, 

Taksi Taşımacılığı 
5 Hizmet Kalite Puanı Kesintisi 

uygulanır. 
25 Hizmet Kalite Puanı Kesintisi 

uygulanır. 

(107) 

Taksimetre cihazları yolcu tarafından görülebilecek şekilde, taksi içerisinde monte edilmiş ve her 

zaman kullanılabilir durumda olmaması durumunda, 

Taksi Taşımacılığı 

10 Hizmet Kalite Puanı 
Kesintisi uygulanır. İhlal 

Giderilinceye Kadar Belge 

Beklemeye Alınır. 

25 Hizmet Kalite Puanı Kesintisi 

uygulanır. 

(108) Arızalı ve hatalı taksimetre ile taşımacılık yapılması durumunda, Taksi Taşımacılığı 

25 Hizmet Kalite Puanı 

Kesintisi uygulanır. Taksimetre 

muayenesi yaptırılana kadar 
izin belgesi beklemeye alınır. 

25 Hizmet Kalite Puanı Kesintisi 

uygulanır. 

(109) Taksimetrenin yolcunun bindiği noktadan itibaren açılmaması durumunda, Taksi Taşımacılığı 
5 Hizmet Kalite Puanı Kesintisi 

uygulanır. 

25 Hizmet Kalite Puanı Kesintisi 

uygulanır. 
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(110) 
Taşıtlarda görüntüyü değiştirecek seviyede renkli cam kullanımı veya camların üzerine renkli film 

tabakaları yapıştırılması durumunda, 

Minibüs Taşımacılığı 

Taksi Dolmuş Taşımacılığı 

Taksi Taşımacılığı 
Servis Taşımacılığı 

1. ihlalde ihtar verilir. 2. ve 

sonrası ihlallerde, Taşıt uygun 

hale getirilene kadar ilgili izin 
belgesi geçersiz sayılır. 

- 

(111) 
Taksilerin tavanı ve her iki ön kapısına yazılacak plaka numaraları, UKOME Kararı ile belirlenen 

kriterler doğrultusunda olmaması durumunda, 
Taksi Taşımacılığı 

10 Hizmet Kalite Puanı 

Kesintisi uygulanır. 

10 Hizmet Kalite Puanı Kesintisi 

uygulanır. 

(112) Tüzel kişinin tahdit kapsamındaki işlerde, tahditli olmayan araçla taşımacılık yapması durumunda, Servis Taşımacılığı 

İlk ihlalde ihtar verilir. İkinci 
ihlalde 7 gün tüzel kişinin ilgili 

projedeki öz mal araçlarına ait 

izin belgeleri beklemeye alınır. 
Üçüncü ve daha fazla ihlalde 

10 gün süreyle tüzel kişinin 
yetki belgesi beklemeye alınır. 

- 

(113) 
Taksilerde; toplamda 0,5 m² yi aşmayan taksi durağı bilgileri haricinde, özel yazı, şekil ve sembol 

bulundurulması durumunda (Reklâm İzin Belgesi alanlar hariç). 
Taksi Taşımacılığı 

15 Hizmet Kalite Puanı 

Kesintisi uygulanır. 

15 Hizmet Kalite Puanı Kesintisi 

uygulanır. 

(114) 
Elektronik Ulaşım Yönetim Lisansı almamış olan gerçek veya tüzel kişilerce işletilen mobil-web 
uygulamasına/çağrı merkezlerine üye olunması durumunda, 

Taksi Taşımacılığı 

İhtar verilir. 2. Tekrar 

durumunda 10 Hizmet Kalite 

Puanı Kesintisi uygulanır.3. 
tekrar ve sonrası tekrar 

durumunda ilgili izin belgesi 3 

gün süreyle beklemeye alınır. 

İhtar verilir. 2. Tekrar durumunda 

50 Hizmet Kalite Puanı Kesintisi 

uygulanır.3. tekrar ve sonrası 

tekrar durumunda Toplu Taşıma 
Aracı Kullanım Belgesi ile 

verilen taşımacılık faaliyeti 

gerçekleştirme hakkı 30 gün 
süreyle beklemeye alınır. 

(115) İBB Denetim ve Yönetim Merkezinin belirtiği yere zamanında gelinmemesi durumunda, 

Minibüs Taşımacılığı 
Taksi Dolmuş Taşımacılığı 

Taksi Taşımacılığı 

Servis Taşımacılığı 

İhlal Giderilinceye Kadar ilgili 

izin Belgesi Beklemeye Alınır.  

İhlal Giderilinceye Kadar Toplu 

Taşıma Aracı Kullanım Belgesi 

ile verilen taşımacılık faaliyeti 
gerçekleştirme hakkı beklemeye 

alınır. 

(116) 
Taksi Yönetim Merkezi Sistemi Toplu Ulaşım Denetim ve Yönetim Merkezi kapsamında Panik 

butonuna gereksiz basılması durumunda, 
Taksi Taşımacılığı 

İhtar verilir. 2. Tekrar ve 

sonrası tekrar durumunda 5 

Hizmet Kalite Puanı Kesintisi 

uygulanır. 

İhtar verilir. 2. Tekrar ve sonrası 

tekrar durumunda 10 Hizmet 
Kalite Puanı Kesintisi uygulanır. 

(117) Araç içinde bulunan kameraların görüntü almalarının engellenmesi durumunda, 

Minibüs Taşımacılığı 

Taksi Dolmuş Taşımacılığı 

Taksi Taşımacılığı 
Servis Taşımacılığı 

Engel ortadan kaldırılana kadar 
belge beklemeye alınır. 2. 

Tekrar durumunda 50 Hizmet 
Kalite Puanı Kesintisi 

uygulanır.3. tekrar ve sonrası 

tekrar durumunda ilgili izin 
belgesi 3 gün süreyle 

beklemeye alınır. 

 
2022/12 sayılı UKOME 

gündeminde alınan kararlar 

kapsamında dönüşümden taksi 
plakası hakkı kazanan 

taşımacıların bizzat 

kendilerinin ya da şoförlerinin 
ihlali toplamda 3. kez tekrar 

etmesi durumunda dönüşümden 

elde edilen hakları geri alınır. 
 

50 Hizmet Kalite Puanı Kesintisi 

uygulanır.2. tekrar ve sonrası 

tekrar durumunda Toplu Taşıma 
Aracı Kullanım Belgesi ile 

verilen taşımacılık faaliyeti 

gerçekleştirme hakkı 30 gün 
süreyle beklemeye alınır. 
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(118) 
Taksi Yönetim Merkezi Sistemi/Toplu Ulaşım Denetim ve Yönetim Merkezi sistemine giriş 

yapılmadan taşımacılık yapılması ve bir başka şoförün bilgileri ile sisteme girilmesi durumunda,  
Taksi Taşımacılığı 

İhtar verilir. 2. Tekrar 

durumunda 10 Hizmet Kalite 
Puanı Kesintisi uygulanır. 3. 

tekrar ve sonrası tekrar 

durumunda ilgili izin belgesi 3 
gün süreyle beklemeye alınır. 

İhtar verilir. 2. Tekrar durumunda 

50 Hizmet Kalite Puanı Kesintisi 

uygulanır.3. tekrar ve sonrası 
tekrar durumunda Toplu Taşıma 

Aracı Kullanım Belgesi ile 

verilen taşımacılık faaliyeti 
gerçekleştirme hakkı 30 gün 

süreyle beklemeye alınır. 

(119) 

Taksi Yönetim Merkezi Sistemi/Toplu Ulaşım Denetim ve Yönetim Merkeziyle uyumlu olmayan 
taksimetre kullanılması veya taksimetre cihazının Taksi Yönetim Merkezi cihazını engellemesi 

durumunda,  

Taksi Taşımacılığı 

İhtar verilir. İhlal giderilinceye 

kadar ilgili izin belgesi 
beklemeye alınır. 2. Tekrar 

durumunda 10 Hizmet Kalite 

Puanı Kesintisi uygulanır.3. 
tekrar ve sonrası tekrar 

durumunda ilgili izin belgesi 3 

gün süreyle beklemeye alınır. 

25 Hizmet Kalite Puanı Kesintisi 
uygulanır. 2. Tekrar durumunda 

50 Hizmet Kalite Puanı Kesintisi 

uygulanır.3. tekrar ve sonrası 
tekrar durumunda Toplu Taşıma 

Aracı Kullanım Belgesi ile 

verilen taşımacılık faaliyeti 
gerçekleştirme hakkı 30 gün 

süreyle beklemeye alınır. 

(120) Taksimetre cihazına taşımacılık faaliyeti esnasında şoför tarafından müdahale edilmesi durumunda,  Taksi Taşımacılığı 

İhtar verilir. İhlal giderilinceye 

kadar ilgili izin belgesi 
beklemeye alınır. 

50 Hizmet Kalite Puanı Kesintisi 
uygulanır.3. tekrar ve sonrası 

tekrar durumunda Toplu Taşıma 

Aracı Kullanım Belgesi ile 
verilen taşımacılık faaliyeti 

gerçekleştirme hakkı 30 gün 

süreyle beklemeye alınır. 

(121) 
Durakta çalışan taksilerin, isminin, logosunun ve durak iletişim bilgilerini gösteren bilgi bandının 
belirtilen standartlara uygun olmaması durumunda, 

Taksi Taşımacılığı 

İhtar verilir. 2. Tekrar 

durumunda 10 Hizmet Kalite 

Puanı Kesintisi uygulanır.3. 
tekrar ve sonrası tekrar 

durumunda ilgili izin belgesi 3 

gün süreyle beklemeye alınır. 

İhtar verilir. 2. Tekrar durumunda 
10 Hizmet Kalite Puanı Kesintisi 

uygulanır.3. tekrar ve sonrası 

tekrar durumunda Toplu Taşıma 
Aracı Kullanım Belgesi ile 

verilen taşımacılık faaliyeti 

gerçekleştirme hakkı 30 gün 
süreyle beklemeye alınır. 

(122) 
Taksi Yönetim Merkezi’nden/Elektronik Ulaşım Lisansı sahibi bir uygulamadan gelen yolcu 
çağrılarına mazeretsiz şekilde günde 5’ten fazla cevap verilmemesi durumunda,  

Taksi Taşımacılığı 

İhtar verilir. 2. Tekrar ve 

sonrası tekrar durumunda 10 
Hizmet Kalite Puanı Kesintisi 

uygulanır. 

İhtar verilir. 2. Tekrar ve sonrası 

tekrar durumunda 20 Hizmet 

Kalite Puanı Kesintisi uygulanır. 

(123) 
Taksi Yönetim Merkezi’nden/Elektronik Ulaşım Lisansı sahibi bir uygulamadan gelen çağrının 

olumlu cevaplanmasına rağmen çağrıya gidilmemesi, sonradan iptal edilmesi ve bir başka yolcu 
alınması durumunda, 

Taksi Taşımacılığı 

İhtar verilir. 2. Tekrar ve 
sonrası tekrar durumunda 5 

Hizmet Kalite Puanı Kesintisi 

uygulanır. 

İhtar verilir. 2. Tekrar ve sonrası 

tekrar durumunda 20 Hizmet 
Kalite Puanı Kesintisi uygulanır. 

(124) 
Taksi Yönetim Merkezi Sistemi/Elektronik Ulaşım Lisansı sahibi bir uygulama kapsamında yolculuk 

başında kabul edilen ödeme seçeneğinin yolculuk sırasında veya sonrasında kabul edilmemesi ya da 

yolcu rızası dışında değiştirilmesi durumunda, 

Taksi Taşımacılığı 

İhtar verilir. 2. Tekrar ve 

sonrası tekrar durumunda 10 
Hizmet Kalite Puanı Kesintisi 

uygulanır. 

İhtar verilir. 2. Tekrar durumunda 
50 Hizmet Kalite Puanı Kesintisi 

uygulanır.3. tekrar ve sonrası 

tekrar durumunda Toplu Taşıma 
Aracı Kullanım Belgesi ile 

verilen taşımacılık faaliyeti 

gerçekleştirme hakkı 30 gün 
süreyle beklemeye alınır. 

(125) 
Elektronik Ulaşım Yönetimi Lisansı Sahibi tüzel kişinin, şirket merkezinin/şubesinin İstanbul’dan 

taşınması, tasfiye olması ve unvanının değişmesi durumlarında, 
Taksi Taşımacılığı 

Toplu Ulaşım Denetim 

Komisyonunun 
değerlendirmesi ve 

onaylamasına müteakip 

Elektronik Ulaşım Yönetimi 
Lisansı iptal edilir. 

- 
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(126) 
Elektronik Ulaşım Yönetimi Lisansı Sahibi 500 adet ve üzeri taşımacı üyeliği olan gerçek veya tüzel 

kişilerin, taşımacı ve yolculara 7/24 sabit telefon numarası üzerinden hizmet verecek şekilde müşteri 

hizmetleri bulundurmaması durumunda, 

Taksi Taşımacılığı 

Toplu Ulaşım Denetim 

Komisyonunun 

değerlendirmesi ve 
onaylamasına müteakip 5000 X 

Sarı Taksi Açılış Ücreti Bedeli 

ceza uygulanır, söz konusu 
ihlal konusu giderilene kadar 

Elektronik Ulaşım Yönetimi 

Lisansı beklemeye alınır. 

- 

(127) 
Elektronik Ulaşım Yönetimi Lisansı Sahibi tarafından Elektronik Ulaşım Yönetimi Lisansının 
vizelenmemesi durumunda, 

Taksi Taşımacılığı 

Toplu Ulaşım Denetim 

Komisyonunun 

değerlendirmesi ve 
onaylamasına müteakip 5000 X 

Sarı Taksi Açılış Ücreti Bedeli 

ceza uygulanır, söz konusu 
ihlal konusu giderilene kadar 

Elektronik Ulaşım Yönetimi 

Lisansı beklemeye alınır. 

- 

(128) 
Elektronik Ulaşım Yönetimi Lisansı sahibi gerçek veya tüzel kişiler ile taksi taşımacılığı kapsamında 

sisteme üye olacak taşımacı ve şoförlere ilişkin İBB’ye verilen gizlilik taahhütnamesine uyulmaması 

durumunda, 

Taksi Taşımacılığı 

Toplu Ulaşım Denetim 

Komisyonunun 

değerlendirmesi ve 
onaylamasına müteakip 5000 X 

Sarı Taksi Açılış Ücreti Bedeli 

ceza uygulanır, söz konusu 
ihlal konusu giderilene kadar 

Elektronik Ulaşım Yönetimi 

Lisansı beklemeye alınır. 

- 

(129) 
Elektronik Ulaşım Yönetimi Lisansı Sahibi tarafından İBB Toplu Ulaşım Müdürlüğü çevrimiçi 

uygulamalar üzerinden çevrimiçi kimlik doğrulaması yapılmamış taşımacılar ve şoförler çalıştırılması 

durumunda, 

Taksi Taşımacılığı 

Toplu Ulaşım Denetim 
Komisyonunun 

değerlendirmesi ve 

onaylamasına müteakip 
Elektronik Ulaşım Yönetimi 

Lisansı iptal edilir. 

- 

(130) 
Elektronik Ulaşım Yönetimi Lisansı Sahibi Tüzel kişilerin ISO 9001 (Kalite Yönetim Sistemi), ISO 

27001 (Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi) belgelerinin süresi dolduğunda yenilenmemesi durumunda, 
Taksi Taşımacılığı 

Toplu Ulaşım Denetim 
Komisyonunun 

değerlendirmesi ve 

onaylamasına müteakip 3000 X 
Sarı Taksi Açılış Ücreti Bedeli 

ceza uygulanır, söz konusu 

ihlal konusu giderilene kadar 
Elektronik Ulaşım Yönetimi 

Lisansı beklemeye alınır. 

- 

(131) 
Elektronik Ulaşım Yönetimi Lisansı sahibi gerçek veya tüzel kişiler tarafından, kendi sistemleri 
üzerinde yapılan seyahatlerle ilgili, anlık veya periyodik olarak istenilen bilgilerin İstanbul 

Büyükşehir Belediyesi ile paylaşılmaması durumunda, 

Taksi Taşımacılığı 

Toplu Ulaşım Denetim 

Komisyonunun 

değerlendirmesi ve 

onaylamasına müteakip 5000 X 
Sarı Taksi Açılış Ücreti Bedeli 

ceza uygulanır, söz konusu 

ihlal konusu giderilene kadar 
Elektronik Ulaşım Yönetimi 

Lisansı beklemeye alınır. 2. 

Tekrar ve sonrası ihlalinde 
Elektronik Ulaşım Yönetimi 

Lisansı iptal edilir. 

- 
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(132) 
Elektronik Ulaşım Yönetimi Lisansı sahibi ile taşımacılar arasında yapılacak sözleşme örneklerinin 
Toplu Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğüne bildirilmemesi durumunda, 

Taksi Taşımacılığı 

Toplu Ulaşım Denetim 

Komisyonunun 

değerlendirmesi ve 
onaylamasına müteakip 5000 X 

Sarı Taksi Açılış Ücreti Bedeli 

ceza uygulanır, söz konusu 
ihlal konusu giderilene kadar 

Elektronik Ulaşım Yönetimi 

Lisansı beklemeye alınır. 

- 

(133) 
Elektronik Ulaşım Yönetimi Lisansı kapsamında takılması düşünülen cihazların (Tablet Taksimetre 

vb.) araç içi montajından önce İstanbul Büyükşehir Belediyesinden araç içi montaj yeri ve cihazlar 

için uygunluk görüş alınmaması durumunda, 

Taksi Taşımacılığı 

Toplu Ulaşım Denetim 

Komisyonunun 

değerlendirmesi ve 
onaylamasına müteakip 5000 X 

Sarı Taksi Açılış Ücreti Bedeli 

ceza uygulanır, söz konusu 
ihlal konusu giderilene kadar 

Elektronik Ulaşım Yönetimi 

Lisansı beklemeye alınır. 

- 

(134) 
Taşımacı; çalıştırdığı şoförün veya varsa Rehber Personelin her türlü kanuni sorumlulukları, sigorta ve 

benzeri yükümlülüklerini yerine getirmemesi durumunda, 

Minibüs Taşımacılığı 
Taksi Dolmuş Taşımacılığı 

Taksi Taşımacılığı 

Servis Taşımacılığı 

25 Hizmet Kalite Puanı 

Kesintisi uygulanır. 

 
2022/12 sayılı UKOME 

gündeminde alınan kararlar 

kapsamında dönüşümden taksi 
plakası hakkı kazanan 

taşımacıların bizzat 

kendilerinin ya da şoförlerinin 
ihlali toplamda 3. kez tekrar 

etmesi durumunda dönüşümden 

elde edilen hakları geri alınır. 

 

 

- 

(135) 

Okul öncesi eğitim, ilkokul ve ortaokul öğrencilerini taşıyan öğrenci servis araçlarında, rehber 

personelin bulundurulmaması/çalıştırılmaması durumunda, 
Servis Taşımacılığı 

50 Hizmet Kalite Puanı 

Kesintisi uygulanır. İhlal 
Giderilinceye kadar ilgili İzin 

Belgesi Beklemeye alınır. 
 

10 Hizmet Kalite Puanı Kesintisi 

uygulanır. 

(136) 
Taşımacılık faaliyeti kapsamında sözleşmeli taşımacı kullanılması durumunda, taşımacı ile sözleşmeli 

taşımacı arasında yapılacak sözleşme şartlarına uygun olarak ödemelerin düzenli yapılmaması 
durumunda, 

Servis Taşımacılığı 

İhtar verilir. 2.Tekrar 

durumunda; Taşımacının yetki 

belgesine ait grubu 7 gün arası 
süreyle bir alt gruba düşürülür. 

2.tekrar ve sonrası tekrarda 

grubu 15 gün süreyle bir alt 
gruba düşürülür. 

 

- 

(137) 
Taşımacının, alt taşımacıdan kurum ve/ya kuruluş ile yaptığı taşımacılık sözleşmesi kapsamı dışında 

(Akaryakıt Kartı, Trafik Sigortası, Kasko, Kravat, Gömlek, Lastik vesaire alımı ile ilgili tedarik adresi 
bazında zorlama ve yönlendirme gibi) yaptırımlar istemesi durumunda, 

Servis Taşımacılığı 

İhtar verilir. 2.Tekrar 

durumunda; Taşımacının yetki 
belgesine ait grubu 7 gün arası 

süreyle bir alt gruba düşürülür. 
2.tekrar ve sonrası tekrarda 

grubu 15 gün süreyle bir alt 

gruba düşürülür. 

- 
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(138) 

Aynı okuldan gelen öğrenci taleplerinin (Devlet okullarında kayıt bölgesi içerisinde olması kaydıyla) 

güzergâh kısıtı (yoğun trafik bahanesi, taşıma süresinin uzaması ve benzeri nedenler) nedeniyle 

karşılanmak istenmemesi durumunda, 
 
 

Servis Taşımacılığı 

1. İhlalde ihtar verilir. 3 gün 

içinde ihlalin giderilmemesi 

durumunda ihlal giderilene 
kadar ilgili izin belgesi 

beklemeye alınır. 2. tekrar ve 

sonrasında 15 gün süre ile ilgili 
izin belgesi beklemeye alınır. 

İhlal giderilmediği takdirde 

ihlal giderilinceye kadar ilgili 
izin belgesi beklemeye alınır. 

20 Hizmet Kalite Puanı Kesintisi 

uygulanır. 

(139) 
Taşımacılık faaliyeti kapsamında; taşımacı ile sözleşmeli taşımacı arasında yapılacak sözleşme 
şartlarına uygun davranılmaması, Yönerge ve UKOME Kararlarına aykırı sözleşme yapılması 

durumunda, 

Servis Taşımacılığı 

İhtar verilir. 2.Tekrar 

durumunda; Taşımacının yetki 
belgesine ait grubu 7 gün arası 

süreyle bir alt gruba düşürülür. 

2.tekrar ve sonrası tekrarda 
grubu 15 gün süreyle bir alt 

gruba düşürülür. 

 

- 

(140) 

 

Öğrenci velilerinden UKOME tarafından belirlenen ücret tarifesi dışı ücret talep edilmesi durumunda, 
Servis Taşımacılığı 

1. İhlalde ihtar verilir. 7 gün 

içinde ihlalin giderilmemesi 

durumunda ihlal giderilene 
kadar ilgili izin belgesi 

beklemeye alınır. 2. tekrar ve 

sonrasında 20 gün süre ile ilgili 
izin belgesi beklemeye alınır. 

İhlal giderilmediği takdirde 

ihlal giderilinceye kadar ilgili 
izin belgesi beklemeye alınır. 

Sözleşme öncesi (teklif 

aşamasında) taşıma yapılacak 

aracın veliye bildirilmemesi 

durumunda ise ilgili 

gerçek/tüzel kişinin 
uygunsuzluk giderilinceye 

kadar aynı okuldaki tüm 

güzergâh Belgeleri beklemeye 
alınır. 

- 

(141) 

Taşımacılık faaliyeti kapsamında; taşımacı ile taşınan kişi (öğrenci velisi vb. kişi)/kurum/kuruluş 
arasında yapılacak sözleşme şartlarına uygun davranılmaması, Yönerge ve UKOME Kararlarına aykırı 

sözleşme yapılması durumunda, 

Servis Taşımacılığı 

1. İhlalde ihtar verilir. 7 gün 

içinde ihlalin giderilmemesi 
durumunda ihlal giderilene 

kadar ilgili izin belgesi 

beklemeye alınır. 2. tekrar ve 
sonrasında 7 gün süreyle ilgili 

izin belgesi beklemeye alınır. 

İhlal giderilmediği takdirde 
ihlal giderilinceye kadar ilgili 

izin belgesi beklemeye alınır. 

Taşıma yapılacak aracın veliye 
bildirilmemesi durumunda ise 

ilgili gerçek/tüzel kişinin 

uygunsuzluk giderilinceye 
kadar aynı okuldaki tüm 

güzergâh Belgeleri beklemeye 

alınır. 

- 



30.11.2022 Tarih ve 2022/12-19.B ve C Sayılı UKOME Kararı EK-2 

23.02.2022 Tarih ve 2022/2-8 Sayılı UKOME Kararı EK-1 Hizmet Kalite Kesintisi Değerlendirme Cetveli 

Sayfa 20 / 24 

 

(142) 
Çevrenin kirletilmesi, dikkatsiz araç kullanılarak yayaların korkutulması ya da yayalara rahatsızlık 

verecek (su sıçratılması vb.) şekilde araç kullanılması durumunda, 

Minibüs Taşımacılığı 

Taksi Dolmuş Taşımacılığı 

Taksi Taşımacılığı 
Servis Taşımacılığı 

Otobüs Taşımacılığı 

5 Hizmet Kalite Puanı Kesintisi 

uygulanır. 

20 Hizmet Kalite Puanı Kesintisi 

uygulanır. 

(143) 
Taşıma faaliyeti konusu/Sahip olunan belgenin amacı dışında başka bir taşımacılık faaliyetinde 
bulunulması durumunda, * 

Minibüs Taşımacılığı 
Taksi Dolmuş Taşımacılığı 

Taksi Taşımacılığı 

Servis Taşımacılığı 
Otobüs Taşımacılığı 

1. ihlalde; 60 gün boyunca ilgili 
belge beklemeye alınarak süre 

boyunca ilgili belge türünde 

yeni bir belge düzenlenmez. 
Otobüs taşımacılarına 400 

indirimli İstanbulkart bedeli 

uygulanır. 
2. ve sonrası ihlallerde ilgili 

belge türüne ait tüm belgeler 

iptal edilerek 2 yıl boyunca 
herhangi bir taşımacılık türüne 

ait belge düzenlenmez. 

 
2022/12 sayılı UKOME 

gündeminde alınan kararlar 

kapsamında dönüşümden taksi 
plakası hakkı kazanan 

taşımacıların bizzat 

kendilerinin ya da şoförlerinin 
ihlali toplamda 3. kez tekrar 

etmesi durumunda dönüşümden 

elde edilen hakları geri alınır. 
 

1. ihlalde Toplu Taşıma Aracı 
Kullanım Belgesi ile verilen 

taşımacılık faaliyeti 

gerçekleştirme hakkı 180 gün 
süreyle beklemeye alınır. 

2.ihlalde Toplu Taşıma Aracı 

Kullanım Belgesi ile verilen 
taşımacılık faaliyeti 

gerçekleştirme hakkı 2 yıl 

boyunca beklemeye alınır. 
3.ihlalde şoföre bir daha Toplu 

Taşıma Aracı Kullanım Belgesi 

düzenlenmeyeceğinden 
taşımacılık faaliyeti 

gerçekleştirme hakkı da son 

bulur.  

(144) 

Çalışma Ruhsatı, Güzergâh İzin Belgesi, Toplu Taşıma Aracı Kullanım Belgesi ve benzeri 
başvurularında gerçeğe aykırı/yanıltıcı/sahte belge yüklenmesi/ulusal ve/veya sosyal medya aracılığı 

ile kamuoyunun yanıltılması ve manipüle edilmesi/İl Sağlık Müdürlüğü tarafından yapılan testlerde 

usulsüzlük yapıldığının tespit edilmesi durumunda, 

Minibüs Taşımacılığı 

Taksi Dolmuş Taşımacılığı 

Taksi Taşımacılığı 
Servis Taşımacılığı 

Otobüs Taşımacılığı 

İlgili başvuru iptal edilerek 180 

gün boyunca başvurusu 

alınmaz. Ayrıca ilgili kişinin 

taşımacılıkla ilgili tüm belgeleri 

180 gün boyunca beklemeye 
alınır. Otobüs taşımacılarına 

1000 indirimli İstanbulkart 

bedeli uygulanır ve servisten 
menedilir. 

 

2022/12 sayılı UKOME 
gündeminde alınan kararlar 

kapsamında dönüşümden taksi 

plakası hakkı kazanan 
taşımacıların bizzat 

kendilerinin ya da şoförlerinin 

ihlali toplamda 3. kez tekrar 
etmesi durumunda dönüşümden 

elde edilen hakları geri alınır. 

 
 

İlgili başvuru iptal edilerek 180 

gün boyunca başvurusu alınmaz. 
Ayrıca ilgili kişinin taşımacılıkla 

ilgili tüm belgeleri 180 gün 

boyunca beklemeye alınır. 2 
ihlalde ilgili Toplu Taşıma Aracı 

Kullanım Belgesi ile verilen 

taşımacılık faaliyeti 
gerçekleştirme hakkı geri alınır. 

(145) E-TUHİM Sisteminde girilen bilgilerin yanlış veya eksik beyan edilmesi durumunda, 

Minibüs Taşımacılığı 

Taksi Dolmuş Taşımacılığı 

Taksi Taşımacılığı 
Servis Taşımacılığı 

Bilgiler doğrulanıncaya kadar 

ilgili izin belgesi beklemeye 
alınır. 

 

 

Bilgiler doğrulanıncaya kadar 

Toplu Taşıma Aracı Kullanım 
Belgesi ile verilen taşımacılık 

faaliyeti gerçekleştirme hakkı 

beklemeye alınır. 
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(146) 

Toplu Ulaşım Denetim ve Yönetim Merkezi ile Taksi Yönetim Merkezi kapsamında montaj için 

randevu alınıp gelinmemesi durumunda, 

Minibüs Taşımacılığı 
Taksi Dolmuş Taşımacılığı 

Taksi Taşımacılığı 

Servis Taşımacılığı 

1. İhlalde ihtar verilir. 3 gün 

içerisinde ihlalin giderilmemesi 

durumunda ihlal giderilene 
kadar ilgili izin belgesi 

beklemeye alınır. 

20 Hizmet Kalite Puanı Kesintisi 

Uygulanır. 

(147) 

Bakım ve arıza gidermek için Toplu Ulaşım Denetim ve Yönetim Merkezi ile Taksi Yönetim Merkezi 

montaj alanına çağrılmasına rağmen gelinmemesi durumunda, 

Minibüs Taşımacılığı 
Taksi Dolmuş Taşımacılığı 

Taksi Taşımacılığı 

Servis Taşımacılığı 

Montaj randevusuna gelene 

kadar ilgili izin belgeleri 
beklemeye alınır. 

20 Hizmet Kalite Puanı Kesintisi 

Uygulanır. 

(148) 

Öğrencilerin can güvenliğini tehlikeye sokacak şekilde servis işletmeciliği yapılması (Aracı 
kilitleyerek öğrencileri araçta tek başlarına bırakmak, Öğrencileri araç içinde unutmak vb.) 

durumunda, 

Servis Taşımacılığı 

1.ihlalde 1 yıl süre ile ilgili 
araca ait taşıt kartı beklemeye 

alınır. 2 ihlalde ilgili araca ait 
taşıt kartı iptal edilir 

Toplu Taşıma Aracı Kullanım 
Belgesi ile verilen taşımacılık 

faaliyeti gerçekleştirme hakkı 
geri alınır. 

(149) 
Taksimetrede yazılı bedelin Elektronik Ulaşım Yönetim Lisansı sahibi bir uygulamanın kullanımında 

kasten değiştirilmesi durumunda, 
Taksi Taşımacılığı - 

25 Hizmet Kalite Puanı Kesintisi 

Uygulanır. 

(150) Şehrin Turizm imajını zedeleyecek faaliyette bulunulması ve yolcu seçilmesi durumunda, 

Minibüs Taşımacılığı 
Taksi Dolmuş Taşımacılığı 

Taksi Taşımacılığı 

Servis Taşımacılığı 

10 gün boyunca ilgili izin 

belgesi beklemeye alınır. 

 

2022/12 sayılı UKOME 
gündeminde alınan kararlar 

kapsamında dönüşümden taksi 

plakası hakkı kazanan 
taşımacıların bizzat 

kendilerinin ya da şoförlerinin 

ihlali toplamda 3. kez tekrar 
etmesi durumunda dönüşümden 

elde edilen hakları geri alınır. 

 

1. ihlalde 20 gün süre ile Toplu 

Taşıma Aracı Kullanım Belgesi 

ile verilen taşımacılık faaliyeti 
gerçekleştirme hakkı beklemeye 

alınır. 2 ihlalde ilgili Toplu 

Taşıma Aracı Kullanım Belgesi 
ile verilen taşımacılık faaliyeti 

gerçekleştirme hakkı geri alınır. 

(151) 

Denetimden kaçılması durumunda, 

 

Minibüs Taşımacılığı 

Taksi Dolmuş Taşımacılığı 
Taksi Taşımacılığı 

Servis Taşımacılığı 

Otobüs Taşımacılığı 

Denetim birimine-noktasına 

gelene kadar ilgili izin belgesi 

beklemeye alınır. 2. Tekrar ve 

sonrasında ilgili izin belgesi 
beklemeye alınarak denetim 

birimine-noktasına gelinse dahi 

7 gün süre ile ilgili izin belgesi 
beklemeye alınır. 

 
2022/12 sayılı UKOME 

gündeminde alınan kararlar 

kapsamında dönüşümden taksi 
plakası hakkı kazanan 

taşımacıların bizzat 

kendilerinin ya da şoförlerinin 

ihlali toplamda 3. kez tekrar 

etmesi durumunda dönüşümden 

elde edilen hakları geri alınır. 
 

Denetim birimine-noktasına 

gelene kadar ilgili Toplu Taşıma 
Aracı Kullanım Belgesi 

beklemeye alınır. 2. Tekrar ve 

sonrasında ilgili Toplu Taşıma 
Aracı Kullanım Belgesi ile 

verilen taşımacılık faaliyeti 
gerçekleştirme hakkı beklemeye 

alınarak denetim birimine-

noktasına gelinse dahi 7 gün süre 
ile ilgili Toplu Taşıma Aracı 

Kullanım Belgesi ile verilen 

taşımacılık faaliyeti 

gerçekleştirme hakkı beklemeye 

alınır. 

(152) 

Karayolları Trafik Yönetmeliğince veya UKOME Kararıyla belirlenen koltuk sayısından fazla yolcu 
taşınması durumunda 

 

Minibüs Taşımacılığı 

Taksi Dolmuş Taşımacılığı 
Taksi Taşımacılığı 

Servis Taşımacılığı 

Otobüs Taşımacılığı 

20 Hizmet Kalite Puanı 

Kesintisi uygulanır. Otobüs 

taşımacılarına 200 indirimli 
İstanbulkart bedeli uygulanır. 

Taşıt uygun hale getirilene 

kadar izin belgesi geçersiz 
sayılır/servisten menedilir. 

20 Hizmet Kalite Puanı Kesintisi 

Uygulanır. 

(153) Umuma açık taksi duraklarında sıra beklenilmemesi, düzenin bozulması durumunda, Taksi Taşımacılığı - 
35 Hizmet Kalite Puanı Kesintisi 

Uygulanır. 
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(154) 

Taşımacılık faaliyeti esnasında bitki ve hayvanlara zarar verilmesi veya ölümlerine neden olunması 

durumunda, 

Minibüs Taşımacılığı 

Taksi Dolmuş Taşımacılığı 

Taksi Taşımacılığı 
Servis Taşımacılığı 

Otobüs Taşımacılığı 

10 Hizmet Kalite Puanı 

Kesintisi Uygulanır. 

50 Hizmet Kalite Puanı Kesintisi 

Uygulanır. 

(155) Servis aracı içinde öğrencilere şoför ya da rehber personel tarafından hakaret edilmesi durumunda, Servis Taşımacılığı 
20 Hizmet Kalite Puanı 

Kesintisi Uygulanır. 
50 Hizmet Kalite Puanı Kesintisi 

Uygulanır. 

(156) Servis aracı içinde öğrencilere şoför ya da rehber personel tarafından şiddet uygulanması durumunda, Servis Taşımacılığı 
50 Hizmet Kalite Puanı 

Kesintisi uygulanır. 

1.ihlalde Toplu Taşıma Aracı 

Kullanım Belgesi ile verilen 

taşımacılık faaliyeti 
gerçekleştirme hakkı 90 gün süre 

ile beklemeye alınır. 2. İhlalde 
Toplu Taşıma Aracı Kullanım 

Belgesi ile verilen taşımacılık 

faaliyeti gerçekleştirme hakkı 
geri alınır. 

(157) 

Sürücü belgesine sahip olmayan veya sürücü belgesi herhangi bir sebeple geri alınan şoför 

çalıştırması/şoförün çalışması durumunda, 

Minibüs Taşımacılığı 

Taksi Dolmuş Taşımacılığı 

Taksi Taşımacılığı 
Servis Taşımacılığı 

Otobüs Taşımacılığı 

İlk ihlalde 10 gün, ikinci ihlalde 

15 gün ve sonrası ihlalde 30 

gün süre ile ilgili İzin Belgesi 
beklemeye alınır. Otobüs 

taşımacılarına 1000 indirimli 

İstanbulkart bedeli uygulanır. 
 

2022/12 sayılı UKOME 

gündeminde alınan kararlar 
kapsamında dönüşümden taksi 

plakası hakkı kazanan 

taşımacıların bizzat 
kendilerinin ya da şoförlerinin 

ihlali toplamda 3. kez tekrar 

etmesi durumunda dönüşümden 
elde edilen hakları geri alınır. 

 

50 Hizmet Kalite Puanı Kesintisi 

uygulanır. 

(158) 
Çalışma Ruhsatı, Güzergâh İzin Belgesi, Toplu Taşıma Aracı Kullanım Belgesi ve benzeri 

başvurularında mükerrer belgenin birden fazla müracaat için yanıltıcı şekilde yüklenmesi durumunda, 

Minibüs Taşımacılığı 

Taksi Dolmuş Taşımacılığı 
Taksi Taşımacılığı 

Servis Taşımacılığı 

Otobüs Taşımacılığı 

1. İhlalde 15 gün süre ile ihtar 
verilir. 2. ihlalde ilgili başvuru 

iptal edilerek 30 gün boyunca 

başvurusu alınmaz. Ayrıca ilgili 
kişinin taşımacılıkla ilgili tüm 

belgeleri 30 gün boyunca 

beklemeye alınır. 
 

2022/12 sayılı UKOME 

gündeminde alınan kararlar 

kapsamında dönüşümden taksi 

plakası hakkı kazanan 

taşımacıların bizzat 
kendilerinin ya da şoförlerinin 

ihlali toplamda 3. kez tekrar 

etmesi durumunda dönüşümden 
elde edilen hakları geri alınır. 

 

İlgili başvuru iptal edilerek 30 
gün boyunca başvurusu alınmaz. 

Ayrıca ilgili kişinin taşımacılıkla 

ilgili tüm belgeleri 30 gün 
boyunca beklemeye alınır. 2 

ihlalde ilgili Toplu Taşıma Aracı 

Kullanım Belgesi ile verilen 
taşımacılık faaliyeti 

gerçekleştirme hakkı geri alınır. 
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(159) 

Taşıtlarda bulunması zorunlu Toplu Ulaşım Denetim ve Yönetim/Taksi Yönetim Merkeziyle 

uyumlanmış cihazların ve Araç Kamera sisteminin; kameranın önünü kapatmak, kablo veya cihaza 
müdahalede bulunmak, cihazın izinsiz yerini değiştirmek, cihaza sıvı madde dökülerek çalışamaz hale 

getirmek, sigortasını sökmek, sisteme ait elektrik sistemine ek yapmak, servis tarafından yapıştırılan 
kablo mühür etiketlerinin izinsiz müdahale etmek vb. yöntemler suretiyle kısmen veya tamamen 

çalıştırılmaması durumunda.  

Minibüs Taşımacılığı 

Taksi Dolmuş Taşımacılığı 
Taksi Taşımacılığı 

Servis Taşımacılığı 

Otobüs Taşımacılığı 

İlk İhlalde 2 gün süre ile ilgili 

izin belgesi beklemeye alınır. 

İkinci ihlalde 5 gün, üçüncü ve 
sonrası ihlallerde ise 7 gün süre 

ile ilgili izin belgesi beklemeye 

alınır 
Otobüs taşımacılarına 200 

indirimli İstanbulkart bedeli 

uygulanır. 
 

2022/12 sayılı UKOME 
gündeminde alınan kararlar 

kapsamında dönüşümden taksi 

plakası hakkı kazanan 
taşımacıların bizzat 

kendilerinin ya da şoförlerinin 

ihlali toplamda 3. kez tekrar 
etmesi durumunda dönüşümden 

elde edilen hakları geri alınır. 

 

1.ihlalde Toplu Taşıma Aracı 

Kullanım Belgesi 15 gün süre ile 
beklemeye alınır. 2. İhlalde Toplu 

Taşıma Aracı Kullanım Belgesi 
ile verilen taşımacılık faaliyeti 

gerçekleştirme hakkı geri alınır. 

(160) 
Seyir esnasında araç kullanımı dışında farklı bir meşguliyet içinde olmak (Mesaj yazmak, oyun 
oynamak, gazete ve benzeri okumak), 

Minibüs Taşımacılığı 
Taksi Dolmuş Taşımacılığı 

Taksi Taşımacılığı 

Servis Taşımacılığı 
Otobüs Taşımacılığı 

10 Hizmet Kalite Puanı 

Kesintisi uygulanır. Otobüs 
taşımacılarına 200 indirimli 

İstanbulkart bedeli uygulanır. 

10 Hizmet Kalite Puanı Kesintisi 
uygulanır. 

(161) Seyir esnasında radyo, teyp ve benzeri cihazları dinlemek veya izlemek, 

Minibüs Taşımacılığı 

Taksi Dolmuş Taşımacılığı 
Taksi Taşımacılığı 

Servis Taşımacılığı 

Otobüs Taşımacılığı 

10 Hizmet Kalite Puanı 

Kesintisi uygulanır. Otobüs 

taşımacılarına 100 indirimli 
İstanbulkart bedeli uygulanır. 

5 Hizmet Kalite Puanı Kesintisi 

uygulanır. 

(162) 
Cumhurbaşkanı, TBMM Başkanı, T.C. Hükümet üyeleri Büyükşehir belediye başkanlığı ve 
yöneticilerine herhangi bir şekilde hakarette bulunmak,  

Minibüs Taşımacılığı 
Taksi Dolmuş Taşımacılığı 

Taksi Taşımacılığı 

Servis Taşımacılığı 
Otobüs Taşımacılığı 

10 Hizmet Kalite Puanı 

Kesintisi uygulanır. Otobüs 
taşımacılarının ruhsatı iptal 

edilir. 

Toplu Taşıma Aracı Kullanım 

Belgesi ile verilen taşımacılık 
faaliyeti gerçekleştirme hakkı 

geri alınır. 

(163) Planlanan veya ek seferi mazeretsiz olarak tamamlamamak, Otobüs Taşımacılığı 

Otobüs taşımacılarına 200 

indirimli İstanbulkart bedeli 
uygulanır ve servisten 

menedilir. 

- 

(164) Araçta çeşitli iç veya dış aparat ya da aksesuar bulundurmak, Otobüs Taşımacılığı 

Otobüs taşımacılarına 50 
indirimli İstanbulkart bedeli 

uygulanır ve servisten 

menedilir. 

5 Hizmet Kalite Puanı Kesintisi 

uygulanır. 

(165) İzinsiz reklam veya afiş uygulaması yapmak, Otobüs Taşımacılığı 

Otobüs taşımacılarına 200 
indirimli İstanbulkart bedeli 

uygulanır ve servisten 

menedilir. 

- 

(166) Araç içi veya dışının kurumsal kimliğe uygun olmaması, Otobüs Taşımacılığı 

Otobüs taşımacılarına 100 

indirimli İstanbulkart bedeli 

uygulanır ve servisten 
menedilir. 

- 
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İndirimli İstanbulkart Bedeli: UKOME tarafından “İETT Otobüsleri, Tünel, Nostaljik Tramvay, Özel Halk Otobüsleri ve Raylı Sistemler” için belirlenen indirimli elektronik bilet bedelini ifade eder. 

*Servis taşımacılığında amacı dışında kullanılan taşıtlar, el değiştirmiş olsa dahi şase numaraları belirlenerek İBB Toplu Ulaşım E-ruhsat sistemi üzerinden «Turizm Yolcu Taşımacılığı Belgesi düzenlenemez» ibaresi eklenir ve bu taşıtlar kara listeye alınır. 

Toplu Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü tarafından taşımacılık yapılması için taşımacı ve şoförlere araç türüne göre düzenlenen Çalışma Ruhsatnamesi, Güzergâh Kullanım İzin Belgesi, Toplu Taşıma Aracı Kullanım Belgesi ve benzeri belgeler, üzerindeki bilgiler 

(taşımacı, araç vb.) veya ilgili belge üzerindeki kare kodun okutulması sonucu görülebilen çevrimiçi bilgilerinin (taşımacı, şoför, araç vb.) yapılan denetimlerde doğrulanması (örneğin izin belgesinde yer alan şoför bilgileri ile denetimde tespit edilen şoförün 

eşleşmesi vb.) durumunda geçerlidir. Aksi durumda bahsi geçen belgeler geçersiz olarak değerlendirilecektir. 

Denetim faaliyeti esnasında bahsi geçen belgeler İBB Denetim Ekipleri, Emniyet Müdürlüğü, Belediye Zabıtası veya Jandarma Komutanlığı ekiplerine sunulmak zorunda olup ilgili izin belgeleri üzerinde “Bu belgeyi ve araçta tanımlı güncel ve geçerli şoför 

bilgilerini sorgulamak için lütfen karekodu okutunuz. Araçta, sorgu sonucuna göre bu çalışma ruhsatına tanımlı olmayan şoför bulunması durumunda bu belge geçersizdir.” ibareleri uyarı amaçlı yer alacaktır. 

1. ve 2. Maddedeki hususlarla ilgili; Toplu Ulaşım Denetim ve Yönetim Merkezi Kamera Kaydı [kullanım esnasında] tespit yapılması durumunda da değerlendirme yapılır. 

48. Madde; ilk ihlalde kanıt olmaması durumunda ihtar uygulanır. 

115. Madde; yapılan denetim sonucu ruhsat sahibi kişi tarafından İBB Toplu Ulaşım Denetim ve Yönetim Merkezine doğrudan müracaat yapılana kadar ilgili değerlendirme yapılır.. 

138. Madde; Mevcut UKOME Kararlarına göre talep eden öğrencilerin taşınma talebi karşılanmak zorundadır. Ancak bazı güzergâhlarda dokuz kişiden az öğrenci olması durumunda maliyetlerin taşımacıya ek yük getirdiğinden dolayı taşıma hizmetinin 

yapılabilmesi için, öğrenci mesafe ücretinin şoför hariç dokuz kişi üzerinden hesaplanarak mevcut taşınan öğrenci sayısına bölünerek ücretlendirilecektir. 

23.02.2022 Tarih ve 2022/2-8 Sayılı UKOME kararıyla belirlenen Toplu Ulaşım Hizmet Kalitesi Değerlendirme Sistemi (TUDES) kararında ve tüm toplu ulaşım yönergelerinde yer alan “beklemeye alınır” ibareleri “beklemeye alınır”, “ 

İptal edilir” ibareleri “verilen taşımacılık faaliyeti gerçekleştirme hakkı geri alınır” şeklinde revize edilecektir.  
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iSTANBUL iLi ~EHiR i<;i ULA~IMINDA TicARi TA~IT VE TOPLUIYUK 
TA~IMA ARACI ~OFORLERiNiN SAGLIK ~ARTLARI ve BUNLARIN TARAMA ve 

MUAYENELERiNE DAiR YONERGE 

AMA<; 
Madde 1-

BiRiNci BOLUM 
Ama~, Kapsam ve Dayanak 

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

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

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

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

saYlh Umumi HlfZ1ss1hha Kanunu'na dayamlarak haZ1rlamru~trr. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Bu ki~iler herhangi bir zaman smulamasl olmakslzm yeniden taramaya ~agnlabilir. 
(2) Taramasl yapllml~ ve sonucu pozitif ylkanlann numuneleri ki~i talebi oldugu takdirde ilgili 

saghk kurulu~u tarafmdan dogrulama testine gonderilir. 
(3) Dogrulama testi talep edilmedigi yahut talep edilen dogrulama testi de pozitif yIktlW 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Diizenleme yetkisi 
MADDE7-

u«;tJNcu BOLUM 
«;e~itli Hiikiimler 

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

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

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

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

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

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


