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iSTANBUL BUYUK~EHiR BELEDiYE BA~KANLIGI 

ULA~IM KOORDiNASYON MERKEZi KARARI 

UKOME KARARI 

TARiH 18.05.2022 

SAY! 2022/6-20 

UKOME, istanbul Biiyiilqehir Belediye Ba~kanhgl Genel Sekreter Sn. Can Akm CAGLAR B~kanhgInda 

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

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

b) 02.02.2022 Tarih ve 20221171 Karar Nolu istanbul Bolge idare Mahkemesi Altmcl idare Dava Dairesi Kararl 

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

9) 21.04.2022 Tarihli Taksi Ta~lmaclhgl Yonergesi Alt Komisyon Toplantlsl 

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

e) Toplu Ula~lID Hizmetler MiidUr1Ugiiniin 17.05.2022 tarih ve 4842 saYlh yazlSl, 

TEKLiF: Taksi Ta~lmaclhgl Yonergesi Teklifi. 

TOPLU ULA~IM IDzMETLERi MUnURLUGU RAPORU: 

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

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

ytirfir1Uge girmemi~ oldugu ve bu mevcut haliyle ytirfitulmesinin gerekli idari i~lem niteligi kazanmadlgl ve yonergenin 

uygulamasmm mUmkUn olmayacagl yonUndeki gerekgeleri dogrultusunda soz konusu yonergede sadece maddi hatalarm 

dUzeltilerek yeniden karar altma ahnmasl konusu UKOME temsilcilerinden olu~acak Alt Komisyon tarafmdan, teknik 

ve hukuki a91dan degerlendirildikten sonra UKOME gUndeminde getirilmesine karar verilmi~tir. 

ilgi (a) UKOME karanyla olu~turulan AIt Komisyon, 21.04.2022 tarihinde Taksi Ta~lIDaClhgl Yonergesini teknik 

ve hukuki a9ldan degerlendirmi~ ve toplantl sonucunda MUdUrlUgUmUz yonergeyi ilgili payda~lara iletilerek yonerge 

hakkmdaki gorU~, oneri ve dUzeltme taleplerini dikkate alarak ilgi (d) 12.05.2022 Tarihli 2022/6-1 saYlh UKOME Alt 

Komisyon Toplantlsmda iiyelere sunmu~tur. 

Toplu Ulaslm Hizmetleri Miidiirliigii Degerlendirmesi: MUdUrlUgumUzce yapllan 9ah~malar neticesinde; il 

Emniyet MiidiirlUgu, Ula~tIrma Hizmetleri DUzenleme Genel MUdtirlUgu, TUrkiye ~ofOrler ve Otomobilciler 

Federasyonu (T~OF) ve istanbul Esnaf ve Sanatkftrlar Odalarl Birligi (iSTESOB) temsilcilerinden gelen gorfi~ ve 

oneriler dogrultusunda olu~turulan ve ekte yer alan Taksi T~lmaclhgl Yonergesinin UKOME gUndemine almarak karara 

baglanmasl husus flU olurlanmza arz ederim. 



T.e 
iSTANBUL BUYUK~EHiR BELEDiYE BA~KANLIGI 

ULA~IM KOORDiNASYON MERKEzi KARARI 

UKOME KARARI 

TARiH 18.0S.2022 

SAYI 2022/6-20 

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

ekteki Taksi Ta~lmaclhgl Yonergesi hazlrlanml~ ve teklifm oy birligiyle kabultine karar verilmi~tir . 
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Ama~ ve Kapsam 
MADDE 1-

T.e. 
iST ANBUL BUY~EHiR BELEDiYEsi 

TAKSi TA~IMACILIGI YONERGESi 

BiRiNCi KISIM 

BiRiNCi BOLUM 
Ama~, Kapsam, Dayanak ve Tammlar 

(1) Toplu Ula~un Hizmetlerini, bir organizasyon 9atls1 altmda biitiinle~tirmek temel ilkesine uygun olarak, daha once 

yetkili kurullarm (il Trafik Komisyonu ve Ula~un Koordinasyon Merkezi) verdigi izinler, mer'i mevzuat ve yargl 

kararlan gergevesinde, istanbul il smrrlan dahilinde belirlenen 9all~ma alanlannda ta~lmacdlk yapan taksilere, 

istanbul BiiyUk.§ehir Belediyesi tarafmdan "Taksi Ge9ici Cah~ma Ruhsatnamesi" verilmesi ve bunlara i1i~kin 

prensipleri, kurallan, 9ah~ma usul ve esaslanm, yiiriitme ve denetim konularlyla ilgili yapllacak i~lemleri kapsar. 

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

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

hazlflanml~trr. 

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

a) iBB: istanbul Biiyiik~ehir Belediyesi'ni, 

b) UKOME: Ul~lm Koordinasyon Merkezi'ni, 

c) TUHiM: iBB Toplu Ula~un Hizmetleri Miidiirliigii'nii, 

9) Belediye ZabItasl: iBB Zablta Daire B~kanllglID, 
d) Trafik Zabltasl: il Emniyet Miidiirliigu ile il Jandarma Komutanllgl'm, 

e) iSTESOB: istanbul Esnafve Sanatkarlar Odalan Birligi'ni, 

f) Esnaf OdaSl: Taksi sahibi esnafm bagh bulundugu esnaf odaSl ya da istanbul Taksiciler Esnaf Odasml, 

g) Kamusal Ula~lInJToplu Ula~lmJToplu Ta~lma: Kamunun ula~lm ihtiyacIm kar~tlamak i9in, kamu veya 
kamu adma ··zel miite~ebbisler tarafmdan yerine getirilen ve TUHiM tarafmdan belgelendirilen t~ltlar ile 

yapllan u ~lm hizmetini, 

g) Kam al Ula~lmJToplu Ula~tmlToplu Ta~lma Aracl: 5216 saYlh Biiyiik~ehir Belediyesi Kanunu 7. 
Ma esi kapsammda kara, deniz ve su iizerinde faaliyet gosteren ve rayh sistemler, otobiis, minibiis, taksi, 

t si dolmu~, servis, gemi, vapur, deniz motoru, deniz taksi, elektrikli ara9lar vb. gibi UKOME tarafmdan 

9ah~ma esaslan diizenlenen toplu ula~lm tiirlerinin t~lmaclhk faaliyetlerinde kullamlan ta~ltl, a ,,\x 
y olen: ~of6r dl~lnda taksi i~inde bulunan ve Ucreti mukabilinde tru)man ki~ilki~ileri, \ '1" 



i) ~ofor: 2918 SaYlh Karayollan Trafik Kanununun 3. Maddesinde tannnlanan, karayolunda ticari olarak tescil 

edi1mi~ motorlu ta~lt1 sUren ki~iyi, 

j) ~ofOr Egitim Sertifikasl: Taksilerde ~of6r olarak c;ah~llabi1mesi ic;in Mesleki Yeterlilik Kurumu Kanunu 
kapsammda yetkilendirilmi~ kurumlar tarafmdan, diizenlenecek egitim sonunda veri len sertifIkaYl, 

k) Toplu Ta~lma Aracl Kullamm Belgesi: istanbul iii genelinde yolcu ta~lmaclhgl yaptIgl TUHiM'in 

sagladlgl elektronik sistem iizerinden dogruIanan ve ~of6r1ere TUHiM tarafmdan verilen ki~iselle~tirilmi~ 

istanbulkartlru, 
1) Taksi: Karayollan Trafik Yonetmeliginin 3. Maddesi'nde tanImlanan, istanbul il slrurlarl dahllinde iicreti 

mukabilinde kamusal ta~ImaClhk hizmeti veren, ~of6rii dahll en fazla dokuz oturma yeri olan ve insan t~Imak 

ic;in imal edilmi~ taksimetre ile yolcu ~lyan M1 slrufl ticari motorlu araCl, 

m) Ticari Ara~ Tahsis Belgesi: Gerc;ek ki~ilerin taksi ta~lmaclhgl faaIiyetine ba~lamak ic;in 10553 saYlh 

Bakanlar Kurulu kararmda belirtilen ~artlan ~ImaSl ve taksi ~lmaclhgma uygun ta~lta sahip oldugunu 
belgelendirmesi durumunda TUHiM tarafmdan diizenlenen belgeyi, 

n) Taksi Ge~ici Cab~ma Ruhsatnamesi: TUHiM tarafmdan, Arac; Tescil Belgesi sahibi adma taksiler ic;in yolcu 

ta~mmasl amaclyla diizenlenen yevrimic;i belgeyi, 
0) Reklam hin Belgesi: iBB Kentsel Tasanm MiidUrlugunden, taksilerde reklfun uygulanabilmesi ic;in ahnacak 

belgeyi, 

0) Toplu Ula~Im Denetim ve Yonetim Merkezi (TUDYM): Toplu ula~lm arac;lanrun denetim ve yonetimi 

amaClyla iBB tarafmdan i~letilen merkezi, 
p) TUDES: istanbul genelinde toplu ul~Im t~lmacl ve ~of6r1erinin ta~Imaclhk faaliyetleri kapsammda 

uyulmasl gereken usul, esas ve yaptmmlarmI ic;eren Toplu UI~lm Hizmet Kalitesi Degerlendirme Sistemini, 

ifade eder. 

(2) Bu yonergede yer alan diger ifadeler ic;in ilgili mevzuatta kullamlan tammlar gec;erlidir. 

Genel Esaslar 

MADDE4-

iKiNCi BOLUM 
Genel Esaslar, Uygulama Usul ve Esaslarl 

(1) Taksi Ta~lmaclbglDlD Genel Esaslan; 
a) Ta~ImaCl ve ta~lmacl tarafmdan Taksi Gec;ici <;all~ma Ruhsatnamesine kaydedilen ~of6r; bu yonerge ve 

yaYlnlanacak diizenlemeler c;erc;evesinde ta~lmaclhk yapar. 
b) iBB ile ili~kilerde muhatap; adma Taksi Gec;ici <;all~ma Ruhsatnamesi diizenlenen ~lmacldlr. T~1IllaClhk 

faaliyeti esnasmda ~of6rUn her tiirlU fiilinden ve ta~Imaclhktan dogan, dogacak olan hukuki ve mall 

sorumluluk ta~lmaclya aittir. 
c) TUHiM; Taksi Gec;ici <;ah~ma Ruhsatnamesini diizenleyerek, taksilerin belirlenen c;all~ma uSul ve esaslanna 

uygun c;ah~lp c;all~madIklanrun denetlenmesini saglar. UKOME kararlan c;erc;evesinde gerekli uygulamalan 

yapar, yaptmr. 
c;) si Gec;ici <;ah~ma Ruhsatnamesini ve kullanlm hakklru devredemez, kiralayamaz, satamaz ve 

az. 
d) ec;ici <;all~ma Ruhsatnamesi b~vuru tarihi itibariyle bir ytl sUre iC;in diizenlenir sonraki Yillar ic;in 

. ir ta~lmacl adma birden fazla Taksi Gec;ici <;all~ma Ruhsatnamesi diizenlenmez. ~ 
m' tesep hak olu~turmaz. ~ 

Taksi Gec;ici <;ah~ma Ruhsatnamesi, yalruzca bir ki~i adma diizenlenir. Taksimn sanlma~t~I~ur;:;l:TrF;maR/1;;~ iP?; ~ 
; 0/0 s< r ~cJ ~" A ~ ~ 'JF}7,f<t 1'1 

< 



g) Ta~lmaCllllll vefatl halinde varisler veraset ilaml ile 3 CUy) ay iyerisinde TUHiM' e durumu yazlh olarak 
bildirmek zorundadlr. 

h) Ta~lIDaCI; Ara<; Tescil Belgesi ile Taksi Geyici <;ah~ma Ruhsatnamesi bilgilerinde degi~iklik olmasl halinde 
TUHiM'e ba~vurarak, Taksi Geyici <;ah~ma Ruhsatnamesini yenilemek zorundadlr. Yenilenmemi~ 
ruhsatnameler hiikiimsiizdiir. 

1) Aray Muayene sfuesi geymi~ olan taksiler iyin Taksi Ge<;ici <;ah~ma Ruhsatnamesi dtizenlenmez. 
i) Taksi Ge<;ici <;ah~ma Ruhsatnamesi i<;in TUHiM ht1ps:lltuhim.ibb.gov.trl adresi iizerinden miiracaat edilir ve 

yevrimi<;i olarak teslim edilir. 
j) Toplu UI~lID Hizmetleri Miidfuliigu tarafmdan ta~lmaclhk yapllmasl iyin t~lmacl ve ~of6rlere dtizenlenen 

Taksi Geyici <;ah~ma Ruhsatnamesi ve Toplu Ta~lma Aracl Kullamm Belgesi ve benzeri belgeler, iizerindeki 
bilgiler (t~lmacl, aray vb.) veya ilgili beIge uzerindeki karekodun okutulmasl sonucu gorulebilen yevrimiyi 
bilgilerinin (ta~lIDaCl, ~ofOr, aray vb.) yapllan denetimlerde dogrulanmasl (orne gin izin belgesinde yer alan 
~of6r bilgileri ile denetimde tespit edilen ~of6rlin e~le~mesi vb.) durumunda geyerlidir. Aksi durumda bahsi 
geyen belgeler geyersiz olarak degerlendirilecektir. 

k) Taksi Geyici <;ah~ma Ruhsatnamesinde; takside yah~acak ~of6rlerin kimlik bilgileri ile fotografl yer alacaktlr. 
Taksi sahibilsahiplerinin ~ofOr olarak yah~madlgl durumda bir tam zamanll ~of6r ve bir tam zamanh veya 
klsmi ~ofOr olmak tizere ara<;ta 2 ~of6r yall~tlfllmasl zorunludur. 

1) Taksi Geyici <;ah~ma Ruhsatnamesi tizerinde kimlik bilgileri tanlIDlanan ~of6r dl~mda ~ofOr/~ofOrler 

yah~tlnlamaz, tespiti halinde ruhsatname geyersiz ve yok hiikmiindedir. 
m) Ta~lIDa iicret tarifeleri, iSTESOB'un da goru~ii almarak TUHiM tarafmdan UKOME'ye sunulur. 

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

1) Toplu ula~lm araylarmm denetim ve yonetimi amaclyla TUHiM tarafllldan i~letilen merkezdir. 
2) TUDYM kapsammda, taksilerde bulunmasl gereken kamera, panik butonu, GPS vb. ekipmanlan a~aglda 

belirtilmi~ olup soz konusu sistemle ilgili her tm tasarruf, diizenleme ve i~letme yetkisi Biiylik~ehir 
Belediyesi'ne aittir. 

3) TUDYM sistemine dahll olmayan taksiler, taksi t~lmaclhgl hizmeti veremez. Taksi ta~lmaClhgI faaliyeti 
devam ettigi sfuece arayta kurulu TUDYM Sistemi yall~tr vaziyette bulundurulacakttr. Taksi ~ofOru, 
sistemin anzah olmasl ve yah~maYl durdurmasl halinde iBB <;oziim Merkezi Alo 153 hattml arar ve destek 
ahr. Gerekli ise, en gey 24 saat iyerisinde anzamn giderilmesi i<;in taksiyi TUDYM yetkili servisine 
gotiirmelidir. T~lmacI sisteme tarumlanmaml~ herhangi bir alet, kablo, uzantl taktlmasmdan ve/veya 
sisteme dl~andan miidahale edilmesinden sorumludur. 

4) Ta~lmacl TUDYM Sistemini istanbul Biiylik~ehir Belediyesi'nden saglamak zorundadtr. Ta~lmacI aynca 
talep etmesi halinde istanbul Biiyiik~ehir Belediyesinden Elektronik Ul~lm Yonetimi LisanSI a1m1~ olan 
tiizel ki~ilerce i~letilen <;evrimi<;i taksi yaguma sistemlerine iiye olabilir. Bu durumda sistemin butiin 
bilgileri istanbul Biiyiik~ehir Belediyesi sistemi iizerinden izlenmeye imkan vermelidir. 

5) Taksilerde; TUDYM tarafmdan belirlenen cihazlar haricinde cihaz bulunmayacaktlr. r: 
6) Taksilerde; TUDYM cihazlanyla uyumlu olmayan taksimetreler kullarulmayacaktlr. -- \ 
7) T~l CI ve ~of6rler TUDYM cihazlanyla taksimetre arasmdaki baglantlYl sfuekli saglamak zorundadtr. 

b) Taksi in Takibi: Taksiler, ruDYM tarafmdan seyir gtizergahlannm takip edilmesi, daha verimli 
kull llmasl, farkh lokasyonlardaki arz talep dengesinin saglanmasl iyin istanbul Biiylik~ehir Belediyesi 

afmdan yevrimiyi takip edilecektir. Takip i~lemleri diger tUm sistemlerle entegre bir biyimde yall~acaktIr. 
Aray takip ve iy-dl~ glivenlik kamerasl kaYltlan ilgili mevzuattaki sure ile diizenli olarak taksi iizerindeki 
sisteme kaydedilecek olup bir ihlal veya ~ikayet halinde, soz konusu kaYltlar adli mercilerden gelecek talep 



c) Sistemin Denetlenebilirligi: Tum haberle~me altyapIsmm bilgi ve veri payl~lml (ara~ hIz bilgileri, mu~teri 
bilgileri istatistik, ~ikayet vb.) istanbul HuyUk~ehir Belediyesinin denetiminde olacaktrr. Tlim takip ve 
haberle~meler ile ki~i kayltlarl ~ifreli olarak saklanacaktrr. iBB taksileri bir ihlal veya ~ikayet halinde 
denetlemek amaclyla ~agrrabilir veya yerinde denetim yapabilir, aynca kurallara uymayan taksinin 
~ah~masml durdurmak amaclyla taksinin taksimetresini ge~ici bir sfue i~in sistemi kullanarak asklya 
alabilecektir. 

9) Bilgi Ekram: Ara~ i9i TUDYM sistemi yolculann ve ~of6run kullanabilecegi bilgilerin sunulmasma imkdn 
verecek ~ekilde ara~ i~inde uygun bOllimde bulundurulacaktrr. Ergonomik kullammI olan cihaz lizerinde 
onemli haberIer, duyuruIar, taksi ucret tarifesi, takside uyulmasl gereken kurallar vb. gibi TUHiM tarafmdan 
mevzuat ~er~evesinde bilgiler sunulabilecektir. Aynca ~ikayet, memnuniyet vb. konularda kIsa anketler 
yapllabilecektir. 

d) Panik Butonu; Sof6r i~in aynlml~ bollimde bulunan seyir veya can gUvenligini tehlikeye sokacak durumlarda 
kullamlacak cihazlardrr. Sof6re aynlml~ bOllimde bulunan panik butonuna basIlmasl halinde aktif hale 
gelecektir. Panik butonuna basIldlgmda sistem lizerinden denetim birimlerine (omegin Emniyet Miidfulugu) 
Iokasyon ve vakaya dair mUmkiin olan diger bilgileri iletilir. 

e) Kamera Sistemleri; Taksinin i~ini ve dl~lm goruntiileyebilen guvenlik kameralan ile goruntii kaydl ilgili 
mevzuattaki sfue ile yapIlacaktIr. 

f) Giivenli Siirii~ ve Kimlik Dogrulama; Sof6rlere ait kimlik dogrulama i~lemi, ~of6rler tarafmdan e-tuhim 
sistemine giri~ i~in kullamlan kullamci adl ve ~ifre giri~i/Toplu Ta~lma Araci Kullamm Belgesinin cihaza 
okutulmasl/TUHiM tarafmdan hazlrlanacak mobil uygulamanm cihazdaki karekodu okumaslyla yapIlacaktrr. 
Aynca denetim esnasmda Taksi Ge~ici C;ah~ma RuhsatI lizerindeki karekod ile ~of6rlerin kaYltlan kontrol 
edilecektir. Taksi Yonetim Merkezi sistemi, aracm i~letildigi saat arallgmda, rastgele zamanlarda ~of6run 
kimligini kontrol edecektir. Sof6r kimlik dogrulama adlmmI ge~emezse kimlik dogrulama reddedilecek, 
TUDYM haberdar edilecek ve gerekirse sistemler (taksimetre de damI olmak lizere) istanbul BiiyUk~ehir 
Belediyesi tarafmdan kapatllacaktlr. 

g) Reklim ve Bilgilendirme: TUDYM ve biinyesinde bulundurulan uygulamalara ait arka sag sol kapIlarmda 
50 cm2 ge~meyen bilgilendirme yazllan, tamtlm ve bilgi bandl (~lkartma) bulundurulacaktrr. TUDYM 
kapsammda kullamlan web ve mobil uygulamalara rekl§.m almabilecektir. 

g) iIeti~im Teknolojileri: Giincel haberle~me teknolojilerine uygun olacaktlr. GSM altyapIsmda konum 
belirlemede kullamlabilecektir. 

h) Maliyet: Kurulum ve maliyet detaylan belediyenin kontrol ve denetiminde olacaktrr. 
I) Yetki ve Haklar: TUDYM sisteminde (ara9 i9i cihazda, web ve mobil uygulamalarda her tiirlii istatistik ve 

veri toplama vb.) yapIlacak tUm ek uygulamalardan belediyenin onay! ahnmadan degi~iklik yapIlamayacaktrr. 
Taksilere yerle~tirilecek cihazlarda yer alan yazIllmlara, marka i~aretlerine ve diger fikri ve smai tasanmlara 
ili~kin haklar miinferiden Belediye'ye ait olacaktrr. Bu yazlhmlara mudahale edilmesine ve marka haklanm 
ihlal edebilecek faaliyetlerde bulunulmasma musaade edilmeyecektir. ~ 

i) Taksimetre: Taksilerde kullamlan taksimetreler TUDYM sistemiyle uyumlu olacaktlr. Bu kapsamda 
kullamlan taksimetreler; TUDYM kapsammda kullamlacak cihazlarm taksimetre durum bilgisi (a~lh~, tanfe, 
odeme, erbest, ucret degi~imi, kapam~) ile anlIk bilgi sorgularma (yolculuk, hIz, tarife, versiyon ve benzeri.) 
uygu veri paketi ~eklinde cevap verebilir ~ekilde olacaktlr. Ozel ki~i veya kurulu~lar tarafmdan lisansh 
i~ e hakkI olan taksiler i~in de ge~erlidir. Taksimetrelere entegrasyon i~in, yazici ve benzeri cihazlann 

aglanmasl i~in tasarlanml~ seri port kullamlacaktlr. Port lizerinde herhangi bir veri yazma i~lemi 

bulunmayacaktrr. Taksimetre uzerinden otomatik olarak gelecek veriler ile anhk durum sorgulan gonderilip 
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tarafmdan rahat9a gorUlebilecek ~ekilde taksi igerisinde monte edilmi~ ve her zaman kullanllabilir durumda 
bulunacaktlr. 

j) Elektronik Ula~lm Yonetimi Lisansl: istanbul'da taksi hizmetine eri~im ve yonetimi i9in gevrimi9i 
uygulamalar (mobil uygulama vb.) ile hizmet vermek isteyen gergek veya tiizel ki~ilerin, toplu ve kamusal 
ula~lm hizmetlerinin planlanmasl, koordinasyonu ve denetiminin saglanmasl amaClyla iBB' den "Elektronik 
Ula~lm Yonetimi Lisansl" almalan gerekmektedir. Elektronik Ula~lm Yonetimi Lisansl kapsammda taksilere 
takIlacak cihazlarm (tablet, tablet taksimetre, vb.) ara9 i9i montajmdan once istanbul BUyUk~ehir 
Belediyesi'nden ara9 i9i montaj yeri ve cihazlar i9in uygunluk gorU~U ahnmaSI zorunludur. 
1) Elektronik Ula~lm Yonetimi Lisansl Genel EsaslarI; 

a) TUzel ki~inin, ~irket merkezi/~ubesi istanbul'da olacaktlr. 
b) Gergek veya tiizel ki~iler, ta~lmacI ve yolculara 7124 sabit telefon numaraSl Uzerinden veya gevrim i9i 

uygulamalar Uzerinden hizmet verecek ~ekilde yolcu/ta~lmacl ili~kileri hizmeti verecektir. 
c) Elektronik Ula~lm Yonetimi Lisansl 5 yll sUreyle gegerli olup her Yll vizelenecektir. 
<;) Elektronik Ula~lm Yonetimi Lisansl bedeli iBB Meclisi tarafmdan belirlenecektir. 
d) Elektronik Ula~lm Yonetimi Lisansl sahibi gergek veya tiizel ki~iler ile taksi ta~lmaclhgl yonetimi 

kapsammda lisans sahibinin sistemine Uye olacak ta~lmacl ve ~of6rlere i1i~kin edindigi bilgi ve belgeleri 
U9UncU ki~ilerin eri~imine izin vermeyecek ve bu konularda 9ah~anlarml uyanp sUrekli olarak 
denetleyerek iBB 'ye bu hususlan kapsayan gizlilik gUvenligi taahhUtnamesi verilecektir. Soz konusu 
gizlilik taahhUtnamesi iBB Toplu Ula~lm Hizmetleri MUdUrlUgU internet sitesinden yaymlanacaktlr. 

e) iBB lisans sahibine ait edindigi bilgi ve belgeleri diger lisans sahibi ki~ilerle payla~mayacaktlr. 
f) Elektronik Ula~lm Yonetimi Lisansl kapsammda ta~lmaclhk yapacak ta~lmacmm sahip oldugu taksiye 

ait Ge9ici C;ah~ma Ruhsatnamesi ve ~of6rlere ait Toplu Ta~lma AraCl (Ticari Ta~lt) Kullamm Belgesi 
bilgileri i9in iBB TUHiM e-ruhsat sistemi iizerinden gevrimi9i kimlik dogrulamasl yapllacak ve 
gevrimi9i dogrulamasl yapIlmaml~ taksiler, ta~lmacllar ve ~of6rler 9ah~tlfllmayacaktu. 

g) Elektronik Ula~lm Yonetimi Lisansl kapsammda Uyeligi olan taksi ta~lmacIlarmm, Toplu Ula~lm 
Hizmetleri MUdUrlUgu elektronik ruhsat sisteminde Uye olduklan lisans sahibi ki~iyi belirtmeleri 
zorunludur. Elektronik Ula~lm Yonetimi Lisansma Uye oldugu halde Uyeligini bildirmeyen ta~lmacIlarm 

Taksi C;ah~ma Ruhsatnameleri gegersiz sayllacaktir. 
g) Ba~vuru yapacak tUzel ki~ilerin ISO 900 I (Kalite Yonetim Sistemi), ISO 2700 I (Bilgi GUvenligi 

Y6netim Sistemi) belgelerine lisans ba~vurulan onaylandlktan sonra 1 yll i9inde sahip olmalan 
gerekmektedir. 

h) En az 3 (U<;) Elektronik Ula~lm Yonetimi Lisansl sahibi gergek veya tUzel ki~ilik olmasma mUteakip, 
tUm ta~lmacIlar 180 takvim gUnU igerisinde Elektronik Ula~lm Yonetimi Lisansl sahibi gergek veya 
tUzel ki~iliklerden bir tanesine Uye olmak zorundadu. 

1) Elektronik Ula~lm Yonetimi Lisansl sahibi gergek veya tiizel ki~iler, kendi sistemleri Uzerinde yapIlan 
seyahatlerle ilgili, anhk veya periyodik (sUresi iBB tarafmdan belirlenecek) olarak a~agldaki bilgileri 
istanbul BUyUk~ehir Belediyesi ile payla~acaktlr. 

1) Sisteme Uye olan ta~lmacl ve ~of6rlerin Uyelik b~lang19 ve biti~ bilgileri, 
2) Y culuk (Anonim) ba~lang19 konum ve zaman bilgileri, 
3) olculuk (Anonim) biti~ konum ve zaman bilgileri, 

Yo1culuk ile iBB'ye gelen ~ikayetlerin takibi i9in yo1culuk Ucreti bilgileri, 
Toplu ve kamusal ula~lm hizmet kalite sistemi kapsammda kullanIlacak yolculara ait yolculuk oneri, 

~ikayet ve puanlama bilgileri, ~ 
i) Elektronik Ula~lm Yonetimi Lisansl i9in erekli belgeler; L-- j 

1) Tnzel ki~i imza sirkiileri, ~ • M 
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2) Ticaret Odasl Faaliyet Belgesi, 
3) ISO 9001 (Kalite Yonetim Sistemi), ISO 27001 (Bilgi Giivenligi Yonetim Sistemi) belgeleri (lisans 

ba~vuru1m onaylandlktan soma 1 yll iyinde istenecektir), 
4) Elektronik Ul~lm Yonetimi Lisansl odendi makbuzulbelgesilbilgisi, 

j) Elektronik Ula~lm Yonetimi Lisansl sahibi ile ta~lmacIlar arasmda yapllacak sozle~me omekleri Toplu 
Ula~lm Hizmetleri Miidiirliigune bildirilecektir. 

k) Elektronik Ula~lm Yonetimi Lisansl sistemi, Toplu Ula~Im Hizmet Kalitesi Degerlendirme Sistemi 
(TUDES) ve eki Hizmet Kalite Kesintisi Yaptmm Cetveli'ne degerlendirilecektir. 

Taksi Uygulama Usul ve EsaslarI 
MADDES-
(1) T~lmacIlar ve ~oforler ta~lmaclhk faaliyetini; ilgili mevzuat hiikUmlerine gore yapmak, konuyla alakah olarak 

ilgili kurum ve kurulu~lmn karar ve talimatlarma uymak zorunda olup, aykmhk olmasl halinde bu yonergedeki 
hususlar yeryevesinde Toplu UI~lm Hizmet Kalitesi Degerlendirme Sistemi (TUDES) ve eki Hizmet Kalite 
Kesintisi YaptlfIm Cetveli'ndeki yaptmmlar uygulanacaktrr. 

a) T~lmaclhk faaliyeti esnasmda alkol, uyu~turucu ve/veya uyarlcl madde kullananlar, Toplu T~lma AracI 
Kullamm Belgesi olmayanlar taksilerde yall~tmlamaz. 

b) Soforler, TUDYM tarafmdan yapIlan tUm yonlendirmelere uymak zorundadlf. 
c) Soforler UKOME tarafmdan belirlenen bekleme yerleri ve duraklarma; trafigi aksatmayacak, can ve mal 

giivenligini tehlikeye dii~iirmeyecek, bekleme yeri ve durak alan1ll1 ta~mayacak ve UKOME karmnda 
belirtilen saYldan fazla taksi bulundurulmayacak ~ekilde nizami yana~acak, ylglrtkanhk yaparak veya klakson 
yalarak yolcu yagrrmayacaklardrr. 

y) Taksilerde; Karayollan Trafik Yonetmeligince be1irlenen koltuk saYIsmdan fazla yolcu t~mmasl ve koltuk 
artmlmasIleksiltilmesi yasaktlr. 

d) Soforler; miicbir sebeplerle olu~acak hallerde, trafik zabltasl ve/veya belediye zabltasmca yonlendirilecekleri 
geyici giizergahlara uymak zorundadrr. 

e) Dcret Tarifesi, Toplu Ta~lma Aracl KullanIm Belgesi ve Taksi Geyici <;ah~ma Ruhsatnamesi (renkli) 
taksilerin goriiniir bir yerinde olacaktrr. 

f) Taksilerin yolcu ve bagaj b6liimiine, yolculann can giivenligini tehlikeye dii~iirecek ozellige sahip yamcI, 
parlaYlcl, patlaYlcl, kirletici, kesici vb. malzemeler ile ta~lma kafesi olmayan evcil hayvan almmayaeaktlr. 
Aneak bagaj boliimiine bagaj boyutunu ve istiap haddini a~mayan yiik ahrur. Ta~man e~yadan iieret talep 
edilemez. 

g) Soforler, mesafe, trafik yoguruugu ve iklim ~artlm gozetmeksizin yolculuk taleplerine cevap vermek, 
yoleunun gitmek istedigi adrese bir ba~ka yolu istemedigi miiddetye en kIsa yoldan gotiirmek zorundadrr. 

g) Herhangi bir nedenle, hasarh, bakImslz, yevreye zarar veriei giiriiltii yIkaran ve egzoz gazI yayan taksiler ile 
t~lmaclhk yapIlamaz. 

h) Taksilerde ~ofor olarak yall~acak ki~ilere a~aglda yer alan ~artlm saglamasl durumunda TUHiM tarafmdan 
Toplu T~lma Aracl Kullanlm Belgesi verilir. Toplu Ta~lma Araci Kullamm Belgesi ohnayan ~oferler 
ta~lmacIl yapamaz. Soforler denetim birimleri tarafmdan istenmesi halinde belgeleri ibraz etmek zorundadrr. 

I) Soferl trafIk kural ve kaide1erine uygun hareket edecek, trafIk akI~1ll1 bozmadan ve yevreyi rahatslz etmeden 
tak· kullanaeaklardlr. HlZ slmrlarl a~llmayaeak, kendilerine ait durak ve bekleme yerleri haricinde diger toplu 

~Im sistemlerinin durak peron ve benzeri alanlarlru yoleu bindirip indirme haricinde b~eme i~. 
kullanmayacaklardrr . 
Taksilerde yolculan ve yevreyi rahatslz edeeek ~ekilde teyp, radyo vb. dinlemek yasaktIr. 4-
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k) ~of6rler, yolcu aynml yapamaz, ta~lmaClhk yapmaktan kac;mamaz, trafigi ve t~lmaclhgl aksatamaz. 
1) Taksimetre cihazlan, TUDYM cihazml engellemeyecek ve t~lffiaclhk faaliyeti esnasmda ~of6r tarafmdan 

miidahale edilemeyecek, yolcu tarafmdan rahatc;a gorulebilecek ~ekilde taksi ic;erisinde monte edilmi~ ve her 
zaman kullarulabilir durumda bulunacaktlr. 

m) Anzall ve hatah taksimetre ile ta~lmaclhk yapllamaz. 
n) Taksi yolculugu esnasmda Bogaz Koprilleri, Avrasya Tiineli, Ucretli Otoyol gibi iicretli gec;i~lerin kullamrrn 

durumunda yolculuk esnasmda taksi ic;inde bulunan yolcudan taksimetre iicretinin yam Slra yolculugunda 
yapllan iicretli gec;i~lerin iicreti almlr. 

0) Y olculugunu tamamlarm~ ki~iden, geri donii~ koprii iicreti, otoyol iicreti veya tUnel iicreti ya da ba~ka bir ilave 
iicret ahnamaz. 

0) Taksimetre yolcunun bindigi noktadan itibaren ac;Ilu. 
p) ~of6r ta~lmaclhk esnasmda taksi iC; slcakhglmn 20-24°C degerleri arasmda kalmasl ic;:in lSltma ya da sogutma 

sistemini c;all~tlracaktu. 
r) Yukarlda belirtilmeyen hususlarda ilgili mevzuat hiikiimleri uygulamr. 

Ta~lmacl <;ah~ma Esaslarl; 
MADDE6-

iKiNCi KISIM 

BiRiNCi BOLUM 
Ta~lmacl, ~oror ve Taksi <;ab~ma Esaslan 

(1) Ta~lmacIlar iC;in "T~lmaci Hizmet Kalite Puanl" uygulamasma gec;:ilecek olup, soz konusu uygulama 
kapsammda a~agldaki hususlar uygulanacaktu. 

a) Her ta~lmaclya ilgili izin belgelerini ilk ahmlannda 100 hizmet kalite puaru tarumlanacaktrr. 
b) Toplu Ula~lm Hizmet Kalitesi Degerlendirme Sistemi (TUDES) ve eki Hizmet Kalite Kesintisi Yaptlflffi 

Cetveli'ndeki yaptmmlar uygulanacaktlr. 
c) Soz konusu yaptmm cetvelinde yer alan hizmet kalite puanlarl toplanarak i~lem yapIlacaktu. 
C;) Ta~lffiacllar 100 hizmet kalite puaru kesintisini doldurduklarmda ilgili ta~ltm ilgili izin belgeleri 7 gUn sUre ile 

asklya almacaktu. 100 hizmet kalite puaru kesintisi doldurduktan sonra yeniden almacak izin belgesi ic;in, 
hizmet kalite puaru ikinci ihlal Slllin olan 100 Slmfl doldurulduktan sonra ilgili ta~ltm ilgili izin belgeleri 15 
giin sUre ile asklya almacaktu. 3. ihlal smm olan 100 Slmfl doldurulduktan sonra ilgili ta~ltm ilgili izin 
belgeleri 1 ay sUre ile asbya almacaktlr. 4. ve sonraSI her ihlal smm gec;:i~lerinden soma (100 puan) 30 gUn 
sUre ile asklya alma uygulanacaktlr. 

(2) Ta~lffiaci ve ~of6rler tarafmdan TUHiM elektronik ruhsat sisteminde yer alan ileti~im bilgileri (cep telefon 
numarasl, elektronik posta adresi) aktif ve gUncel olarak beyan edilmek zorunda olup ta~lmacl ve ta~ltlarda 
c;:ah~acak ~o 'rlere bildirimler (belgelerin hazu olmasl, denetim ve ihlal sonucu vb. hususlar) beyan edilen cep 
telefonu n arasma Kisa Mesaj Servisi (SMS) He veya elektronik posta olarak yapllabilecektir. 

a~lffi Hizmet Kalitesi Degerlendirme Sistemi (TUDES) ve eki Hizmet Kalite Kesintisi Yaptmm 
Cetv I 'nde yer alan hiikiimlerden ceza alanlar son cezasmdan itibaren geriye dogru 1 takvim Ylh ic;:erisinde ceza 

masl durumunda mevcut hizmet kalite puanlan 100'e donii~tiirulecektir. ~ 
(4) ~lffiacmm; ~of6rliik yaptlgl esnada yaptlflffi uygulanmasl durumunda, ta~lmaclhk ve ~of6rliik yaptmmlan ayn 
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Sayfa 8/16 

Şoför Esasları; 

MADDE 7 -  

(1) Taksilerde çalışacak şoförler için Toplu Taşıma Aracı Kullanım Belgesi uygulamasına geçilecek olup, şoförlere 

Toplu Taşıma Aracı Kullanım Belgesi verilmesi için aşağıdaki özellik/belgeler aranacaktır. 

a) En az 22 yaşından gün almış ve 66 yaşından gün almamış olmak, 

b) Taksi için en az 2 yıllık kullanacağı taşıta uygun sürücü belgesine sahip olmak, 

c) Başvuru tarihi itibariyle 6 ayı geçmemiş, resmî kurumlar için sorgulanmış Adli Sicil Kaydı sahibi olmak 

(Ticari amaçla yolcu taşımacılığı yapacak şoförlerin; 5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 81. 82. 83. 86. 87. 

88. 94. 95. 96. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 141. 142. 143. 148. 149. 157. 158. 179/3. 188. 190. 

191. 197. 220. 226. 227. 314 ve 5326 Sayılı Kabahatler Kanunu’nun 35. maddesindeki suçlardan hüküm 

giymemiş olmaları gerekmektedir. Ayrıca 53. Maddeden alınan hüküm varsa belirtilen süre boyunca belge 

düzenlenmez), (2023/1-18) 

ç) Son beş (5) yıl içerisinde bilinçli taksirli olarak ölümlü trafik kazalarına karışmamış olmak, 

d) Son beş (5) yıl içerisinde trafik kurallarını (aşırı hız vb.) ihlal nedeniyle sürücü belgeleri birden fazla geri 

alınmamış olmak, 

e) Alkollü olarak araç kullanma nedeniyle sürücü belgeleri birden fazla geri alınmamış olmak, 

f) İl Sağlık Müdürlüğü tarafından yetkilendirilmiş merkezlerden alınacak ve şoförlük yapmasına mâni 

olmadığına dair Psikoteknik Değerlendirmeye Dayalı Psikiyatrik Muayene raporu sahibi olmak, 

g) İl Sağlık Müdürlüğü tarafından yetkilendirilmiş merkezlerden alınacak ve şoförlük yapmasına mâni 

olmadığına dair Psikoteknik Değerlendirmeye Dayalı Psikolog Muayene raporu sahibi olmak, 

ğ) Mesleki Yeterlilik Kurumu Kanununda yer alan Ulusal Meslek Standardına Uygun Taşıt Şoför Eğitim 

Sertifikası sahibi olmak, (sistem altyapısı sağlandıktan sonra istenilecektir), 

h) Uygulamalı Sürüş ve Sınıf Eğitimleri, İstanbul’un yol ağı, Davranış psikolojisi, Mevzuat vb. konularda eğitim 

almış olmak, (sistem altyapısı sağlandıktan sonra istenilecektir), 

(2) Kara ve denizde yolcu taşımacılığında hizmet vermekte olan ticari taşıt ve toplu ulaşım araçlarını sürenler ile 

lüzumu halinde bu araçlarda görev yapmakta olan diğer personelin işe girişte ve vize yenilemeleri esnasında 

alkol ve madde kullanımına yönelik taramalar öncelikli olmak üzere; bulaşıcı hastalıklar, tüberküloz, ruh sağlığı 

ve hastalıkları, metabolik hastalıklar, kardiyovasküler hastalıklar ve sair gerek araç sürücüsünün güvenliği 

gerekse de toplum güvenliği ile ilgili ve ilişkili olabilecek sağlık durumlarına ilişkin muayene, tarama ve 

tetkiklerinin İl Sağlık Müdürlüğü ile koordineli şekilde belirlenmiş olan “İstanbul İli Şehir İçi Ulaşımında Ticari 

Taşıt ve Toplu Taşıma Aracı Şoförlerinin Sağlık Şartları Ve Bunların Tarama ve Muayenelerine Dair Yönerge”  

doğrultusunda yine İl Sağlık Müdürlüğü ile koordineli şekilde her hususa müstakilen hazırlanacak olan usul ve 

esaslar, akış şemaları, formlar ve sair evrak ve bilgi işlem altyapıları ile yürütülecektir. 

(3) Toplu Taşıma Aracı Kullanım Belgesi kullanım süresi 5 yıldır. 

(4) Toplu Taşıma Aracı Kullanım Belgesine haiz şoförler 5 yılda bir eğitim (sistem altyapısı sağlandıktan sonra 

istenilecektir.) tekrarı yapmak zorundadır. Yapılacak tekrar eğitimi sonrası başarılı olacak şoförlerin belgeleri 5 

yıllığına vizelenecektir. Tekrar eğitimi sonrasında 5 defa başarısız olan adaylar 1 yıl süre ile Toplu Taşıma Aracı 

Kullanım Belgesi için başvuru yapamayacaktır. 

a) Vizeleme zamanı gelen şoförler,  ilgili merkezlerin kapasitesi nedeniyle e-tuhim sistemi üzerinden alkol ve 

psikotrop madde kullanımına yönelik teste rastgele gönderilir. 

b) E-tuhim sisteminden atanan ilk randevuya gitmeyen şoförlere 2 iş günü içinde e-tuhim sistemi üzerinden 

otomatik olarak randevu verilir. 

c) İkinci randevuya da gitmeyen şoförün, Toplu Taşıma Aracı Kullanım Belgesi askıya alınarak kayıtlı olduğu 

araçlara ait izin belgelerinden kaydı geçici olarak silinir ve bir daha otomatik randevu oluşturulmaz. 



d) Otomatik olu~turu1mu~ randevulara iki defa gitmeyerek Toplu Ta~lma Aracl KullanIm Belgesi asklya alll11m~ 
~of6rler, e-tuhim sistemi iizerinden alkol ve psikotrop madde kullanlmma yonelik test ic;in randevu talep 
edebilir. Randevu talep ettigi tarihe gore 7 ile 30 i~ giinii arasmda yeni bir randevu verilir. 

e) UC;iincii ve sonraki randevuya gitmeyen ~ofOrlerin, 30 goo siireyle randevu talebi degerlendirilmez. Sonrasmda 
7 He 30 i~i giinii arasmda yeni bir randevu verilir. 

(5) Ticari ta~ltlarda c;ah~acak ~of6rler ic;in "SofOr Hizmet Kalite PUanI" uygulamasma gec;ilecek olup, soz konusu 
uygulama kapsammda a~agldaki hususlar uygulanacaktu. 

a) Her ~of6r ic;in Toplu Ta~lma Aracl KullanIm Belgesi'ni ilk allmlannda 100 hizmet kalite pUanI 
tanImlanacaktu. 
1 ) Ula~lm Hizmet Kalitesi Degerlendirme Sistemi (TUDES) eki Hizmet Kalite Kesintisi Yaptmm Cetveli 'nde 

yer alan ihlallere gore hizmet kalite pUanI uygulanacaktrr. 
2) Soz konusu yaptmm cetvelinde yer alan hizmet kalite puanlan toplanarak i~lem yapllacaktu. 
3) Topiu T~lma Aracl Kullanlm Belgesi sahibi ~of6rlerin 100 hizmet kalite pUanIm ilk kez doldurduklarmda 

sahip oldugu Topiu T~lma Aracl Kullanlm Belgesi 30 gUn siire ile asklya (pasif) aimacak ve egitim tekran 
sonrasmda yapIIacak smav (sistem aityaplsl sagiandlktan sonra istenilecektir.) ile yeniden Topiu T~Ima 
Aracl Kullamm Belgesi almabilecektir. 

4) Topiu Ta~lma Aracl KulianIm Belgesi sahibi ~of6r 100 hizmet kalite pUanIm ikinci kez dolduruldugunda 
Topiu T~lma Aracl KullanIm Belgesi 90 goo sUre ile askIya almacak ve egitim tekran sonrasmda yapIlacak 
smav (sistem altyaplsl saglandlktan sonra istenilecektir.) ile yeniden Topiu Ta~lma Aracl KullanIm Belgesi 
almabilecektir. 

5) Topiu Ta~lma Aracl KullanIm Belgesi sahibi ~of6r 100 hizmet kalite puanml iiC;OOcii kez doidurdugunda 
bir daha Topiu T~lma Aracl KullanIm Belgesi diizenienmeyecektir. 

6) Toplu UIa~Im Hizmet Kalitesi Degerlendirme Sistemi (TUDES) ve eki Hizmet Kalite Kesintisi Yaptmm 
CetveIi'nde yer alan hiikiimlerden ceza alanlar son cezasmdan itibaren geriye dogru 1 takvim Ylh ic;erisinde 
ceza almamasl durumunda mevcut hizmet kalite puanlan 100' e donii~tiiriilecektir. 

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

numarasl, elektronik posta adresi) aktif ve gOOcel olarak beyan edilmek zorunda olup ta~ImaCl ve ta~ltlarda 
c;all~acak ~of6rlere bildirimler (belgelerin hazu olmasl, denetim ve ihlal sonucu vb. hususlar) beyan edilen cep 
telefonu numarasma KIsa Mesaj Servisi (SMS) ile veya elektronik posta olarak yapIlabilecektir. 

(8) Klhk-kIyafetler iBB'nin onaYl ile iSTESOB tarafmdan belirlenecek olup diizgUn, temiz ve baklmh oimasl 
saglanacaktu. 

(9) Ta~lma esnasmda koltuk saylSlndan fazla yoicu almayacaktu. 
(10) KapIlann kapanmaslID beklemeden hareket etmeyecek, kontroIsiiz yoicu bindirip indirmeyecektir. 
(11) Trafikte kamunun rahat ve huzurunu bozacak ~ekiide taksi siirmeyecek ve davranI~larda bulunmayacaktIr. 
(12) Taksi bekleme yerleri, duraklan ile bulunduklarl mahalleri kirletmeyecek ve c;evreyi rahatslz edecek 

davranl~larda bulunmayacaklardu. 
(13) Taksiyi, gidi~ yonOOe gore yolun en sag kenarmda, trafigi aksatmayacak ~ekilde durdurarak yolculanm sag 

taraftan bi irmek ve indirmek zorundadlr. 
(14) Deza~ tajh ki~ileri taksiye almaktan imtina etmeyecek, yerlerine oturmalarl da dahli yardlmcl olacaktu. 
(15) T durakIanmn 50 metre yakImndan yolcu almayacaktlr. Ancak yoicusu tarafmdan rezerv edi1mi~ oimasl 

hali Cle taksi duragl veya yakIn c;evresinde bekleme yapabilecektir. 

- X ~>" -\ . ~ 71 
< 
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Taksilerde Aranacak Şartlar 

MADDE 8 -  

(1)  Taşımacılık faaliyeti esnasında; 

a) İstanbul genelinde taksiler: 

1) Sarı Taksiler; Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Sanayi Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan Otomotiv 

Yerli Muhteva Oranları listesinde Türkiye’de üretilen ve yerli katkı oranı %50 dan fazla olan e en az C 

Segmenti sedan veya station wagon, RAL 1021 kodlu opak sarı (İstanbul Havalimanında yer alan 

kooperatife bağlı taksilerin rengi RAL 2011 kodlu turuncu renk olacaktır.) renkli, RAL 5018 Turkuaz 

renkte şerit damalı, ilk alımda 0-2 (Trafik Poliçe ve Hasar Bilgileri Sorgulama (TRAMER) kaydında hasar 

kaydı bulunmayacaktır.) yaş aralığında olmak kaydıyla en fazla 6 yaşı sonuna kadar kullanılacaktır. Bunun 

dışında kalan sarı taksiler ise en az C Segmenti sedan veya station wagon RAL 1021 kodlu opak sarı 

(İstanbul Havalimanında yer alan kooperatife bağlı taksilerin rengi RAL 2011 kodlu turuncu renk 

olacaktır.) renkli, RAL 5018 Turkuaz renkte şerit damalı, ilk alımda 0-2 (Trafik Poliçe ve Hasar Bilgileri 

Sorgulama (TRAMER) kaydında hasar kaydı bulunmayacaktır.) yaş aralığında olmak kaydıyla en fazla 5 

yaş sonuna kadar kullanılacaktır. (2022/11-13) 

2) Turkuaz Taksiler; En az D ve üzeri Segment sedan, yüzde yüz elektrikli en az C segment ile 8+1 koltuk 

kapasiteli MPV (çok amaçlı panelvan) Segment, RAL 5018 turkuaz renkte ve beyaz şerit damalı ilk alımda 

0-4 yaş (Trafik Poliçe ve Hasar Bilgileri Sorgulama (TRAMER) kaydında hasar kaydı bulunmayacaktır.) 

aralığında olmak kaydıyla en fazla 9 yaşı sonuna kadar kullanılacaktır. 

3) Siyah (Lüks) Taksiler; En az E ve üzeri segment sedan ile MPV (çok amaçlı panelvan) Segment, RAL 

9005 siyah renkte ve RAL 1021 kodlu opak sarı şerit damalı olacaktır. Ayrıca taksinin tepe lambasında 

Lüks Taksi ibaresi yazılı olacaktır. 

a) En az 5 (beş) en fazla 8 (sekiz) yolcu koltuk kapasitesi olması, 

b) Taşımacılığa başlanırken 0-4 model yılı (Trafik Poliçe ve Hasar Bilgileri Sorgulama (TRAMER) 

kaydında hasar kaydı bulunmayacaktır.) aralığındaki taşıtlar ile başlanılması, herhangi bir sebeple 

devredilmesi durumunda 4 model yılını aşmaması ve fosil yakıtlı taşıtların en fazla 9 (dokuz), elektrik 

motorlu taşıtların en fazla 10 (on) model yılını aşmamış olması, 

c) Tepe lambasında okunaklı şekilde “Lüks Taksi” ibaresi yazılı olması, aynı ibarenin ön yan kapılarda da 

bulunması, 

ç) Geniş ailelerin ihtiyaçlarını karşılayabilecek şekilde geniş hacimli bagaja sahip taşıt olması, 

d) Yolcu bölümünde otomatik sürgülü kapının mevcut olması, 

e) Yolcuların istediği değerler arasındaki taşıt içi havalandırma sisteminin sağlanması için ön ve arka 

bölümlerde uygun iklimlendirme cihazı (klima) olması, 

f) Konforlu yolculuğun sağlanması için, ön ve arka bağımsız süspansiyonları olan, gürültü, titreşim ve 

benzeri etkenleri önleyen yalıtıma sahip taşıt olması, 

g) Yolcu konforu için özel tasarımlı, terletmeyen, leke tutmayan, bel ve sırt destekli, geniş ve rahat deri ve 

benzeri koltukların kullanılması, 

ğ) Kablosuz internet hizmeti sunulması, film, müzik, TV, oyun ve benzeri multimedya uygulamaları için 

geniş (en az 53,34 cm/21 inç) ekran bulundurulması, 

h) Telefon, Tablet ve benzeri elektronik cihazların şarj edilebilmesi için bağlantı aparatı (USB ve benzeri) 

olması, 

ı) UKOME kararı ile belirlenmiş ücretlere göre belirli yerlerin adı ve ücretlerinin bilgi bandı (sticker) ile 

taksilerin üzerine yazılması, 

i) Taşıt içinde herhangi bir sebeple tadilat yapılması durumunda TÜVTÜRK tarafından muayene 

raporunun ibraz edilmesi, 

https://sgm.sanayi.gov.tr/page.html?sayfaId=b1f71706-0133-41bc-8884-d92de3433930&lang=tr
https://application2.ibb.gov.tr/tulasim/UKOME/3677.pdf
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j) Söz konusu taşıtların Lüks Taksi taşımacılığı faaliyeti dışında kullanılması halinde, taşıtlar için 

düzenlenmiş olan Lüks Taksi Taşımacılığı Ruhsatnamesinin iptal edilecek olması ve bu ibarenin 

belgenin üzerine yazılması, 

k) Lüks Taksi taşımacılığında çalışacak şoförlerin; Taksi Taşımacılığı Yönergesindeki şartlara haiz, güler 

yüzlü ve taksi taşımacılığını sürdürebilecek şekilde temel yabancı dil bilgisine sahip olması, ayrıca 

İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve ilgili esnaf odası tarafından belirlenecek kıyafet veya takım elbiseli 

olması, 

l) Lüks taksiler için tüm taksi duraklarında (havalimanları da dâhil) özel bir alan (peron) ayrılarak bu 

alanlardan hizmet verilmesinin sağlanması, 

m) Yolculuğun tamamlanmasına müteakip yolcuya yolculuğa ait başlangıç, bitiş, mesafe, zaman ve 

ücretleri gösteren bilgilendirme fişi verilmesi, 

n) En az 4890 mm ile en fazla 5375 mm (4890 ≤ Taşıt uzunluğu ≤ 5375) olan taşıtların kullanılması, 

o) Aynalar hariç en az 1900 mm ile en fazla 1930 mm (1900 ≤ Taşıt genişliği ≤ 1930) olan taşıtların 

kullanılması, 

ö) Yüksekliği en az 1870 mm ile en fazla 2000 mm (1870 ≤ Taşıt yüksekliği ≤ 2000) olan taşıtların 

kullanılması, 

p) Yolcu bölümü genişliği en az 1550 mm ile en fazla 1690 mm (1550 ≤ Yolcu bölümün genişliği ≤ 1690) 

olan taşıtların kullanılması, 

r) Bagaj istiap haddi en az 360 kg ile en fazla 1010 kg (360 ≤ İstiap haddi ≤ 1010) olan taşıtların 

kullanılması, 

s) Kayar kapı aralığı en az 835 mm ile en fazla 1020 mm (960 ≤ Kayar kapı aralığı ≤ 1020) olan taşıtların 

kullanılması, 

ş) Kayar kapı yüksekliği en az 1215 mm ile en fazla 1265 mm (1250 ≤ Kayar kapı yüksekliği ≤ 1265) olan 

taşıtların kullanılması, 

b) Turkuaz veya siyah taksiler taşımacı tarafından talep edilmesi, sarı taksi için gerekli şartları sağlamaları ve 

taksimetre ayarlaması yapılması şartıyla sarı taksi olarak çalışabileceklerdir. 

c) Taşıt segment listeleri Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD) tarafından güncellenmesi durumunda ve 

TUHİM internet sitesinde yayınlandıktan sonra taksi taşımacılığında kullanılabilecektir. 

ç) Taksilerde klima ve hidrolik direksiyon olacaktır. 

d) Taksilerde; 1 Aralık ile 1 Nisan tarihleri arasında kış lastiği kullanılması zorunludur. 

e) D ve üzeri Segment ile 8+1 koltuk kapasiteli MPV (çok amaçlı panelvan) Segment Taksiler, bu yönergenin 

yürürlüğe girdiği tarihten sonra yenilendikleri takdirde yukarıda belirtilen renklere boyatılmak zorundadır. 

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

bulundurulamaz (Reklâm İzin Belgesi alanlar hariç). 

g) Taksilerin her iki yanında dama bulundurulacak olup, tavanı ve her iki ön kapıya plakalar aşağıdaki şekilde 

uygulanacak; 

1) Sarı taksilerin ön kapılarına ve tavanlarına Arial Bold yazı karakteriyle 790 punto (20 cm harf yüksekliği) 

ölçülerde ve RAL 5002 lacivert renkte plaka yazılması ve aynı renk kodu ile her iki yanına dama 

uygulaması yapılacaktır. 

2) Turkuaz Taksilerin ön kapılarına ve tavanlarına Arial Bold yazı karakteriyle 790 punto (20 cm harf 

yüksekliği) ölçülerde ve RAL 1021 sarı renkte plaka yazılması ve aynı renk kodu ile her iki yanına dama 

uygulaması yapılacaktır. 

3) Siyah taksilerin ön kapılarına ve tavanlarına Arial Bold yazı karakteriyle 790 punto (20 cm harf yüksekliği) 

ölçülerde ve RAL 1021 sarı renkte plaka yazılması ve aynı renk kodu ile her iki yanına dama uygulaması 

yapılacaktır. 
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4) Yazılan plakaların kolay okunmasını sağlamak amacıyla; iki harf ve iki rakam aralarında 3 cm boş 

bırakılarak uygulama yapılacaktır. 

5) Plakaların kolay okunmasını sağlamak amacıyla; harf ve rakam gruplan arasında 5 cm boşluk 

bırakılacaktır. 

6) Tüm plaka yazıları ile dama uygulamalarının reflektif özellikte ve UV Serigrafi baskı tekniği ile 

yapılacaktır. 

ğ) Taksilerin iç tarafında ön cam üstünde yolcuların görebileceği yerde Ücret Tarifesi bulundurulacaktır. 

h) Karayolları Trafik Yönetmeliği 1 sayılı cetvelin (c) maddesinde taksiler için belirtilen niteliklerde aracın 

üzerine monte edilmiş ayırıcı işaret (şapka) ve teçhizat bulunacaktır. 

ı) Taksinin içi ve dışı sürekli temiz, koltuklar rahat oturulabilir ve koltuk başlıkları takılı şekilde olacaktır. 

i) Karayolları Trafik Kanunu gereği araçlarda bulunması zorunlu olan avadanlık vb. araç ve gerecin yolcu 

taşınan mahalde bulundurulması yasaktır. 

j) Taksilerin arka camının sağ alt köşesinde Alo 153 Çözüm Merkezi telefon numarasını gösteren bilgi bandı 

(sticker) ve sağ arka kapı kelebek camının iç kısmında taksi plakası ve Alo 153 Çözüm Merkezi numarasını 

gösteren bilgi bandı (sticker) yer alacaktır. 

k) Taksi iç sıcaklığını gösteren, yolcular tarafından rahatlıkla görülebilecek elektronik termometre 

bulundurulacaktır. 

l) Taksinin sağ arka kapısı iç tarafında; görme engelli yolcular için, kabartma (brilla) alfabesiyle hazırlanan taksi 

plakası ve Alo 153 Çözüm Merkezi yazısının bulunduğu 12 x 6 cm ebadında levha bulundurulması 

zorunludur. 

m) Taşıtlarda görüntüyü değiştirecek seviyede renkli cam kullanımı veya camların üzerine renkli film tabakaları 

yapıştırılması yasaktır. 
 

İKİNCİ BÖLÜM 

Çalışma Belgeleri Esasları 
 

Tahsis Belgesi Başvurularından İstenen Evraklar; 

MADDE 9 -  

(1) Gerçek kişilerin taksi taşımacılığı faaliyetine başlamak için 10553 sayılı Bakanlar Kurulu kararında belirtilen 

şartları taşıması ve taksi taşımacılığına uygun taşıta sahip olduğunu belgelendirmesi durumunda TUHİM 

tarafından Ticari Araç Tahsis Belgesi düzenlenecektir. 

(2) Ticari Araç Tahsis Belgesi almak isteyen kişiler aşağıdaki evraklarla TUHİM’e müracaat edecektir. 

a) T.C. Kimlik Numaralı Kimlik Belgesi (Aslı İbraz Edilecektir), 

b) Toplu Taşıma Aracı Kullanım Belgesi (https://tuhim.ibb.gov.tr/ Sisteminde Aktif Olması Gerekmektedir), 

c) Vekil ise, Vekaletname (………… Plakalı aracı almaya ve ilgili kurumdan gerekli işlemleri yapmaya ifadesi 

yazılı olacak) (Aslı İbraz Edilecektir.), 

ç) Araç Tescil Belgesi Fotokopisi, Araç Tescil Özet Raporu (Aslı İbraz Edilecektir.), 

d) Tahsis süresince geçerli olmak üzere verilmiş geçici ilgili esnaf odası faaliyet belgesi (tescil işlemine müteakip 

ilgili esnaf odasından faaliyet belgesi aslı ibraz edilecektir), 

e) www.turkiye.gov.tr (e-devlet) adresinden karekodlu İstanbul’da mevcut durumda ikamet ettiğini gösterir 

Yerleşim Yeri (İkametgâh) Belgesi, 

f) www.turkiye.gov.tr (e-devlet) adresinden karekodlu Sosyal Güvenlik Kurumuna Tabi İş Yeri Kaydı ve 

Sigortalılıktan Kaynaklı Borç Bilgisi Sorgulaması, 

g) www.turkiye.gov.tr (e-devlet) adresinden karekodlu Sosyal Güvenlik Kayıt Sorgulaması, 

ğ) İBB Gelirler Müdürlüğü’ne ve İBB İştiraklerine borcu olmadığı kontrol edilecektir. 

https://tuhim.ibb.gov.tr/
http://www.turkiye.gov.tr/
http://www.turkiye.gov.tr/
http://www.turkiye.gov.tr/
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h) www.turkiye.gov.tr (e-devlet) adresinden resmi kuruma ibraz etmek üzere Adli Sicil Kayıt sorgulaması, 

ı) www.turkiye.gov.tr (e-devlet) adresinden sürücü ceza puan ve iptal dökümü (karekodlu, son 5 yıl için), 

i) Beyanname (Aynı yıla ait), ……………… şahıs şoförlük mesleğini geçim kaynağı olarak seçmiş olduğunu 

beyan ettiği ifadesi yazılı olacak, 
 

Araç Değişim Belgesi 

MADDE 10 -  

(1) Yeni araca ait Araç Tescil Belgesi/Satış Faturası Örneği (Aslı İbraz Edilecektir), 

(2) Güncel Araç Tescil Özet Raporu (Aslı İbraz Edilecektir),  

(3) Değiştirilecek araca ait Araç Tescil Belgesi (Aslı İbraz Edilecektir), 

(4) T.C. Kimlik Numaralı Kimlik Belgesi (Aslı İbraz Edilecektir), 

(5) Vekil ise, Vekaletname (………… Plakalı aracı almaya ve ilgili kurumdan gerekli işlemleri yapmaya ifadesi 

yazılı olacak) (Aslı İbraz Edilecektir.), 

(6) Sarı taksileri için Trafik Poliçe ve Hasar Bilgileri Sorgulama (TRAMER) hasarsızlık kaydı, 
 

Taksi Geçici Çalışma Ruhsatnamesi 

MADDE 11 -  

(1) İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin TUHİM internet şubesi üzerinden interaktif başvuru yapılacak olup, aşağıda 

belirtilen belgeler taşımacı tarafından sisteme kaydedilecektir. Söz konusu belgelerin bir kısmının veya 

tamamının işlem tarihi itibarı ile kurumların belge paylaşım sistemi kanalıyla elde edilebilir hale gelmesi 

durumunda, bu belgeler istenmeyecektir. 

(2) Taşımacı aşağıda belirtilen belgeleri Taksi Geçici Çalışma Ruhsatnamesi düzenlenmesi döneminde TUHİM’e 

iletmek zorundadır. Şoför/Şoförler/Taksi değişmesi durumunda belgeler yenilenerek TUHİM’e iletilecektir. 

(3) Taksi Geçici Çalışma Ruhsatnamesi başvurusunda beyan edilen belge veya bilgilerin değişmesi durumunda ilgili 

çalışma ruhsatnamesi geçersiz olacaktır. 

(4) Taksi Geçici Çalışma Ruhsatnamesi müracaatı için gerekli belgeler; 

a) Taşımacıya ait istenecek belgeler; 

1) T.C. Kimlik Numaralı Kimlik Belgesi, 

2) İlgili oda faaliyet belgesi, 

3) Başvuru tarihi itibariyle son 6 (altı) ay içinde çekilmiş biyometrik vesikalık fotoğraf, 

4) Şoförlere ait çalışma süresi ve SGK beyanı, 

b) Şoföre ait istenecek belgeler; 

1) Toplu Taşıma Aracı Kullanım Belge numarası (aktif/askıya alınmamış olması gerekmektedir), 

c) Taksiye ait istenecek belgeler; 

1) Renkli ve okunaklı Araç Tescil Belgesi (Kullanım Amacı Yolcu Nakli-Ticari) örneği, 

2) Araç muayene raporu, 

3) Taksimetre Sicil ve Muayene Kartı, 

4) Aktif ve çalışır TUDYM cihazları,  
 

Toplu Taşıma Aracı Kullanım Belgesi  

MADDE 12 -  

(1) Taksilerde, şoför olarak çalışacaklara aşağıdaki şartları sağlamaları durumunda TUHİM’ce Toplu Taşıma Aracı 

Kullanım Belgesi düzenlenir. 

(2) Toplu Taşıma Aracı Kullanım Belgesi müracaatı için gerekli belgeler; 

a) T.C. Kimlik Numaralı Kimlik Belgesi (en az 22 yaşından gün almış ve 66 yaşından gün almamış olmak), 

b) Taksi için en az 2 yıllık kullanacağı taşıta uygun sürücü belgesi, 

http://www.turkiye.gov.tr/
http://www.turkiye.gov.tr/
http://e-tuhim.ibb.gov.tr/
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c) Başvuru tarihi itibariyle 6 ayı geçmemiş, resmî kurumlar için sorgulanmış Adli Sicil Kaydı sahibi olmak 

(Ticari amaçla yolcu taşımacılığı yapacak şoförlerin; 5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 81. 82. 83. 86. 87. 

88. 94. 95. 96. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 141. 142. 143. 148. 149. 157. 158. 179/3. 188. 190. 

191. 197. 220. 226. 227. 314 ve 5326 Sayılı Kabahatler Kanunu’nun 35. maddesindeki suçlardan hüküm 

giymemiş olmaları gerekmektedir. Ayrıca 53. Maddeden alınan hüküm varsa belirtilen süre boyunca belge 

düzenlenmez), (2023/1-18) 

d) Alkollü olarak araç kullanma nedeniyle sürücü belgesinin birden fazla geri alınmamış olduğunu, son beş (5) 

yıl içerisinde bilinçli taksirli olarak ölümlü trafik kazalarına karışmadığını ve son beş (5) yıl içerisinde trafik 

kurallarını (aşırı hız vb.) ihlal nedeniyle sürücü belgeleri birden fazla geri alınmadığını gösterir 

www.turkiye.gov.tr adresinden sürücü ceza puan ve iptal dökümü (karekodlu), 

e) İl Sağlık Müdürlüğü tarafından yetkilendirilmiş merkezlerden alınacak ve şoförlük yapmasına mâni 

olmadığına dair Psikoteknik Değerlendirmeye Dayalı Psikiyatrik Muayene raporu (www.turkiye.gov.tr 

adresinden), 

f) İl Sağlık Müdürlüğü tarafından yetkilendirilmiş merkezlerden alınacak ve şoförlük yapmasına mani 

olmadığına dair Psikoteknik Değerlendirmeye Dayalı Psikolog Muayene raporu (www.turkiye.gov.tr 

adresinden), 

g) İl Sağlık Müdürlüğü tarafından yetkilendirilmiş merkezlerde yapılacak alkol ve psikotrop madde kullanımına 

yönelik şoförlük yapabileceği yönünde olumlu rapor, (TUHİM https://tuhim.ibb.gov.tr/ adresi üzerinden 

randevu için çevrimiçi müracaat edilir). 

h) İl Sağlık Müdürlüğü tarafından yetkilendirilmiş merkezlerde yapılacak bulaşıcı hastalıklar, tüberküloz, ruh 

sağlığı ve hastalıkları, metabolik hastalıklar, kardiyovasküler hastalıklar açısından şoförlük yapabileceği 

yönünde olumlu rapor, 

i) Mesleki Yeterlilik Kurumu Kanununda yer alan Ulusal Meslek Standardına Uygun Taşıt Şoför Eğitim 

Sertifikası, (sistem altyapısı sağlandıktan sonra istenilecektir), 

j) Uygulamalı Sürüş ve Sınıf Eğitimleri, İstanbul’un yol ağı, Davranış psikolojisi, Mevzuat vb. konularda eğitim 

aldığını gösterir belge, (sistem altyapısı sağlandıktan sonra istenilecektir), 
 

Reklâm İzin Belgesi 

MADDE 13 -  

(1) Taksilerde; İBB Reklâm, İlan ve Tanıtım Yönetmeliği ve UKOME Kararları doğrultusunda taksi içinde ve 

dışındaki reklâm, ilan ve tanıtımlar için İBB Kentsel Tasarım Müdürlüğünden izin alınır. 

a) Taksilerde Kanunlara, kamu düzenine ve genel ahlaka aykırı olmamak, Ticari Araçlarda Reklâm 

Bulundurulmasına Dair Yönetmelik hükümleri çerçevesinde olmak kaydıyla, TUHİM’ den görüş alınarak 

Kentsel Tasarım Müdürlüğünün onayıyla izin verilen reklâmlar, İBB Reklâm Yönetmeliği de dikkate alınarak, 

trafikte seyir güvenliği açısından tavan ön-arka yüzey ve camlar hariç araç yüzeyinin %50’sini geçemez. 

(Tavan ve kapılardaki plakaları kapatacak şekilde reklâm alınamaz). Taksi yan sağ sol kapıları ile ön ve arka 

camın sağ alt köşesinde, Taksi Yönetim Merkezi ve bünyesinde bulundurulan uygulamalara ait 50 cm2’yi 

aşmayan bilgilendirme yazıları, tanıtım ve bilgi bandı (sticker) reklâma tabi değildir. 
 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

Denetim ve Toplu Ulaşım Denetim Komisyonu 
 

Denetim 

MADDE 14 -  

(1) Taşımacılar, şoförler ile taksiler iş bu yönerge hükümlerine göre aşağıdaki kurum görevlilerince denetlenir. 

a) Trafik Zabıtası, 

http://www.turkiye.gov.tr/
http://www.turkiye.gov.tr/
http://www.turkiye.gov.tr/
https://tuhim.ibb.gov.tr/


b) Belediye Zabltasl, 
c) TUHiM tarafmdan goreviendirilen denetim gorevlisi, 
~) iSTESOB ve ilgili esnaf Odasl (i~ denetimi yaparak tutanak diizenleyip gerekli hallerde TUHiM'e bildirirler). 

(2) Yaptmmlar; 5393 saYlh Belediye Kanunu, 1608 saYlh Umuru Belediyeye Miiteallik Ahkaml Cezaiye Hakkmda 
16 Nisan 1340 Tarih ve 486 Numarah Kanunun Bazl Maddelerini Muadil Kanun, 5326 saYlh Kabahatler Kanunu, 
2918 saYlh Karayollan Traftk Kanunu, 4925 saYlh Karayolu Ta~lma Kanunu, 5237 saYlh Tiirk Ceza Kanunu, 
4207 saYlh Tiitiin Uriinlerinin Zararlanmn Onlenmesi ve Kontrolii Hakkmda Kanun, 3516 saYlh Ol~iiler ve Ayar 
Kanunu ve ilgili Yonetmelikleri ile Toplu UI~lm Hizmet Kalitesi Degerlendirme Sistemi (TUDES) ve eki 
Hizmet Kalite Kesintisi Yaptmm Cetveli hiikiimieri uygulanu. 

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

Toplu Ula~lm Denetim Komisyonu Esaslan; 
MADDE 15-
(1) Topiu Ula~lm Denetim Komisyonu, siirekli veya ge~ici olarak gorev yapmak iizere yukanda bahsi ge~en yaptmm 

cetvelleriyIe ilgili; Ula~lm Daire Ba~kanl ba~kanhgmda veya gorevlendirecegi ki~i koordinatOrliigiinde, 
TUHiM'den 2 (iki), yetki bOlgesi kapsammda il Emniyet Miidiirliigiinden 1 (bir) veya il Jandarma 
Komutanllgmdan I (bir), Zablta Daire Ba~kanllgmdan 1 (bir), ~ah~llan ara~ tiiriine gore degi~mek iizere iETT, 
iTO'dan 1 (bir) ve ilgili esnaf odasmdan 1 (bir) , iSTESOB'tan 1 (bir) ve iBB biinyesinden 1 (bir) 
psikologlpsikiyatrist iiye katlhml ile TUHiM tarafmdan gerek goriilen hallerde toplamr. 

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

Cetveli'ndeki 17, 18,20, 148, 156, 158 ve 159 maddelerinden herhangi birisi nedeniyle yaptmma ugrayan 
~of6rlerin yaptmm tarihinden itibaren iizerinden 90 gUn ge~mesi kaydlyla; siiresiz iptal edilen Topiu 
Ta~!ma Aracl Kullamm Belgesi'nin iizerindeki yeni yaptulm siiresini belirler. (Omegin siiresiz iptalin 12 
ay askIya ahnmaya donu~tiiriilmesi), 

2) Topiu Ta~lma Arac! KullanIm Belgesi ba~vurusunda istenilen "Son 5 yd siiriieu belgesinin birden fazla 
geri ahnmaml~ olmasl" ~artmm ba~vuru yapan ~of6rler i~in "Son 5 YII siiriieii belgesinin ikiden fazia geri 
ahnmaml~ oimasl" ~eklinde uygulanmasma karar verir. 

b) ~ah~ma ~ekli 
1) Komisyon Ba~kam UI~lm Daire Ba~kam veya TUHiM'den goreviendirecegi ki~idir. Komisyon, Ba~kan 

dahil en az dort iiyenin katIllml ile toplamr. 
2) Kararlar oy ~oklugu ile allmr. E~itlik halinde Ba~kamn oyu ~ift saYlhr. 
3) Komisyona yukanda yer alan kurum temsilcilerinin haricinde, topiantI giindeminin i~erigi ve aeiliyetine 

gore bilgi almmak iizere gerekli goriiIdiigii takdirde iBB birimleri ile diger kurumlarm temsileileri de davet 

edilebiY. ~ 
4) Dah . nee komisyondan ge~en ki~ilerin herhangi bir nedenle aym veya farkh bir maddeden Topiu Ta~lm\ 

Ar CI Kullanlm Belgesi i~in siiresiz iptal yaptmml uygulanmasl veya "Son 5 yll siiriieu belgesinin birden 

azla geri almmann~ olmas!" ~mm ihlal edilmesi durumunda lekrar komisyona almmayacaktrr. J 
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Sakh Tutulan Hiikiimler 
MADDE 16-

uc;iJNcu KISIM 
C;e~itli Hiikiimler 

(1) Bu yonergede bulunmayan hususlarda ilgili mevzuat hiiklimleri uygularur. 

Yiiriirliik 
MADDE 17-
(1) Bu yonerge ve elderi i~ bu UKOME karar tarihi itibariyle yiirlirliige girer. Yonergenin yiirlirliige girmesinden 

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

Yiiriitme 
MADDE 18-
(1) Bu yonerge hlikiimlerini istanbul Biiylik~ehir Belediye Ba~kanhgl adma Toplu Ula~lm Hizmetleri Miidiirliigu 

yiiriitiir. 

~c1J-


