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UKOME, Istanbul Biiyu4ehir Belediye Backanhgr Gene
11.02.2016 gun ve saat 15 :30'da giindemindeki konulan gor

Ilgi: a) 01 .06.2015 tarih ve 2015/114 sayili Talep Yazisi (TN
b) 26.06.2015 tarih ve 2015/151 sayili Talep Yazisi (TN
c) 19.08.2015 tarih ve 2015/5-11 sayili UKOME karari .
d) 21 .08.2015 tarihli Alt Komisyon Toplanti Raporu .
e) 26.10.2015 tarih ve 2015/7-4 sayih UKOME karan .
1) 13 .01 .2016 tarih ve 2016/1-11 sayilh UKOME karan .
g) 05.04.2007 tarih ve 2007/4-2 UKOME Kararh Servis
h) Toplu Ula§tm Hizmetler Mudurlugunun 10.02.2016 .

TEKLIF: Servis Ta$imaciligmm Duzenlenmesi Teklifi .

TOPLU ULA$IM HIZMETLERI MUDURLU(0 RAP

Sekreter Sn. Dr. Hayri BARAtyLI
$mek uzere toplandi.

99594)
X706684)

Ba~kanhginla

aglari Yonergesi
h ve 274 sayili yazisi ile ekli raporu .

I RU:

Ilgi (h) Toplu Ulasim Hizmetleri Mudurliigii yazisi ekli ra . .

Ilgi (a) ve (b) yazilar lie tarafimiza ula$an taleplerde ; Istan .ul

runda;

it simrlari igerisinde halihazirda Ogrenci ve Personel
Servis tapmacihgi yapan tasimacilarm belirlenerek smirland rilmasi (tahdit uygulanmasi), simrlandirma kapsamina
alinan ta§imacilarm araglarmm belirli bir plaka hart gru . nda toplanmasi, gergek anlamda servis ta$imaci .igi
yapmayan firsatgi ve karaborsaci zihniyetle piyasadan plaka
hususlari talep edilmektedir .

oplayarak menfaat elde etmeye gali~anlarm onlenn esi

hgi (d) Alt Komisyon raporunda ; ogrenci ve personel se is tqimaciligi kapsaminin belirlenmesi, gergek ve tLzel
kisiliklerin ayinmmm yapilmasi, devir i$lemleri kriterlerini belirlenmesi, ta4imacL, Cof9r ve arag standartlarinin
belirlenmesi, cezai mueyyideler ve yaptirim kriterlerinin bel
ta$imamlarm sisteme dahil olma $artlarmm belirlenmesi husus

rlenmesi lie gegmil tapimacy mevcut ta$imaci ve )
mutalaa edilmistir.

eni

hgi (c), (e) ve (f) UKOME Kararlanyla galimalan
duzenleme ve bu duzenlemenin hukuki, teknik ve idari yonler

vain eden Servis Ta*imacihgma ili§kin teklif ed .len
e ili$kin gerekceleri apgrda yer almaktadir.

"Dilnyadaki diger metropol kentlerde oldugu gibi Istanb 1'da da, kent nufusundaki arti~a ve sehir igindeki a Ian
hareketlilige bagh olarak gelisen erisim-ulaCim ihtiya . , yolculuk taleplerinin toplu ta§ima sistemlerine
yonlendirilmesiyle karsilanabilmekte, toplu ta$ima sistemleri deki teknolojik gelismeler ise sistemin butuncul, entegre
ve surdurulebilir olmasmi zorunlu kilmaktadir . Bu gergeved
surdurulebilir toplu ta .ima sistemine entegre, ara ve ozel ulas

; Istanbul'daki ozelindeki "Servis Tasimaciligimn"
taro kimligiyle tammlanmasi gerekmektedir .

da,

Ogrenci servisi, personel (ozel sektor) servisi, turizm serv si, ucretsiz servisler, kamu kurum ve kuruluslan pers mnel
servisi, iller arasi personel ve ogrnci servisi, yuksekogren m kurumlari ogrenci servisi ve sosyal etkinlikler grup
servisi olarak tstanbul'da hizmet veren servis araglari ; ev-i okul-ev vb . giizergahlarda noktadan noktaya rahat ve
konforlu bir toplu ta~imacilik hizmeti verirken, ozellikle buy kentlerde servis hizmeti sonrasmda parklanma sorunu
olufturmasi ve arag kapasitesinden daha dusiik kisi ta~imasi n
getirmektedirler.

deniyle diger toplu tapna turlerine oranla trafige ek yak

Surdurulebilir, denetlenebilir ve insan odakh toplu ima sistemi kurulmasi amaciyla yola gikan Istanbul
` Buyuk§ehir Belediyesi, yaptigi rayli sistem yattnmlari ve e egre ula§im sistemleri ile trafige olumsuz etkileri olan
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servis taszmaczhgma bagimliligi azaltmaktayken, hazirladigi onergelerle de kaliteli, standart ve kri e leri belli clan
servis taczmaczhk sistemini olufturmayz amaglamaktadir. So konusu nedenlerden dolayi Istanbul genelinde hirnet
veren servislerin ya~adlgl problemlerin gozumiine yonelik ye
basil olmuftur.

bir servis tactmaczligi sisteminin olufturulmasi ihti ; aci

Bu baglamda, Toplu Ulasim Hizmetleri Mudurlugu taraf dan teklif edilen duzenleme tom servis turlerini degil,
belirli ve periyodik olarak aym giizergahl aym yolcular ve ayn zaman araligmda kullanan ve tam servis turleri arasi ida
kullanun oranl %90 lie en yuksek olan, ogrenci ve person
kapsamaktadir.

1 . SERVIS TA$IMACILIGININ MEVCUT DURUM

I (kamu kunun kurulu~lari ve ozel sektor) servisle ini

ALIZI
Istanbul'daki Servis T4lmaclhgl gerek isletim sistemi g rekse sahip oldugu kapasiteyle kendine has ozelliklere

sahip olup, II butununde 2015 ylh iginde IBB Toplu Ula~lm H zmetleri Mudurlugunden guzergah kullamm izin bel esi
alarak gah~an servislerin yakla*zk %90'1 ogrenci ve personel kamu kurum kuruluclari ve ozel sektor) ta$ima araq an
olup, bu araglardan yaklapk %2'si son 10 ylldlr duzenli olar
tuzel kisiler tarafindan isletilmektedir.

to§Lmacillk yapmaktadir. Soz konusu araglar gergek ve

Mevcut durumda ta$lmacz, Sofdr ve araq standartlarmm .elirlendigi 2007/4-2 Sayih Servis Araglan Yonergesi
kapsaminda hizmet veren bu servisler, soz konusu standard n geli$tirilmesi ihtiyaci, butun servis araglarmda, takip
sistemi ve kamera gibi teknolojik uygulamalarm yer almama
hizmet kalitesi istenilen dtizeyde olusmamaktadlr .

ve cezai yaptlnmlarm caydlncl olmamasmdan do'ayl

1.1 MEVCUT DURUM DEOERLENDIRILMESI
Son 10 yilhk guzergab kullamm izin belgesi verileri inc lendiginde arahkslz ;;ekilde ogrenci ve personel servis

ta§imacil1gi yapanlann halihazirda servis tapmacillgl yapan 1

durum sektorel sirkulasyonun yogunlugunu aglkga gostermekt
: oram ancak %2 civarinda kaldigi tespit edilmictir .
dir.

Bu

Bir diger deyigle; onceki yillarda sisteme girisler klsltlan 4 olsaydi ; bugun Istanbul Servis Ta$imaclhgi sektorunu
olufturan esnafin %98'i servis taslmacillgl yapmaktan ahko, ulmus olacakti . IBB olgegindeki bir kamu idaresinin
yalniz mevcut talepleri degil, geleeek projeksiyonlarma it
benimsememesi dusunulemez .

skin ongortiler uretmemesi ve proaktif bir davrznl~

2. SINIRLANDIRMA (TAHDIT) ANALIZI
Servis araglan igin plaka smirlandirma (tahdit) beklentileri in oluftugu 25 .05.2015 tarihinden itibaren tahditli plaka

uygulamaslmn tam anlasilamamasma bagli olarak kamuoyun . a bilgi kirliligi olusmustur. Resmi kullanlm yla tahditli
plaka; "belirli bir idari bolge smulan iginde, belirli bir yolcu macilik faaliyetinde kullanilan araglar igin belirli tarf
veya harfler kullanzlarak sinirli/belirli sayida verilen ve bu olla bu faaliyette kullanilan araglarm toplam sayz,mz
smlrlayan/belirleyen plakalan" belirtir. [Kara Ulastzrmasl Gen I Mudurlugu Genelgesi 2011/KUGM-11/YOLCU]

Araq takip, kamera ve online denetim sistemlerinin bulu madigi yillarda trafikte hangi aracm minibus, taksi vb .
oldugunu tespit etmek, trafik duzeni ve guvenligini sag . ak amaczyla kullanilan tahdit uygulamasi ozell :kle
biiyuk~ehirlerde -ulaczmdan kaynakh ekonominin btiyiikl'gu
duzenlenmesi gereken bir uygulama niteligi kazanmlftlr .

nedeniyle- dikkatli ve her yond diiciiniilerek

2.1. ilgili Mevzuat
3.10.1983 tarihli ve 2918 sayzh Karayollan Trafik nu'nun "it ve ilge trafik komisyonlari bachkh" 12 .

Maddesinin "gorev ve yetkiler" ba~lzkh ikinci fikrasmm u unit bendinde "Karayolu to,czmaczligrna ait mevzuat
hukumleri saklz kalmak uzere, trafik duzeni ve guvenlig' yon' den belediye sznzrlarz iginde ticari amagla galzstzrzlacà k-y
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yolcu ve yuk ta5itlari ile motorsuz ta ..ttlarin caliyma yekil ve y
e mek ve savtlannt belirlemek" it ve lice trafik komisyonlarimn

artlart, cal4hrdabilecegi yerler lie guzergdhlarini te3pit
gorev ve yetkileri arasinda sayilmifbr .

15/f maddesinde; "Toplu tastma yapmak, • bu amccla
her turlu toplu tayima sistemlerini kurmak, kurdurnak

sayilmistir.

03 .07.2005 tarihli ve 5393 sayili Belediye Kanunu'nun
otobus, deniz ve su ulayim araclari, tunel, rayli sistem dahil
4letmek ve i,lettirmek" belediyenin yetki ve imtiyazlari arasmda

Belediye bu hizmetleri, Daniytay'in gorulu ve 1vi4leri Bakanhgtrnn
imtiyaz yo/uyla devredebilir; toplu ta,cima hizmetlerini imtryaz
suretiyle yerine getirebilecegi gibi toplu tapma hatlarmt kiraya
satin alma yoluyla yerine getirebilir (15 inci maddenin be~inci

10.07.2004 tarihli ve 5216 sayilt Btiyiiksehir Belediyesi

kararryla suresi kirk dokuz ydi gecmemek uzere
veya tekel oluyturmayacak vekilde ruhsat vermek
verme veya 67 nci maddedeki esaslara gore hiz'net

fikrasi) .

Kanunu'nun 7 . maddesinin, `Biiyuksehir belediyesinin
gorev, yetki ve sorumluluklan"
yaptirmak ve uygulamak;
demiryolu uzerinde illetilen
zaman ve guzergahlarim
arac park yerlerini tespit
duzenlemesinin gerektirdigi

baslikli birinci fikranm (f) bendinde;
ulapm ve toplu tastma hizmetlerini planlamak

her tuna servis ve toplu tasima

"Biiyuk.5ehir ulacim ana planmi yapmak vsya
ve koordinasyonu saglamak; kara, deniz, st

araclart Me taksi savdartmi bilet ucret ve tarlfelerini,
ve

belirlemek; durak yerleri !!e karayo .u,
etmek ve illetmek, i$lettirmek veya
butun i4leri yurutmek" Buyiiksehii

yol, cadde, sokak, meydan ve benzeri yerler izeri7de
kiraya vermek; kanunlarin belediyelere verdigi traftk
belediyesinin gorev ve yetkileri arasinda sayilmi$tir .

Biiyiikcehir Belediyesi
su, gol ve demiryolu
buyukyehir belediye
kurulullari ile, Turkiye
katdacagi Ulaycim Koordinasyon
gorusulmesinde koordinasyon
gundemdeki konularla
kuruluylanndan ihtisas
belediyesine verilen
araclannin durak ve

Kanununun, "Ulacim hizmetleri" baslikli
uzerindeki her tilrlu taytmacilik hiz'netlerinin

bayckani ya da gorevlendirdigi kisinin baykanligmda,
,$ofdrler ve Otomobilciler Federasyonunun

Merkezi kurulur. hce beled
merkezlerine uye olarak katiliriar .

ilgili uye olarak belirlenmeyen ulaciii
meslek odalartnin temsilcileri de davet

traftk hizmetlerini p/dnlama, koordinasyon
arac park yerleri ile savtstntn tesvidne

9. maddesinde ;
koordinasyon
yonetmelikle

gorevlendirecegi
ye baykanlart kendi belediyesini

Ulalim Koordinasyon
sektoru lie ilgili kamu

edilerek gorti4c/eri
ve guzergdh belirlemesi

iliskin yetkiler lie buyuk
kullamhr. . . . Buyukyehir

ve 2918 sayilt Karayollart
gorev ve yetkileri yer

Rakkinda Kanuu'un
"Belirli bir ma! veya hizmet

tayiyan veya bu etkryi

"Buyukgehir icindeki kara, deniz,
icinde yurutulmesi amacyla
belirlenecek kamu kurum
ilgili odantn temsilcismin

ilgilendiren konulc
Merkezi toplantilarina ayrica
kurumu niteligindeki meelek

altntr. Kanun ile buyuk§ehir
tie taksi, dolmus ve servis

ve

rin

ehir sinirlari dahilinde it trafik
belediyelerine bu Kanur.

Trafk Kanununun
almi~tir .

"Rekabeti Smirlayici Anlacma,
piyasasinda dogrudan v .ya

doguran yahut dogurabilhcek

ile
bu

komisyonunun yetkileri
verilen gorev ve yetkilerin
anuna aykiri hukumleri

7.12.1994 tarihli
Uyumlu Eylem ve Kararlar"
dolayli olarak rekabeti

ulasim koordinasyon merkezi tarafindan
uygulanmasinda, 13.10.1983 tarihli

uygulanmaz. " ,ceklinde UKOME'nin

ve 4054 sayilt Rekabetin Korunmasi
baslikli 4 6ncu maddesinde ;

engelleme, bozma ya da kisitlama amacini
nitelikte olan teyebbusler arasi anlaymalar, uyumlu eylemler ve teyebbus birliklerinin bu tiir karar ve eylemleri h i/ca
aykiri ve yasaktir .

Bu hailer, ozellikle sunlardir :
b) Mal veya hizmet piyasalannm boluyulmesi lie her turlu piyasa kaynaklarimn veya unsurlarintn paylayd asi

ya da kontrolii,
c) Mal veya hizmetin arz ya da talep miktartnin kontrolu
d) Rakip teyebbuslerin faaliyetlerinin zorlaytirdmast, kisttlanmasi

veya bunlarin piyasa dtyinda belirlenmesi,
veya piyasada faaliyet gosteren teyebbusl rin

boykot ya da diger davrantclarla piyasa dtyina cikartdmasi yahut
e) Munhasir bayilik haric olmak uzere, eyit hak, yukumluluk

piyasaya yeni gireceklerin engellenmesi,
ve edimler icin ecit durumdaki kiyilere f Hi

$artlarin uygulanmast, " hokumleri mevcuttur .



T.C UKOME KARARI

ISTANBUL

BUYUKSEHIR
BELEDI ESI

ISTANBUL BUYUK$EHIR BELED=YE

ULA$IM KOORDINASYON MERKEZI

BA$KANLIGI

KARARI

TARIH 11.02.2016

S YI 2016/2-8

Igi$Ieri Bakanligimn 23 .09.1999 tarih ve 34-6/3249-841 sayili onay emri ve Teftis Kurulu Ba~kanhgmm 24 .09 .1' 99
tarih ve 34-6/3261-15 sayili gorev emri lie Ogrenci Servis Araglarma plaka tahdidi getirilmesi konusunun, ilLili
mevzuat ve yargi kararlarz da dikkate aimmak suretiyle gereklilik
istenilmesi iizerine yapilan inceleme sonucunda qagidaki konu

ve hukukilik bazmda incelemeye tabi tutulmas
lar dikkate deger bulunmu~tur .

n

"Ogrenci servis araglarznda plaka tahdidi uygulamaszna gidildiginde, dujunuldugu gibi her okulun ogrencilerm n
tacmmasz itinin belirli kieilere ait araglara mahsus hale getirilmesi, yani bir okulun ogrencilerini tasrya,ak
tajimaczlarzn belirlenmesi ve dondurulmasz, vazgegilemez hale getirilmesi durumunda, okul yonetimlerinin, ogrenci
velilerinin servis segme hakkz ortadan kalkacak begenilse de begenilmese de ayni servis ile muhatap olmak ve hiz .net
satin almak zorunda birakzlacaktzr . Bu durum, okul yonetimi ve ogrenci velilerinin servis Icletmecilerini segememe ve
denetleyememelerine yol agacaktzr. Plaka tahdidi yapzlmasz sonucunda ortaya gzkacak bu durum ve il4kilerin, liberal
ekonomi anlayi zna, tuketici haklarznzn ve rekabetin korunmari hakkzndaki mevzuatm ozune ve soziine aykzrdzk te ,kil
edecegi kolayca fark edilebilir. Nitekim 4054 sayzh Rekabet'n Korunmasi Hakkznda Kanunun 4 . maddesinde fade
edilen rekabeti sznirlayzci durumlar arasinda, hizmet piyasalarznzn
kontrolu veya bunlarm piyasa dzimda belirlenmesi de bulunmakta

bolusulmesi, hizmetin arz ya da talep miktarmzn
ve yasaklanmaktadir.

Ogrenci servis araglarznda plaka tahdidi yapzlmasz halinde servis araglarm suni olarak degerlenecek araq
fzyatlarznzn artmasz nedeniyle servis maliyetleri, dolayzszyla servis
sahipleri menfaat saglarken qok daha buyiik sayidaki tuketici uygulamadan

ucretleri de yukselecek, boylece sznzrh sayidaki a"aq
zarar gorecektir.

Ogrenci servis araglarma plaka tahdidi isteyen k4i ve kuruluslarm esas beklentileri, ogrenci servis araglarma ait
plakalarzn aczrz deger kazanmasz yoluyla onemli bir rant elde etmektir, Istanbul ilinde plaka tahdidi uygulanzrasz
sebebiyle bir minibus plakasznzn ban hatlarda birkaq yuz bin liraya kadar varan flyatlarla el degiftirdigi, bilinen bir
durumdur. Ogrenci servis araglarzna plaka tahdidi isteyenlerin
sonucunda buyuk bir kazanq elde etme arzusunda olduklart an .aczlmaktadzr.

de minibuslere benzer ,eekilde, alznaeak bir idari karar

Ogrenci servis araglarzna plaka tahdidi getirilmesi halide servis araglarznzn gereksiz yere suni bir bigiride
fzyatlarmm artacagz, bunun da servis maliyet ve fzyatlarzna
gorecegi, plaka tahdidinin belli baylz tek yararznzn araq sahiplerinin

yanszyacagi, sonugta gen4 bir tuketici kitlesinin zarar
buyuk bir rant elde etmeleri belirlenmigir . "

Bununla birlikte ; yukanda Ogrenci Servis Araglari igin anilan
gegerli oldugu degerlendirilmektedir .

2.1.1 . Ilgili Mevzuatin Degerlendirilmesi

gerekgelerin, Personel Servis Tacimaciligi igin de

2005 tarihli 5393 sayili Belediye Kanununa gore, belediye smirlari ilinde toplu tasima yapmak belediyenin hem
gorevi hem de imtiyazidir. Imtiyaz demek, belediyeden izin almadan kimse ticari amagla toplu tasima yapanaz
demektir. Bu husus ozel bir d(izenleme oldugu igin kimse bu konuda ticaret serbestisinden soz edemez. Belediye
2886 sayili Devlet Ihale Kanunu'na gore bu imtiyazmi devredebilir ya da bu hizmetleri imtiyaz veya tekel
olufturmayacak sekilde ruhsat vermek suretiyle veya topl .z
satin alma yoluyla yerine getirebilir .

2) Buyiiksehirlerde bu gorev ve imtiyaz bUytiksehir belediyelerine

tasima hatlarmi kiraya vermek suretiyle ya da hizmet

verilmiftir (5216 sayili Kanun, madde 7/f)
3) Taksi, dolmu~ ve servis araglarma iliskin yetkiler He biiyuk~ehir szmrlan dahilinde it trafik komisyonunun yetkileri,

ulasim koordinasyon merkezi tamfmdan kullanilir . (5216 sayzh kanun, madde: 9) .
4) Bu konuda higbir tereddude yer kalmamasi igin, aym kanunun 9. Maddesinin son fikrasina, "Buyuk*ehir

belediyelerine 5216 sayzh Kanunla verilen gorev ve yetkilerin uygulanmasmda, 13 .10.1983 tarihli ve 2918 sayili
Karayollari Trafik Kanununun bu Kanuna aykiri hukumleri uygulanmaz" hukmu dercedilmi56r . Dolayisiyla,
Karayolla Trafik Kanunu lie Belediye Kanunu ve Bii)iik~ehir Belediyesi Kanunlan arasmda bu anlamda bir
geliski ya da kanuni duzenlemede bir bosluk bulyfi\nan?aktadir .

CJ
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5) Ticari Plakalann Verilmesinde Uygulanacak Usul ve Esaslara
86/10553 sayili Bakanlar Kurulu karannm veya buna ili~kin
kararlanmn 5393 sayilh Belediye Kanunu ve 5216 sayili
kalmami tir.

6) Belediyenin toplu ta*ima imtiyazmy 5393 sayilh Belediye
devretmez ya da bu hizmeti imtiyaz veya tekel olufturmayacak
hatlanni kiraya vermek suretiyle ya da hizmet satm alma
yapilmasi halinde hem 2886 sayilh Devlet Ihale Kanunu'ia
Kanun'a ayklnhk olufturur . Nitekim Ankara h Trafik Konisyonunun
umum servis araglarma tahdit getirilmesine ili~kin kismn
E:1998/1205, K :1999/512 sayili karan He iptal edilmiffir .

Ayrica belirtelim ki ; servis tasimacillgi da dahil toplu tasimada
uygun kaliteli, konforlu, guvenli ve surdurulebilir bir hizm
karplanmasl (toplu taCnna kamu hizmetinin yerine getirilmes
gorev ve munhasir bir yetki verilmiftir .

Iliskin 3 Maps 1986 tarih (T.C. Resmi Gazete,
duzenlemelerin ve bu diizenlemelere iliskin yargi

Buyuk~ehir Belediyesi Kanunun karsismda bir hukmii

Kanunu'nun 15 inci maddesinin becinci fikrasma gore
sekilde ruhsat vermek suretiyle veya toplu tas

yoluyla yerine getirmeyecekse, tahdit uygulamasi
hem de 4054 sayilh Rekabetin Korunmasi Hakki

14.10.1999 giro ve 1998/200 sayili kararmm
rm, Ankara 6 . idare Mahkemesinin 27 .05.1999 gun

en oncelikli amag halkin toplu tqima ihtiyacma
-tin verilmesidir. Bu nedenle, toplu tasima ihtiyacmm
igin, Buyuksehirlerde Buyuksehir Belediyesine asli

ve

ma

da

ve

bir

Bu baglamda, Biiyiiksehir Belediyesi bu hizmeti ya bizzat yapabilir ya da, Belediye Kanunu'nda ongortlen
usullerle uguncu ki~ilere (ozel sektore) yaptirabilir. Buyuk.iehir Belediyesinin ugunco kisilere yaptirmasi ise, ya
belirlenen sartlara sahip her isteven gergek ve tuzel kisilerin Oplu tasimacilik yapmasma agik tutularak gergekle$tirilir
ki bu durumda dogal olarak ihale yapilmasma gerek olmayacaktlr . Ya da tahdit konularak yaptinlabilir. Ki bu
durumda ise, servis ta$imacilhgmm kimlere yaptirilabilec .gi (kimlerin taCimaci olabilecegi) ancak 2886 sayih
Devlet Ihale Kanunu'na gore ihale yoluyla belirlenebilir . 3u ihtimalde, ihale gartname ve sozleymelerine, Have
ihtiyag duyulmasi halinde tahdidin degifirilebilecegi ,cekl nde hiikiimler konularak yeni ihaleler yapilmasimn
onu her zaman agik tutulabilir. Tabdit kapsamindaki ta4amacilar, ihale yapilmadan belirlendigi takdirde ise,
5393 sayili Belediye Kanunu'nun 15 inci maddesine aykrr bir gekilde imtiyaz olusturulmu$ olur. Bu durumda
ise, ilave tapmacilara ihtiyag duyulsa bile kamula4tirma
dahil olmasinin onu kapah olacakhr.

vapilmadhkga yeni tapmacilann servis tagimaciligma

Bu nedenle, mevcut servis tapmacilannm ; servis tacimacdigma, ihale yapilmaksizin veya sadece mevcut
ta5imacilann katilabilecegi gekilde ihale edilerek tahdit
karyilanmasi Cartlanna ve mevzuata uygun degildir .

getirilmesi geklindeki istekleri, halkin ihtiyaglanmn

Burada onemli olarak deginecegimiz diger bir husus ,udur : Servis taCimaciliginda "asil olan/birincil olan"
halkin servis tasrmacrhgi ihtiyacmm ; fcret, kalite, guvenlik ve konfor gibi yonlerden en iyi *artla-da
ka"ilanmasidir. Bfyliksehir Belediyesinin asli gorevi de bunu saglamaktir. Tacrmacdann durumu, fer'i ve
ikincil nitelik arc etmektedir. Zira kural olarak Buyuklehir Belediyesinin bu gorevi/hizmeti bizzat yapnak
zorundadir. Bu nedenle, B6ydkcehir Belediyesinin takdiren gerek gormesi halinde uguncu kililere
yaptmlabilecek servis taCimacdigi ikincil/fer'i nitelik tacimaktadir . Hukuki durum boyle iken, sadece servis
tapmacilanm esas alan bir duzenleme yapilmasi, servis
menfaatini dikkate almak anlamma gelecektir .

2.2. Smirlamamn Dezavantajlan
Smirlandirma (tahdit) getirilmesi halinde bu durumdan kaynak

•

	

Arz sabit olacagindan plaka fiyatlannda yuksek oranlarda

tacimacilhginda, sadece servis tacimacilanmn

anabilecek sorunlar apgida belirtilmektedir.
arts a bagh rant olu~maktadir .

•

	

Servis ta~imacihgi hizmetlerinin smirlandirilmasi ve altematifsizlik nedeniyle ta.nnacihk ucretlerinde Lrti$
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•

	

Anayasa ile koruma altina alinan te$ebbus ve ki$inin istedigi alanda gah$ma hurriyetine aykiri netice ere
sebebiyet verecektir .

•

	

Kazanma kaygisi kaynakh yolculuk guvenligi sorunlannda arts ya$anacakt ;r .
•

	

Servis araglarmm suni bir bigimde fiyatlarmm art$ma bagh servis maliyet ve fiyatlarmda arts ya$anmaktad ;r
•

	

Tekelle$me kaynakh mu$teri segmeye bagh sorunlar olu ;acaktir .
•

	

Alternatifsizlik ve rekabeti smirli ortam nedeniyle servis tasimaeihgmda kalitenin du$mesine neden olacaktir .
•

	

Plaka sahiplerinin taksi ve minibus $oforlerine benzer $e <ilde $ofdrler uzerindeki baskisinda art$ gorulecektir
•

	

Kentin ge$itli dinamikleri sonucu (yonetimsel kararlu, planlar, projeler, afetler vb .) arz talep denges in
degi$iklige ugramasi sonucu sm;rlandinna yetersiz veya fazla sayida olabilmektedir. Sm;rlama sayismin d
tespit edilememesi sonucu gayri yasal ta$ ;macilik oranla-mda art$ ya$anacaktr.

•

	

$ofdr gal;$ma sUresi artarken gah$ma standartlannda du ;u$ ya$anacaktir.
•

	

Arzin talebi kar$ilamamas ; nedeniyle arz kaynakh mesai saatlerinde zorunlu degi$iklikler olu$acakt;r.
•

	

Arz talep dengesinin toplu ta$ima yatnmlannm gel $imi kaynakli degi$mesi sonucunda i$ potansiye m
azalmasma bagli olarak tahditli plaka sahiplerinin (minibus ta$nnacdigmda oldugu gibi) duzenle c ;
kurumlardan i$ talep soz konusu olacaktir .

3. YEN! SERVIS I$LETME $ARTLARININ ANALIZI
3.1.Ogrenci ve Personel Servis !htiyacmm 2023 Yih Toplu Ula$im Entegrasyonundaki Yeri
TUIK 2015 yih adrese dayali nufus kayitlarma gore 14 .E 57 .434 olan Istanbul nufusunun yine TUIK tarafin

yapilan 2023 yili projeksiyonuna gore yakla$ ;k %17,3 artgla yakla$ ;k 17.200.000 olmasi beklenmektedir. T In
Ta$ima sisteminde ana ula$;m turu olarak belirlenen rayli sistemlerin 2015 y ;h itibariyle 146 km uzunlugunda up
gunlUk 2.300.000 yolculuk bu hatlarda yapilmaktadir . 2023 yilmda 17.500.000'e ula$mas; beklenen gunltk top am
yolculugun 8.300.000 yolculuga denk gelen %48'nin ise 630 km'ye ula$acak rayli sistem agiyla yapil as ;
beklenmektedir. TUm ula$;m aglarmm, ana u1a$Lm turn olan rayh sistemlerle entegrasyonu saglanacagindan 6grenc ve
personel servis talebi n0fus, istihdam ve nufusa bagh ogrenci sayisiyla ili$kili arti$ ; beklense de toplu ta$ima igin eki
payinin azalacagi ve mevcut i$letmeciler igerisinde atil kapasitenin olu$acagi ongorulmektedir . Bu baglamda ken igi
yolcu hareketliliginde art$, toplu ula$Lm entegrasyonu kapsan coda servis ta$ ;macil ;g; payinda azalma olsa da, mu lak
manada servis araglarmm sayisinda gunun degi$en ko$ullarma bore art ;$ ya da azali$ olu$abilecektir.

Butun bu inceleme ve degerlendirme sonucunda Istanbul'da en uygun ogrenci ve personel servis ta$ ;mac igi
modelinin olu$turulmas; amac;yla gali$malar yurutulmu$ ; strdurulebilir, denetlenebilir, arz/talep dengesini p sa
$artlarma gore duzenleyen ve servis ta$imacilarmm da beklenti erini kar$ilayan bir model olu$turulmu$tur .

3.2 . YENI SERVIS !$LETME $ARTLARI
Ula$;m Ana plan; ve diger ula$im projeksiyonlarma gore Istanbul igin ongorulen yeni servis i$letme mode in

uygulanma $artlar; ogrenci ve personel (kamu-ozel) servislerini (Kendi personelini ozmal araclari ile tcgtyanlar ha iF)
kapsayacak $ekilde 3 donem halinde belirlenmi$tir . Bu kapsamda ;

Gegm4 Donem Ta$rmaci: 5216 sayih Buyuk$ehir Belediyesi Kanunu'nun Resmi Gazete yaymlandigi 23 .07.2 04
tarihi ile 24 .05 .2015 tarihi arasmda ogrenci ve personel servis ta$ ;mac;hgi yaptrgmi TUHIM Guzergah Kullamm zm
Belgesi, ilgili meslek odasi (faaliyet belgesi me$gale alanuda Ogrenci/Yolcu/Servis/$ehir Igi Yolcu Ta$imac igi
ibarelerinden biri yer alan) ve vergi mukellef kayitlanndan en az biri ile kanitlayan, Toplu Ula$im Hizme en
Mudurlugiinden Yenilenen Gegici/Sureli GUzergah Izin Bel gesi almami$ veya halihaz ;rda ta$imacilik faaliye i de
bulunmayan gergek kisiler,

2016/2-8

Mevcut Ta$Lmacr : 25 .05.2015 tarihinde gegerli Guzergii-i Kullanim kin Belgesi He ogrenci ve personel se s
ta$;macilig; yapanlar, TUHIM'e 25 .05.2015 tarihi oncesinde https ://e-tuhim.ibb.gov.tr/ adresinden online ba$
yapmasma ragmen 25.05.2015 tarihinden sonra Guz

	

lanim Izin Belgesi alarak ogrenci ve personel se
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tasimacihgi yapmaya hak kazanan ve Toplu Ulasim Hizmetle
Belgesi alan gergek ve tuzel kt iler .

Mudurliigiinden Yenilenen Gegici/Sureli Guzergah lzin

Yeni Tagimacc 26.05 .2015 tarihinden itibaren tasimacili .a ilk kez giren, gergek ve tizel kiciler, (Toplu Ulaaim
Hizmetleri Mudurlugunden Yeni Gegici/Sureli Guzergah Izin :
olarak smiflandirilacaktlr .

elgesi alanlar bu kategoride degerlendirilecektir.)

Toplu taCima araci kullanacak ve belirtilen standartlan sag ayacak sofdrlere Toplu Ta§ima Araci Kullamm Bel€esi
verilecektir. Soz konusu belgelere sahip ogrenci ve personel s ; rvis araglarma 10 yd sureli Servis TaCimacihgi Kartl ve
Guzergah Kullanim Izin Belgesi verilecektir . Gegmis don : m to imaci kategorisinde bulunan ta$imacilar Servis
Tasimaciligi Kartim devredemeyecek, mevcut ta$imacilar ise ;
servis ta~imacilik kartml devredebilecektir .

Servi Tqimaciligi Kartinin aldiktan sonra 2 yilsonunda

3.3.Yeni Ta imaclhk $artlanmn Avantajlan
•

	

Hizmet verenin arag degil kisi oldugu on plana gikacak 1

•

	

Tahdit kaynakh suni ve haksiz deger arts ma dayah siki tilar yalanmayacaktir.
•

	

Sistemdeki tapimacilann asgari kosullari ve deneti
yeterliligini saglamaya ozen gosterecek ve hizmet kalitesi

i 11313 tarafindan belirlenebileceginden ki~iler hizmet
artacaktir .

•

	

11313 servis hizmetinin konlrolunu, tasimaci adedini, ihti,
•

	

Bu uygulama lie arag ve sof6r standartlan !BB tarafind :
•

	

Her duzeyde ta$imacihk beklentileri ta§imaci ve tasm :
•

	

Yaptirimlar (para cezasi) ve $ofor ceza puan sistemi sa

aca gore bu sistem uzerinde tasarrufunu belirleyecektir .
kolayhkla belirlenebilecektir .

kisi magdur edilmeden gergekle$tirilebilecektir .
-sinde tasimacihkta yasamlan sikintilar azalacaktir .

•

	

Toplu Tqima Araci Kullamm Belgesi uygulamasi
ta~imacilhk yapilamayacaktir .

He belirlenen standartlara uymayan kisi ve araglarla

•

	

Butun servis araglarmda, takip sistemi ve kamera gibi
denetim saglanabilecektir.

uygulamalar yer alacagmdan tek merkezden kontrol ve

4. SONUt ve DEtiERLENDIRME
Servis ta~imaeihgryla ilgili gahsmalarda gok yonlu bir yakla§im sergileyerek ; servislerin diger toplu tqtma

sistemleri He etkilegimi, kentin ana ula~im plant' kentin top u ta~Ima aglmn ana omurgasim olusturan rayli sist-m
aginin geli~imi, servislerin trafige getirecegi yUk, halkm ve Ikenin refah seviyesi, ekonomik etkenler, kentin nufus
yapisi, Istanbul servis piyasasinda olu~an yap', tekellesme :
katilmasi gerekmektedir .

gilimleri gibi unsurlarm hepsinin bu degerlendirm eye

Uygulanacak yeni sistem sayesinde ; hizmet verenin tale edildigi gibi tahditli arag degil, ki~i oldugu ve servis
tasimaciligimn kamu adma yapildigi hususlari on plana gikanl : cak, smirlama getirilmeyerek rekabet korunacak, tahdit
kaynakh ranta (Taksi, minibus vb . tahditli araglarda as isdlamasi olmasi nedeniyle suni plaka flyat artislan
ya~anmakta ve yeni taleplere cevap verilememektedir .) dayal sikmhlar yasanmayacak, bireysel tasimacilann haklan
korunarak tekellesme engellenecek, sistemdeki ta§imacilann, . . g ve sofdrlerin standartlan ve denetimi 11313 tarafin Jan
belirlenebileceginden kisiler hizmet yeterliligini saglamay : ozen gosterecek ve hizmet kalitesi artacak, servis
sisteminin takibi ve denetimi kolayla~acak, servis araglannm uni bir bigimde fiyatlannm arts rna bagh servis mat yet
ve fiyatlannda artis ya§anmayacak, IBB servis hizmetinin
uzerinde tasarrufunu belirleyecektir .

ontrolunii, tasunaci adedini, ihtiyaca gore bu sistem

Surdurulebilir, verimli, insan odakh ve entegre bir toplu ta .tma sistemi hedefi dogrultusunda hizmet veren Istanbul
BuyukWhir Belediyesi'nce onerilen duzenleme ile, stan . . lara bagh olarak yeterfilikleri saglayan ta§imaci ara
verilecek Servis Ta5imaciligi Karti ve Toplu Tasnna Aracr Kullanim Belgesi sisteminin uygulamaya gegiriln esi
halinde, dunya metropolleri arasinda yer alan Istanbul'un marka degerini arthrarak toplu tasimada dunya literaturunde

tornek kentler arasma girmesi yonunde onemli bir katki s layaraktn•.
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Toplu Ulasim Hizmetleri Mudiirlueu Dei erlendirmesi :

Yukanda geni$ agidan ele alman Ogrenci ve Personel
T"imacdrgi'mn ;

1) AIagidaki "YENI SERVIS I$LETME $ARTLARI"nm
Ulasim Ana plarn ve diger ula.im projeksiyonlarina gore

uygulanma Sartlari ogrenci ve personel (kamu-ozel) servislerini
apsayacak ~ekilde 3 donem halinde belirlenmi$tir . Bu kapsamda;

Gegm4 Donem Tacrmacr 5216 saydl Buyuksehir Beledi}
tarihi ile 24 .05 .2015 tarihi arasinda ogrenci ve personel servis

(kamu kurum kurulu~lari ve ozel sektor) Servis

kabuld:
Istanbul igin ongorulen yeni servis i$letme modeliain
(Kendi personelini ozmal araclar: ile tapyanlar harif)

esi Kanunu'nun Resmi Gazete yaymlandigi 23 .07 .2004
tasimacihgi yaptigini WHIM Guzergah Kullanim Izin

Belgesi, ilgili meslek odasi (faaliyet belgesi me§gale alaninda
ibarelerinden biri yer alan) ve vergi mukellef kayitlarmdar

Ogrenci/Yolcu/Servis/$ehir Igi Yolcu Tasimaci
en az biri ile kanitlayan, Toplu Ula$im Hizmet

4gi

eri
Mudurlugunden Yenilenen Gegici/Stlreli Guzergah Izin Belgesi
bulunmayan gersek kiciler,

Mevcut Tapmacc 25 .05.2015 tarihinde gegerli Guzergah
tasimacihgi yapanlar, TUHIM'e 25 .05 .2015 tarihi oncesinde
yapmasina ragmen 25 .05 .2015 tarihinden sonra Guzergah Kallanim

almami veya halihazirda ta$'maciik faaliyetinde

Kullanim Izin Belgesi lie ogrenci ve personel servis
https ://e-tuhim.ibb.gov.tr/ adresinden online bap

Izin Belgesi alarak ogrenci ve personel servis
iru

tasimacillgi yapmaya hak kazanan ve Toplu Ulasim Hizmetleri
Belgesi alan gergek ve tuzel kililer.

Yeni Taaimacr 26.05 .2015 tarihinden itibaren ta~tmaciliga
Hizmetleri Mudurlugunden Yeni Gegici/Sureli Guzergah Izin Belgesi
olarak siniflandinlacaktir .

Mudurlugunden Yenilenen Gegici/SOreli Guzergah

ilk kez giren, gerfek ve tdzel ki,§iler, (Toplu Ula,im
alanlar bu kategoride degerlendirilecektir .)

hin

Toplu ta$ima araci kullanacak ve belirtilen standartlan saglayacak
verilecektir. Soz konusu belgelere sahip ogrenci ve personel servis
Guzergah Kullanim Izin Belgesi verilecektir . Gegmi$ donem
Tasimaciligl Kartini devredemeyecek, mevcut to imacilar ise ;
servis tasimacdik kartmi devredebileeektir .

Soforlere Toplu Tasima Araci Kullanim Belgesi
araglarma 10 yil sureli Servis Tasimaciligl Karti
ta$imacl kategorisinde bulunan tasimacilar Servis

Servi Tasimaciligi Kartmm aldiktan sonra 2 yilsonunda

ve

2) Ekteki Ogrenci ve Personel Servis Tapmaciligi Ydnergesi'nin

3) Halihazirda gegerli ilgi (g) UKOME Kararli Servis Araglar
D Ogrenci ve Personel Servis araglarma iliskin esaslanni duzenleyen ;

2. maddenin (a), (b), (e) ve (f) fikralarinin,
5 . maddenin (1)'inci fikrasi (m) bendinin,
8. maddenin (b) fikrasmm,
9. maddenin (i), (r), (ii), (v), (y) fikralari ile (u) fikrasinin it :
10. maddenin (g) fikrasinin,
14. maddenin (A), (B), (E) fikralannm,
16. maddenin (g) fikrasmda gegen "Okul Servis Araglan" ibaresinin,
17., 18 ., 23 . maddelerin tamammm,

kabul edilmesi,

Yonergesinde ;

bendinin,

Servis Ta~imaciligi Yaptvim Cetvelinin ; 30 ., 31 . ve 32 . Maddelerinin,
"Besinci Kisim-CeCitli Htikumler" ba~hgi ile anilan bolurnde "Servis Araci Gegici Guzergah Kullanim Belgesi
Internet $ubesi Muracaatmda Istenen Evraklat" kisminm (1), (2), (5) ve (6) numarah boldmlerinin,

aldinlmasy
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D $irket ozmal aracryla Ucretsiz ve kendi sirket personelin
konusu Servis Araglan YOnergesinin 14 . Maddesine Have

tMmmasi kapsami daki tasmmaciligi hususlanmn
. lerek degerlendirilmesine,

;oz

4) 2. ve 3 . maddelerin yururliigiinun; "ogrenci ve Person
surelere iliskin bolumlerinin IBB Meclisince karara bagl .

Servis Ta*rmacilrgr YOnergesi" igerisindeki Ucret
asma muteakip ba~amasi,

ve

hususlari uygun mutalaa edilmictir .

Konunun UKOME gundemine alinmasi hususunu olurlariniza z ederim .

UKOME'NIN KARARI: Ilgi (h) Toplu Ulasrm Hizmetleri
teklifi dogrultusunda,

1) A$agidaki "YEN! SERVIS I$LETME $ARTLARI"mn

M(Idurlugu yazisi ekli raporundaki degerlendinne

kabuliine,

ve

Ulasim Ana planr ve diger ulasrm projeksiyonlarina gore Istanbul igin ongOrUlen yeni servis i$letme modelivn
uygulanma $artlari ogrenci ve personel (kamu-Ozel) servislerini (Kendi personelini ozmal araglari ile tayryanlar har iv)
kapsayacak sekilde 3 donem halinde belirlenmiftir . Bu kapsam ia ;

Gegmic DSnem Tasrmaci : 5216 sayilr Buyuksehir Beledis esi Kanunu'nun Resmi Gazete yayinlandigi 23 .07.2(04
tarihi ile 24 .05 .2015 tarihi arasinda ogrenci ve personel servis tallmaciligi yaptigmr WHIM GUzergah Kullanim Izin
Belgesi, ilgili meslek odasi (faaliyet belgesi mesgale alanirda Ogrenci/Yolcu/Servis/$ehir igi Yolcu Ta$rmaci igi
ibarelerinden biri yer alan) ve vergi mukellef kayitlarindan en az biri ile kanitlayan, Toplu Ula§rm Hizmetleri
Mudurlugunden Yenilenen Gegici/Sureli GUzergah Izin Belgesi
bulunmayan gergek ki§iler,

almamys veya halihazirda tasrmacrhk faaliyetinde

Mevcut Tavrmacs 25 .05.2015 tarihinde gegerli GUzergah Kullanim Izin Belgesi ile ogrenci ve personel se is
to imacdigi yapanlar, TUHIM'e 25 .05 .2015 tarihi Oncesinde https ://e-tuhim.ibb.gov.tr/ adresinden online basv iru
yapmasina ragmen 25 .05 .2015 tarihinden sonra GUzergah Kullanim tzin Belgesi alarak ogrenci ve personel servis
tasrmacilrgi yapmaya hak kazanan ve Toplu Ulasrm Hizmetleri
Belgesi alan gergek ve tuzel kigiler.

MudUrlUgunden Yenilenen Gegici/SUreli GUzergah Izin

Yeni Tasrmaci: 26 .05.2015 tarihinden itibaren tasrmacihga ilk kez giren, gergek ve t6zel kiciler, (Toplu Ulas im
Hizmetleri Mudurlugunden Yeni Gegici/Siireli GUzergah Izin E
olarak srmflandmlacaktir .

elgesi alanlar bu kategoride degerlendirilecektir.)

Toplu to ima araci kullanacak ve belirtilen standartlarl sag ayacak soforlere Toplu Tacima Araci Kullanim Belges
verilecektir. Soz konusu belgelere sahip ogrenci ve personel servis araglarma 10 yil s(ireli Servis Tasimacihgi Karh ve
GUzergah Kullanim Izin Belgesi verilecektir . Gegmi~ doncm tasrmaci kategorisinde bulunan tasimacilar Servis
Ta~rmacrligi Kartrm devredemeyecek, mevcut tasimacilar ise ;
servis tasrmacihk kartml devredebilecektir .

Servi Tacimacihgi Kartinin aldrktan sonra 2 ytlsonu

iin kabulune,

da

2) Ekli ogrenci ve Personel Servis Ta§rmaciligi Yonergesi'

3) Halihazirda gegerli ilgi (g) UKOME Kararli Servis Araglan
. > Ogrenci ve Personel Se is araglarma iliskin esaslarmr duzenleyen ;

Yonergesinde ;
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2. madde t (a), (b), (e) ve (f) fi ralann n,
5. maddenin (1)'inci fikrasmm) bendinin,
8. maddenin (b) fikrasmm,
9. maddenin (i), (r), (0), (v), (y) fikralarl lie (u) fikrasmm ilk
10. maddenin (g) fikraslnln,
14. maddenin (A), (B), (E) fikralarmm,
16. maddenin (g) fikrasinda gegen "Okul Servis Araglarl" ibaresinin,
17., 18., 23. maddelerin tamammm,
Servis Taslmacl11gi Yaptlrim Cetvelinin ; 30 ., 31 . ve 32 . Maddelerinin,
`Be$inci Ktslm-Ce$itli HOkumler" ba$hgi ile anilan boltmde
Internet $ubesi MOracaatlnda istenen Evraklar" kisminin (),

kaldirilmasina,
> $irket ozmal aractyla Ocretsiz ve kendi Sirket personelinin

konusu Servis Araglan Yonergesinin 14 . Maddesine have edilerek

bendinin,

"Servis Araci Gegici GOzergah Kullanlm Belgesi
(2), (5) ve (6) numarah bolUmlerinin,

tasmmast kapsamindaki ta$imaciligi hususlarmm
degerlendirilmesine,

aoz

4) 2 . ve 3 . maddelerin yiirurlUgdn(1n; "Ogrenci ve Personel
sUrelere ili~kin bolUmlerinin IBB Meclisince karara baglan

5) Yeni Servis isletme sartlarl ile ilgili sistem alt yapisi ve

Servis Ta$imacdlgi YSnergesi" igerisindeki Ocreb
nasma mi teakip baoamasma,

IBB Meclisince al nacak karar suregleri tamamianana

ve

kadar, sadece yukarlda tanlmh Mevcut Ta$Imacllara ilgi (g)
Kullanlm Izin Belgesi verilmesi i$lemine devam edilmesin,,

karar verilmiftir.

UKOME kararli yonerge kapsaminda Gegici Guzergah

Ba$kan
Dr. Hayri BARA I
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T.C.
ISTANBUL BUYUK$EHIR BELEDIYESI

OGRENCI VE PERSONEL SERVIS TA$IMACILIGI YONERGESi

BIRINCI BOLUM
Amac, Kapsam, Dayanak ve Tanimlar

Amac
MADDE 1 -
(1) Bu Yonerge; Istanbul Buyuk$ehir Belediyesi sinirlari icerisinde okul oncesi, ilkokul, ortaokul ve lise ogrenci

servis araclari ile personel (kamu-ozel) servis araclarmin ; mevcut ve planlanan toplu ta~ima sistemiyle
but(inlqmis, surdurulebilir, denetlenebilir, standart ve kriterleri belli olan ta~imacilik sistemi dahilinde
cali tirilmasi amacini tapir .

Kapsam
MADDE 2 -
(1) Bu Yonerge;

a) Ogrenci Servis Tapmaciligi : Sozle§me kar~ihgmda okul oncesi, ilkokul, ortaokul ve lise ogrencilerini
to imak Uzere ogrenci servis araci olarak kullanilan araclar ile faaliyet belgesi i$tigal alaninda
Ogrenci/Yolcu/Servis/$ehir Ici Yolcu ta~imaciligi yazan gercek ve tuzel ki§ilerce yapilan ta~imaciligi,

b) Personel Servis Tapmacihgi : Sozle$me kar~ihgmda ozel veya kamu kurulu~larmda ca1i an personel icin
servis araci olarak kullanilan araclar ile faaliyet belgesi i~tigal alaninda Ogrenci/Yolcu/Servis/$ehir Ici
Yolcu to imaciligi yazan gercek ve tuzel ki~ilerce yapilan to imaciligi,

hususlarim kapsamaktadir .
Kamu araci ile kamu personelinin ta~mmasi, turizm ta$imaciligi, ucretsiz ta~imacilik, yuksekogrenim

ogrencisinin ta~mmasi, sosyal etkinlikler grup ta~imaciligi, ~irket ozmal araciyla ucretsiz ve kendi 5irket
personelinin taSmmasi bu Yonerge kapsami di~indadir .

I
Dayanak
MADDE 3 -
(1) Bu yonerge ; 03 .07.2005 tarih ve 5393 sayili Belediye Kanunu'nun 15 . Maddesine, 10 .07.2004 tarih ve 5216

sayili Buyuk~ehir Belediyesi Kanunu'nun 9 . Maddesine, Resmi Gazete' de 15.06.2006 tarih ve 26199 says He
yayinlanan Buyuk$ehir Belediyeleri Koordinasyon Merkezleri Yonetmeligi'nin 18 . Maddesine dayanilarak
hazirlanmistir .

Tanimlar ve Kisaltmalar
MADDE 4 -
(1) Bu yonergenin uygulanmasinda ;

a) 1BB	 : Istanbul Buyuk~ehir Belediyesi'ni,
b) BELEDIYE	 : Istanbul Il sinirlari icindeki ilce belediyelerini,
c) UKOME	 :Ula~im Koordinasyon Merkezi'ni,
c) TUI-IIM	 :IBB Toplu Ula~im Hizmetleri Mudurlugu'nu,
d) Belediye Zabitasi	:1BB Zabita Daire Baskanligmi,
e) Trafik Zabitasi	:I1 Emniyet Mudurlugu ile II Jandarma Komutanligi'ni,
f) ITO	 : Istanbul Ticaret Odasi'ni,
g) ISTESOB	 :Istanbul Esnaf ve Sanatkarlar Odalari Birligi'ni,
g) ISAROD	 :Istanbul Umum Servis Araci I~letmecileri Esnaf Odasi'm,
h) Meslek/Esnaf Odasi	:Esnafin bagli bulundugu odayi,
i) Toolu Tasima/Ulasim	:Kamunun ula~im ihtiyacini karsilamak icin, kamu veya kamu

adina ozel mute~ebbisler tarafindan yerine getirilen ve TUHIM tarafindan belgelendirilen araclar ile yapilan
ula~im hizmetini,

V ( - ~,j Ck ,
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i) Yolcu	 : $ofdr dismda arac icinde bulunan ve sozle,me ddhilinde
ta,man ki,i/ki,ileri,

j) Tasimaci	 :Arac sahibi olarak Servis Ta,imaciligi Kartinda kayith gorulen
gerrek ya da tuzel ki,i/ki,ileri,

k) Ogrenci Servis Ta~imaciligi	: Sozle,me kar,iliginda okul oncesi, ilkokul, ortaokul ve lise
ogrencilerini ta,imak uzere ogrenci servis araci olarak kullanilan araclar ile faaliyet belgesi i,tigal alaninda
Ogrenci/Yolcu/Servis/$ehir Ici Yolcu ta,imaciligi yazan gercek ve tuzel ki,ilerce yapilan ta,imaciligi,

1) Personel Servis Taslmaciligi	: Sozle,me kar,iligmda ozel veya kamu kurulu,larmda cali,an
personel icin servis araci olarak kullanilan araclar ile faaliyet belgesi i,tigal alaninda
Ogrenci/Yolcu/Servis/,Sehir Iri Yolcu ta,imaciligi yazan gercek ve tuzel ki,ilerce yapilan ta,imaciligi

m) Servis Tasimaciligi Karti	: Ogrenci veya personel servis araclariyla servis hizmeti vermek
isteyen gercek ve tuzel ki,ilere ; cali,ma usul ve esaslari, yeterlilik kriterleri cergevesinde cali~ma izni veren,
10 yil sureli, TU11IM'ce duzenlenen belgeyi,

n) Guzergah Kullanim Izin Belgesi	:Bir to itm yalniz bir Servis Ta,imaciligi Kartina kayitli
oldugunu, yalnizca bu Servis Ta,imaciligi Karti altinda cali,tirilabilecegini ve aracin guzergah, ,ofdr ve
gecici ,ofdr bilgileri, Servis Ta,imacihgi Karti biti~ ve ba,langic tarihini gosteren belgeyi,

o) Sofdr	 :2918 Sayili Karayollari Trafik Kanununun 3 . Maddesinde
tanimlanan, karayolunda ticari olarak tescil edilmi, motorlu ta,iti (servis) suren ve Toplu Ta,ima Araci
Kullanim Relgesine haiz ki,iyi,

o) Gecici $ofdr	 :2918 Sayili Karayollari Trafik Kanununun 3 . Maddesinde
tammlanan, servis arar ,of6runun, mucbir sebepler (kendi veya bakmakla yukumlu oldugu I .derecede
yakinin raporla belgelenmi, hastaligi, askerlik, surucu olmayi engelleyen suclar di,inda tutukluluk hali veya
hukum giyme) ve izin (I hafta onceden TUHIM'e bildirilecek) nedeniyle gorev yapamadigi hallerde
karayolunda ticari olarak tescil edilmi, motorlu ta,rti (servis) suren ve Toplu Ta,ima Araci Kullanim
Belgesine haiz ki,iyi,

p) Staiver $of6r	 : Toplu Ta,ima Araci Kullanim Belgesi almak icin ba,vuran ve
6 ay sonunda yapilacak sinav sonucu Toplu Ta,ima Arm Kullanim Belgesi alabilecek ki,iyi,

r) Hizmetli/Rehber Personel (Hostes)	: Okul oncesi egitim, ilkokul ve ortaokul (4+4) ogrencilerini
ta,iyan ogrcnci servis araclarinda, ara4 i4i duzcnini saglayan, ogrencilerin araca bini, ve ini,lerinde yardimci
olan surucu di,inda 4ali,an rchber personeli,

s) Toplu Tasima Araci Kullamm Belgesi	: Servislerde ,of6r olarak cali,abilmek icin Mesleki Yeterlilik
Kurumu Kanunu kapsaminda yetkilendirilmi, kurumlar tarafindan yapilacak sinav sonunda alacaklari
sertifikayi,

~) Umum Servis Araci	: Karayollari Trafik Kanununun 3 . Maddesi'nde tanimlanan ve
Istanbul II sinirlari dahilinde UKOME Karari ile belirlenen guzergahlarda sozle,me mukabilinde kamusal
ta,imacilik hizmeti veren, ,ofdru dahil en az on oturma yeri olan ve insan ta,imak icin imal edilmi, motorlu
araci,

t) Ozmal AraC	 :Servis Ta,imaciligi Kartinda beige sahibi ki,i adina kayitli
tai ti,

u) Sozlesmeli Tasimaci	:Servis Ta,imaciligi Karti sahibi tuzel ki,inin noterden yapilmi,
bir ta,ima geliri payla,imi veya kira sozle,mesine dayanarak, kendi unvan ve sorumlulugu altinda
cali,tiracagi Servis "1'a$imaciligi Karti sahibi gercek veya tuzel ki,iyi,

u) Aktif Ta,imaci	:Gecerli Guzergah Kullamm Izin Belgesine sahip ta,imaciyi,
v) Toplu Ulasim Denetim Komisyonu	:Gerek gorulen hallerde surekli veya gecici olarak gorev

yapmak uzere TUHIM Muduru ba,kanliginda kurulacak komisyonu,
y) Yaptirim Cetveli	:Ta,imacilik esnasmda i§ bu yonetmelikte belirlenen kurallara

uymayanlara uygulanacak yaptirimi gosteren cetveli,
z) Servis Ta~imaciligi Karti Taahhutnamesi	:Ta,imacimn; yonerge hukumlerine, cali,ma usul ve esaslari ile

yaptirimlara uyacagini iceren bu yonerge ekindeki taahhutnameyi,

ifade eder.
(2) Bu yonergede yer alan diger ifadeler icin ilgili mevzuatta kullamlan tammlar gererlidir .



IKINCI BOLUM
Genel Esaslar, Uygulama Usul ve Esaslan

Genel Esaslar
MADDE 5 -
(1) Servis Tasimacihgi Karh Genel Esaslari;

a) Kapsam icerisindeki servis ta~imaciligi IBB TUHIM tarafindan Servis Tapmaciligi Karhyla yapilacaktir .
b) Servis Ta~imacihgi Karti, Istanbul iline kayith ozmal araca sahip gercek ve tuzel kisiler adina

duzenlenecektir .
c) Servis Ta~imaciligi Karti ozmal araclariyla ; hall hazirda (mevcut) ogrenci ve personel servis ta~imaciligi

yapanlar ve yapmi~ olanlar ile bu Yonerge'nin yururlugunu muteakip ilk kez ogrenci ve personel servis
ta~imaciligi yapacaklan kapsayacaktir .

~) Servis Ta*imaciligi Karti ve Guzergah Kullamm Izin Belgesine sahip olmayan gercek veya tuzel ki~iler
hicbir ~ekilde ogrenci ve personel servis ta~imaciligi hizmeti veremeyeceklerdir .

d) Istanbul geneli ogrenci ve personel servis ta~imaciligi hizmeti alan veya alacak Vim resmi ve ozel kurum,
kurulu~, dernek ve vakiflar konuyla alakah ihale ve sozlqme yapmadan once ta~imacidan Servis
Ta~imaciligi Kartini isternek zorundadir.

e) Mevcut durumda M/TM vb. seri plakali minibus (servis haric), T/C/M vb . seri plakali taksi ve TZ vb . seri
plakali taksi dolmu~ plaka sahipleri bu haktan (ta*imaci, sozle*meli ta~imaci, ~ofor, gecici ~oforluk dahil)
yararlanamayacaktir .

1) Servis Ta~imaciligi Karti sahibi tuzel ki~ilerde yeterlilikierine gore a~agidaki sartlar aranilacaktir .
I) A Grubu Tuzel Ki~iler : Ust Duzey Yonetici (UDY2) Mesleki Yeterlilik Belgesine haiz en az I (bir),

Orta Duzey Yonetici (ODY2) Mesleki Yeterlilik Belgesine haiz en az 3 (uc) personele sahip, ilgili ISO
9001, OHSAS 18001, ISO 14001 ve TSE 12257 belgelerine sahip olacaktir .

2) B Grubu Tuzel Ki~iler : Ust Duzey Yonetici (UDY2) Mesleki Yeterlilik Belgesine haiz en az I (bir)
personele sahip, Orta Duzey Yonetici (ODY2) Mesleki Yeterlilik Belgesine haiz en az I (bir) personele
sahip, ilgili ISO 9001, OHSAS 18001 ve TSE 12257 belgelerine sahip olacaktir .

3) C Grubu Tiizel Ki§iler : Orta Duzey Yonetici (ODY2) Mesleki Yeterlilik Belgesine haiz en az I (bir)
personele sahip, ilgili ISO 9001 ve TSE 12257 belgelerine sahip olacaktir .

4) D Grubu Tuzel Ki~iler : TSE 12257 belgesine sahip olacaklardir .
g) Kalite yeterlilik ve diger prtlan yerine getiren tuzel ki~iler, A, B, C ve D grubu arasinda geci~ yapabilirler .
g) Servis Ta~imaciligi Karti verildigi gunden itibaren 10 yd sureyle gecerlidir .
h) Guzergah Kullamm Izin Belgesi alacak gercek ve tuzel ki~iler, talep ettikleri Servis Ta~imaciligi Kartina

bagli olacak ozmal ara(;lanmn tumu icin 7 gun/24 scat surekli yararlanabilecegi otopark veya depolama alam
gostermek zorundadir. Soz konusu alan ; Servis Ta~unaciligi Karti alacak ki~inin kendisinin ise tapu
fotokopisi ve araclarimn yerlqimini gosterir 1/500 olcekli kadastral sinirlari belli olan halihazir harita, alan
kiralik ise mulkiyet sahibi ile yapmi oldugu sozle*meyi ve araclarimn yerle~imini gosterir 1/500 olcekli
kadastral srmrlan belli olan halihazir haritayi bapuru icin getirmek zorundadir .

i) Her bir gercek veya tuzel ki*i adina yalnizca bir tane Servis Ta§imaciligi Karti duzenlenebilecektir .
i) Servis Ta~imaciligi Karti sahibi kisiler icin Servis Ta~imaciligi Kartina bagli "Guzergah Kullanim Izin

Belgesi" duzenlenecek olup, gercek ve tuzel ki~iler aktif cah~an turn oz mal araciari icin Guzergah Kullamm
Izin Belgesi bulunduracaklardir .

j) Servis Ta§imaciligi Karti sahibi tuzel ki~iler bunyelerinde Servis Ta~imaciligi Kartma sahip gercek ve tuzel
ki~ileri sozle*meli (Ornek Sozlqme TUHIM Resmi Internet Sitesinde yer alacaktir .) ta~imaci olarak
cah~tirabilir. Servis Tasimaciligi Karti sahibi tuzel ki*iler, sahip olduklan ozmal araclan haricinde tamami
Servis Ta~imacihgi Karti sahibi gercek veya tuzel ki~ilerin sahip oldugu ozmal araclardan olmak ~arhyla
sozlqmeli ta~imacilardan apgidaki sayida Guzergah Kullanim Izin Belgesiyle servis ta~imacihk hizmeti
alabileceklerdir .
1) A grubu tiizel ki~iler ozmal aracinin 19 kati kadar,
2) B grubu tuzel ki~iler ozmal aracinin 15 kati kadar,
3) C grubu tazel ki~iler ozmal aracinin 12 kath kadar,
4) D grubu tuzel ki~iler ozmal aracinin 8 kati kadar,
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k) Herhangi bir nedenle (Kayip, calmti, Yipranma vb .) yeni alinacak Servis Ta§imacihgi Karti degi~tirilen
Servis Ta~imaciligi Kartimn sure bitimine kadar gecerlidir .

1) Turn gercek kisilerden Istanbul Buyuksehir Belediyesi sinirlari icerinde ba§vuru tarihinden itibaren en az
son 3 yildir ikamet etmis olma ve ilgili meslek odasina kayitli olma §arts aranacaktir .

m) Servis Ta~imacihgi Karti sahibinin tuzel ki~i olmasi durumunda ~irket merkezinin veya ~ubesinin Istanbul II
simrlan icerisinde olmasi gerekmektedir .

n) Servis Tasimacihgi Karti sahibi tiizel ki~ilerin sermaye yapisi ve hacmi ne olursa olsun cah~tirabilecegi
(ozmal araclari dahil) maksimum arac sayisi, Istanbul Buyuksehir Belediyesi smirlan icindeki toplam
Guzergah Kullamm Izin Belgeli servis araci sayisinin %1 O'undan fazla olamaz §arts aranir .

o) Servis Ta§imaciligi Karti sahibi ki~i ; Servis Ta*imacihgi Karti kullanim hakkini kiralayamaz veya
kullandiramaz . Soz konusu eylemlerin yapildiginin tespiti halinde ilgili gercek veya tuzel ki~iligin Servis
Ta~imaciligi Karti iptal edilir .

o) Servis Ta~imacihgi Karti sahibi ki~i ; servis aracini degi$tirebilir ya da ucuncu ki~ilere devredebilir . Devir
yolu ile elde edilen servis araci, yeni sahibine ta$imacihk hakki vermez .

p) Servis Ta~imaciligi Karti hakki iptal edilen gercek ve tuzel ki$i 3 yil boyunca yeniden Servis Ta~imaciligi
Karti alamaz.

r) Servis Ta~imacihgi Karti sahiplerinin ta~imaciliktan cekilmek isternesi durumunda, odedigi toplam Servis
Ta$imaciligi Karti bedelinden, kullanmayacagi yd bazh ucretinin %50'si Servis Ta~imaciligi Karti sahibine
lade edilecektir.

s) Servis Ta$imaciligi Karti sisterni kapsaminda verilen Servis Ta$imaciiigi Karti ba*langicindan itibaren 12 ay
suresince mucbir sebepler ($ofor olarak cali$masim engelleyecek derecede veya I .derecede yakininin
raporla belgelenmi$ hastaligi, askerlik, yuz kizartici suclar ve surucu olmayi engelleyen suclar di inda
tutukluluk hall veya hukum giyme) di*inda ozmal araclarmin %50 si oraninda araci icin Guzergah Kullanim
Izin Belgesi almayarak aktif ta~imacilik yapmayanlarin sahip oldugu Servis Ta~imaciligi Karti iptal
edilecektir .

~) Mucbir sebepler ($ofdr olarak call§masim engelleyecek derecede kendi veya bakmakla yukumlu oldugu
I .derecede yakinin heyet raporuyla belgelenmi$ hastaligi, askerlik, yuz kizartici suclar ve surucu olmayi
engelleyen suclar di~inda tutukluluk hali veya hokum giyme) di~inda ta~imaciliktan cekilen gcrcck ve tuzel
ki~i 2 yd boyunca yeniden Servis Ta~imaciIigi Karti alamaz .

t) Servis Ta~imaciligi Karti sahibi tuzel ki$iligin iflasi ve kapanmasi durumlarinda tuzel ki~ilige alt Servis
Ta~unaciIigi Karti hakki iptal edilir .

u) Veraset yoluyla intikallerde (intikal tarihinden itibaren 180 takvim gunu icerisinde bapurulacak) $artlari
saglayan ve varislerce vekil tayin edilen bir varise veya vekalet verecekleri gerekli $artlan saglayan gercek
ki~iye, tek seferlik ve mevcut Servis Ta$imaciligi Kartinin sure bitimine kadar Servis Ta~imaciIigi Karti
verilir. Veraset He intikallerde varislerce vekil tayin edilen bir varise devir yapilmasi durumunda devir i$lem
ucreti alinmaz. Belirtilen sure icinde ba~vuru yapilmamasi durumunda ta~imacilik hakki iptal edilecektir .

u) Servis Ta~imaciiigi Karti sistemi kapsaminda verilen Guzergah Kullamm Izin Belgesi ve Servis Ta$imaciiigi
Karti lie tarifeli ta~imaciiik yapilamaz .

v) IBB Ogrenci ve Personel Servis Ta~imaciligi Yonergesi kapsaminda belirtilen usul ve esaslara lie yaptirim
cetveline uymayan ta$imacilara ve ~oforlere bu uygulama kapsaminda verilen belgelerin iptal hakki saklidir .

y) Bu Yonerge'ye dayah olarak verilen Servis Ta$imaciligi Karti, Guzergah Kullamm Izin Belgesi ve Toplu
Tasima Araci Kullanim Belgesi ilgililerine kazanilmi~ hak olu~turmaz . Bu baglamda, bu Yonerge
degi~tirilebilir veya yururlukten kaldirilabilir . Verilen belgelerin iptal edilmesi veya verilen belgelerde
degi§iklik yapilmasi durumunda, daha once alman belgelere istinaden yeni beige talep edilemez, maddi ve
manevi hicbir tazminat ve benzeri bir alacak hakkinin varligi kabul edilmez .

z) Kapsam di~inda kalan servis ta~imaciligi turleri mevcut Servis Araclan Yonergesi muracaat usul ve
esaslarina gore Guzergah Kullanim Izin Belgesi alarak cali~maya devam edebileceklerdir .

Uygulama Usul ve Esaslari
MADDE 6 -
(1) Servis Tapmaciligi Kartinin Verilme Esaslari ;

a) Ogrenci ve Personel Servis Ta~imacihgma 26 .05 .2015 tarihinden itibaren tqimaciliga ilk kez giren ile
yonergenin yururluk tarihi itibari ile muracaat edecek kisiler Yeni Ta~imaci olarak kabul edilecektir . (Toplu



Ulaaim Hizmetleri Mudurlugunden Yeni Gecici/Sureli Guzergah Izin Belgesi alanlar bu kategoride
degerlendirilecektir.)

b) Yeni Ta§imacilarm yalnizca ozmal araclari icin Servis Ta~imaci1igi Karti uygulamasi yapilacaktir .
c) Servis Tasimacihgi Karti alacak tuzel ki~ilikler faaliyet alam ile ilgili ticaret sicilinde

Ogrenci/Yolcu/Servis/$ehir Ici Yolcu Ta~imaciligi ibarelerinden biri yer alan firmalardan olupcaktir .
c) Servis ta~imaciliginda kullanilacak araclarin elektrikli veya hibrid (elektrik + fosil yakitli) olmasi

durumunda Guzergah Kullanim Izin Belgesi ve Servis Ta§imaciligi Karti bedellerinde IBB Meclisince
belirlenecek oranlarda indirim saglanacaktir .

d) Yeni Ta~imaci kapsaminda alinan Servis Ta~imaciligi Kart'lari devredilebilecektir . Devir icin IBB
tarafindan devir i~lemi bedeli alinacaktir. Soz konusu bedel IBB Meclisi tarafindan belirlenecektir .

e) Yeni ta~imacilar icin Servis Ta*imaciligi Karti (Arac Basina) Bedeli ve Guzergah Kullanim Izin Belgesi
bedelleri gercek ve tiizel ki~iler icin a~agidaki tabloya gore dtizenlenecek olup, soz konusu bedeller IBB
Meclisi tarafindan belirlenecektir . Toplam Servis Ta*imaciligi Kart bedeli Servis Tapmaciligi Karti Arac
Bapna Bedeli x Arac Sa isi eklindc hesa lanacaktir .

*2918 Sayili Karayollari Trafkk Kanunda yer alan lanima gore ; "Otobus: Yolcu taclmaclll,6inda kullamlan
surucusu ddhil 9'dan fazla oturma yeti olan motorlu taclttir. Siiriiciisii ddhil oturma yeti I7'yi acmayan
otobiise minibus denir. "

f) Servis araclarinda calipcak ~oforler icin Toplu Tapma Araci Kullanim Belgesi uygulamasina gecilecek
olup, ~ofcirlerde a~agidaki ozellikler aranacaktir .
I) Mesleki Yeterlilik Kurumu Kanununda yer alan Ulusal Meslek Standardina Uygun Servis Araci $ofciru

sertifikasi sahibi olmak (Sistem altyapisi saglandiktan sonra istenilecektir),
2) Istanbul'da bapuru tarihi itibariyle an az son 3 senedir ikamet etmi~ olmak,
3) En az 26 ya*indan gun almi~ ve 63 ya~indan gun almami~ olmak,
4) Ba~vuru tarihi itibariyle 6 ayi gecmemi~, resmi kurumlar icin sorgulanmi~ Adli Sicil Kaydi (5237 Sayili

Turk Ceza Kanununun `102.' `103.' `104.' `105.' `109.' `179/3.' `188.' `190.' `191 .' `227.' ve 5326
Sayili Kabahatler Kanununun '35.' maddesindeki suclardan hukum giymemi~)

5) Son bed (5) yil icerisinde ; bilincli taksirli olarak olumlu trafik kazalarina kari~mami~ olmak, alkollu
olarak arac kullanma ve hiz kurallarini ihlal nedeniyle, surucu belgeleri birden fazla geri ahnmami~
olmak,

6) SRC2 ve psiko teknik belgesi sahibi olmak,
7) Servis Ta~imaciligi Karti sahibi uzerine kayitli Sosyal Guvenlik Kurumu belgesi,
8) Kullanacagi araca uygun ve servis araci minibus ise 7 yil, otobus ise 5 yillik surucu belgesine sahip

olmak,
9) 11 Saglik Mudurlugu tarafindan yetkilendirilmi~ merkezlerden her yd alinacak bula~ici hastaliklar ve goz

sagligi yonunden (uzman unvanina sahip doktorlardan) saglik raporu,
10) Istanbul'un yol agi, trafik durumu vb. ozellikler lie suru* teknikleri ve davrani~ psikolojisi konularinda

yazili ve sozlu testlerden gecmi~ olmak, (sistem altyapisi saglandiktan sonra istenilecektir),
§artlarini saglayan ~oMrler 6 ay stajyer ~oforlukten sonra IBB Toplu Ta~ima Araci Kullanim Belgesine
sahip olabileceklerdir .
Stajyerlik suresi Stajyer Suriicii Toplu Tasima Araci Kullanim Belgesi boyunca suruculuk yapilabilecek
olup, sure sonunda yapilacak olan sinavi gecemeyen ~ofor adaylari egitim tekrari yapmak zorundadir .
Egitim tekrari sonucunda yapilacak stajyerlik bitiminde yapilacak sinavi 2 defa gecemeyen adaylar I yil
sure He Toplu Ta~ima Araci Kullanim Belgesi icin ba~vuru yapamayacaktir .

g) Toplu Ta~ima Araci Kullamm Belgesi kullanim suresi 2 yildir . Soz konusu belgeye haiz ~oforler 2 yilda bir
(stajyer ~ofor uygulamasi olmadan) egitim tekrari yapmak zorundadir . Yapilacak tekrar egitimi sonrasi
ba~arili olacak ~oforlerin belgeleri 2 yilligina vizelenecektir . Tekrar egitimi sonrasinda 5 defa basarisiz olan
adaylar 1 yil sure He Toplu Tasima Araci Kullanim Belgesi icin ba~vuru yapamayacaktir .

Sayfa 5/18

YEN! TA$IMACILAR IcIN TA$IMACILIK BEDELLERI
Servis Ta~imaciligi Karti

Arac Ba~ma Bedeli
Guzergah Kullanim Izin

Bclgcsi Bedeli
Minibus * Otobus*

IBBBEDELLER ME CLISIBEDELLER IBB MECLISI IBBBEDELLER MECLISI
TARAFINDAN BELIRLENECEKTIR. TARAFINDAN BELIRLENECEKTIR.

TARAFINDAN BELIRLENECEKTIR



g) Toplu Ta~ima Araci Kullamm Belgesi Istanbul Kart olarak da kullanilabilecektir .
h) Servis araclarmda cali§acak ~oforler icin "$ofor Ceza Puam" uygulamasma gecilecek olup, soz konusu

uygulama kapsaminda a~agidaki hususlar uygulanacaktir .
1) Ogrenci ve Personel Servis Ta§imaciligi Yonergesi Yaptirim Cetveli'nde yer alan ihlallere gore ceza

puam uygulanacaktir .
2) Soz konusu yaptirim cetvelinde yer alan ceza puanlari, Son Ceza Puani x Ihlal Tekrar Sayisi ~eklinde

uygulamr .
3) Toplu Ta§ima Araci Kullanim Belgesi sahibi *oforlerin 100 ceza puanma ula§tiginda sahip oldugu Toplu

Ta~ima Araci Kullanim Belgesi'nin 6 ay sure He askiya alinacak ve ayrica egitim tekrari sonrasinda
yapilacak sinav ile yeniden Toplu Ta~ima Araci Kullamm Belgesi alinabilecektir .

4) 100 ceza puanmi doldurduktan sonra yeniden Toplu Ta§ima Araci Kullamm Belgesi alan ~ofor icin, ceza
puam ikinci ihial smiri 100 (Toplu Ta~ima Araci Kullamm Belgesi'nin 12 ay sure ile askiya almacak ve
egitim tekrari sonrasinda yapilacak smav ile yeniden Toplu Ta$ima Araci Kullamm Belgesi
almabilecektir), ucuncu ihlal smiri ise 100 olarak uygulanacak ve uc(incu ihlal sonucu bir daha Toplu
Ta~ima Araci Kullamm Belgesi duzenlenmeyecektir .

5) Stajyer §oforler icin ceza puam ust siniri 50 olarak uygulanacak ve ceza puanini dolduranlar ancak 6 ay
sonra tekrar ba§vuru yapabilirler . 2. defa 50 ceza sinirini dolduran stajyer *oforler icin bir daha Toplu
Ta~ima Araci Kullanim Belgesi duzenlenmeyecektir .

6) Ceza puan smirini dolduran ~oforler, 1 . ceza smiri (100 puan) ihialinde 6 ay, 2. ceza siniri (100 puan)
ihialinde ise 12 ay sure ile Guzergah Kullanim Izin Belgesinden silinecektir .

7) Ceza puan simrmi dolduran ~oMrlerin bagli oldugu Servis Ta~imaciligi Karti sahibine ~oMrun aldigi ceza
suresinin '/4'u oraninda Guzergah Kullamm Izin Belgesi askiya alma yaptirimi uygulanacaktir .

i) Servis araci olarak kullanilacak araclar icin a~agidaki ozellikler aranacaktir .
1) Fosil yakit kullanan motorlu mevcut ve yeni araclar ilk tescil tarihi itibariyle 12 yil, hibrid araclar 16 yil,

elektrikli araclar ise 20 yd kullanilabilecek,
2) Yeni ba~vuran ki$ilerin araclari 0-6 yak araliginda olacak,
3) Engelli eri~imine uygun (Engelli eri~imine uygun araclarla ilgili 5378 Sayili Engelliler Ilakkindaki

Kanun hukumleri uygulamr.)
4) En az Euro 5 motorlu ve klimali,
5) Ilgili mevzuatta yer alan 1$ Sagligi ve Guvenligi kurallarma uygun arac icinde acil hallerde kullanilmak

uzere, yolcularin rahatlikla ula~abilecekleri yerlerde cam kirma cekici ile yangin sondurme cihazi vb .
ekipmanlan olan,

6) IBB'nin belirleyecegi Toplu Ula~im Yonetim Merkeziyle uyumlanmi§ arac takip sistemi ve kamera
sistemlerine sahip, (Sistem altyapisi saglanmasina muteakip istenilecektir)

7) Karayolu Yolcu Ta§imaciligi Zorunlu Koltuk Ferdi Kaza Sigortasi yaptirilmi~,
i) Ta~imacmin hizmeti yapamadigi mucbir sebepleri (kendi veya bakmakla yukumlu oldugu I .derecede

yakinin raporla belgelenmi~ hastaligi, askerlik, surucu olmayi engelleyen suclar di~inda tutukluluk hall veya
hukum giyme) belgelendirmesi kaydiyla halihazirdaki Guzergah Kullanim Izin Belgesi sUresi sonuna kadar
kendi yerine gecici §ofor cali~tirabilir. Ayrica 1 hafta onceden TUHIM'e bildirilmek kaydiyla §ofdrun izinli
oldugu hallerde de gecici §ofor call§tirabilir . Soz konusu gecici ~ofbrler bir servis araci icin en fazla 2 ki~iye
kadar d(izenlenir ve bilgileri Servis Ta§imaciligi Karti almirken TUHIM'e bildirilmek zorundadir .

j) Servis Ta~imaciligi Karti alacak gercek veya tuzel ki~ilerden Ogrenci ve Personel Servis Ta~imaciligi Karti
Taahhutnamesi (EK-1) almacaktir .

k) Servis Tapmacilhgi Karti ve bu Servis Tapmaciligi Kartina bagh Guzergah Kullamm Izin Belgeleri
TUHIM tarafindan tanzim edilerek imza kar§iligi to imaci veya resmi vekiline verilir .

1) Servis Tapmaciligi Karti tarife cetvelleri TUHIM tarafindan ; yillik TUFE ortalamasma gore hazirlanarak
Buyuksehir Belediye Meclisi'ne sunulur . Her yd icin belirlenen tarife cetvelleri Buyuk~ehir Belediye
Meclisi kararmin onanmasmi muteakip yururluge girer .

m) Sistem altyapisi saglandiktan sonra istenilecek standartlan 3 ay (90 Takvim Gunu) icinde saglamayan
ta.imacinin Servis Ta§imacilik Karti standartlari saglayana kadar askiya alinir . Aski tarihinden itibaren 1
sene icerisinde standartlarin saglanamamasi durumunda Servis Ta~imaciligi Karti iptal edilir .

n) Servis Ta*imaciligi Karti sahibi ve ~oforlere bildirimler (belgelerin hazir olmasi, denetim ve ihlal sonucu vb .
hususlar) Kisa Mesaj Servisi (SMS), elektronik posta veya yazili olarak yapilabilecektir .
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Ogrenci ve Personel Tapmacihgma Ili~kin Ozel Esaslar ;
MADDE 7 -
(1) Ogrenci Ta~imaciIigina Ili~kin Ozel Esaslar ;

a) Deviet ve ozel okullarin yonetimi, okul aile birlikleri, okul vakiflari ve benzeri yetkili kurumlar ;
ta~imaciliklarda, ta~imaciya ve alt ta~imaciya UKOME kararinda belirtilen yukumluklerin di~inda
yukumlulukler yukleyemez (Ucretsiz ogretmen, personel ve/ya ogrenci servisi, bags*, komisyon, hususi
otomobil ve/ya Sofor, kontenjan ogrenci ta§imaciligi, burslu ogrenci ta~imaciligi, indirimli ogrenci
ta~imaciligi talepleri gibi) . Ayrica okullarin sportif, kulturel ve bilgi yari~malari ile resmi bayram
organizasyonlari, gezi, piknik, vb . taSima hizmetlerinin Ucretsiz yapilmasini talep ve teklif edemez .

b) UKOME tarafindan belirlenen (icretler resmi ve ozel egitim kurumlarinda hizmet veren okul servis
araclarinin okul ile ogrenci evi arasindaki ta~imacilik hizmetleri icin gecerlidir .

c) 2016-2017 Egitim yilindan gecerli olmak uzere, ta~imacilik hizmeti kapsaminda rehber personeli zorunlu
olarak (Okul Servis Araclari Hizmet Yonetmeligi geregince) cali~tiran okul oncesi, ilkokul ve ortaokul resmi
ve ozel egitim kurumlarda hizmet veren okul servis araclari ; ta~imacilik ucretlerini mevcut ucretlere gore
%25'e kadar fazia alabilecektir . Ayrica hafta ici gunlerde; orgun egitim ders saatleri (Zorunlu Ders Saatleri)
di~indaki etut, kurs ve hafta sonu dersleri icin mevcut ucretin aylik toplam %l0'unu gecmemek kaydiyla
ilave ucret talep edilebilir . Bu ucretler di~inda rehber personel ucreti, ozel hizmet bedeli, ferdi kaza sigortasi,
koltuk sayisindan az ogrenci ta~inmasi, luks sinif arac kullanilmasi, bilgilendirme ucreti vb . adi altinda
herhangi bir ucret talep edilemez . Bu ucretleri talep edenler hakkinda ekteki yaptirim cetveline gore i~lem
yapilir .

c) Bu tarifelerde belirtilen ucretler resmi ve ozel egitim kurumlarinda hizmet veren okul servis araclarinin okul
lie ogrenci evi arasindaki to imacilik hizmetleri icin gecerlidir. Ilgili mevzuatta yer clan standartlara ilave
hizmetlerden ozel ambulans anla*mass bulunmasi, gezi vb . icin taraflarin aralarinda yapacaklari yazili
sozle~me lie belirlenen bedeller hicbir $ekilde bu tarife lie ili*kilendirilemez .

d) Bu tarifede yer alan ucretler azami hadleri gosterir . Ucret hadlerinin uzerinde ve uyulmasi gereken kurallarla
Ilgili herhangi bir tasarrufta bulunulamaz . Tarifedeki ucretlere KDV dahildir .

e) Okul aile birligi He anla$mali servis araclarinda; ta~inan ogrencilerin adi soyadi, veli ismi, kan gruplan, ev
veya irtibat telefonlari okul tarafindan ve/veya okul aile birliginden onaylanmi~ bir liste bulundurulacaktir .

f) Ta~ima hizmeti, veliler tarafindan anla§mali servislerle yapiliyor ise ogrenci belgelcrinin TUHIM'e ibrazi lie
olu~turulan tasdiklenmi§ ogrenci listesi bulundurulacaktir .

g) Aracta taxman yolcu sayisinin % 20'si kadar misafir yolcu ta~inabilir. Ancak aracin ta$ima sinirinin
a$ilmamasi zorunludur.

g) Okul oncesi egitim, ilkokul ve ortaokul (4+4) ogrencilerini ta~iyan okul servis araclarinda, arac ici duzenini
saglayan, ogrencilerin araca bini~ ve ini~lerinde yardimci olan rehber personelin bulundurulmasi zorunludur .

h) Gercek ve tuzel ki§i sadece 1 okulda ta$imacilik yapmasi durumunda oz mal arac sayisi 1/3 oraninda az
olamaz .

i) Gercek ve tuzel ki§iler birlikte ta$imacilik yaptiklari okulda/okullarda, velilerle birlikte bireysel sozlqme
yapmak suretiyle ta$imacilik yapabilirler. Bu durumda yapacaklar tasimaciliklarda 1/3 oraninda oz mal
zorunlulugu aranmaz .

i) Toplu Ula$im Hizmetleri Mudurlug(i Resmi Internet Sitesinde ornegi bulunan ; ogrenci velisi He to imaci
(gercek veya tuzel ki~ilik) arasinda yapilacak sozle$meyi, okul servis araci guzergah kullanim izin belgesi
muracaati esnasinda ibraz etmeyenlere izin belgesi verilmeyecektir .

j) Okul servis araclarinin arkasinda "OKUL TASITI" yazisini kapsayan numunesine uygun renk, ebat ve
$ekilde reflektif bir tabela bulundurulmalidir .

k) Okul servis aracinin arkasinda, ogrencilerin ini$ ve bini$leri sirasinda yakilmak uzere en az 30 .cm capmda
kirmizi i$ik veren bir lamba bulunmali ve bu lambanin yakilmasi halinde uzerinde siyah renkte buyuk
harflerle "DUR" yazisi okunacak ~ekilde tesis edilmi$ olmali, lambanin yakilip sondurulmesi tertibati fren
lambalari ile ayri olmalidir .

1) Okul servis araclarmm kapilari $ofor tarafindan acilip kapatilabilecek §ekilde oomatik (Havah, Hidrolikli
vb.) olabilecegi gibi ; arac soforleri tarafindan elle kumanda edilebilecek $ekilde (Mekanik) de olabilir .
Otomatik oldugu takdirde, kapilarin acik veya kapali oldugu Sofore optik ve/veya akustik sinyallerle intikal
edecek ~ekilde olmalidir .
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m) Ucret belirlenirken mesafe olarak ev ve okul arasinda ula$ilabilir en yakin otobus ve minibus guzergah
uzunlugu dikkate almacaktir . Ancak hat uzerinde otobus, minibus guzergahi yok ise, ev He okul arasindaki
ula$ilabilir en yakin mesafe dikkate almacaktir. Ucret hesaplanmasi km olarak tek gidi$ uzerinden
hesaplamr, donu$ icin ayrica km hesabi yapilmaz . Ortaya cikacak anla$mazliklar durumunda mesafenin
belirlenmesi icin yetkili mercii IBB Toplu Ula$im Hizmetleri Mild urlugudur . Belirlenen ucretler gidi$-donii$
icin olup, devlet okullari He ozel okullarin tUmunU kapsar .

n) 25 Km'nin uzerindeki her bir km icin UKOME karari lie ayrica belirlenen, ucret ilave edilir . Kopru geci$
ucreti fiyatlara Have edifir.

o) Karde$ indirimi (Gerekli belgeler ibraz edilmesi ve ayni okula gitmeleri halinde birinci rocuk tam ikinci
cocuk %10 ucuncu cocuktan itibaren % 20 indirim olarak uygulanir .Karde$ indirimi yapilirken UKOME
karari lie belirlenen tam tarifenin altinda (en az % 20 oraninda) indirim uygulanmasi halinde ayrica karde$
indirimi uygulanmaz .

o) Ogretim yili boyunca resmi ve idari tatiller ucrete tabidir (Yariyil tatili (icreti almmaz) .
p) Ogrenci ta$imaciligi yapan her arac, Okul Aile Birligi tarafindan onaylanmi$ ve servis araci kiralama

komisyonunca yazili olarak bildirilen, maddi durumu yeterli olmayan ihtiyac sahibi bir ogrenciyi ucretsiz
ta$iyacaktir. (Maddi durumu yeterli olmayan ogrenci tespitinde, servis araci kiralama komisyonunda ;
ta$imaci firma ise $irket yetkilisi, ta$imaci $ahis ise servis sorumlusu bulunacaktir) .

r) Ta$imaci, ucret tarifesini servis aracmin gorunur bir yerinde bulundurmak zorunludur .
s) Ta$imaci ogrencinin Ikametgah degi$ikligi, okul degi$ikligi, okuma hakkini kaybetmesi, tedavisi uzun

sureli hastalik vb . hallerinde servis ucretini lade etmek zorundadir .
$) Ayni okuldan olmak Uzere talep eden ogrencilerin guzergah kisitlamasi (aracm yogun trafige girmesi, ta$ima

sUresinin uzamasi vb. nedenler) olmaksizin ta$inma talebi kar$ilanmak zorundadir .
t) Ogrenciyi indirirken ve bindirirken i$ikli DUR lambasini yakmak zorundadir .

(2) Personel Ta$imaciligina lli$kin Ozel Esaslar ;
a) Personel servis taaimaciligi yapan araclarin, aracin ta$ima sinirinin a$ilmamasi ve alman misafir yolcu icin

ek bir ucret alinmamasi kaydiyla aracta ta$inan yolcu sayisinin %20'si kadar misafir yolcu ta$iyabilecektir .
b) Kom$u illerdeki i$yerlerine lstanbul'da ikamet eden vatanda$larin servis ta$imaciligmda 34 plakali servis

araclarma izin verilir, kom$u it plakali servis ararlarina izin verilmez.

Ogrenci ve Personel Ta$imaciligi Izin Belgeleri ;
MADDE 8 -
(1) Servis Tapmaciligi Karh Belgesi Miiracaah Icin Gerekli Belgeler ;

a) Gercek Ki$i Igin,
1) TC Kimlik No'lu Nufus Cuzdani fotokopisi,
2) Istanbul'da ba$vuru tarihi itibariyle an az son 3 senedir ikamet ettigini gosterir beige (resmi

kurumlardan),
3) Ba$vuru durumuna gore (yeni, mevcut veya gecmi$ donem ta$imaci) faaliyet belgesi, vergi m(ikellef

kaydi (cali$tigi doneme ait), TUHIM guzergah kullamm izin belgesi,
4) Otopark Sozle$mesi,
5) Odendi Makbuzu,
6) Ogrenci ve Personel Servis Ta$imaciligi Karti Taahhutnamesi,

b) Tuzel Ki$i Icin,
1) $irket Ticaret Sicil Gazetesi Ornegi ve $irket Yetkilisi lmza sirkuleri,
2) $irket merkezinin veya $ubesinin Istanbul I1 simrlari icerisinde oldugunu gosterir beige,
3) Ba$vuru durumuna gore (yeni veya mevcut ta$imaci) faaliyet belgesi, vergi mukellef kaydi (cali$tigi

doneme ait), TUHIM guzergah kullanim izin belgesi,
4) Otopark Sozle$mesi,
5) Odendi Makbuzu,
6) Ogrenci ve Personel Servis Ta$imaciligi Karti Taahhutnamesi,
7) Ba$vuru grubuna gore (A, B . C ve D) sagladigi standartlari gosterir belgeler, (Orta Duzey Yonetici

(ODY2) Mesleki Yeterlilik Belgesi, Ust Duzey Yonetici (UDY2) Mesleki Yeterlilik Belgesi, ISO 9001,
OHSAS 18001 ve TSE 12257 Belgeleri)
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(2) Toplu Tapma Araci Kullanim Belgesi Muracaah iqin Gerekli Belgeler;
a) TC Kimlik No'lu Nufus Cuzdam fotokopisi (26 ya~mdan gun almi~ ve 63 ya§indan gun almami~ olmak),
b) Istanbul'da ba~vuru tarihi itibariyle an az son 3 senedir ikamet ettigini gosterir beige (resmi kurumlardan),
c) Servis araci minibus ise, B smif icin 7 yil, otobus ise, E smifi irin 5 yillik surucu belgesi,
c) Surucu Belgesi Iptal Bilgisi Sorgulamasi (son iki aylik),
d) Surucu Belgesi Ceza Bilgisi Sorgulamasi (Son bes (5) yil icerisinde ; bilincli taksirli olarak olumlu trafik

kazalarina karismami olmak, alkollu olarak arac kullanma ve hiz kurallarini ihlal nedeniyle, surucu
belgeleri birden fazla geri almmami$ olmak,)

e) Ba$vuru tarihi itibariyle 6 ayi gecmemis, resmi kurumlar iqin sorgulanmi Adli Sicil Kaydi (5237 Sayili
Turk Ceza Kanununun '102 .' ` 103 .' ` 104 .' ` 105 .' ` 109 .' ` 179/3 .' ` 188 .' ` 190 .' ` 191 .' `227 .' ve 5326 Sayili
Kabahatler Kanununun '35 .' maddesindeki suclardan hukum giymemi$),

f) Mesleki Yeterlilik Kurumu Kanununda yer alan Ulusal Meslek Standardina Uygun Servis Araci Soforu
sertifikasi sahibi olmak (Sistem altyapisi saglandiktan sonra istenilecektir),

g) SRC2 ve psiko teknik belgesi,
g) I1 Saglik Mudurlugu tarafindan yetkilendirilmi$ merkezierden her yil ahnacak bula§ici hastaliklar ve goz

sagligi yonunden (uzman unvanina sahip doktorlardan) saglik raporu,
(3) Guzergah Kullanim Izin Belgesi Muracaati Icin Gerekli Belgeler ;

a) Istanbul'da ba.vuru tarihi itibariyle an az son 3 senedir ikamet ettigini gosterir beige (resmi kurumlardan),
b) En az Euro 5 motorlu, klimali ve engelli eri~imine uygun ibaresi bulunan ozmal araca ait Motorlu Arac

Trafik ve Arac Tescil Belgesi, (Engelli eri$imine uygun araclarla ilgili 5378 Sayili Engelliler Hakkindaki
Kanun hukumleri uygulanir) .

c) Yeni ba$vuran ki~ilerin araclan veya yenilenen araclar 0-6 yak araliginda (Motorlu Aray Trafik ve Arac
Tescil Belgesi) olacak, (Fosil yakit kullanan motorlu mevcut ve yeni araclar ilk tescil tarihi itibariyle 0-12
yil, hibrid araclar 0-16 yil, elektrikli araclar ise 0-20 yil araliginda kullanilabilecektir),

~) IBB'nin belirleyecegi Toplu Ula~im Yonetim Merkeziyle uyumlanmi~ arac takip sistemi ve karnera
sistemierine sahip, (Sistem altyapisi sagianmasina mUteakip istenilecektir)

d) Karayolu Yolcu Ta~imaciligi Zorunlu Koltuk Ferdi Kaza Sigortasi,
e) Toplu Ula~im Hizmetleri Mudurlugu Resmi Internet Sitesinde ornegi bulunan, ogrenci velisi ile ta~imaci

(gercek veya tuzel ki~ilik) arasinda yapilacak sozle~me / Sozle*me (Arac Kiralik ise) Sirket lie ta~inan
kurum (firma) arasmda sozlqme, / Sozle~meler (Kamu He yapilan sozle~me - arac kiraliksa yapilan
sozlqme)

f) Sofor olarak call§acaklara ait Toplu Ta~ima Araci Kullanim Belgeleri,
g) Servis Ta§imaciligi Karti sahibi uzerine kayitli ~oforlere ait Sosyal Guvenlik Kurumu belgeleri,
g) Ilgili Oda Faaliyet Belgesi/Belgeleri (Ilk defa guzergah izin belgesi alacak servis araclarmin bir defaya

mahsus olmak uzere),
h) Ogrenci ve Personel Servis Ta~imaciligi icin kullamlacak aracin 7 g(n/24 saat surekli yararlanacagi otopark

sozle~mesi veya depolama alani tapusu veya kira kontrati, (Ozmal ararlarin tamami icin aranilacaktir. Soz
konusu alan ; Servis Ta~imaciligi Karti alacak ki~inin kendisinin ise tapu fotokopisi ve ararlarimn
yerle~imini gosterir 1/500 olcekli kadastral smirlan belli olan hdiihazir harita, alan kiralik ise mulkiyet
sahibi ile yapmi~ oldugu sozle§meyi ve araclarimn yerlqimini gosterir 1/500 olcekli kadastral smirlart belli
olan halihazir haritayi bapuru iqin getirmek zorundadir .)

i) Okul Servis Ta~imaciligi icin, rehber personelin bapuru formunda beyani, kimlik fotokopisi ve Servis
Ta~imaciligi Karti sahibi uzerine kayitli rehber personele ait Sosyal Guvenlik Kurumu belgesi,

UcuNCU BOLUM
Denetim ve Toplu Ulasim Denetim Komisyonu

Denetim
MADDE 9 -
(1) Servis Ta~imacihgi Karti sahibi ki~iler ve servis ararlari i~ bu yonerge h(ikumlerine gore a~agidaki kurum

gorevlilerince denetlenir .
a) Trafik Zabitasi,
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b) Belediye Zabitasi,
c) TUHIM tarafindan gorevlendirilen denetim gorevlisi,
c) ISTESOB ve ilgili esnaf odasi (ic denetimi yaparak tutanak duzenleyip gerekli hallerde TUHIM'e

bildirirler) .
(2) Yaptirimlar ; 5393 sayili Belediye Kanunu, 1608 sayili Umuru Belediyeye Muteallik Ahkami Cezaiye

Hakkinda 16 Nisan 1340 Tarih ve 486 Numarali Kanunun Bazi Maddelerini Muadil Kanun, 5326 sayili
Kabahatler Kanunu, 2918 sayili Karayollari Trafik Kanunu, 4925 sayih Karayolu Ta~ima Kanunu, 5237 sayili
Turk Ceza Kanunu, 4207 sayili Tutun Urunlerinin Zararlarinin Onlenmesi ve Kontrolu Hakkinda Kanun ve
ilgili Yonetmelikleri He bu yonerge lie belirlenen Servis Ta§imaciligi Karti yaptirim cetveli hukumleri
uygulanr .

(3) Toplu Ula~im Yonetim Merkezi kurulduktan sonra, sistemin verecegi raporlar ; denetim ekiplerinin
hazirlayacagi rapor niteliginde olup, yonergenin ca1i ma usul ve esaslarini duzenleyen maddesi kapsaminda
uygulama yapilir .

(4) Yapilan denetim sonuclari yazili olarak TUHIM'e bildirilir .

Toplu Ulapm Denetim Komisyonu
MADDE 10 -
(1) TUHIM'den 3 (uc), izin bolgesi kapsaminda it Emniyet Mudurlugunden I (bir) veya 11 Jandarma

Komutanligindan 1 (bir), Zabita Daire Ba~kanligindan I (bir), ISTESOB'tan I (bir) ve ilgili esnaf odasindan I
(bir) uyc katilimi ile olusan komisyon ; TUHIM tarafindan gerek gorulen hallerde toplanir .

a) Gorevleri
1) Yaptirim cetvelindeki yaptirimlara yapilacak itiraziari degeriendirir .
2) Yaptirim cetvelinde yer almayan hususlara ili*kin karar alir .
3) Alinan kararlarin uygulanmasi ve denetimi icin ilgili birimlere yazili bilgi verilir .

b) Cah~ma $ekli
I) Komisyon Ba~kani TUHIM Mudurudur .
2) Komisyon, Balkan dahil en az dort uyenin katilimi lie toplanir .
3) Kararlar oy coklugu ile alinir .
4) E~itlik halinde Ba~kanin oyu sift sayilir .
5) Komisyona yukarida sayilan kurum temsilcilerinin haricinde, toplanti gundeminin icerigi ve aciliyetine

gore bilgi alinmak uzere IBB birimleri ile diger kurumlarin temsilcileri davet edilebilir.

UcUNCU KISIM
ce~itli Hakumler

Sakh Tutulan Hukiimler
MADDE 11 -
(1) Bu yonergede bulunmayan hususlarda ilgili mevzuat hukumleri uygulamr .

Yurutme
MADDE 12 - Bu yonerge hukumlerini Istanbul Buyu4ehir Belediye Ba~kanligi adina Toplu Ula~im Hizmetleri

Mudurlugu yurutur.

Yiirurliik
MADDE 13 - I~bu yonerge IBB Meclisi tarafindan sure ve bedeller ile ilgili maddeleri onaylandiktan sonra

mahalli bir gazetede yayimlandigi tarihten itibaren yururluge girer .

Yaptirim Cetveli
MADDE 14 -
(1) Servis T4imaciligi Karti sistemi bu Yonergenin yiiriirlugunden onceki ve sonraki to imacilik hususlarini

kapsayacaktir.
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Gecici Maddeler
GEcICI MADDE 1 -
(1) 25.05.2015 tarihinde gecerli Guzergah Kullanim Izin Belgesi ile ogrenci ve personel servis ta~imaciligi

yapanlar, TUHIM'e 25 .05 .2015 tarihi oncesinde https ://e-tuhim.ibb.gov .tr/ adresinden online ba~vuru
yapmasina ragmen 25 .05 .2015 tarihinden sonra Guzergah Kullanim Izin Belgesi alarak ogrenci ve personel
servis tqimaciligi yapmaya hak kazanan ve Toplu Ula~im Hizmetleri Mudurlugunden Yenilenen Gecici/Siireli
Guzergah Izin Belgesi alan gercek ve tuzel ki~iler mevcut tqimaci olarak kabul edilecektir .

(2) Mevcut Ta~imacilarm sadece ozmal araclari igin Servis Tapmaciligi Karh uygulamasi yapilacaktir .
(3) Mevcut araclarina ekleme yapmak isteyen Mevcut Ta~imacilarm yeni ozmal araclari igin bedeller Yeni

Ta~imacilar igin istenilen Servis Tapmacihgi Karti Arac Ba~ma Bedeli x Arag Sayisi uzerinden
hesaplanacaktir . Minibus sinifindaki aracini Otobus sinifindaki aracla degi~tirmek isteyen ki~iler ise Yeni
Ta~imacilarin Otobus sinifindaki araclari igin istenilen Servis Tapmaciligi Karh Arac Bapna Bedeli'nin
%50'sini odeyeceklerdir .

(4) Mevcut ki$ilerin sahip olduklan araclar ile yeni ta§imaci kapsaminda elde edecekleri araclar igin Servis
Ta~imaciligi Karti yeniden duzenlenecek olup, tek Servis Ta$imaciligi Kartinda Vim araclar (ayn ayri ifade
edilecek) yer alacaktir. (Ornegin; Mevcut Ta$imaci kapsaminda 5, Yeni Ta§imaci kapsaminda 1 olmak uzere
Toplam 6 Arac)

(5) Mevcut Ta$imacilarin, bu Yonerge'nin yururlugunu muteakip ba~vuru suresi olan 6 aylik (180 takvim gunu)
sure sonunda veya mevcut Guzergah Kullanim Izin Belgesi biti~ suresine kadar yapmadiklari veya herhangi bir
sebepten (mucbir sebepler hark) dolayi ikinci defa yapacaklan turn bapurular, Yeni Ta~imaci kapsaminda
degerlendirilecektir .

(6) Mevcut Ta~imaci siniflandirmasi i~bu UKOME karari yururluge girdigi tarihten itibaren sadece bir (1) defaya
mahsus kullanilacaktir . 2. defa yapilacak turn ba$vurular yeni ta~imaci kapsaminda degerlendirilecektir .

(7) Mevcut Ta§imaci kapsaminda alinan Servis Ta§imaciligi Kart'lari Kart'in uzerinde yazili tarihten itibaren 2 yd
boyunca devredilemeyecektir . Devir irin IBB tarafindan devir i~lemi bedeli alinacaktir. Soz konusu bedel IBB
Meclisi tarafindan belirlenecektir.

(8) Minibus (M/TM vb . seri plakali, servis hark), taksi (T/C/M vb . seri plakali) ve taksi-dolmu$ (TZ vb . serf
plakali) plaka sahipleri icerisinden "Mevcut Ta$imaci" sartlarini saglayanlara 3 ay icerisinde ve I (bir) defaya
mahsus olmak uzere Servis Ta$imaciligi Kartmi devredebilme hakki verilecektir .

(9) Mevcut Ta$imaci kapsamina giren tuzel ki~iler icin; i$bu yonerge kapsaminda A,B,C ve D grubu tuzel
ki~ilerde aranmasi gerekli yeterlilikler i~bu yonergenin yururluge girmesini takiben I yil icinde saglanacaktir .
Soz konusu hususlarin I yd icinde saglanamamasi durumunda bu tuzel kisilerin ozmal araclari di*inda kalan
sozle§meli araclari igin guzergah kullanim izin belgesi duzenlenmeyecektir.

(10)Mevcut Ta~imacilar icin Servis Ta~imaciligi Karti ve Guzergah Kullanim Izin Belgesi bedelleri gercek ve
tuzel ki~iler icin a$agidaki tabloya gore duzenlenecek olup, soz konusu Servis Ta$imaciligi Karti ve Guzergah
Kullanim Izin Bel esi bedelleri IBB Meclisi tarafindan belirlenecektir .

(11)YOnergenin yururluge girmesine muteakip ; bir yil icerisinde Guzergah Kullanim Izin Belgesi almak icin
bapuran gercek ve tuzel ki*iler igin 5 . Maddenin (h) bendi ; talep ettikleri Servis Ta~imaciligi Kartina bagli
olacak Ozmal araclarinin %20'si icin 7 gun/24 saat siirekli yararlanabilecegi otopark veya depolama alani
gostermek zorundadir ~eklinde uygulanir .

GEcICI MADDE 2 -
(1) 5216 sayili Buyuk~ehir Belediyesi Kanunu'nun Resmi Gazete yayinlandigi 23 .07.2004 He 24 .05.2015 tarihleri

arasinda ogrenci ve/veya personel servis ta~imaciligi yaptigim WHIM Guzergah Kullanim Izin Belgesi, ilgili
meslek odasi (faaliyet belgesi mqgale alaninda Ogrenci/Yolcu/Servis/Sehir Ici Yolcu Ta~imaciligi
ibarelerinden biri yer alan) ve vergi mukellef kayitlarindan en az biri He kanitlayan ancak Toplu Ula~im
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MEVCUT TASIMACILAR IcIN TASIMACILIK BEDELLERI
Servis Ta~imaciligi Karti

Arac Ba$ina Bedeli
Guzergah Kullanim Izin

B gesi Bedeli
Minibus Otobits

IBBBEDELLER MECLISI
BEDELLER IBB MECLISI BEDELLER IBB MECLISI

TARAFINDAN BEL%RLENECEKTIR. TARAFINDANBELIRLENECEKTIR.
TARAFINDANBELIRLENECEXTIR



Hizmetleri Mudurlugunden Yenilenen Gecici/Sureli Guzergah Izin Belgesi almami~ veya halihazirda
tqimacilik faaliyetinde bulunmayan gercek ki~iler gecmi~ donem ta~imaci olarak kabul edilecektir .

(2) Gecmi~ Donem Ta*imacilarm yalnizca ozmal araclan icin Servis Ta~imacdigi Karti uygulamasi yapilacaktir .
(3) Gecmi~ Donem Ta$imacimn sahip oldugu ozmal arac sayisina bagli olmaksizin Servis Ta~imaciligi Karti'nda

yalnizca I adet ozmal arac hakki yer alacak ve yalnizca 1 ozmal arac icin Guzergah Kullanim kin Belgesi
alinabilecektir.

(4) Mevcut araclarina ekleme yapmak isteyen Gecmi~ Donem Ta§imaci ki~ilerin yeni ozmal araclari icin bedeller
yeni ta~imacilar icin istenilen Servis TaSimaciItgi Karti Arac Bapma Bedeli x Arac Sayisi uzerinden
hesaplanacaktir .

(5) Gecmi~ Donem Ta~imaci kapsaminda alinan Servis Ta~imaciligi Kart'lan devredilemeyecek ve ayrica araclari
icin Minibus - Otobus simf degi*ikligi de yapilmayacaktir .

(6) Gecmi~ Donem Ta~imacilarin, bu Yonergenin yururlugunu muteakip basvuru suresi olan 6 ay (180 takvim
gunu) sure sonunda veya herhangi bir sebepten (mucbir sebepler harm) dolayi ikinci defa yapacaklari turn
ba~vurular yeni ta$imaci kapsammda degerlendirilecektir .

(7) Gecmi~ Donem Ta~imaci kapsamina giren tuzel ki§iler icin ; i§bu yonerge kapsaminda A,B,C ve D grubu tuzel
ki§ilerde aranmasi gerekli yeterlilikler i~bu yonergenin yururluge girmesini takiben I yil icinde saglanacaktir .
Soz konusu hususlarin 1 yil icinde saglanamamasi durumunda bu tuzel ki~ilerin ozmal araclan di~inda kalan
sozlqmeli araclari icin guzergah kullanim izin belgesi duzenlenmeyecektir .

(8) Gegmi~ Donem Ta$imacilar icin Servis Ta~imacihgi Karti ve Guzergah Kullamm Izin Belgesi bedelleri
a$agidaki tahloya gore duzenlenecek olup, soz konusu Servis Ta~imaciligi Karti ve Guzergah Kullamm Izin
Belgesi bedclleri IBB Meclisi tarafindan belirlenecektir .

(9) Gecmi* Donem Ta~imaci siniflandirmasi i~bu UKOME karan yururluge girdigi tarihten itibaren sadece bir (1)
defaya mahsus kullanilacaktir . 2. defa yapilacak turn ba~vurular yeni ta~imaci kapsammda degerlendirilecektir .

(10) Yonergenin yururluge girmesine muteakip ; bir yil icerisinde Guzergah Kullanim Izin Belgesi almak icin
ba~vuran gercek ve tuzel ki~iler icin 5 . Maddenin (h) bendi; talep ettikleri Servis Ta~imaciligi Kartina bagli
olacak ozmal araclarinin %20'si icin araclarimn 7 gun/24 saat surekli yararlanacagi icin otopark veya depolama
alani gostermek zorundadir ~eklinde uygulanir .
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GEcMi$ DON EM TASIMACILAR iciN TA$IMACILIK BEDELLERI
Servis'I'a ;imaciligi Karti

Arac Ba~ina Bcdcli
Guzergah Kullanim Izin

Belgesi Bedeli
Minibus Otobus

IBBBEDELLER MECLIS!BEDELLER IBB MECLISI BEDELLER IBB MECLISI
TARA FINDAN BELIRLENECEKTIR. TARAFINDAN BELIRLENECEKTIR.

TARAFINDAN BF_I_IRLF_NECEKTIR



OGRENCI VE PERSONEL SERVIS TASIMACILIGI KARTI TAAHHUTNAMESI (EK-1)

Servis Tapmacihgi faaliyetini, Ogrenci ve Personel Servis Tapmacihgi Yonergesi hukumlerine uygun ~ekilde yorutecegimi ; bu Yonerge'ye dayali
olarak tarafima verilen Servis Ta$imaciligi Karti, Guzergah Kullamm Izin Belgesi ve Toplu Ta§ima Araci Kullamm Belgesi kazamlmis hak
olusturmayacagim kabul ettigimi ; bu baglamda, UKOME tarafindan bu Yonerge'nin degi§tirilebilecegini veya ytirurlukten kaldirilabilecegini, bu
Yonerge kapsamindaki servis tapmaciligtmn UKOME tarafindan alinacak yeni karar gore yapilacagini, verilen belgelerin iptal edilmesi veya verilen
belgelerde degi~iklik yapilmasi durumunda, daha once alinan belgelere istinaden yeni beige talep edilemeyecegini, maddi ve manevi hicbir tazminat ve
benzeri bir alacak hakkimin olmayacagini bildigimi ve talepte bulunmayacagimi ; aksi takdirde bu yonerge ekindeki Ogrenci ve Personel Servis
Tasimacihgi Yonergesi Yaptirim Cetvelinde belirlenen mUeyyidelerin uygulanmasim kabul ettigimi bildigimi beyan ve taahhut ederim .

T.C . Kimlik No veya Sirket Unvam :
Adres :
Telefon :

(Adi SoyadiSirket Unvam)
(Yetkili Ki$i Imza/Ka~e/MUhur)

e ,
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OGRENCI \ E PERSONEL SERVIS TA$I\LACIL1GI YONERGESI YAPTIRIMM CETYEI .I

IHLALININ I.IHLAL 2.IHLAL 3.!HLAL
NO

TA$IVIACILIK
KONUSU Ta$imaci $ofor Ta$imaci $ofor Ta~jmaci $oCor

Apklama

1
Ta$imacihk faaliyeti esnasinda
alkollu olunmasi durumunda,

Yazili Ihtar verilir.

3 Ay sure ile Toplu
Ta$uma Araci

Kullanun Belgesi
geri almir . 50 ceza
puani uygulanir .

1 . Ihlalden Ceza
Alan $ofbrun Ayni
Ihlali Tekrannda
1 Ay sure ile Ilgili

Aracm Ilgili
Guzergah Kullanim
Izin Belgesi geri

almir . 100 Guzergah
Kullanim Izin

Belgesi Bedeli Ceza
verilir .

6 Ay sure ile Toplu
Ta$uma Araci

Kullanim Belgesi
geri almir .

1 Yil sure ile Gepici
call$ma

Ruhsatnamesi geri
alinir . 500 Guzergah

Kullanim Izin
Belgesi Bedeli Ceza

verilir .

I Yil sure lie Toplu
Ta$ima Araci

Kullanim Belgesi
geri alinir .

Toplu Ta$mma Araci Kullanim
Belgesi ; surucu olmasmda sakmca
bulunmadigma dair resmi saghk
kurumiarmdan aimmi$ sagltk

kurulu raporunun ibraz edilmesi ve
geri alma suresinin tamamlanmi$
olmasi halinde jade edilir . Tekrar
halinde son ihlalde yer alan sure,
ceza puani ve para cezasi tekrar

sayisi oraninda uygulanir.

2
Ta$imaclhk faaliyeti esnasinda
uyu$turucu veya uyaric~ madde
ku u a u rucu eyau yar ci YazII I Ihtar verilir.

5 Yil sure ile Toplu
Ta;ima Araci

Kullanim Belgesi
geri al inir .

3 Ay sure ile Ilgili
Aracin Iigjli

Guzergah Kullanim
Izin Belgesi geri

alma . 250 Guzergah
Kullanim Izin

Belgesi Bedeli Ceza
verilir .

5 Yil Sure ile Toplu
Ta$ima Araci

Kullanim Belgesi
geri alinir.

1 Yil sure ile Ilgili
Aracin Ilgili

Guzergah Kullanim
Izin Belgesi geri

almir . 1000
Guzergah Kullanim
Izin Belgesi Bedeli

Ceza verilir .

5 Yd sure ile Toplu
Ta$ima Araci

Kullanim Belgesi
geri aimur.

Toplu Ta$ima Araci Kullanim
Belgesi ; surucu olmasmda sakmca
bulunmadigina dair resmi sagltk
kurumlarmdan almmu$ sagltk

kurulu raporunun ibraz edilmesi ve
geri alma suresinin tamamlanmi$
olmasi halinde jade edilir . Tekrar
halinde son ihlalde yer alan sure,
ceza puani ve para cezasi tekrar

sayisi oraninda uygulamr.

3

Toplu Ta$ima Araci Kullamm
Belgesi otmadan
qah$hnlmasJpah$Ilmasi
durumunda,

2 Ay sure ile Ilgili
Aracin Ilgili

Guzergah Kullanim
Izin Belgesi geri

almv . 100 Guzergah
Kulianim Izin

Belgesi Bedeli Ceza
verilir .

Toplu Ta$ima Meet
Kullamm Belgesini

alma k
Servis kullanm aktan

men edilir.

6 Ay sure ile Ilgili
Aracin Ilgili Ilgili
Guzergah Kullanim
Izin Belgesi geri

alma . 250 Guzergah
Kullamm Izin

Belgesi Bedeli Ceza
verilir .

Toplu Ta$ima Araci
Kullanurn Belgesini
else debt I yd sure

ile Servis
kullanmaktan men

edilir.

1 Yil sure ile Ilgili
Aracm Ilgili

Guzergah Kullamm
Izin Belgesi geri - -else

Toplu Ta$ima Araci
Kullamm Belgesini

debt 3 yd sure

Akredite Edilmi$ Kurumlar
Belgesini verdikten sons

uygulamaya gegilecektir . Tekrar
halinde son ihlalde yer alan sure,
ceza puani ve para cezasi tekrar

sayisi oranmda uygulanir.

alinir. 500 Guzergah
Kullamm Izin

Belgesi Bedeli Ceza
verilir .

ile Servis
kullanmaktan men

edilir.

4 Guzergah Kullamm Izin Belgesi
olmadan call$dmasu durumunda,

Ilgili Birimlere
Geregi ipin yazi ile

bildirilir. 100
Guzergah Kullanmu
Izin Belgesi Bedeli

Ceza verilir.

Ilgili Birimlere
Geregi igin yazi ile

bildirilir . 250
Guzergah Kullanim
Izin Belgesi Bedeli

Ceza verilir.

Ilgili Birimlere
Geregi iqm yazl tie

bildirilir. 500
Guzergah Kullamm
Izin Belgesi Bedeli

Ceza verilir.

Korsan ta$imacilik kapsammda
degerlendirilecektir.

5
Guzergah Kullanun Izin

'Belgesjnde kayull olmayan $oI rle
ta$imacduk yapulmasi durumunda,

Yazdi Ihtar ve 100
Guzergah Kullamm
izm Belgesi Bedeli

Ceza verilir.

Toplu Ta$ima Araci
Kullanim Belgesi
ba$vurusu yapmi$

olsa dahi 3 ay
sureyle beige
duzenlenmez.

15 Gun sure ile Ilgili
Aracm Ilgili

Guzergah Kullanim
Izin Belgesi geri

almir . 250 Guzergah
Kullamm Izin

Belgesi Bedeli Ceza
verilir .

Toplu Ta$uma Araci
Kullanim Belgesi
ba$vurusu yapmi$
olsa dahi 12 ay
sureyle beige
duzenlenmez .

1 Ay sure ile Ilgili
Aracin Ilgili

Guzergah Kullamm
Izin Belgesi geri

almir. 500 Guzergah
Kullanim Izin

Belgesi Bedeli Ceza
verilir .

Toplu Ta$ima Araci
Kullamm Belgesi
ba$vurusu Yapmi$
olsa dahi beige
duzenlenmez.

Tekrar halinde son ihlalde yer alan
sure, ceza puani ve para cezasi
tekrar saYusp oramnda uYgulamr .
Korsan ta$imacihk kapsaminda

degerlendirilecektir.

6

Ta$mmaci galm$tirdigm $ofbrun ve
varsa Rehber Personelin her turlu
kanuni sorumluluklaru, sigorta vb .
yukumluluklerini yerine
getirmemesi durumunda,

^

Yukumluiuklerini
tamamlayana kadar
ilgili Aracin Ilgili

Guzergah Kullanun
Izin Belgesi iptal

edilir . 100 Guzergah
Kullamm Izin

Belgesi Bedeli Ceza--
verilir .

-

,

Yukumluluklenni
tamamlayana kadar
Ilgili Aracin Ilgili
Guzergah Kullamm
Izin Belgesi iptal

edilir . 250 Guzergah
Kuilanim Izin

--Belgesi BedelrCeza
verilir .

-

n

Yukuml(iluklerini
tamamlayana kadar
Ilgili Aracm Ilgili
Guzergah Kullamm
Izin Belgesi iptal

edilir. 500 Guzergah
Kullanim Izin

T)-IBPCiBP1Pli .Ceza--

-

Tekrar halinde son ihlalde yer alan
sure, ceza puani ve para cezasi
tekrar sayisi oranmda uygulanir .

5 . Tekrar durumunda Servis
Ta$Imaciligm Karti hakki iptal

edilecektir.
-

verilir .



yapilmasi durumunda, almir. 50 Guzergah
Kullamm Izin

Belgesi Bedeli Ceza
verilir.

uygulamr. ahnir . 100 Guzergah
Kullamm Izin

Belgesi Bedeli Ceza
verilir .

13
Servislerde yolculan ve Fevreyi
rahatsiz edecek lekilde teyp ve
radyo dinlenmesi durumunda,

Yazili lhtar verilir.
Yazili thtar
5 ceza puani
uygulanir.

z

15 Gun sure ile Ilgili
Aracin Ilgili Guzergah
Kullamm Izin Belgesi

gen alimr . 50
-SOGzergahKullawm

Izin Belgesi Bedeli
Ceza verilir.

- -
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7

Tasimacilik faaliyeti esnasinda
Fiziksel ve/ya Psikolojik Taciz
ve/ya ei ve/ malar dinsel, vb .)
igeren konulmalar olmasi
durumunda,

Yazili Ihtar ve 100
Guzergah Kullamm
Izin Belgesi Bedeli

Ceza verilir.

Toplu T4ima Araci
Kullamm Belgesi

iptal
sure

ihr ve 5 Yil
sure ile beige
duzenlenmez.

I yil sure ile ilgili
Aracin Ilgili

Guzergah Kullamm
Izin Belgesi iptal

edilir . 1000
Guzergah Kullamm
Izin Belgesi Bedeli

Ceza verilir .

Toplu Ta§ima Araci
Kullanim Belgesi
iptal edilir ve bir

daha duzenlenmez

Servis T4imacihgi
Karti hakki iptal
edilecektir. 5000

Guzergah Kullanim
Izin Belgesi Bedeli

Ceza verilir .

8

Gun iginde tamamlanan hizmet
aralarmda servislerin beklemek
zorunda oldugu surelerde park
etmek amaciyla ana arter ve cadde
uzerinde trafigi aksatmalan
durumunda,

Yazili thtar verilir. Yazili thtar verilir .

I . Ihlalden Ceza
Alan $oforun Aym
Ihlali Tekrannda

15 Gun sure ile Ilgili
Aracin Ilgili

Guzergah Kullamm
Izin Belgesi iptal

edilir. 50 Guzergah
Kullamm Izin

Belgesi Bedeli Ceza
verilir.

I Ay Sure ile
Guzergah Kullamm
Izin Belgesinden
kaydi silinir ve
cali~tirilmaz.

2 . Walden Ceza
Alan $oforun Aym
Ihlali Tekrarinda
I Ay sure ile Ilgili

Aracin Ilgili
Guzergah Kullamm
Izin Belgesi iptal

edilir. 100 Guzergah
Kullamm k in

Belgesi Bedeli Ceza
verilir .

3 Ay sure lie
Guzergah Kullamm
Izin Belgesinden
kaydi silinir ve
palipnlmaz .

Tekrar halinde son ihlalde yer alan
sure, ceza puani ve para cezasi
tekrar sayisi oraninda uygulamr .

9

Ta~imacilik esnasinda; Guzergah
Kullamm Izin Belgesinde yazili
guzergahlarin takip edilmemesi
(mucbir sebep, ka7a, yangin ve
dogal afet hariq) durumunda,

Yazih thtar verilir.

15 Gun Sure ile
Guzergah Kullamm
kin Be lgesinden
kaydi silinir ve
Bali ;unlmaz.
5 ceza puam
uygulamr.

15 Gun sure ile Ilgili
Aracin Ilgili

Guzergah Kullamm
Izin Belgesi geri

almir. 50 Guzergah
Kullamm Izin

Belgesi Bedeli Ceza
verilir .

1 Ay sure lie
Guzergah Kullamm
Izin Belgesinden
kaydi silinir ve
pall;tirilmaz.

I Ay sure ile Ilgili
Aracin Ilgili

Guzergah Kullanim
Izin Belgesi geri

almir. 100 Guzergah
Kullamm Izin

Belgesi Bedeli Ceza
verilir .

3 Ay sure ile
Guzergah Kullamm
Izin Belgesinden
kaydi silinir ve
Qali$tirilmaz.

Tekrar halinde son ihlalde yer alan
sure, ceza puam ve para cezasi
tekrar sayisi oraninda uygulamr .

10

Servisin ipi ve di$mm temiz
olmamasi, Karayollari Trafik
Yonetmeligince behrlenen koltuk
sayismdan fazla yolcu tagmmnsi ve

15 Gun sure ile Ilgili
Aracm Ilgili

Guzergah Kullamm
Izin Belgesi geri

alma . 50 Guzergah
Kullamm kin

Belgesi Bedeli Ceza
verilir.

Yazili Ihtar verilir .

1 Ay sure ile Ilgili
Aracin Ilgili

Guzergah Kullamm
Izm Belgesi geri

alinir . 100 Guzergah--
Kullamm Izin

Belgesi Bedeli Ceza
verilir .

1 Ay sure ile
Guzergah Kullanim
Izin Belgesinden
kaydi silinir ve
palystinlmaz .

3 Ay sure ile Ilgili
Aracm Ilgili

Guzergah Kullamm
Inn Belgesi gen

almir. 250 Guzergah
Kullamm Izin

Belgesi Bedeli Ceza
verilir .

3 Ay sure ile
Guzergah Kullamm
Izin Belgesinden
kaydi silinir ve
pali;tinlmaz .

Tekrar halinde son ihlalde yer alan
sure, ceza puam ve para cezasi
tekrar sayisi oraninda uygulamr .koltuk sayisimn

artinlmasi/eksiltilmesi durumunda,

11

5ervislere yolcularm can
guvenhgini tehlikeye du~urecek
ozellige sahip yanici, parlayici
patlayici, kirletici, kesici vb .
malzemeler alinmasi durumunda,

Yazili thtar verilir.
Yazili thtar
10 ceza puam
uygulamr'

1 Ay sure ile Ilgili
Aracin Ilgili

Guzergah Kullanim
Izin Belgesi geri

al mir . 100
Kullamm I

Guzer
zin

gah

Belgesi Bedeli Ceza
verilir .

1 Ay sure ile
Guzergah Kullamm
kin Belgesinden
kaydi silinir ve
SaliStinlmaz .

3 Ay sure ile Ilgili
Aracin Ilgili

Guzergah Kullamm
kin Belgesi geri

almirK .
u
250
llamm Izin

Guzergah

Belgesi Bedeli Ceza
verilir .

3 Ay sure lie
Guzergah Kullanim
Izin Belgesinden
kaydi silinir ve
pah$tinlmaz .

Tekrar halinde son ihlalde yer alan
sure, ceza puam ve para cezasi
tekrar sayisi oraninda uygulamr .

12

Hasarli, bakimsiz, gevreye zarar
verici gurultu pikaran ve egzoz gaze
yayan Servisler lie tasimacilik

Periyodik muayene
tekrari yapilana

kadar
Ilgili Aracin Ilgili
Guzergah Kullamm
Izin Belgesi geri

Yazili Ihtar
10 ceza puam

Periyodik muayene
tekrari yapilana

kadar
Ilgili Aracm Ilgili

Guzergah Kullamm
Izin Belgesi geri

15 Gun sure ile
Guzergah Kullamm
Izin Belgesinden
kaydi silinir ve
pali$tinlmaz .

Periyodik muayene
tekrari yapilana

kadar
Ilgili Aracin Ilgili
Guzergah Kullamm

Izin Belgesi geri
almir . 250 Guzergah

Kullanim Izin
Belgesi Bedeli Ceza

verilir .

I Ay sure ile
Guzergah Kullamm
Izin Belgesinden
kaydi silinir ve
~aligtinlmaz .

Tekrar halinde son ihlalde yer alan
sure, ceza puani ve para cezasi

ulamr .tekrar sayisi oraninda uyguiam

15 Gun sure ile
G(Izergah Kullanim
Izin Belgesinden
kaydi eilinir ve

I Ay sure ile Ilgili
Aracin Ilgili Guzergah
Kullanim Izin Belgesi

geri almir . 100
^._Guzergah Kullamm

Izin Belgesi Bedeli
Ceza verilir.

I Ay sure ile
Guzergah Kullanim
Izin Belgesinden
kaydi silinir ve
gah*tinlmaz .

Tekrar halinde son ihlalde yer alan
sure, ceza puani ve para cezasi
tekrar sayisi oramnda uygulamr .

gali;tinl az .
! J
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14
Talimaciltk esnasinda (lofor ve
yolcular dahil) sigara igilmesi
durumunda,

15 Gun sure ile llgili
Aracm Ilgili

Guzergah Kullanim
Izin Belgesi gen

almir . 10 Guzergah
Kullamm Izin

Belgesi Bedeli Ceza
verilir .

15 Gun Sure ile
Guzergah Kullamm
kin Belgesinden
kaydi silinir ve
gahgtirilmaz .
10 ceza puam
uygulamr .

I Ay sure ile Ilgili
Aracin Ilgili

Guzergah Kullanim
Izin Belgesi Seri

almir . 50 Guzergah
Kullanim Izin

Belgesi Bedeli Ceza
verilir .

I Ay sure ile
Guzergah Kullanim
Izin Belgesinden
kaydi silinir ve
gal>$pnhnaz .

3 Ay sure He llgili
Aracm Ilgili

Guzergah Kullanim
kin Belgesi Seri

almir . 100 Guzergah
Kullamm Izin

Belgesi Bedeli Ceza
verilir .

3 Ay sure ile
Guzergah Kullanim
Izin Belgesinden
kaydi silinir ve
gaL~tinlmaz .

Tekrar halinde son ihialde yer alan
sure, ceza puam ve para cezasi
tekrar sayisi oraninda uygulamr .

15

Servislerde Toplu Ulalim Yonetim
Merkeziyle uyumlanmi arag takip
ve kamera sistemleri
bulundurulmamasi ve/ya
gah~tirilmamasi durumunda,

Toplu Ulalim
Yonetim Merkeziyle
uyumlanmg arag
takip ve kamera

sistemleri
bulundurulana ve/ya
gali$tinlana kadar
Guzergah Kullanim
Izin Belgesi gen
alimr ve 100

Guzergah Kullamm
Izin Belgesi Bedeli

Ceza verilir .

Yazili lhtar
5 ceza puam
uygulamr .

Toplu Ula .im
Yonetim Merkeziyle
uyumlanmi arag
takip ve kamera

sistemleri
bulundurulana ve/ya
galtgunlana kadar
Guzergah Kullanim

Izin Belgesi geri
ahnir ve 250

Guzergah Kullanim
Izin Belgesi Bedeli

Ceza verilir.

1 Ay sure ile
Guzergah Kullanim
Izin Belgesinden
kaydi silinir ve
galtgtirilmaz .

Toplu Ula;im
Yonetim Merkeziyle
uyumlanmi§ arag
takip ve kamera

sistemleri
bulundurulana ve/ya
gahlttrilana kadar
Guzergah Kullanim
Izin Belgesi geri
almtr ve 500

Guzergah Kullanim
Izin Belgesi Bedeli

Ceza verilir .

3 Ay sure ile
Guzergah Kullanim
Izin Belgesinden
kaydi silinir ve
galiltinlmaz .

Tekrar halinde son ihlalde yer alan
sure, ceza puam ve para cezasi
tekrar sayisi oraninda uygulanir .

16

Servislerde Ozel yazi, gekil, sembol,
tabela vb . bulundurulmasi (Reklam
Izin Belgesi Alanlar ve yonerge
geregi zorunlu olan yazi, ~ekil,
sembol, tabela vb . harig)
durumunda,

Ozel yazi, $ekil,
sembol, tabela vb .
kaldinlana kadar

Guzergah Kullanim
Izin Belgesi geri

almir ve 50
Guzergah Kullanun
izin Belgesi Bedeli

Ceza verilir .

Yazili Ihtar
5 ceza puani
uygulamr .

Ozel yazi, lekil,
sembol, tabela vb .
kaldinlana kadar

Guzergah Kullanim
Izin Belgesi Seri
almr ve 100

Guzergah Kullanim
tzin Belgesi Bedeli

Ceza verilir.

15 Gun sure ile
Guzergah Kullanim
Izin Belgesinden
kaydi silinir ve
gait tinlmaz .

Ozel yazi, Fkil,
sembol, tabela vb .
kaldirana kadar

Guzergah Kullamm
Izin Belgesi geri
almir ve 250

Guzergah Kullanim
kin Belgesi Bedeli

Ceza verilir .

1 Ay sure ile
Guzergah Kullamm
Izin Belgesinden
kaydi silinir ve
galtgtirilmaz .

Tekrar halinde son ihlalde yer alan
sure, ceza puam ve para cezasi
tekrar sayisi oraninda uygulanir .

17

Toplu olarak eylem ve gosteri
yaparak ta~imaciligi veya trafigi
aksatmak, durdurmak, servis araci
ile birlikte gosteri yapmak, kamu
duzenini ve otoritesini sarsacak vb .
eylemlerde bulunmak .

Yazih Ihtar ve 50
Guzergah Kullanim
Izin Belgesi Bedeli

Ceza verilir .

Yaztli lhtar
20 ceza puam
uygulanir .

15 Gun sure ile Ilgili
Aracin 11giti -

Guzergah Kullanim
Izin Belgesi geri
al imr ve 100

Guzergah Kuilamm
Izin Belgesi Bedeli

Ceza verilir.

15 Gun sure ile
Guzergah Kullanim
kin Belgesi kaydi

silinir ve
gall ;tirilmaz. 250

Guzergah Kullanim
Izin Belgesi Bedeli

Ceza verilir.

I Ay sure ile Ilgili
Aracm Ilgili

Guzergah Kullamm
Izin Belgesi Seri
ahnir ve 250

Guzergah Kullanim
kin Belgesi Bedeli

Ceza verilir .

I Ay sure ile
Guzergah Kullaantm
Izin Belgesi kaydi

silinir ve
gahltirilmaz . 500
Guzergah Kullanim
Izin Belgesi Bedeli

Ceza verilir.

Tekrar halinde son ihlalde yer alan
sure, ceza puani ve para cezasi
tekrar saytst oraninda uygulanir .

18

Ta$imacihk faaliyeti esnasinda
kamu gorevi yapmamn bilincinde
olunmamasi ve yolculara kaba-
nezaketsiz davraniimasi
durumunda,

Yazili Ihtar verilir.
Yazili Ihtar
5 ceza puam
uygulanir .

15 Gun sure ile Ilgili
Aracm Ilgili

Guzergah Kullanim
kin Belgesi geri

ahnir . 50 Guzergah
Kullanim Izin

Belgesi Bedeli Ceza
verilir.

15 Gun sure ile
Guzergah Kullanim
Izin Belgesinden
kaydi silinir

7gali5hnlmaz .

1 Ay sure ile Ilgili
Aracin Ilgili

Guzergah Kullanim
Izin Belgesi Seri

alma . 100 Guzergah
Kullanim Izin

Belgesi Bedeli Ceza
verilir .

I Ay sure ile
Guzergah Kullanim
Izin Belgesinden
kaydi silinir ve
galigtinlmaz .

Tekrar halinde son ihlalde yer alan
sure, ceza puani ve para cezast
tekrar sayisi oranmda uygulamr .

19
Servislerde emniyet kemeri
bulundurulmamasi ve aktif
olmamasi durumunda

Yazili Ihtar ve 50
Guzergah Kullanim
Izin Belgesi Bedeli

Ceza verilir .

Yazili Ihtar
5 ceza puam
uygulamr .

15 Gun sure ile llgili
Aracin Ilgili Guzergah
Kullanim Izin Belgesi

Seri ahnir. 100
Guzergah Kullanim
Izin Belgesi Bedeli

Ceza verilir .

15 Gun Sure ile
Guzergah Kullanim
kin Belgesinden
kaydi silinir ve
gall tirilmaz .

I Ay sure ile Ilgili
Aracin Ilgili Guzergah
Kullamm Izin Belgesi

Seri ahmr . 250
Guzergah Kullanim
izin Belgesi Bedeli

Ceza verilir .

I Ay sure ile
Guzergah Kullanim
Izin Belgesinden
kaydi silinir ve
gali$ttrilmaz .

Tekrar halinde son ihlalde yer alan
sure, ceza puani ve para cezasi
tekrar saytst oraninda uygulamr .

20

Servis iginde acil hallerde kullanilmak
Uzere, yolcularin rahatlikla
ulapbilecekleri yerlerde cam kirma
gekici He yangin sondurme cihazi
bulundurulmamasi durumunda,

Yazili lhtar ve 50
Guzergah Kullanim
Izin Belgesi Bedeli

Ceza verilir.

A

	

14

Yazih thtar
5 ceza puam
uygulamr .

15 Gun sure ile Ilgili
Aracm Ilgili Guzergah
Kullamm Izin Belgesi

Seri ahnir . 100
Guzergah Kullanim _
kin Belgesi Bedeli

Ceza verilir .

15 Gun Sure ile
Guzergah Kullanim
kin Belgesinden
kaydi silinir ve
gallti-Imaz .

I Ay sure ile llgili
Aracm Ilgili Guzergah
Kullanim Izin Belgesi

Seri ahnir. 250
Guzergah Kullanim
tzin Belgesi Bedeli -"

Ceza verilir .

I Ay sure ile
Guzergah Kullanim
Izin Belgesinden
kaydi silinir ve
gall;trnlmaz .

Tekrar halinde son ihlalde yer alan
sure, ceza puam ve para cezast
tekrar sayisi oranmda uygulanir .
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21

Araglarm arks caminin dt~
yuzeyinin sag alt ko~esinde Alo 153
Beyaz Masa telefon numarasmt
gosteren bilgi bands (gtkartma)
bulundurulmamast durumunda,

Yazili Ihtar ve 50
Guzergah Kullantm
kin Belgesi Bedeli

Ceza verilir.

Yazili thtar
5 ceza puam
uygulantr .

15 Gun sure ile Ilgili
Aracin Ilgili

Guzergah Kullantm
Izin Belgesi geri

ahnir. 100 Guzergah
Kullanim Izin

Belgesi Bedeli Ceza
verilir .

1 5 Gun Sure tie
Guzergah Kullantm
Izin Belgesinden
kaydi silinir ve
gali~tinlmaz .

I Ay sure ile Ilgili
Aracin Ilgili

Guzergah Kullantm
kin Belgesi gen

almtr. 250 Guzergah
Kullantm kin

Belgesi Bedeli Ceza
verilir.

I Ay sure ile
Guzergah Kullanim
Izin Belgesinden
kaydi silinir ve
gali5tirilmaz .

Tekrar halinde son ihlalde yer alan
sure, ceza puam ve para cezast
tekrar sayisi oraninda uygulanir.

22

Ta~tma hizmeti verdigi engelli
personel veya ogrencinin tgima
hizmetinin saglanmamasi
durumunda,

Yazili Ihtar ve 100
Guzergah Kullantm
Izin Belgesi Bedeli

Ceza verilir.

Yazili Ihtar
10 ceza puani
uygulantr .

15 Gun sure ile Ilgili
Aracin Ilgili

Guzergah Kullanim
Izin Belgesi geri

almir. 250 Guzergah
Kullantm Izin

Belgesi Bedeli Ceza
verilir .

15 Gun Sure ile
Guzergah Kullantm
Izin Belgesinden
kaydi silinir ve
gali$tinlmaz .

I Ay sure ile Ilgili
Aracm Ilgili

Guzergah Kullantm
Izm Belgesi gerl

almir . 500 Guzergah
Kullamm Izin

Belgesi Bedeli Ceza
verilir.

I Ay sure ile
Guzergah Kullanim
Izin Belgesinden
kaydi silinir ve
gali~tinlmaz .

Tekrar halinde son ihlalde yer alan
sure, ceza puani ve para cezasi
tekrar sayisi oraninda uygulamr .

23

Sozlegme de belirtilen otopark
di*mda park yasagi bulunan
alanlarda parklanma yapilmasi
durumunda,

Yazih Ihtar ve 100
Guzergah Kullantm
Izin Belgesi Bedeli

Ceza verilir.

15 Gun Sure ile
Guzergah Kullantm
Izin Belgesinden
kaydi silinir ve
gait tinlmaz.
5 ceza poi
uygulantr.

15 Gun sure ile Ilgili
Aracin Ilgili

Guzergah Kullantm
Izin Belgesi geri

almir . 250 Guzergah
Kullantm Izin

Belgesi Bedeli Ceza
verilir .

1 Ay Sure ile
Guzergah Kullantm
Izin Belgesinden
kaydi silmir ve
gali~hnlmaz

I Ay sure ile Ilgili
Aracin Ilgili

Guzergah Kullantm
Izin Belgesi geri

ahmr . 500 Guzergah
Kullamm Izin

Belgesi Bedeli Ceza
verilir.

3 Ay sure ile
Guzergah Kullantm
Izin Belgesinden
kaydi silinir ve
gali~tirilmaz .

Tekrar halinde son ihlalde yer alan
sure, ceza puani ve para cezast
tekrar sayisi oraninda uygulantr.

24

Okul oncesi egitim, ilkokul ve
ortaokul (4+4) ogrencilerini ta$iyan
ogrenci servis araglarmda, rehber
personelin
bulundurulmamasi/galt~ttrdmamasi
durumunda,

Yaztli lhtar ve 100
Guzergah Kullantm
Izin Belgesi Bedeli

Ceza verilir .

Yazili Ihtar
10 ceza puam

uygulanu

15 Gun sure ile Ilgili
Aracin Ilgili

Guzergah Kullantm
Izin Belgesi geri

almir . 250 Guzergah
Kullantm Izin

Belgesi Bedeli Ceza
verilir.

15 Gun Sure ile
Guzergah Kullamm
Izin Belgesinden
kaydi silinir ve
gali~tinlmaz .

1 Ay sure ile Ilgili
Aracm Ilgili

Guzergah Kullantm
kin Belgesi geri

almir . 500 Guzergah
Kullantm Izin

Belgesi Bedeli Ceza
verilir .

I Ay sure ile
Guzergah Kullantm
Izin Belgesinden
kaydi silinir ve
gali$tinlmaz.

Tekrar halinde son ihlalde yer alan
sure, ceza puani ve para cezasi
tekrar sayisi oranmda uygulantr .

25

UKOME tarafindan belirlenen ucret
tarifesi uzerinde ve yonergede
belirtilen hususlar dttmda ucret
ahnmasi durumunda,

Yazili Ihtar ve 100
Guzergah Kullantm
Izin Belgesi Bedeli

Ceza verilir .

1 Ay sure ile Ilgili
Aracin bagh oldugu
Servis Ta ;tmacdigi
Karti ve karta bagh

sum Guzergah
Kullanim Izin

Belgeleri geri almir.
250 Guzergah
Kullantm Izin

Belgesi Bedeli Ceza
verilir.

-

3 Ay sure ile Ilgili
Aracm bagh oldugu
Servis Ta~imacihgi
Karti ve karta bagh

tom Guzergah
Kullantm kin

Belgeleri geri alimr .
500 Guzergah
Kullantm kin

Belgesi Bedeli Ceza
verilir .

Tekrar halinde son ihlalde yer alan
sure, ceza puani ve para cezasi
tekrar saytst oranmda uygulantr .

5 . Tekrar durumunda Servis
Ta~tmacihgt Karti hakki fesih

edilecektir .

26
Ucret tarifesini servis aracinin
gorunur bir yerinde
bulundurulmamasi durumunda,

Yazth Ihtar ve 50
Guzergah Kullantm
Izin Belgesi Bedeli

Ceza verilir .

Yazih thtar
5 ceza puam
u ulanir .YB

15 Gun sure lie Ilgili
Aracin Ilgili Guzergah
Kullamm Izin Belgesi

geri alma. 100
Guzer ah Kullanimg
kin Belgesi Bedeli

Ceza verilir.

15 Gun sure ile
Guzergah Kullanim
Izin Belgesinden
ka di silinir ve

yga]ysttnlmaz .

I Ay sure ile Ilgili
Aracin Ilgili Guzergah
Kullantm Izin Belgesi

geri ahmr . 200
Guzer ah Kullantmg
Izin Belgesi Bedeli

Ceza verilir.

I Ay sure ile
Guzergah Kullamm
Izin Belgesinden
ka di silinir ve
ygaligtirilmaz.

Tekrar halinde son ihlalde yer alan
sure, ceza puani ve para cezasi
tekrar sa isi oraninda u ulanir .y

	

yg

27
Arag iginde yolcudan para alinmasi
durumunda

Yazili Ihtar ve 100
Guzergah Kullamm
kin Belgesi Bedeli

Ceza verilir.

-- --

	

-

Yazili Ihtar
10 ceza puam
uygulantr,

1 Ay sure ile Ilgili
Aracin bagh oldugu
Servis Ta$imaciligi
Karti ve karta bagh

tom Guzergah
Kullantm Izin

Belgeleri geri alimr.
250 Guzergah

Kuiiamm4zint ., s, '
Bedeli Ceza verilir.

I Gun Sure ile
Guzergah Kullantm
Izin Belgesinden
kaydi silinir ve
gait tinlmaz .

3 Ay sure ile Ilgili
Aracm bagli oldugu
Servis Tqimaciligt
Karu ve karta bagli

tam Guzergah
Kullamm Izin

Belgeleri geri almtr.
500 Guzergah

--Kullantm 4zin Belgesi--
Bedeli Ceza verilir .

3 Ay sure ile
Guzergah Kullantm
Izin Belgesinden
kaydi silinir ve
gah~ttnlmaz.

Tekrar halinde son ihlalde yer alan
sure, ceza puam ve para cezasi

tekrar sayisi oranmda uygulamr .5 .
Tekrar durumunda Servis

Tgimaciligi Karti hakki fesih
edilecektir .

~

//



Ta~imacinm; §oforluk yaptigi esnada yaptirim uygulanmasi durumda, ta~imacllik ve §oforluk yaptinmian ayn ayn uygulanir .
Soforlere art ihlal listesinde yer alan "Toplu Tapma Araci Kullamm Belgesi geri ahniir " hukmu ilgili beige hazirlana kadar "Guzergah Kullanim izin
Belgesinden kaydi silinir" §eklinde uygulanacaktlr.

•

	

Herhangi bir ~ekilde ceza odemelerini yapmayan ki§ilerin ilgili turn belgeleri, ceza son odeme tarihinden itibaren odeme yapilana kadar askiya almlr .
•

	

Denetim sonucunda Ogrenci ve Personel Servis Tapmacdigii Ytnergesi Yaptinm Cetvelinde belirtilen yaptlnm ya da Toplu Ula§lm Denetim Komisyonunun
belirledigi sure icinde yaptirim uygulanmi beige ve/ya belgelerin TUHIM'e fade edilmemesi durumunda Trafik Zabitasi ve/ya Belediye Zabitasi araciiigi ire geri
allnlr, online sisteme (E-Tuhim/Toplu Ula§rm Hizmetleri Mudurlugu Resmi Internet Sitesi) i~lenir ve ilgili kurumlara bilgi verilir . Geri almamamasi durumunda
soz konusu belgeler belirlenmi§ yaptinm sUresince yok hukmundedir .

•

	

Soz konusu yaptirim cetvelinde yer alan 2 . ve sonraki ihlal ceza puanlarl, Son Ceza Puam x Ihlal Tekrar Sayisi §eklinde uygulanir .

•

	

Guzergah Kullanrm Izin Belgesi'nin ucretsiz olmasi durumunda 5326 saylll Kabahatler Kanunu'nun 32 . Maddesinde yer alan Emre Aykrrr Davranl§ hukmundeki
guncel idari para cezasi'nin %25'i Guzergah Kullanrm Izin Belgesi Bedeli olarak uygulanir.

28

Ta§rmacmm, alt ta$imacidan kurum
ve/ya kurulug ire yaptigi ta$imacilik
sozle§mesi kapsami di inda
(Akaryakit Karti, Trafik Sigortasi,
Kasko, Kravat, Gomlek, Lastik
vesaire alimi ire ilgili tedarik adresi
bazmda zorlama ve yonlen dirme
gibi) yaptirimlar istemesi
durumunda .

Yazih Ihtar ve 50
Guzergah Kullanun
Izin Belgesi Bedeli

Ceza verilir .

100 Guzergah
Kullanim Izin

Belgesi Bedeli Ceza
verilir .

250 Guzergah
Kullanrm Izin

Belgesi Bedeli Ceza
verilir.

Tekr e, halinde son ih p l a yer alan
sure, ceza puani in para ui nsr
tekrar sa tsr orantnda u ularr .Y

	

Yg
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Karayollarinda Emniyet $eridi
olarak ayrilan yollart gayri yasal
olarak kullandmasi durumunda,

Yazih lhtar verilir .

15 Gun Sure ire
Guzergah Kullanrm
Izin Belgesinden
kaydi silinir ve

cahgtrrtlmaz . 20 ceza
puani uygulanir.

15 Gun sure ire Ilgili
Aracin Ilgili

Guzergah Kullanrm
Izin Belgesi gen.

alrmr. 50 Guzergah
Kullanrm Izin

Belgesi Bedeli Ceza
verilir .

I Ay Sure ire
Guzergah Kullanim
Izin Belgesinden
kaydi silinir ve
Galr$nnlmaz.

I Ay sure ire Ilgili
Aracm Ilgili

Guzergah Kullanrm
Izin Belgesi geri

alma. 100 Guzergah
Kullanrm Izin

Belgesi Bedeli Ceza
verilir.

3 Ay sure ire
Guzergah Kullanrm
Izin Belgesinden
kaydi silinir ve
palt~ttrilmaz.

Tekr
sure,

halinde son ihlalde yer alan
sure, ceza puam ve para cezasi
tekrar sayrsr oraninda uygulantr .

30

Ayni okuldan gelen ogrenci
taleplerinin guzergah kisiti (aracin
trafige girmest, ta~tma suresutin
uzamast vb . nedenler) nedeniyle

kar~ilanmak istenmemesi
durumunda,

Yazih Ihtar ve 50
Guzergah Kullanrm
Izin Belgesi Bedeli

Ceza verilir .

Yazrh Ihtar
5 ceza puam
uygulanrr .

15 Gun sure ire Ilgili
Aracm Ilgili

Guzergah Kullanrm
Izin Belgesi gen

altnir. 100 Guzergah
Kullanrm Izin

Belgesi Bedeli Ceza
verilir.

15 Gun sure ire
Guzergah Kullanim
Izin Belgesinden
kaydi silinir ve
Falt$trrrlmaz.

1 Ay sure ire ilgili
Aracin Ilgili

Guzergah Kullamm
Izin Belgesi geri

athnrr. 200 Guzergah
Kullanrm izin

Belgesi Bedeli Ceza
verilir.

1 Ay sure ire
Guzergah Kullanrm
Izin Belgesinden
kaydi silinir ve
Galrgttnlmaz.

Tekrar halinde son ihlalde yer alan
sure, ceza puani ve para cezasi
tekrar sayisi oraninda uygulanu .
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