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UKOME, İstanbul Büyük Şehir Belediye Başkanlığı Genel Sekreter Sn. Dr. Hayri BARAÇLl Başkanlığında

27.08.2014 gün ve saat 15:00'da gündemindeki konulan görüşmek üzere toplandı.

İlgi: a) 23.11.2012 tarih ve 2012110-13 sayılı UKOME Kararı,

b) i 5.04.2013 tarih ve 2013/3- i 7 sayılı UKOME kararı.

c) 07.11.2013 tarih ve 2013/10-EK-6 sayılı UKOME kararı.

ç) 26.12.2013 tarih ve 201311 1-12 sayılı UKOME kararı.

d) İstanbul 6.İdare Mahkemesinin 07.03.2013 tarih ve 2013/285 E. ve 2014/366 K.
e) Toplu Ulaşım Hizmetler Müdürlüğünün 27.08.2014 tarih ve 2348 sayılı yazısı.

TEKLİF: Lüks Otomobil Taşımacılığı usul ve çalışma esaslarında revizyon teklifi.

TOPLU ULAŞıM HİZMETLERİ MüDüRLÜGÜ RAPORU:

ilgi (e) Toplu Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü raporunda;

31.05.2012 tarihinde kabul edilen ve yürürlüğe giren 2918 sayılı Karayolları Trafik kanununun ek-2
maddesine yapılan eklemede "İlgili belediyeden izin veya ruhsat almaksızın, belediye sınırları dahilinde ticari
amaçlı yolcu taşıyan kişiye, araç sahibine, bağlı bulunduğu durak, işyeri ve işletmelerin sorumlularına birinci
fıkrada gösterilen idari para cezası üç kat olarak, fiilin işlendiği tarihten itibaren bir yıl içinde tekerrürü
halinde ise beş kat olarak uygulanır. Ayrıca, araç her defasında altmış gün süre ile trafıkten men edilir."
Şeklinde yapılan düzenleme neticesinde;

İstanbul Büyükşehir Belediye sınırları içinde, Ticari Otomobiller ile yapılan yolcu taşımacılıkları ile
ilgili İlgi Ca) UKOME kararı ile çıkarılan "Lüks ve Filo Otomobil ile Yolcu Taşımacılığı" çalışma usül ve
esasları belirlenerek bu tür taşımacılık yapan firmalara Toplu Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü tarafından Belge
düzenlenmeye başlanmıştır.

Ancak daha sonra Lüks Taşımacılıkla ilgili yaşanan sorun ve talepler üzerine ilgi Ca,b,c,d) UKOME
kararları ve ilgi Cd) Mahkeme kararı gereği Lüks Otomobil Yolcu Taşımacılığı revize edilmiştir. Yapılan bu
düzenlemelerle Lüks Otomobil Yolcu Taşımacılığı ile Filo Otomobil Yolcu Taşımacılığın çalışma usül ve
esaslarının farklı olması nedeni ile bu iki taşımacılıkla ilgili UKOME kararlarımn birbirinden ayrılarak, "Filo
Otomobil İle Yolcu Taşımacılığı" ve "Lüks Otomobil ile Yolcu Taşımacılığı" şeklinde revize edilınesi

zorunluluğu doğmuş olup, uygulama açısından uygun olacağı mütalaa edilmektedir.

LÜKS OTOMOBİLİLE YOLCU TAŞıMACıLlGI

Amaç;
MADDE 1- İstanbul Büyükşehir Belediye sınırları içerisinde tahditli ticari plakalı taksi otomobillerin hakları

saklı kalmak kaydıyla ticari tescilli otomobiller ile yolcu taşıma ve işletmeciliğine ilişkin usul ve esasları

belirlemektir.

Kapsam;
MADDE 2- Lüks Otomobil İle Yolcu Taşımacılığı; İstanbul Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisinde
geçerli olmak üzere Taşırnacı şirket/firmaya ait "Lüks Otomobil ile Yolcu Taşımacılığı Geçici Yetki
Belgesi", Araçlarına ise "Lüks Otomobil ile Yolcu Taşımacılığı Geçici izin Belgesi" düzenlenmesi ile
çalışma usül ve esaslarını kapsar.
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Dayanak;
MADDE 3- 10.07.2004 tarih ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu, Resmi Gazete' de 15.06.2006

tarih ve 26199 sayı ile yayınlanan Büyükşehir Belediyeleri Koordinasyon Merkezleri Yönetmeliği ve
03.06.2012 tarih ve 28312 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 6321 numaralı Bazı Kanunlarda Değişiklik

Yapılması Hakkında Kanunun 3.maddesi ile 2918 sayılı Kanunun Ek-2.maddesine eklenen fıkra hükmüne

dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar;

MADDE 4- Bu kararda geçen;
(I) Otomobil: Yapısı itibari ile sürücüsü dahil en fazla 9 (dokuz) otumıa yeri olan ve insan taşımak için

imal edilmiş bulunan motorlu taşıttır.

(2) Otomobillerin Sınıflandırılması (Segment): Otomobillerin boyut, hacim, fiyat, perfonnans gibi
kriterlerle değerlendirilerek oluşturdukları sınıflandınnadır.

a) E Segment; (EXECTUİvECars) Üst SınıfOtomobillerde;
I) Full- Size Cars.
2) Md-Size Cars şeklinde sınıflandırılır.

b) F Segment: (Luxury Cars) Lüks SınıfOtomobiller. Full Size Luxury Car.
c) M Segment: Çok Amaçlı Otomobiller.
ç) J Segment: Spor ve Arazi kullanımına uygun otomobiller

(3) Lüks Otomobil Yolcu Taşımacılığı Geçici Yetki belgesi: Bünyesinde En az öz mal 25 adet E veya
daha üst segment araç bulunduran şirket veya finnaya en fazla i yıl süreli TUHİM tarafından

düzenlenen belge.
(4) Lüks Otomobil ile Yolcu Taşımacılığı Geçici Araç İzin Belgesi: Lüks Otomobillerle yapılacak

taşımacılıkta her bir araca i yıl süreli TUHİM tarafından düzenlenen belge.
(5) İdare: İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı,

(6) UKOME: 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi kanunun 9.maddesinde belirtildiği üzere; Büyükşehir

içindeki kara, deniz, su, göl ve demiryolu üzerinde her türlü taşımacılık hizmetlerinin koordinasyon
içinde yürütülmesi amacıyla, Büyükşehir Belediye Başkanı ya da görevlendirdiği kişinin

başkanlığında, yönetmelikle belirlenecek kamu kurum ve kuruluş temsilcilerinin katılacağı Ulaşım

Koordinasyon Merkezini,
(7) TUHİM (Toplu Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü): İstanbul ili sınırları içinde toplu ulaşım hizmetlerinin

düzenli ve aksatılmadan yürütülmesi için kurulan müdürlüğü.

(8) Kısa Dnvan: İzin belgesi sahibinin yetkili makamlarca faaliyet alanı ile ilgili tescil edilmiş ve
düzenlenen belge üzerindeki markası.

(9) Taşımacı: Lüks Otomobil Yoleu Taşımacılığı Yetki ve İzin Belgesi düzenlenen gerçek veya tüzel

kişilkişiler.

Çalışma usul ve esasları;

MADDE 5-
(1) Lüks Otomobil ile Yolcu Taşımacılığı müracaatı için istenilen belgelerin temininden önce yeni

müracaat edecekler ve halihazırda faaliyette bulunan taşımacılarda dahil TURİM' e müracaat
yapılmasına ve müteakiben verilecek olumlu görüşe istinaden kesin müracaat yapılacaktır.

(2) Lüks Otomobil Yolcu Taşımacılığı Hizmeti Madde 8'de belirtilen E segment ve üzeri otomobillerle

yapılacaktır.

(3) Madde 8'de bulunan Segment Otomobil Listesinde bulunmayan fakat Otomotiv Distribütörleri
Derneği tarafından yayınlanan segment listesinde yer alan Lüks Otomobiller için NCAP ve EURO
NCA O yı alınması Şartı ile UKOME ararı alınarak taşımacılıkyapılabilir.



(4) Lüks Taşımacılıkta kullanılan Ancak Segment Listesinde bulunmayan Özel İmalat 8 kişilik Limuzin
Tipi araçlara Lüks Taşımacılık İzin Belgesi düzenlenmesine, ancak başvuru tarihi itibari ile o yıl

üretilmişi olması ön şarttır. Yetki ve araç izin belgeleri i yıllık olup, belirtilen araçlar taşımacılık

hizmetinde 8 yıl kullanılabilirler.

(5) Taşımacı işletmelerin iştigal konusu "şehir içi yolcu taşımacılığı" olan gerçek veya tüzel kişi olarak
Ticaret Odasına üye olmaları.

(6) Taşımacılık yapan firına /şirket taşımacılığa başlayabilmesi için en az 25 adet minimum E Segment
veya üst segmentte yer alan araç tescil Belgeleri kendi adlarına kayıt ve tescil edilmiş özmal
otomobiller olacaktır.Özmal Araç sayısının 25 adedin altına düşmesi durumunda yaptırım cetvelindeki
müeyyide uygulanır.

(7) Otomobillerin; Araç Tescil Belgesi Kullanım Amacı kısmında "Yolcu Nakli Ticari" ibaresi
bulunacaktır.

(8) Taşıma Yetki ve izin Belgesi müracaatında beyan edilecek otomobillerin bulunduğu yıl üretilmiş

olması ön şarttır. i yıl süreli Taşıma Yetki ve İzin Belgesi almış olan araçlar o yılın segment şartına

uymak kaydı ile en çok 5 yıl süre ile bu taşımacılık hizmetinde kullanılabilirler.

(9) Lüks Otomobil ile Yolcu Taşımacılığı Geçici Yetki ve Araç İzin Belgeleri i yıl süreli olup, Geçici
Yetki belge ve Araç izin belge ücretleri İBB Meclisi tarafından belirlenecektir.

(10) İşletmelerin serınayeleri en az i .000.000 TL olacaktır.

(I I) İşletmeler araçların tamamı için otopark yerinin sahibi veya kullanım hakkına haiz olacaktır.

(12)Taşıma Yetki Belgesi almış firına/şirketler Merkez ofislbüro diihil 25 araç için I (bir) ofis büro
açar. Ofis/Büro sayısını arttırınak isteyen firına/şirket TUHİM'e müracaat ederek, uygun görülmesi
durumunda, açtığı her ofislbüro için ek olarak 5 adet minimum 5 adet E Segment özmal araç
bulundurınak zorundadır. İstanbul Genelinde en fazla 3 ofis büro açılabilir.

(13)Taşımacı İşletmeler çalıştırdıkları araçları TUHİM'e bildirıniş oldukları otopark ve ofislerinde
belirtilen alanlarda bulundurınak ve bu alanlardan hizmet verınek zorundadır. çağrı Merkezlerinden
randevu almadan yoldan yolcu alamazlar,

(14) Taşımacı İşletmeler Karayolu Taşıma Kanunu ve Yönetmeliği uyarınca düzenlenmişi faaliyet
alanlarına uygun en az bir adet orta düzey yönetici Mesleki Yeterlilik Belgesine sahip olmaları veya bu
belgeye sahip kişi veya kişileri istihdam etmeleri zorunludur.

(15) Geçici Araç İzin Belgesi düzenlenen araçların tamamının Karayolu Taşımacılığı Zorunlu Koltuk Ferdi
Kaza Sigortası olacaktır.

(16)Geçici Yetki Belgesi almış taşımacı TUHİM'e bildirdiği Ad ve Unvan dışında Başka bir ad ve Unvan
kullanamaz.

(17) Geçici Yetki Belgesi ve araç izin belgeleri ve araçlar 3. kişilere (Gerçek veya tüzel) kiraya verilemez,
devredilemez ve kullandırılamaz.

(18) Süresi geçen ve Yenilenmeyen Geçici Yetki ve Araç İzin Belgesi İle çalışılamaz.

(19) Taşımacılıkta kullanılacak otomobillerin;
a) Karayolları Trafik Yönetmeliği I sayılı cetvelin (c) maddesinde Ticari Taksiler için belirtilen

nitelikte olamaz.
b) Araçlarda Taksimetre bulundurulamaz.
c) Ticari taksiyi andırır şekilde sarı ve tonları renk, işaretlerne, ışıklandırma ve "T' serisi ile

başlayan plaka kullanılmaz.

ç) Geçici Araç İzin Belgesi verilen her araca Araç Takip Sistemi takılması (GPS) takılması, takılan

her araç takip sistemi (ID) numarasının TUHİM' e bildirilmesi zorunludur.
d) Geçici Araç İzin Belgesi verilen her araca TUHİM tarafından verilen (7x7) ebadında bandrolün

araçların ön camına görünür bir şekilde asılması zorunludur.



(20) Belge üzerinde kayıtlı şofôr/şofôrlerin yerine başka şofôr çalıştırılamaz

(21) Lüks Taşımacılık ücretleri UKOME tarafından belirlenen taksi ücret tarifesinin iki (2) katından az
olamaz.

(22) Müşteriye fişIFatura kesilmeli, kesilen fiş fatura da yolculuk başlangıç ve bitiş noktalarının yazıımalı.

Fiş fatura üzerinde hizmetin adı " Lüks Taşımacılık Hizmet Bedeli Yazıımalı" "Taksi kelimesinin
kullanılması veya Taksi kelimesini çağrıştıracak başka ifadeler kullamlmaması.

(23)Taşımacllar Web sayfalarında Lüks otomobil Yolcu Taşımacılığı hizmet tarifelerini Yayınlamak

zorundadır.
(24)Taşımacllar tarafından, madde Tde belirtilen yaptırım cetvelindeki yaptırıma esas fiillere

uyulmaması durumunda yaptırrm cetvelindeki müeyyideler uygulanır.

(25)Bu karara dayalı olarak verilen geçici yetki ve izin belgeleri, ilgilileri yönünden kazanılmış hak
oluşturmaz. Bu bağlamda, bu UKOME kararının geri alınması veya geçici yetki ve izin belgesi
düzenleme şartlarında değişiklik yapılması halinde; geçici yetki ve izin belgesine dayanılarak, yeni
yetki ve izin belgesi talep edilemez, maddi ve manevi hiçbir tazminat ve benzeri talepte bulunulamaz.

(26)Bu kararın yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 23.11.2012 tarih ve 2012110-13 sayılı UKOME
Kararı,13.04.2013 tarih ve 2013/3-14 sayılı UKOME kararı 07.11.2013 tarih ve 2013/10-EK-6 sayılı

UKOME kararı ve 26.12.2013 tarih ve 2013/11-12 sayılı UKOME kararlarının iptal edilmesine.

Geçici Lüks Otomobil ile Yolcu Taşımacılığı İzin Belgesi Müracaatında istenecek Belgeler;
MADDE 6-

(I) Ön Müracaat Dilekçesi
(2) Ticaret Odası Faaliyet Belgesi,
(3) Araç Plaka listesi,
(4) Araç Tescil ve Motorlu Araç Trafik Belgelerinin asılları ve fotokopileri,
(5) Araç otoparkı; tapu, kira kontratı ya da sözleşmesi asıl ve fotokopisi,
(6) Karayolu Yolcu Taşımacılığı Zorunlu Koltuk Ferdi Kaza Sigortası asıl ve fotokopisi,
(7) Mesleki Yeterlilik Belgesi asıl ve fotokopisi,
(8) Lüks Otomobil İle Yolcu Taşımacılığı İzin Belgesi ödendi dekontu,
(9) Tüm sof'örlere ait,

1) Kullanılacak aracın niteliğine uygun Sürücü Belgesi fotokopisi,
2) Başvuru tarihi itibarı ile Sürücü Belgesi İptal Bilgisi Sorgulaması aslı,

3) Sosyal Güvenlik Kurumu Belgesi,
4) Göreve yeni başlarken veya 5 yılda bir psikoteknik, bulaşıcı hastalıklar ve göz sağlığı yönünden

tam teşekküllü hastanelerden alınacak sağlık raporu.

Yaptırım Cetveli;
MADDE 7-

Yaptırım Cetveli

NO

1

YAPTIRIMA ESAS FiillER

Araçta "ıüks Otomobille Yolcu Taşımacılığıizin Belgesi" nin Aslını

Bulundurmaması durumunda,

ı. Seferde

"IBB (TUHIMI
tarafından

işletmeye en
fazla 2 hafta
süreli yazılı

ihtarda bulunulur
ve Emniyet
Müdürlüğüne

bilgi verilir.

2. Seferde
"IBB (TUHiM)

tarafından

işletmenin Yetki
Belgesi ve tüm

araçlarına ait izin
belgesi 1 ay süre ile

geçici olarak
durdurulur

(Faaliyetten Men
Edilir) Ve Emniyet
Müdürlüğüne bilgi

verilir

3. Seferde

IBB TUHiM tarafından

işletmenin 5 yıl süreli "Yetki
Belgesi ve tüm araçlarına ait

izin belgeleri iptal edilir,
Ayrıca mevcut Yetk.iIi şirket,

hissedarlan ve mevcut
araçlan (şasi numaraları ve
plakaları baz alınarak) başka

şirket ad ve unvan altında

çahştınlmaz.
N Ve Emniyet

Müdürlüğüne bilgi verilir.

2 Firmanın Öz mal Araç Sayısının 25 Adedin Altına Düşmesi durumunda,

3 Belge Oıerind~rtjlen raç Soförünün Yerine Başka şofôr Çalıştınlması durumunda" /'\



4 Araçta Taksimetre Bulundurulması Durumunda,

S
Karayolları Trafik yönetmenli~i 1 sayılı cetvelin (C) maddesinde TIcari taksiler için
belirtilen nitelikte Olması Durumunda,

6
TIcari taksileri andıratak şekilde San ve tonları renk, işaretlerne, ışıklandırma ve

"T'" Serisi ile başlayan plaka kullanılması durumunda,

7 çağrı merkezlerinden randevu almadan yoldan yolcu alması durumunda,

8 Beyan edilen ofisin ve otoparkın dışında faaliyet yapması durumunda

Müşteriye fiş/fatura kesilmemesi, kesilen fatura da başlangıç-bitiş noktalarının

9
yazılmaması, fiş/fatura üıerinde belirtilen hizmet; "lüks Taşımacılık Hizmet
Bedeli" yazılmaması, "Taksi" kelimesinin kullanılması veya Taksi Hizmetini
çağrıştıracak başka ifade kullanılması durumlarında,

10 Taksi ücret tarifesinin 2 (iki) katından az ücret alması durumunda

11
Araçlara GPRS takılmaması ve IBB' ye ID numarası ile Entegrasyonunun
sağlanmaması durumunda,

12
Araçlarınön camına (7 cm x7 cm ) ebadında b.ındrol yapıştınlmaması

durumunda,

13
Süresi geçen ve Yenilenmeyen Geçici Yetki ve Geçici Araç izin Belgeleri
ile çalışması durumunda,

14
Taşımacılar, Lüks Otomobil ile yolcu Taşımacılığı hizmet tarifelerin; web
sayfasından yayınlaması durumunda,
Geçici Yetki Belgesi Almış Taşımacı Toplu Ulaşım Hizmetleri

15 Müdürlüğüne Bildirdiği Ad ve Ünvan Dışında Başka Bir Ad ve Ünvan
Kullanamaz.

iBB TUHIM tarafından Işletmenin 5 yıl süreli '"Yetki Belgesi ve tüm
Lüks Otomobil ile Yolcu Taşımacılığı Geçici Yetki ve Geçici Araç izin araçlarına ait izin belgeleri iptal edilir, Ayrıca mevcut Yetkili şirket,

16 Belgeleri ile araçların kiraya verilmesi, devredilmesi ve kullandırılması hissedarları ve mevcut araçları (şasi numaraları ve plakalan baz
durumunda. alınarak) başka şirket ad ve unvan altında çalıştırılmaz." Ve Emniyet

Müdürlüğüne bilgi verilir.

Lüks Otomobil TaşımacılığındaKuııanılacakOtomobil Segment Listesi;
MADDE 8-

(1) 'E' Segment Otomobil Listesi;

a) AUDI; A6 ve üstü segment araçlar (A7-A8-Q7)

b) BMW; 5 ve üstü segment araçlar (6-7-X5-X6)

c) BUICK; LACROSSE ve üstü segment (ENCLAVE-REGAL)

ç) BENTLEY; Mulsanne ve üstü segment (New Flying spur, Exp 9, Pre-Owned)

d) CHEVROLET; Malibu, Volt, impala, Traverse, Tahoe, Suburban

e) CHRYSLER; 300 C, Town&Contry

f) CADILLAC; ATS series-CTS series SRX series, Escalade series

g) DODGE; Charger-Durango

ğ) FORD; Taurus, Edge, Explorer, Flex Expedilion

h) HONDA; Pilot, Crosstour

i) INFINIT!; G25, 037, M37, M56, LX35
i) lEEP; Cheroke, Grand Cheroke

j) lAGUAR; XF, XL
k) LEXUS; ES, GS, LS, GX, LX

I) MASERATTi; Quatroporte series, Ghibli

m) MERCEDES-BENZ; E series ve üstü

n) MITSUBISHI; Pajero ve üstü

o) NiSSAN; Maxima, Teane, NV3500 Pesenger van ... ve üst segment

ö) PORSCHE; Panamera series, Cayenna series

p) TOYOTA; Avalon, Land cruiser

r) VOLVO; S80, V70, XC90

(2) 'F' Segment Otomobil Listesi;

a) RANGEROVER

j~~ (5/6)~~~~\J~A



Şeklinde revize edilmesi uygun mütalaa edilmiştir.

Konunun UKOME gündemine alınması hususunu olurlarınıza arz ederim.

UKOME'NİN KARARI: ilgi (e) Toplu Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü raporu doğrultusunda teklifin kabulüne karar
verilmiştir.
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