UKOME KARARI

T.C
İSTANBUL BUYüKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLlGI
ULAŞıM KOORDİNASYON MERKEZİ KARARI

TARİH

31.10.2017

SAYı

2017/7-6

UKOME, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Genel Sekreter Sn. Dr. Hayri BARAÇLl Başkanlığında
31.10.2017 gün ve saat IS:00'da gündemindeki konulan görüşmek üzere toplandı.
İlgi: a)
b)
c)
d)
e)
i)
g)
h)
i)

02.03.2017 Tarih ve 2017/2-6 Sayılı UKOME Kararı (Öğrenci ve Personel Servis Taşımacılığı Yönergesi)
28.03.2017 Tarih ve 2017/3-7 Sayılı UKOME Kararı
25.08.2017 Tarih ve 2017/4-7 Sayılı UKOME Kararı
Toplu Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünde i 1.10.2017 Tarih ve 7630 Birim No ile Kayıtlı Dilekçe
Toplu Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünde 25.10.2017 Tarih ve 8411 Birim No ile Kayıtlı Dilekçe
Toplu Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünde 30.1 0.2017 Tarih ve 8568 Birim No ile Kayıtlı Oilekçe
Toplu Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünde 01.1 1.2017 Tarih ve 8642 Birim No ile Kayıtlı Oilekçe
Resmi Gazete'nin 25.10.2017 Tarihli ve 30221 Saylı Okul Servis Araçları Yönetmeliği.
Toplu Ulaşım Hizmetler Müdürlüğünün 30.10.2017 tarih ve 3146 sayılı yazısı ile ekli raporu.

TEKLİF: Okul Servis Araçları Yönetmeliği Kapsamında Öğrenci ve Personel Servis Taşımacılığı Yönergesinin Revize
Edilmesi Teklifi.

TOPLU ULAŞıM HİZMETLERİMÜDÜRLÜGÜ RAPORU:
İlgi (i) Toplu Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü yazısı ekli raporunda;

lIgi (a) UKOME Kararıyla Öğrenci ve Personel Servis Taşımacılığı Yönergesinin kapsarnı, tanımları, genel esasları,
uygulama usul ve

esasları, öğrenci

gibi hususlar karar

ve personel taşımacılığına ilişkin özel esaslar ve ilgili izin belgelerinin düzenlenmesi

altına alınarak yürürlüğe girmiştir.

bağlı

Bu çerçevede standartlara

olarak yeterlilikleri

sağlayan

taşımacılara Servis Taşımacılığı Yetki Belgesi, Servis Taşımacılığı Kartı, Güzergiih Kullanım İzin Belgesi ve Toplu
Taşıma Aracı Kullanım

Belgesi verilerek servis taşımacılığı sistemi

uygularnası başlanmıştır.

İlgi (b) UKOME Kararlı Öğrenci ve Personel Servis Taşımacılığı Yönergesi kapsamında, Servis Taşımacılığı Yetki

Belgesine

bağlı

olarak Servis

Müdürlüğü tarafından,

ilgili yönergedeki belgelendirme

Kararının raporundaki yazılı
değer

Taşımacılığı Kartı düzenlenmiş taşıtlar

Tip

ve sürelerine uygun olmak

hukuki sebeplerle tahdit getirmeyen ve müktesep hak

içermeyen) özellikte seri plaka

Taşımacılığı

şart

için, taşımacıların talep etmeleri halinde, Emniyet

kullandırılması, Taşırnacı

Sözleşme kullanılması ve

yönergenin

bazı

ile

koşuluyla, ve

ilgi (c) UKOME

oluşturmayan (dolayısıyla maddi

Sözleşmeli Taşırnacı Arasında Yapılan

maddelerinin revize edilmesi

bir

Servis

kararı alınmıştır.

İlgi (d), (e), (f), ve (g) dilekçelerle; Öğrenci ve Personel Servis Taşımacılığı Yönergesi ekinde yer alan tek tip
sözleşmenin, Taşırnacı

ile

sözleşme

uygulanarnamas),

şartlarının

uygulanarnaması

Sözleşmeli Taşırnacı arasında
taşınan

daha önceden

kurumun

yapılmış

uyguladığı

uzun vadeli

yaptırımların

anlaşmalardan doğan

Sözleşmeli

Taşımacıya

ve benzeri hususlardan dolayı ivedilikle sözleşmenin UKOME gündeminde değerlendirilerek revize

edilmesi talep edilmiştir.
Toplu Ulasım Hizmetleri Müdürlüğü Değerlendirmesi: Müdürlüğümüz ekiplerince yapılan büro çalışmaları
neticesinde;
~ İlgi (h) yönetmelik gereği, servis araçlarında Araçların İmal, Tadil ve Montajı Hakkında Yönetmelik ekinde belirtilen
standartlara uygun, iç ve dış karnera sistemleri, Ulaştırma, Habercilik ve Denizcilik Bakanlığı tarafından standartları
belirlenen oturmaya duyarlı sensörlü sistemler ve okul servis taşımacılığında çalışacak olan Rehber Personel ile ilgili
hususlar gibi mevzua değişi iği olduğu,
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İlgi (d), (e), (f), ve (g) dilekçeler ile Taşırnacı ile Sözleşmeli Taşırnacı arasında daha önceden yapılmış uzun vadeli
anlaşmalardan doğan sözleşme şartlarının uygulanamaması

ve taşınan kurumun uyguladığı yaptırımların Sözleşmeli

Taşımacıya uygulanamaması

gibi konuların yeniden değerlendirilmesi,
şeklindeki hususlardan dolayı Öğrenci ve Personel Servis Taşımacılığı Yönergesinin aşağıdaki maddeleri ile yönerge
ekindeki Taşırnacı ile Sözleşmeli Taşırnacı Arasında Yapılan Servis Taşımacılığı Tip Sözleşme'nin revize edilmesi
uygun mütalaa edilmiştir.

A) İlgi (a) Yönergenin 6. Maddesindeki (5) Servis Taşımacılığı Taşıt Esaslarının Aşağıdaki Şekilde
Düzenlenmesine,
MEVCUTHALİ

5) İBB'nin belirleyeceği Toplu Ulaşım Yönetim Merkeziyle uyumlanmış araç takip sistemi ve kamera sistemlerine
sahip, (Sistem altyapısı sağlanmasına müteakip istenilecektir)
YENİHALİ

5) Resmi Gazetenin 26.10.2016 Tarih ve 29869 Resmi Gazete Sayısı ile yayınlanmış olan Araçların İmal, Tadil ve
Montajı Hakkında

Yönetmelik ekinde belirtilen standartlara uygun, araç takip sistemi ile iç ve dış kamera sistemleri

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin Toplu Ulaşım Denetim ve Yönetim Merkezinin standartlarına (İBB tarafından

belirlenen) uygun

olacaktır.

"
i O) Öğrenci taşımacılığında kullanılan okul taşıtlarının tüm koltuklarında, Ulaştırına, Habercilik ve Denizcilik Bakanlığı
tarafından standartları

belirlenen

oturınaya duyarlı

sensörlü sistemler bulundurulacaktır.

B) İlgi (a) Yönergenin 8. Maddesindeki (4) Güzergah Kullanım İzin Belgesi Müracaatı İçin Gerekli Belgelerin
Aşağıdaki Şekilde Düzenlenmesine,
MEVCUTHALİ

c) İBB'nin belirleyeceği Toplu Ulaşım Yönetim Merkeziyle uyumlanmış araç takip sistemi ve kamera sistemlerine
uygunluk belgesi, (Sistem altyapısı

sağlanmasına

müteakip istenilecektir)

"
ğ)

Okul Servis

Taşımacılığı

için, rehber personelin başvuru forınunda beyanı, kimlik fotokopisi ve Servis Taşımacılığı

Yetki Belgesi sahibi üzerine kayıtlı rehber personele ait Sosyal Güvenlik Kurumu belgesi,
YENİ HALİ

c) Resmi Gazetenin 26.10.2016 Tarih ve 29869 Resmi Gazete Sayısı ile yayınlanmış olan Araçların İmal, Tadil ve
Montaj i Hakkında Yönetmelik ekinde belirtilen standartlara uygun, iç ve dış kamera sistemlerinin İstanbul
Büyükşehir Belediyesi'nin

Toplu Ulaşım Yönetim Merkeziyle

uyumlanmış

uygunluk belgesi,

"
ğ) Okul Servis Taşımacılığında Çalışacak 22 Yaşını Doldurmuş Rehber Persouel İçiu Gerekli Belgeler;

i) En az lise mezunu

olduğunu

gösterir belge,

i

2) Her yıl aile hekimliğinden alınmış servis rehber personeli olmaya uygun rapor,
3)

Başvuru tarihi itibariyle 6 ayı geçmemiş, resmi kurumlar için sorgulanmış Adli Sici! Kaydı
taşımacılığı

(Ticari amaçla yolcu

yapacak ıoftirlerin; 5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu'nun '81.' '82.' '83.' '86.' '87.' '~ '94.' '95.'
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'96.' '102.' '103.' '104.' 'LOS.' '106', '107', '108', '109.', '148.', '149.', '179/3.' '188.' '190.' '191.' '226.' '227.'
ve 5326

Sayılı

Kabahatler Kanunu'nun '35.' maddesindeki suçlardan hüküm

giymemiş olmaları

gerekmektedir),

(Bu maddedeki 5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu'nun '226.' Maddesinin ticari amaçla yoıcu taşımacılığında çalışacak
şoförler

içinde

uygulanacaktır.)

4) Servis Taşımacılığı Yetki Belgesi sahibi üzerine kayıtlı rehber personele ait Sosyal Güvenlik Kurumu belgesi,
c) İlgi (a) Yönergenin 7. Maddesindeki (I) Öğrenci Taşımacılığınaİlişkin Özel Esaslara Aşağıdaki ş) Bendinin
İlave Edilmesine,

"
ş) Mevcut UKOME

Kararlarına

güzergahlarda dokuz

kişiden

hizmetinin

yapılabilmesi

öğrenci sayısına

göre talep eden

az öğrenci

için,

öğrenci

olması

öğrencilerin taşınma

durumunda maliyetlerin

mesafe ücretinin

şoför

talebi

karşılanmak zorundadır.

taşımacıya

hariç dokuz

kişi

ek yük

Ancak

bazı

getirdiğinden dolayı taşıma

üzerinden hesaplanarak mevcut

taşınan

bölünerek ücretlendirilecektir.

D) İlgi (a) Yönergenin 6. Maddesindeki Servis Taşımacılığı Kartının Verilme Esaslarının Aşağıdaki Şekilde
Düzenlenmesine,
MEVCUTHALİ

f)

Öğrenci ve Personel Servis taşımacılığı sistem altyapısı sağlandıktan sonra istenilen standartları üç ay (90 Takvim

Günü) içinde sağlamayan taşımacının Servis Yetki Belgesi ve Servis Taşımacılık Kartları standartları sağlayana
kadar askıya alınır. Askı tarihinden itibaren i (bir) sene içerisinde standartların sağlanamaması durumunda Servis
Yetki Belgesi ve Servis Taşımacılığı Kartları iptal edilir.
YENİ HALİ

f)

Mülga

E) İlgi (a) Yönergenin 8. Maddesindeki (I) Servis Taşımacılığı Yetki Belgesi Müracaatı İçin Gerekli Belgelerin
Aşağıdaki Şekilde Düzenlenmesine,
MEVCUTHALİ

a) Gerçek Kişi İçin,
1) TC Kimlik No'lu Nüfus Cüzdanı fotokopisi,
YENİ HALİ
a) Gerçek Kişi İçin,

1) Mülga,
F) İlgi (a) Yönergenin 8. Maddesindeki (2) Servis Taşımacılığı Kartı Belgesi Müracaatı İçin Gerekli Belgelerin
Aşağıdaki Şekilde Düzenlenmesine,
MEVCUTHALİ
b) Gerçek Kişi İçin,

1) TC Kimlik No'lu Nüfus
"
3) Ödendi Makbuzu,
YENİHALİ
b) Gerçek Kişi İçin,

1) Mülga,

.·3~

Mülga,

if

Cüzdanı

fotokopisi,
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G) İlgi (a) Yönergenin (EK-2) SözleşmeEsaslarının Yürürlükten KaldınlarakAşağıdakiŞekilde Düzenlenmesine,
YENİ HALİ
i) Öğrenci ve personel servis taşımacılığı kapsamında yapılacak olan taşırnacı ve sözleşmeli taşırnacı arasındaki
sözleşmeler ve taşırnacı ile öğrenci velisi arasında yapılan sözleşmeler bu yönerge ekinde ve https://etuhim.ibb.gov.tr adresinde örnekleri bulunan Taşırnacı ile Sözleşmeli Taşırnacı Arasında Yapılan Servis Taşımacılığı
Tip Sözleşmesi ve Taşırnacı ile Öğrenci Velisi Arasında Yapılan Okul Servis Taşımacılığı Tip Sözleşmesi'ne göre
yapılacaktır.

şeklindeki konuların karar altına alınması

için UKOME gündeminde değerlendirilmesi hususunu olurlarımza arz ederim.

UKOME'NİN KARARI İlgi (i) Toplu Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü raporundaki değerlendinne doğrultusunda; Servis
Taşımacılığı

teklifinin yukarıdaki gibi kabulüne karar verilmiştir.

•
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TAŞlMACı İLE SÖZLEŞMELİ TAŞıMACı ARASINDA YAPILAN
SERVİs TAŞıMACILlGI Tİp SÖZLEŞMEsİ

TARAFLAR
Madde i- işbu sözleşme, aşagıda VergilTC kimlik numarası, adresleri ve iletişim bilgileri yer alan
TAŞıMACı ile SÖZLEŞMELİ TAŞlMACı arasında aşagıdaki koşullarda anlaşılarak imza altına
alınmıştır.

TASIMACı

Ünvanı

Vergi Numarası
Adres
Telefon ve E-Posta
SÖZLESMELİ TASIMACı
ÜnvanılAdı Soyadı:

VergifTCKN
Adres

Telefon ve E-Posta
KONU
Madde 2- Sözleşmenin konusunu, taşımaemın yüklenmiş olduğu taşımacılık hizmetinin; söz1eşmeli
taşımacı vasıtasıyla yerine getirilmesinde tarafların hak: ve yükümlülüklerinin belirlenmesi teşkil
etmektedir.
YÜKÜMLÜLÜKLERveÜCRETLENDİRME
Madde 3(l)Yapllan taşıma hizmetinin hedeli günlOklaylık
(2)Sözleşmeli taşımacı

verilen güzergabm tekyön uzunlujlu

TL+KDV'dir.
hizmet verir. Hizmet

güzergahında
kın'dir.

(3)Taşımacl; sözleşme kapsamında çalıştırdıgı sözleşmeli taşımacının, sözleşmede

ödemelerini ve

iş

akdirrio sona ermesi durumundaki hak

edilmiş

ödemeleri

belirlenen aylık
aralarında yapılan

sözleşme hükümlerine göre hizmet verilen ayın bitiminden itibaren en geç 30 (otuz) gün içerisinde
düzenli olarak fatura karşılıgı banka yoluyla ödeyecektir.
(4)Taşımacılık hizmetinde, taşımacı ile taşınanın veya taşımacılık hizmeti alanın belirledigi iş süresi

işe başlama veya bitinne programına söz1eşrneli taşırnacı uymak zorundadır.
(5)Sözleşıneli taşımacı dilerse; yakıt veya yakıt kartı, Araç Takip cihazı, kamera, araçlar içinde
bulunması gerekli işaretlerllevhalar veya işbu sözleşme konusu taşıma işine dair işbu sözleşrnede
anılmayan başkaca bir mal veya hizmet temini hususlarında UKOME kararlarına aykın olmamak
koşulu ile taşırnacı ile aynca anlaşma yapmakta serbesttir.
(6)Taşımacılık hizmetinde kurumsallık s.glanması amacıyla tek tip kıyafet talep edilmesi
durumunda sözleşmeli taşımacı dilerse bu kıyafeti taşımacının belirleyecegi özelliklere göre kendisi
tedarik edebilecegi gibi taşımacıdan da tedarik edebilecektir. Taşımacıdan tedarik edilmesi

ve

duruınunda her kıyafet için en fazla 50 TL tahsil edilebilecektir. Bu ücret her yıl TÜFE (Tüketici
Fiyat Endeksi) oranında arttınlır.
(7) Sözleşmeli taşımacının, taşıma işinde para cezasıyla ilişkili kusurları nedeniyle uygulanan
cezalar, sözleşmeli taşımacıya ödenen aylık hak edişlerin %ıo'undan fazla olamaz. Uygulanan
sözleşmeye dayalı cezaya ilişkin hak ediş kesintileri ile ilgili işlemler karşılıklı olarak tutanakla tespit
edilirve ilgisine teblig edilir. Kesintilere ilişkin itirazlardaiBB Toplu Ulaşım Denetim Komisyonuna
başvurulur ve nihayetinde iBB Toplu Ulaşım Denetim Komisyonu kararları geçerlidir.
1

TEMİNAT VE CEZAİ HÜKÜMLER
Madde 4- Taşımaemın sözleşme kapsamında

sözleşmeli taşımacıdan aldığı

teminat mektubu

aylık

hak edişin en fazla iki katı kadar olabilir ve servis taşımacılıgı işi sözleşme hükümlerine uygun olarak

sona ennesini takip eden bir ay içerisinde iade edilir. İşbu teminat hiçbir suretle başka amaçla
kullanılamaz.

SÖZLEŞMENİN SÜRESİ VE FESHİ
Madde 5- iş bu sözleşme ...... i ......... 120... ile ...... i ....... /20 .... tarihleri arasında geçerlidir.
Taraflar 45 (kırk beş) gün önceden haber vermek suretiyle sözleşmeyi sonlandırabilirler. Ancak
taşımacılık hizmeti verilenin yazılı talebi, kasten işlenen bir suçtan dolayı hapis cezasına ya da affa
ugramlŞ olsa bile devletin güvenligine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı
suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve easusluk, zimmet, irtiklip, rüşvet,
hırsızlık, dolandıncılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesal karıştırma,
edirnin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlıgı degerlerini aklarna veya kaçakçılık
suçlarından suçlanndan hakkında savcılıkça soruşturma veya devamında dava açılmış veya davada
mahkumiyet karan verilmiş olması, sürücünün güvenli seyahat yetisini kaybetmesi, sürüCünün
psikoteknik değerlendinne raporunda yetersiz olarak tanımlanması, sözleşme konusu iş için gerekli
izin ve belgelerin eksikliği, araçta alkol ve keyifverici madde kullanılması, taşıma işinin alkolveya
keyif verici madde etkisi altında yapılması veya bunlara benzer hallerde bu süre beklenmeden
sözleşme sonlandınlabilir. Bunun dışında bu süre beklemneden sözleşmenin sonlandınlrnası halinde
sonlandıran taraflıu (ihbar) süresinin ücretini diger tarafa ödemekle yükümlüdür.

ÖZEL HÜKÜMLER KONULMASI
Madde 6- Taşırnacı ve söz1eşmeli taşımacı arasında yapılan taşıma işinin özelliğine göre özellik arz
eden durumlar yukarıdakl maddelere, ilgili yönerge ve UKOME kararlarına aykın olamaz.
UYUŞMAZLIKLARINÇÖZÜMÜ
Madde 7- İşbu Sözleşme, taşımacı ve sözleşmeli taşımacı tarafından paraflamnış ekleri ile bir
bütündür. Sözleşme ile eklerl arasında herhangi bir çelişki olması halinde, sözleşmede yer alan
hükümler geçerli olacaktır. Bu sözleşme ile ilgili anlaşmazlıklarda İstanbul Mahkemeleri ve İcra
daireleri yetkilidir.
SÖZLEŞMENİN İMZALANMASi

Madde 8- Bu sözleşme 8 (sekiz) ınaddeden ibaret olup, Taşıınacı ve
1..../20... tarihinde 2 (iki) nüsha olarak imza altına alımnıştır.

Sözleşmeli Taşırnacı

....

EK:
i) Taşımacı ile Taşınan

veya Taşımacılık Hizmeti Alan Arasında Yapılan Sözleşme ve Ekleri

2) Teminat Senedi Sureti (Teminat Senedi Olması Durumunda Jstenecektir)
3) Taşımacı ve SözteşmeH Taşırnacı İmza Sirküleri Sureti (1mza Sirküleri Olması Durumunda
Istenecektir)

.. /.... /20..

.. / ... /20..

SÖZLEŞMELI TAŞ/MACı

TAŞ/MACı

Unvanı/Adı soyadı

Unvanı

KaşelJmza

Kaş<llmza

2

