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T.C 
İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ 

KOMİSYON RAPORLARI 

Rapor No: 
167 

Tarih: 
22.07.2016 
Dosya No: 
2016/534 

HUKUK-ULAŞIM VE TRAFİK-EĞİTİM-TARİFE 
KOMİSYONU MÜŞTEREK RAPORU 

 

KONUNUN ÖZÜ:  Meclis Kararı Hk. 

KOMİSYON İNCELEMESİ: İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisinin 14.03.2016 tarihli birleşiminde 

2016/534 sayı ile komisyonumuza intikal eden Toplu Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü’nün 14.03.2016 tarih ve 

588 sayılı yazısında; 

BAŞKANLIK MAKAMINA 

İlgi: 11.02.2016 tarih ve 2016/2-8 sayılı İBB UKOME kararı. 

İlgi UKOME kararı ile İstanbul ili içerisinde faaliyet göstermekte olan öğrenci ve personel servis 

taşımacılığını özel olarak düzenlenmek amacıyla "Öğrenci ve Personel Servis Taşımacılığı Yönergesi" 

karara bağlanmıştır. 

Sürdürülebilir, verimli, insan odaklı ve entegre bir toplu taşıma sistemi hedefi doğrultusunda hizmet 

veren İstanbul Büyükşehir Belediyesince karara bağlanan düzenleme ile, standartlara bağlı olarak 

yeterlilikleri sağlayan taşımacılara verilecek Servis Taşımacılığı Kartı ve Toplu Taşıma Aracı Kullanım 

Belgesi sisteminin uygulamaya geçirilmesiyle, dünya metropolleri arasında yer alan İstanbul'un marka 

değerini arttırarak toplu taşımada dünya literatüründe örnek kentler arasına girmesi yönünde önemli bir katkı 

sağlanmış olacaktır. 

Düzenleme sonucu hazırlanan yönerge tüm servis türlerini değil, belirli ve periyodik olarak aynı 

güzergâhı aynı yolcular ve aynı zaman aralığında kullanan ve tüm servis türleri arasında kullanım oranı %90 

ile en yüksek olan, öğrenci ve personel (kamu kurum kuruluşları ve özel sektör) servislerini kapsamaktadır. 

Ulaşım Ana planı ve diğer ulaşım projeksiyonlarına göre İstanbul için öngörülen yeni servis 

taşımacılığının şartları öğrenci ve personel (kamu-özel) servislerini (Kendi personelini özmal araçları İle 

taşıyanlar hariç) kapsayacak şekilde 3 dönem halinde belirlenmiştir. Bu kapsamda; 

1-Geçmiş Dönem Taşımacı: 5216 saydı Büyükşehir Belediyesi Kanunu'nun Resmî Gazete 

yayınlandığı 23.07.2004 tarihi ile 24.05.2015 tarihi arasında öğrenci ve personel servis taşımacılığı yaptığını 

TUHİM Güzergâh Kullanım İzin Belgesi, İlgili meslek odası (faaliyet belgesi meşgale alanında 

Öğrenci/Yolcu/Servis/Şehir İçi Yolcu Taşımacılığı ibarelerinden biri yer alan) ve vergi mükellef 

kayıtlarından en az. biri ile kanıtlayan, Toplu Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünden Yenilenen Geçici/Süreli 

Güzergâh İzin Belgesi almamış veya hâlihazırda taşımacılık faaliyetinde bulunmayan gerçek kişiler, 

2-Mevcut Taşımacı: 25.05.2015 tarihinde geçerli Güzergâh Kullanım İzin Belgesi ile öğrenci ve 

personel servis taşımacılığı yapanlar. TUHİM'e 25.05.2015 tarihi öncesinde https://e-tuhim.ihb.gov.tr/ 

adresinden online başvuru yapmasına rağmen 25.05.2015 tarihinden sonra Güzergâh Kullanım İzin Belgesi 

alarak öğrenci ve personel servis taşımacılığı yapmaya hak kazanan ve Toplu Ulaşım Hizmetleri 

Müdürlüğünden Yenilenen Geçici/Süreli Güzergâh İzin Belgesi alan gerçek ve tüzel kişiler. 

3-Yeni Taşımacı: 26.05.2015 tarihinden itibaren taşımacılığa ilk kez giren, gerçek ve tüzel kişiler, 

(Toplu Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünden Yeni Geçici/Süreli Güzergâh İzin Belgesi alanlar bu kategoride 

değerlendirilecektir.) olarak sınırlandırılacaktır. 

Toplu taşıma aracı kullanacak ve belirtilen standartları sağlayacak şoförlere Toplu Taşıma Aracı 

Kullanım Belgesi verilecektir. Söz konusu belgelere sahip öğrenci ve personel servis araçlarına 10 yıl süreli 

Servis Taşımacılığı Kartı ve Güzergâh Kullanım İzin Belgesi verilecektir. Geçmiş dönem taşımacı 

kategorisinde bulunan taşımacılar Servis Taşımacılığı Kartını devredemeyecek, mevcut taşımacılar ise; 

Servis Taşımacılığı Kartının aldıktan sonra 2 yıl sonunda servis taşımacılık kartını devredebilecektir. 

Uygulanacak yeni sistem sayesinde; servis taşımacılığının kamu hizmeti şeklinde yapıldığı hususları 

daha fazla ön plana çıkarılacak, sınırlama getirilmeyerek rekabet korunacak, rant (Taksi, minibüs vb. tahditli 

araçlarda arz kısıtlaması olması nedeniyle suni plaka fiyat artışları yaşanmakta ve yeni taleplere cevap 

verilememektedir.) kaynaklı sıkıntılar yaşanmayacak, bireysel taşımacıların hakları korunarak tekelleşme 

engellenecek, sistemdeki taşımacıların, araç ve şoförlerin standartları ve denetimi İBB tarafından 

belirlenebileceğinden kişiler hizmet yeterliliğini sağlamaya özen gösterecek ve hizmet kalitesi artacak, servis 

sisteminin takibi ve denetimi kolaylaşacak, servis araçlarının suni bir biçimde fiyatlarının artışına bağlı 

servis maliyet ve fiyatlarında artış yaşanmayacak, İBB servis hizmetinin kontrolünü, taşımacı adedini, 

ihtiyaca göre bu sistem üzerinde tasarrufunu belirleyecektir. 
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İlgi UKOME kararı eki "Öğrenci ve Personel Servis Taşımacılığı Yönergesinin "Yürürlük" başlıklı 13. 

Maddesinde 'İşbu yönerge İBB Meclisi tarafından süre ve bedeller ile İlgili maddeleri onaylandıktan sonra 

mahalli bir gazetede yayımlandığı tarihten itibaren yürürlüğe girer" denilmektedir. 

Buna göre söz konusu maddelere ilişkin düzenlemeler hususunda Müdürlüğümüz tarafından yapılan 

çalışmalar neticesinde; 

-6. Madde'nin (1) numaralı fıkrası (e) bendinde yer alan Yeni Taşımacılara uygulanacak "Servis 

Taşımacılığı Kartı" bedelinin; 2464 saydı kanunun 97 maddesine istinaden minibüs cinsi araçlar için 60 000 

TL (Altmış bin Türk Lirası), otobüs cinsi araçlar için 70 000 TL (Yetmiş bin Türk Lirası) olarak belirlenmesi 

ve 5 yıllık vade ile 5 eşit taksitte ödenebilmesi. 

-6. Madde'nin (1) numaralı fıkrası (d) bendi ve "Geçici Madde l"in (7) numaralı fıkralarında yer alan 

"Devir İşlem Bedeli"nin. 2464 sayılı kanunun 97. maddesine İstinaden 3 000 TL (Üçbin Türk Lirası) olarak 

belirlenmesi, 

-6. Madde'nin (I) numaralı fıkrası (ç) bendinde yer alan "Servis Taşımacılığı Kartı" bedeli üzerinden 

uygulanacak indirim oranlarının; servis taşımacılığında kullanılacak araçların elektrikli olması durumunda 

%70, hibrit (elektrik ve fosil yakıtlı) olması durumunda %50 şeklinde uygulanması, 

- 4. Madde (n) fıkrası ile tanımlanan ve yönerge içerisinde farklı maddelerde yer alan "Güzergâh 

Kullanım İzin Belgesi" bedelinin 2464 sayılı kanunun 97. maddesine istinaden 100 TL (Yüz Türk Lirası) 

olarak belirlenmesi, 

- 4. Madde (s) fıkrası ile tanımlanan ve yönerge içerisinde farklı maddelerde yer alan " Toplu Ulaşım 

Aracı Kullanım Belgesi" bedelinin 2464 sayılı kanunun 97. maddesine istinaden 100 TL (Yüz Türk Lirası) 

olarak belirlenmesi 

-'"Geçici Madde I"in (10) numaralı fıkrasında yer alan Mevcut Taşımacılara ait minibüs ve otobüs 

cinsî araçlar ile servis taşımacılığı yapmak üzere düzenlenecek "Servis Taşımacılığı Kartı için bedel 

alınmaması. 

-"Geçici Madde 2"in (8) numaralı fıkrasında yer alan Geçmiş Dönem Taşımacılar için düzenlenecek 

"Servis Taşımacılığı Kartı'' bedelinin; 6. Madde'nin (1) numaralı fıkrası (e) bendinde yer alan Yeni 

Taşımacılara uygulanacak "Servis Taşımacılığı Kartı" bedeli üzerinden minibüs ve otobüs cinsi araçlar için 

% 60 indirimli (minibüs cinsi araçlar için 36.000 TL otobüs cinsi araçlar için 42.000 TL) olarak uygulanması 

ve 3 yıllık vade ile 3 eşit taksitte ödenebilmesi, 

hususları uygun mütalaa edilmektedir. 

Makamınızca da uygun bulunması halinde, söz konusu Yönerge içeriğinde yer alan hususlardan 

yukarıda ayrıntılı olarak sayılanlar; 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyeleri Kanunu ve 2464 Sayılı Belediye 

Gelirleri Kanunu hükümleri uyarınca İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclisi'nin yetki ve sorumluluk 

alanında bulunduğundan karar alınmak üzere yazımızın Belediye Meclisine havalesini olurlarınıza arz 

ederim denilmektedir. 

KOMİSYON GÖRÜŞÜ: Teklif Komisyonlarımızca İncelenmiş olup; Teklif konusu Ek’li Öğrenci ve 

Servis Taşımacılığı Yönergesi’nin;  

-6. maddesinin (1) numaralı fıkrası (e) bendinde yer alan Yeni Taşımacılara uygulanacak "Servis 

Taşımacılığı Kartı" bedelinin; minibüs  ve otobüs cinsi araçlar için 40.000 TL (Kırk Bin Türk Lirası) olarak 

belirlenmesi ve ilk taksidi peşin olmak üzere 5 yıllık vade ile 5 eşit taksitte ödenmesi, 

-6. maddesinin (1) numaralı fıkrası (d) bendi ve "Geçici Madde l"in (7) numaralı fıkralarında yer alan 

"Devir İşlem Bedeli"nin 3 000 TL (Üçbin Türk Lirası) olarak belirlenmesi, 

-6. maddesinin (I) numaralı fıkrası (ç) bendinde yer alan "Servis Taşımacılığı Kartı" bedeli üzerinden 

uygulanacak indirim oranlarının; servis taşımacılığında kullanılacak araçların elektrikli olması durumunda 

%70, hibrit (elektrik ve fosil yakıtlı) olması durumunda %50 şeklinde uygulanması, 

- 4. maddesinin (n) fıkrası ile tanımlanan ve yönerge içerisinde farklı maddelerde yer alan "Güzergâh 

Kullanım İzin Belgesi" bedelinin 100 TL (Yüz Türk Lirası) olarak belirlenmesi, 

- 4. maddesinin (s) fıkrası ile tanımlanan ve yönerge içerisinde farklı maddelerde yer alan " Toplu 

Ulaşım Aracı Kullanım Belgesi" bedelinin 100 TL (Yüz Türk Lirası) olarak belirlenmesi 

-'"Geçici Madde I"in (10) numaralı fıkrasında yer alan Mevcut Taşımacılara ait minibüs ve otobüs 

cinsî araçlar ile servis taşımacılığı yapmak üzere düzenlenecek "Servis Taşımacılığı Kartı için gerçek ve 

tüzel kişiler için özmalı olan ilk 50 araç için bedel alınmaması, 51 araçtan 100 araca kadar ekli yönergenin 6. 

maddesinin (1) numaralı fıkrası (e) bendinde yer alan bedelin her bir araç için yüzde yirmibeşinin, 101 

araçtan 200 araca kadar ekli yönergenin 6. maddesinin (1) numaralı fıkrası (e) bendinde yer alan bedelin her 

bir araç için yüzde ellisinin, 201 araçtan 300 araca kadar ekli yönergenin 6. maddesinin (1) numaralı fıkrası 

(e) bendinde yer alan bedelin her bir araç için yüzde yetmişbeşinin, 300 araçtan sonraki her bir araç için ekli 

yönergenin 6. maddesinin (1) numaralı fıkrası (e) bendinde yer alan bedelin tamamının ilk taksidi peşin 

olmak üzere 5 yıl vadede 5 eşit taksitte ödenmesi 
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-"Geçici Madde 2"in (8) numaralı fıkrasında yer alan Geçmiş Dönem Taşımacılar için düzenlenecek 

"Servis Taşımacılığı Kartı'' bedelinin; 6. Madde'nin (1) numaralı fıkrası (e) bendinde yer alan Yeni 

Taşımacılara uygulanacak "Servis Taşımacılığı Kartı" bedeli üzerinden minibüs ve otobüs cinsi araçlar için 

% 50 indirimli (20.000 TL) olarak uygulanması ve ilk taksidi peşin olmak üzere 5 yılda 5 eşit taksitte 

ödenmesi hususları  

Bu yönergede belirlenen tüm bedellerin yönergede belirtilen hizmetlerin yerine getirilmesinde ve 

geliştirilmesinde harcanmasına özgülenmesi kaydıyla ve belirtilen bu hususların  dışındaki hallerde ekli 

yönergedeki şartlar geçerli olmak üzere 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu ve 2464 sayılı Belediye 

Gelirleri Kanunu hükümleri uyarınca tadilen uygun bulunmuştur.  

Meclisimizin Onayına Arz Olunur. 

 

       Av. Osman GÖKÇEBAŞ      Av.  Rabiye ÜÇTEPE KARAKÖSE      Av.İlyas ÇELİK                   

      Hukuk Komisyonu Başkanı                    Başkan Vekili                                Raportör     

  

 

 

 

 

 

    

      Av.Civan GÜNDOĞDU       Av.Sibğetullah ŞAHİN             Av.İsmail Doğan SUBAŞI 
                  Üye                                Üye                                    Üye 

  KARARA KATILMIYORUM. 

               

 

 

 

 

 

 

         Av.Alev DAĞLAYAN        Av. İsa ÖZTÜRK                     Av.Taner KAZANOĞLU             

                  Üye                       Üye                                              Üye 

KARARA KATILMIYORUM.     KARARA KATILMIYORUM.        KARARA KATILMIYORUM. 
 

 

 

 

 

 

               Mahmut YETER                          Yüksel AKYOL             Hicran HAMZA ÇELİKYAY                                                                

                Ulaşım ve Trafik                                   Başkan Vekili                                  Raportör                                                

             Komisyonu Başkanı                           

 

 

 

 

 

 

          Hikmet ÖZTÜRK                               Murat GÜLKIRAN                            Yunus CAN                                          

                           Üye                                Üye                                   Üye 

 KARARA KATILMIYORUM. 

 

 

 

 

 

                Önder POLATOĞLU                       Şafak KIR                                 Musa KELEŞ 

                       Üye                               Üye                                               Üye 

KARARA KATILMIYORUM.      KARARA KATILMIYORUM.         KARARA KATILMIYORUM. 
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          Zeynel ÖNAL                                    Ömer ŞAHAN                                             Çiğdem ÖZ  

Eğitim Komisyon Başkanı                         Başkan Vekili                                                Raportör 

 

 

 

 

 

 

 

Aşkın CEYLAN                                       Hüseyin AKGÜL                                        Nazım ÇUHALI  

           Üye                                                           Üye                                                           Üye 

                                                                                                                      KARARA KATILMIYORUM. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sabiha TÜZÜNOĞLU                         Nebahat YILDIRIM                                Ümüt YURDAKUL 

             Üye                                                           Üye                                                       Üye  

KARARA KATILMIYORUM.   KARARA KATILMIYORUM.       KARARA KATILMIYORUM. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

            Seçkin TURAN                              Recep EROL                      Mehmet Selim BİLMEN 

      Tarife Komisyonu Başkanı                    Başkan Vekili                             Raportör                              

 

 

 

 

 

 

 

  Derya BACACI                               N.Sümeyye SAYAN                        Seyit Ali AYDOĞMUŞ 

         Üye                                 Üye                                         Üye 

 KARARA KATILMIYORUM. 

 

 

 

 

 

 

Hasan SADET                                    Zafer POLAT                           İsmail SÖYLEMEZ 

         Üye                             Üye                                              Üye 

KARARA KATILMIYORUM.  KARARA KATILMIYORUM.     KARARA KATILMIYORUM. 
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