UKOME KARARI

T.e
iSTANBUL BiiYUK~EHiR BELEDiYE BA~KANLIGI
••i 5 1.A N B U l •

TARiH

28.03.2017

SAYI

2017/3-7

ULA~IM KOORDiNASYON MERKEzi KARARI

BUYUK.~EHIR
BELEOIYESI

UKOME, istanbul Biiyii~ehir Belediye Ba~kanhgl Genel Sekreter Sn. Dr. Hayri BARA<;:LI Ba~kanhglDda
28.03.2017 giin ve saat 15:00'da giindemindeki kouulan gijrii~mek iizere toplaudl.
ilgi: a) 02.03.2017 tarih ve 2017/2-6 saYlh UKOME Kararl (Ogrenci ve Personel Servis Yonergesi Revizesi).
b) Toplu Ula~lm Hizmetler Miidiirliigiiniin 27.03.2017 tarihli ve 869 saYlh yazlsl ile ekli raporu.
TEKLiF: Servis T~lmaclhgl Diizenlenmesi Teklifleri.
TOPLU ULA~IM HizMETLERi MUniiRLUGU RAPORU:
ilgi (b) Toplu UI~lm Hizmetleri Miidiirliigii yazlSI ekli raporunda;
ilgi (a) UKOME Kararlyla Ogrenci ve Personel Servis T~lmaclhgl Yonergesinin kapsaml, tallImlan, genel
esaslarl, uygulama usul ve esaslarl, ogrenci ve personel

t~lmaclhgma ili~kin

ozel esaslar ve ilgili izin belgelerinin

diizenlenmesi gibi hususlar karar altma ahnarak yiiriirliige girmi~tir. Bu yeryevede standartlara bagh olarak yeterlilikleri
saglayan ta~lmac!lara Servis T~lmaclhgl Yetki Belgesi, Servis Ta~lmaclhgl Kartl, Giizergah KullallIm izin Belgesi ve
Toplu T~lma Aracl KullallIm Belgesi verilerek servis sistemi uygulamasl

ba~lanml~tIr.

Miidiirliigiimiize gelen yok saYldaki talep ve dilekyelerle; ilgi (a) UKOME Kararmda yer alan Ogrenci ve Personel
Servis

T~lmaclhgl

~lmacmm

Yonergesinin tiim servis

t~lmaclhgml

kapsayacak

~ekilde geni~letilmesi,

belirlendigi kapsamm yeniden revize edilerek diizenleme yap!lmasl ve aynca bu

mevcut ve

ta~lmaclhkta

geymi~

kullanllan

ta~ltlarm aYlrt edici ozellikteki plaka kullallImmm saglanmasl iyin istanbul il slllIrlan iyerisinde halihazlrda servis
ta~lmaclhgl

yapan

ta~lmac!larm

~lmac"arm t~ltlanllIn

belirlenerek slllIrlandmlmasl (tahdit uygulanmasl), slmrlandlrma kapsamma alman

belirli bir plaka harf grubunda toplanmasl hususlan talep edilmektedir.

Toplu U1aslm Hizmetleri Miidiirliigii Degerlendirmesi:
5216 saYlh

Biiy~ehir

Belediyeleri Kanununun

Biiyiik~ehir

Belediyesinin Gorev, Yetki ve SorumluluklarlllI

belirleyen 7.maddesinin (f) bendinde "Biiyiik~ehir ul~lm ana plallIllI yapmak veya yaptIrmak ve uygulamak;
toplu

ta~lma

hizmetlerini pliinlamak ve koordinasyonu saglamak; kara, deniz, su ve demiryolu iizerinde

tiirlii servis ve toplu

ta~lmo

ul~lm

i~letilen

ve
her

ara!;laTl ile taksi saYllaTlm, bilet iicret ve tarifelerini, zaman ve giizergahlanllI belirlemek;

durak yerleri ile karayolu, yol, cad de, sokak, meydan ve benzeri yerler iizerinde aray park yerlerini tespit etmek ve
i~letmek, i~lettirmek

veya kiraya vermek; kanunlarm belediyelere verdigi trafik diizenlemesin

gerektirdigi biitiin

i~leri

yiiriitmek" hiikmii yer almaktadlr.
5393 saYlh Belediye Kanunu 'nun Belediyenin yetkileri ve imtiyazlanllI belirleyen 1

" Toplu

t~lma

ta~lma

sistemlerini kurmok, kurdurmak,

yapmak; bu ama!;la otobus, deniz ve su
i~letmek

ve

ul~lm

ara!;laTl, tunel, ray" sistem dfihil her turlu to

~Iettirmek"

hiikmii, yine aym maddede " .. .toplu

ta~l

a

hizmetlerini imtiyaz veya tekel olu§turmayacak §ekilde ruhsat vermek suretiyle yerine getirebilecegi gibi toplu t~lmo
l tiaTlm kiraya verme veya 67 nci maddedeki esaslara gore hizmet satm alma yoluyla yerine getirebilir" hiikmii,
67.maddesinde " ... toplu ula§,m ve

t~lma

hizmetleri; ... suresi ilk mahalli idareler genel se!;imlerini izleyen aitmcl

,
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Soz konusu hiikiimler geregi servis tlll'unaclhgi yapma imtiyazl tekel

olu~turmayacak ~ekilde

ruhsat vermek

suretiyle veya 2886 saYlh Devlet ihale Kanunu'na gore ihale yaparak yerine getirebilirler. Konuyla alakah mevzuata
uygun olarak

SaYI~tay

BlIl'kanhgl Sanhurfa

Biiyiik~ehir

Belediyesi 2015 Ylh

Sayl~tay

Denetim Raporu 3 numarah

Bulgu'da; 5393 Saylll Belediye Kanunu ile belediyeye verilen taflmacmm belirlenmesi (talldit) hakkmm Kanun

,er,evesinde illale yoluyla rekabete uygun, saydam bir fekilde ka, YIlligma olacagl gibi IIususlart da i,erecek
fekilde verilmesi gerekir ~eklinde karar vermi~tir.
Smlrlandlrma talepleriyle alakah istanbul 3. idare Mallkemesinin 10.10.2013 giin ve 201311512 saylll Kararmda

Anayasanm 48. Maddesinde yer alan "Herkesin diledigi alanda ,allfma ve siiziefme lliirriyetine sallip oldugu iizel
tefebhiisler kurmasl serbesttir." hiikmiine aykm olacagl nedeniyle servis ara,larllla slmrlama (taftdit) getirilmesi
talebini ftukuka uygun

bulunmarnt~ttr.

~ekilde

Vine aym

bu talepler 4054 saYlh Rekabetin Korunmasl Hakkmda

Kanun 'un "Rekabeti SmlrlaYlel Anllll'ma, Uyumlu Eylem ve Kararlar" blll'hkh 4 iincii maddesinde ifade edilen rekabeti
smlrlaYlcl durumlar arasmda, hizmet piyasalarmm

biilii~iilmesi,

hizmetin arz ya da talep miktarmm kontrolii veya

bunlarm piyasa dl~mda belirlenmesi kapsammda bulunmakta ve bu kanunla yasaklanmaktadlr.
Aynea; 1370/2007 saydl Karayollan ve Demiryollan Yoleu

Ta~lmaelhk

Hizmetleri Hakkmdaki Avrupa

Birligi Yiinetmeligi kapsammda; Ullll'lmda, kamu hizmeti yiikiimltiliigii, belli bir para
donem i9in belli bir kamu Ullll'lm hizmetinin
ki~ilere

i~letiminin

ko~ullarl

i~letmecinin

ta~lmaclhgl

hizmetlerinde yetkili makamm

sozle~melerinin

siiresi slmrhdlr ve otobiisle (olobiis lantml

servis la$lliarz ddftil 2918 Saylil Karayo/larz Trafik Kanunu ile belirlenmi$fir.) yapdan bizmetler
yoleu

veya

ko~ullardlr.

Soz konusu yonetmelik kapsammda Kamu hizmet

ula~lm ara~lanyla

~irkete

kendi ticari 9lkarlarml gozetirken, bedelsiz

saglayamayaeagl kamu yo leu

kamu yararml giivence altma ahuak amaclyla belirledigi

demiryolu ya da diger rayh

belirlenen bir

idari kurum ya da diger makamlar tarafmdan bir

ihale edilmesi 'Kamu hizmet yiikiimliiltigii',

sunamayacagl ya da aym kalite ve

kar~lhgmda

ta~lmaelhgl

bizmetleri

i~in

15 (on

be~)

i~in

10 (on) ylh;

ydl gegemeyecektir.

Diiuyadaki diger metropol kentlerde oldugu gibi istanbul'da da, kent niifusundaki artl~a ve ~ehir i9indeki artan
hareketlilige

bagh

yonlendirilmesiyle

olarak

geli~en

kar~t!anabilmekte,

eri~im-ula~lm

ihtiyacI,

yoleuluk taleplerinin toplu

toplu tlll'lma sistemlerindeki teknolojik

geli~meler

ta~lma

sistemlerine

ise sistemin biitiinciil, entegre

ve siirdiiriilebilir olmaslm zorunlu kllmaktadlr. Bu gergevede; istanbul ozelindeki "Servis Ta~lmaclhgmm" da,
siirdiiriilebilir toplu

ta~lma

sistemine entegre, ara ve ozel ullll'lm tiirii kimligiyle tanlmlanmasl gerekmektedir.

Siirdiiriilebilir, denetlenebilir ve insan odakh toplu ta~lma sistemi kurulmasl amaclyla yola 9lkan istanbul
Biiyti~ehir

Belediyesi, yapttgl rayh sistem yatlflmlarl ve entegre ullll'lm sistemleri ile tratige olumsuz etkileri olan

servis tlll'lmaclhgma baglmhhgl azaltrnaktayken, hazlrladlgl yonergelerle de kaliteli, standart ve kriterleri belli 01
is tlll'lmaclhk sistemini olu~turmaYI ama9lamaktadlr.
Servis ta~lmaclhgl da diihil toplu ta~lmada en oncelikli ama9 halkm toplu tlll'lma ihtiyacma uygun kaliteli,
onforlu, giivenli ve siirdiiriilebilir bir hizmetin verilmesidir. Bu nedenle, toplu ta~lma ihtiyacmm kar~llanmasl (salt
"yi}k~ehir
kamusal toplu tlll'lma hizmeti olan se s ta~lmaclhgl hizmetinin yerine getirilmesi) i9in, Biiyiik~ehirler
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Bu yetki kapsammda; servis t8Jjlmaclhgmdaki slmrlama uygulamasl piyasalardaki rekabeti bozup fiyatm talebin
yok iistiinde belirlenmesine neden oldugundan salt kamusal toplu taJjlma hizmeti olan servis

ta~lmaC1hgmdan

faydalanmak isteyenlerin servis hizmetini daha maliyetli almasma neden olacaktlr. Aynca kamu imtiyazmm belli bir
zUmreye siiresiz ve ihalesiz miiktesep hak

olu~turacak ~ekilde

verilmesinin

goz oniinde bulundurularak anayasal adalet kavraml, piyasalarm etkin
Rekabetin Korunmasl Hakkmda Kanun) yeryevesinde miiktesep hak

olu~turacagl

bolii~iimii

sosyal ve hukuki sakmcalar

ve arz talebin kontrolii (4054 sayIlI

olu~tunnayacak ~ekilde

diizenlemenin yapllmasl

iyin konunun UKOME giindeminde degerlendirilmesi hususunu olurlarlmza arz ederim.
UKOME'NiN KARARI Servis taJjlmacIllgl ile ilgili talepler degerlendirildiginde;
~

Ogrenci ve Personel Servis T8Jjlmaclhgl kapsammda, Servis T8Jjlmaclhgl Yetki Belgesine bagh olarak Servis
T8Jjlmaclhgl Kartl

diizenlenmi~ ta~ltlar

ilgili yonergedeki belgelendinne

~art

iyin t8JjlmacIlarm talep etmeleri halinde, Emniyet Miidiirliigii tarafmdan

ve siirelerine uygun olmak

ko~uluyla,

yukanda Toplu

Miidiirlilgil Raporu'nda yer alan hukuki sebeplerle tahdit getinneyen ve miiktesep hak

Ula~lm

olu~turmayan

Hizmetleri
(dolaYlslyla

maddi bir deger iyenneyen) ozellikte seri plaka kullandmlmasma,
~

Aynca; Ogrenci ve Personel Servis T8Jjlmaclhgl Yonergesinde yer almayan tek tip sozle~me ve benzeri tiim
taleplerin, ilgi (a) UKOME karan ile belirlenen Alt Komisyon tarafmdan incelenerek, hazlrlanacak raporun
UKOME giindeminde degerlendirilmesine,

karar verilmi~tir.
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