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UKOME, istanbul Biiyiilqehir Belediye Ba~kanhg. Genel Sekreter Sn. Can Akm C;AGLAR Ba~kanhgmda
24.09.2020 giin ve saat 14:00'da gUndemindeki konulan gijrii~mek iizere topland••
10.07.2004 Tarih ve 5216 Say"l Biiyiik~ehir Belediyesi Kanunu.
15.06.2006 Tarih, 26199 Resml Gazete Saylh Biiyiik~ehir Belediyeleri Koordinasyon Merkezleri Yiinetmeligi
13.07.2005 Tarih ve 5393 Saylh Belediye Kanunu.
24.06.2020 Tarihli ve B.30.2.iTO.0.IU.00.00 Saylh istanbul Teknik Oniversitesi Ula~ttrma ve Ula~lm Ara~lan
Uygulama-Ara~tlrma Merkezinin istanbul Taksi Sisteminin incelenmesi ve Gelecek I~in Stratejik Yakla~lmlar
Hakkmda Teknik Raporu.
e) 25.06.2020 Tarih ve 2020/2-7.A Sayth UKOME Karan
t) 03.07.2020 Tarihli Alt Komisyon Toplantl Raporu
g) Toplu Ula~tm Hizmetler Miidiirliigiiniin 18.09.2020 tarih ve 4584 sayth yaztSl

ilgi: a)
b)
c)
d)

TEKLiF: Taksi Ta~tmaclltgmm Diizenlenmesi Teklifi.
TOPLU ULA~IM HiZMETLERi MuniiRLUGU RAPORU:
ilgi (g) Toplu Ula~lm Hizmetleri Miidiirliigii yazlSI ekli raporunda;
ilgi (a) Kanunun 7. Maddesinde "Biiyiik~ehir ula~lm ana plamm yapmak veya yapttrmak ve uygulamak; ula~tm ve
toplu ta~lma hizmetlerini planlamak ve koordinasyonu saglamak; kara, deniz, su ve demiryolu iizerinde i~letilen her tiirlii
servis ve toplu

ta~lma ara~lan

ile taksi sayllanm, bilet iicret ve tarifelerini, zaman ve giizergahlanm belirlemek; durak

yerleri ile karayolu, yol, cadde, sokak, meydan ve benzeri yerler iizerinde
i~lettirmek

ara~

park yerlerini tespit etmek ve

i~letrnek,

veya kiraya vermek; kanunlann belediyelere verdigi trafik diizenlemesinin gerektirdigi biitiin

i~leri

yiiriitrnek", 9. Maddesinde "Bu Kanun i1e biiyiik~ehir belediyesine verilen trafik hizmetlerini planlama, koordinasyon ve
giizergah belirlemesi ile taksi, dolmu~ ve servis ara~lanmn durak ve ara~ park yerleri i1e saytsmm tespitine ili~kin yetkiler
i1e

biiyiik~ehir

slmrlarl dahilinde il trafik komisyonunun yetkileri

ula~lm

koordinasyon merkezi tarafmdan kullamhr."

hiikiimleri yer almaktadlr.
ilgi (b) Yonetrneligin 18. Maddesinde "Kara, deniz, gol, nehir, kanal ve demiryolu iizerinde i~letilen her tiirlii servis
ve toplu

ta~tma ara~lan

dolmu~

ve servis durak yerleri i1e karayolu, yol, cadde, sokak, meydan ve benzeri yerler iizerinde

tespit etmek,
arsalan

ger~ek

ge~ici

ve "Karayolu

i1e taksi saytlarml, bilet iicret ve tarifelerini, zaman ve giizergahlarml belirlemek; otobiis, taksi,

ve tiizel

ki~iler

park yerlerini

ile resmi ve ozel kurum ve kurulu~lara ait otopark olmaya miisait bo~ alan, arazi ve

otopark yeri olarak ilan etrnek ve bunlarm sahiplerine veya ii~Uncii
t~lmaclltgma

ara~

~ahlslara i~letilmesi i~in

izin vermek"

ait mevzuat hiikiimleri sakh kalmak iizere, trafik diizeni ve giivenligi yiiniinden belediye

smlrlan i~inde ticari ama~la ~alt~tIrllacak yolcu ve yiik ta~ltlan ile motorsuz ta~ltlarm ~ah~ma ~ekil ve ~artlan ile bu
ta~ltlarm

teknik ozelliklerini tespit etrnek, ~ah~tIrllabilecegi yerler ile giizergahlarml tespit etmek ve sayllanm belirlemek,

bun lara izin ve

~ah~ma

ruhsatt vermekle.", 28. Maddesinde ise "Niifus

artl~1

ve

~ehrin ula~lm

plam dikkate ahnmak

suretiyle biiyiik~ehir smlrlan dahilinde ta~tma ihtiyacl, UKOME tarafmdan diizenlenecek bir raporla i~i~leri ve <;:evre ve
ik Bakanltgma bildirilir. (2) Taksi, dolmu~, minibiis ve umum servis ara~larl i1e toplu ta~lm ara~larmm tahsis
tireleri, ticari plaka sayllan ile bu Plak.alarm verilmesine ili~kin us;pJ~ve devir iicretleri UKOME'ce tespitfdilir."

~~'~Ieri yer almaktadlr.
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iIgi (e) Kanunun, 15. Maddesinde "p) Kara, deniz, su ve demiryolu iizerinde i~letilen her tiirlii servis ve toplu ta~lma
ara~lan

ile taksi sayllanm, bilet iieret ve tarifelerini, zaman ve giizergiihlanm belirlemek; durak yerleri i1e karayolu, yol,

eadde, sokak, meydan ve benzeri yerler iizerinde

ara~

park yerlerini tespit etmek ve

i~letmek, i~lettinnek

veya kiraya

vennek; kanunlann belediyelere verdigi trafik diizenlemesinin gerektirdigi biitiin i~leri yiiriitmek." hiikmii yer
almaktadlr.
ilgi (d) istanbul Teknik Universitesinin Teknik Raporunda sonu~ olarak ozetle; "istanbul'daki olmasl gereken taksi
sayllarma bak.ld.gmda meveut taksilerin yetersiz oldugu tespit edilmektedir. Yukandaki tabloda yer alan yontemlerin
ortalamasl olarak istanbul'da gerekli olan taksi saylsmm yakla~lk 40.000 adet olmas. gerekmektedir. istanbul niifus artI~
hlZI goz oniinde bulundurularak 40.000 taksi degerine niifusun 16JOO.000
uygun olaeagl

dii~iiniilmektedir.

Bu kapsamda

olu~turulaeak

saylsmm ilk etapta 6.000 adet arttmlmasl i1e taksi
ba~lanaeaktlr.

Aym zamanda, bu

Taksi sisteminin toplu

ta~lma

Taksi sistemine katllaeak
duraklannda

~arj

~ah~mada

ki~i

olaeagl 2023 y.lma kadar

Yeni Taksi Sistemi

ta~lmae.hgmdaki

i~in

ula~tlmasmm

kademeli olarak meveut taksi

yoleu taleplerinde

iyile~tinne

saglanmaya

belirtilen stratejik yakla~lmlar olan;

sistemi ile entegrasyonu saglanmasl,

ara~larda

siirdiiriilebilir enerji kullan.ml oneelikli olmah ve yeni kurulaeak taksi

istasyonlan bulundurulmasl

Elektrikli otomobil i1e yapllaeak taksi sisteminde mobil aplikasyonlar iizerinden indirimli veya promosyon yapllmasl,
konulanna da gereksinim duyulmaktadlr.
Sonu~

olarak, siirdiiriilebilir bir taksi sistemin olu~turulmasl i~in diger tiim unsurlarm

iyile~tirilmesine paralel

olarak,

geleeekte istanbul'un niifus artl~1 da goz oniine ahnmaslyla, taksi saylsmm arttmlmasl hususu 2025 Yllmda yeniden
bilimsel raporlar i1e degerlendirilmelidir." denilmektedir.
ilgi (e) UKOME Karanyla konunun Ula~lm Daire Ba~kanhgl tarafmdan belirlenen temsileilerden olu~aeak alt
komisyon tarafmdan degerlendirildikten soura UKOME giindemine getirilmesine karar verilmi~tir.
ilgi (e) UKOME kararma istinaden ger~ekle~tirilen i1gi (f) Alt Komisyon Karanyla, istanbul'daki taksi saylsmm
arttmlmasl hakkmda istanbul Valiligi "istanbul Toplu Ula~.m Bilim Kurulu ve Toplu Ula~lm Destek Komisyonu'na"
gorii~ sorulmasl

konusu uygun miitalaa edilmi~tir.

Toplu U1aSlm Hizmetleri Miidiirliigii Degerlendirmesi: Miidiirliigiimiizee yapllan

~ah~malar

netieesinde; ilgili

mevzuat ve ilgi (d) 24.06.2020 Tarihli ve BJO.2.iTU .0.1 U.00.00 SaYlh istanbul Teknik Universitesi Ula~t.nna ve Ula~lm
Ara~lan Uygulama-Ara~tInna Merkezinin "istanbul Taksi Sisteminin ineelenmesi ve Geleeek i~in Stratejik Yakla~lmlar

Hakkmda Teknik Raporu." dogrultusunda meveuttaki 17.395 adet taksi saylsma ilk etapta 6.000 adet taksi ilave edilerek

t. ~ .

toplam taksi saylsmm 23.395 adet olarak belirlenmesi konusunun UKOME giin~mh:k karara baglanmasl
husus

arz

ede~im.
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UKOME'NiN KARARI: Konunun; Ula~lmdan sorumlu Genel Sekreter YardlmClsl KoordinatOrliigiinde,
Ula~lm Daire Ba~kanhgl,
Toplu Ula~lm Hizmetleri Miidiirliigii,
iBB Hukuk Mii~avirligi,
Ul~lm Koordinasyon MUdiirliigii,
» Ul~lm Planlama MiidiirlUgii,
Trafik Miidiirliigii,
il Emniyet MiidiirlUgii,
Ula~lIrma Hizmetleri Diizenleme Genel Miidiirliigii 1.B61ge Miidiirliigii,
Tiirkiye Soforler ve Otomobilciler Federasyonu (TSOF),
» istanbul Esnafve Sanatkarlar Odalan Birligi (Aynea Oy hakkl olmamakla birlikte biinyesinde taksi ta~lmaelSl olan
ilgili tiim odalardan da 1 (bir) temsilei davet edileeektir.),
istanbul Taksiciler Esnaf OdaSl (iTEO),
TUketici Demekleri Federasyonu (TOKODER)

»
»
»
»

»
»
»
»

»
»

temsilcilerinden
verilmi~tir.

. Can

olu~acak

Alt Komisyon tarafmdan degerlendirildikten soma UKOME gUndemine getirilmesine karar
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