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UKOME, istanbul Bliyu~ehir Belediye Ba~kam Sn. Ekrem iMAMOGLU Ba~kanhgIDda26.11.2020 glin ve saat
14:00'da giindemindeki konulan giirii~mek uzere topland••
ilgi: a)
b)
c)
d)

e)
t)
g)
h)
i)

10.07.2004 Tarih ve 5216 Saytit Biiyiik~ehir Belediyesi Kanunu.
15.06.2006 Tarih, 26199 Resmi Gazete Sayllt Biiyiik~ehir Belediyeleri Koordinasyon Merkezleri Yonetmeligi
13.07.2005 Tarih ve 5393 SayI1t Belediye Kanunu.
24.06.2020 Tarihli ve B.30.2.iTO.0.1 U.OO.OO Saytit istanbul Teknik Oniversitesi U1a~ttnlla ve Ula~tm Ara,lan
Uygulama-Ara~ttnllaMerkezinin istanbul Taksi Sisteminin incelenmesi ve Gelecek i,in Stratejik Y akla~tmlar
Hakkl11da Teknik Raporu.
25.06.2020 Tarih ve 2020/2-7.A SaYl1t UKOME Karan
03.07.2020 Tarihli Alt Komisyon Toplanlt Raporu
24.09.2020 Tarih ve 2020/5-9 Saytit UKOME Karan
19.11.2020 Tarihli Alt Komisyon Toplanltst
Toplu Ula~lm Hizmetler Miidiirltigiiniin 18.11.2020 tarih ve 5824 sayllt yazlSI

TEKLiF: Taksi Ta~lmaclltgl11l11 Diizenlenmesi Teklifi.
TOPLU ULA~IM HizMETLERi MUDURLUGU RAPORU:
ilgi (i) Toplu Ula~lm Hizmetleri Miidiirltigii raporunda;
ilgi (a) Kanunun 7. Maddesinde "Biiyiik§ehir ula~lm ana plamm yapmak veya yapttrmak ve uygulamak; ula~lm 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 i1e taksi saytlarl11l, bilet iicret ve tarifelerini, zaman ve giizergahlanm belirlemek; durak
yerleri ile karayolu, yol, cadde, sokak, meydan ve benzeri yerler iizerinde ara, park yerlerini tespit etmek ve
i~lettirmek

i~letmek,

veya kiraya vermek; kanunlann belediyelere verdigi trafik diizenlemesinin gerektirdigi biitiin

i~leri

yiiriitmek", 9. Maddesinde "Bu Kanun ile biiyiik~ehir belediyesine verilen trafik hizmetlerini planlama, koordinasyon ve
giizergah belirlemesi ile taksi, dolmu~ ve servis ara,larl11l11 durak ve ara, park yerleri i1e saYlsl11111 tespitine ili§kin yetkiler
ile

biiyiik~hir

sl11trlart diihilinde iI trafik komisyonunun yetkileri

ula~tm

koordinasyon merkezi tarafl11dan kullamltr."

hiikiimleri yer almaktadtr.
ilgi (b) Yonetmeligin 18. Maddesinde "Kara, deniz, gol, nehir, kanal ve demiryolu Uzerinde i~letilen her tiirlii servis
ve toplu
dolmu~

ta~lma

ara,lan ile taksi saytlarl11l, bilet iicret ve tarifelerini, zaman ve gUzergiihlarl111 belirlemek; otobiis, taksi,

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

tespit etmek, gervek ve tiizel

ki~iler

ile resmi ve ozel kurum ve

kurulu~lara

ait otopark olmaya mUsait bo~ alan, arazi ve

arsalan ge,ici otopark yeri olarak Ban etmek ve bunlann sahiplerine veya U,UncU

~ahtslara i~letilmesi

i,in izin vermek"

ve "Karayolu ta~lmaclhgl11a ait mevzuat hUkUmleri sakh kalmak Uzere, trafik diizeni ve gUvenligi yonUnden belediye
sl11trlan i,inde ticari ama,la ,alt~ttrllacak yolcu ve yUk ta§ttlarl ile motorsuz ta~ltlann ,ah~ma ~ekil ve §artlart ile bu
ta§ltlarl11 teknik ozelliklerini tespit etmek, ,alt~ltnlabilecegi yerler ile giizergahlarl11t tespit etmek ve saytlarl11l belirlemek,
bun lara izin ve ,alt~ma ruhsatl vermekle.", 28. Maddesinde ise "NUfus artl~1 ve ~ehrin ula~tm plam dikkate altnmak

!.
./

suretiyle biiyUk§ehir stmrlan diihilinde ta§lma ihtiyacl, UKOME tarafl11dan diizenlenecek bir raporla i,i~leri ve <;:evre ve
~ehircilik Bakanhgma bildirilir. (2) Taksi, dolmu~, minibUs ve umum servis ara,larl i1e toplu ta~lm ara,larl11m tahsis

siireleri, ticari plaka saytlart He bu plakalar n verilmesine ili~kin u ul, esas ve devir Ucretleri UKOME'ce tespit edilir."
hUkUmleri yer almaktadlr.
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ilgi (c) Kanunun, 15. Maddesinde "p) Kara, deniz, su ve demiryolu iizerinde i~letilen her tiirlii servis ve toplu ta~lma
araylart ile taksi saYllartm, bilet iicret ve tarifelerini, zaman ve giizergiihlartm belirlemek; durak yerleri ile karayolu, yol,
cadde, sokak, meydan ve benzeri yerler iizerinde aray park yerlerini tespit etmek ve

i~letmek, i~lettinnek veya

vennek; kanunlartn belediyelere verdigi trafik diizenlemesinin gerektirdigi biitiin

i~leri

kiraya

yiiriitmek." hiikmii yer

almaktadlr.
ilgi (d) istanbul Teknik Universitesinin Teknik Raporunda sonuy olarak ozetle; "istanbul'daki olmasl gereken taksi
sayllarma bakl1dlgmda mevcut taksilerin yetersiz oldugu tespit edilmektedir. Yukartdaki tabloda yer alan yontemlerin
ortalamasl olarak istanbul'da gerekli olan taksi saylsmm yakla~lk 40.000 adet olmasl gerekmektedir. istanbul niifus artl~
h,z, goz oniinde bulundurularak 40.000 taksi degerine niifusun 16.300.000
uygun olacagl

dii~iiniilmektedir.

Bu kapsamda

olu~turulacak

say,slmn ilk etapta 6.000 adet arttmlmasl ile taksi
ba~lanacaktlr. Aym

ki~i

olacagl 2023 ylhna kadar

ula~llmasmm

Yeni Taksi Sistemi iyin kademeli olarak mevcut taksi

ta~lmaclhgmdaki

yolcu taleplerinde

iyile~tinne

saglanmaya

zamanda, bu yah~mada belirtilen stratejik yakl~lmlar olan;

Taksi sisteminin toplu

ta~lma

sistemi ile entegrasyonu saglanmasl,

Taksi sistemine katllacak araylarda siirdiiriilebilir enerji kullamml oncelikli olmah ve yem kurulacak taksi
duraklartnda ~arj istasyonlarl bulundurulmasl
Elektrikli otomobil ile yapllacak taksi sisteminde mobil aplikasyonlar iizerinden indirimli veya promosyon yapllmasl,
konularma da gereksinim duyulmaktadlr.
Sonuy olarak, siirdiiriilebilir bir taksi sistemin olu~turulmasl iyin diger tiim unsurlarm

iyile~tirilmesine paralel

olarak,

gelecekte istanbul'un niifus artl~1 da goz oniine ahnmaslyla, taksi saylsmm arttmlmasl hususu 2025 ylhnda yeniden
bilimsel raporlar ile degerlendirilmelidir." denilmektedir.
ilgi (e) UKOME Karartyla konunun Ula~lm Daire Ba~kanhgl tarafmdan belirlenen temsilcilerden olu~acak alt
komisyon tarafmdan degerlendirildikten sonra UKOME giindemine getirilmesine karar verilmi~tir.
ilgi (e) UKOME kararma istinaden geryekle~tirilen ilgi (f) Alt Komisyon Karanyla, istanbul'daki taksi saylsmm
arttmlmasl hakkmda istanbul Valiligi "istanbul Toplu Ula~lm Bilim Kurulu ve Toplu Ula~lm Destek Komisyonu'na"
gorii~

sorulmasl konusu uygun miitalaa

edilmi~tir.

ilgi (g) UKOME Karanyla konunun Ula~lmdan sorumlu Genel Sekreter YardlmCISI KoordinatOrliigiinde, Ula~lm
Daire Ba~kanhgl, Toplu Ula~lm Hizmetleri Miidiirliigii, iss Hukuk Mii~avirligi, Ula~lm Koordinasyon Miidiirliigii,
Ula~lm Planlama MiidUrliigii, Trafik MiidiirliigU, il Emniyet MiidUrliigii, Ula~ttnna Hizmetleri DUzenleme Genel

Miidiirliigii I.Bolge Miidiirliigii, Tiirkiye SofOrler ve Otomobilciler Federasyonu (TSOF), istanbul Esnaf ve Sanatkiirlar
Odalart Birligi (Aynca Oy hakkl olmamakla birlikte bunyesinde taksi ta$lmaClSI olan ilgili tum odalardan da 1 (bir)

l

temsilci davet edilecektir.), istanbul Taksiciler Esnaf Odasl (iTEO) ve TUketici Dernekleri Federasyonu (TUKODER)

.

~

temsilcilerinden olu~acak Alt Komisyon ta afmdan degerlendirildikten sonra UKOME giindemine getirilmes~1~ar

verilmi~tir.

,

~

"'/.

()(j

I

~

UKOME KARARI

T.e
•.1

ISTANBUL BUYUKSEHiR BELEDiYE BASKANLIGI
5 ~.A N B U L •

BUYUK.~EHIR

TARiH

26.11.2020

SAYI

2020/6-10

ULASIM KOORDiNASYON MERKEzi KARARI

BELEDIYESI

ilgi (g) UKOME kararma istinaden geryekle~tirilen i1gi (h) Alt Komisyonda konu karara baglanamad.gmdan dolayl
UKOME giindemine getirilmesine karar verilmi~tir.
Toplu Ulaslm Hizmetleri Miidiirliigii Degerlendirmesi: Miidiirliigiimiizce yapllan

yah~malar

neticesinde; ilgili

mevzuat ve ilgi (d) 24.06,2020 Tarihli ve B.30.2.iTU.0.I U.OO.OO SaYlh istanbul Teknik Universitesi Ula~tlrma ve Ula~lm
Araylan Uygulama-Ara~tlrma Merkezinin "istanbul Taksi Sisteminin incelenmesi ve Gelecek iyin Stratejik Yakla~lmlar
Hakkmda Teknik Raporu." dogrultusunda mevcuttaki 17.395 adet taksi saylsma ilk etapta 750 adetinin mevcut tahditli
dolmu~lardan diinii~iim

minibiisler arasmdan, 250 adetinin de taksi

yapllmasl suretiyle toplamda 6.000 adet taksi ilave

edilerek toplam taksi saylsmm 23.395 adet olarak belirlenmesi konusunun UKOME giindemine ahnarak karara
baglanmasl hususunu arz ederim.
UKOME'NiN KARARI: Teklifin oy yoklugu ile reddine karar verilmi~tir,
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