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FEDERASYONA BAĞLI ODALARA
21 NOLU GENELGE
Ġlgi

:Ulaştırma ve Alt Yapı Bakanlığı Karayolu Düzenleme Genel Müdürlüğü’nün 23.07.2019
tarih ve 27671623-215.02.02-E.55012 sayılı yazısı.

Bakanlığın 02.04.2019 tarihli 27671623-249-E.25841 sayılı “D4 Yetki Belgesi Ġşlemleri”
konulu Bakanlık Bölge Müdürlüklerine gönderdiği yazılı talimatın 4 üncü paragrafın (a) bendinde, D4
yetki belgesi talepleri ile ilgili yapılacak olan değerlendirmede;
Taşıma faaliyeti yürütülmek istenilen güzergâhta;
*Başka taşıma modları kullanılıyorsa,
*Düzenli yolcu taşımacılığı (B1 veya D1 ile) faaliyeti ( bağlantılı olsa dahi) yürütülüyorsa,
*Toplu taşımacılık faaliyetleri yürütülüyorsa talebin olumsuz değerlendirilmesi, bildirilmekte
idi.
Söz konusu talimat ile D4 yetki belgeli taşımacılara Karayolu Taşıma Yönetmeliğince tanınan
100 kilometreye kadar taşıma hakkının bertaraf edildiği, D4 yetki belgelerine ilişkin yönetmelik
düzenlemesinin talimatla ortadan kaldırılmış olmasının da normlar hiyerarşisine aykırılık teşkil ettiği,
Bakanlık nezdinde yapılan toplantılarda müteaddit defalar dile getirilmiştir.
Neticede Bakanlığın 02.04.2019 tarihli 27671623-249-E.25841 sayılı yazısının 4 üncü paragrafın
(a) bendinin iptaline ilişkin, Federasyonumuzca Danıştay da yürütmeyi durdurma istemli dava
açılmıştır.
Yargı süreci devam ederken Bakanlıkça Bölge Müdürlüklerine gönderilen ilgi yazı ile D4 yetki
belgesi alımını bertaraf eden dava konusu yazının yürürlükten kaldırıldığı, bildirilmiştir.
Ġlgi yazıda;
D4 yetki belgesiyle ilgili müracaatlar hakkında yapılacak değerlendirmede;
a)Ġl içi taşımalarda; talep sahibinin merkezi adresinin bulunduğu ilin Ġl Trafik Komisyonundan
alınacak D4 yetki belgesi düzenlenmesinin o ildeki mevcut arz/talep dengesi ve taşıma düzeni
bakımından bir sakıncası olmadığına dair Ġl Trafik Komisyonu kararının istenilmesi,
b)Yüz kilometreye kadar şehirlerarası taşımalarda; ilgili illerden alınacak D4 yetki belgesi
düzenlenmesinin o illerdeki mevcut arz/talep dengesi ve taşıma düzeni bakımından bir sakıncası
olmadığına dair ilgili Ġl Trafik Komisyonu veya UKOME kararlarının (bu illerden birinin veya her
ikisinin il sınırları ile belediye sınırları aynı/çakışık olan bir il ve iller olması halinde ise ilgili
büyükşehir belediyesi /belediyeleri UKOME’lerinden) sunulması ve sunulacak kararlarda, düzenlenecek
D4 yetki belgesi için kullandırılacak taşıma hatları ve taşıma güzergâhları ile taşıt belgesine
kaydedilecek taşıtların sayısı ve koltuk kapasitelerinin belirtilmesi,
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c)Kullanacakları kalkış, ara durak ve varış noktalarının kalkış/ varış yapmaya uygun olduğuna
dair UKOME veya Ġl/Ġlçe Trafik Komisyon kararlarının istenilmesi,
d)Bakanlıkça yayımlanarak yürürlüğe giren, 18.12.2012 tarih ve 2013/KDGM-07/YOLCU
numaralı Genelgede belirtilen usul ve esasların gözetilmesi,(Genelgeye www.kugm.gov.tr adresindeki
mevzuat/genelgeler kısmından ulaşılmaktadır.)
e)Gelen taleplerin Bölge Müdürlüklerince oluşturulacak 5 kişilik komisyon tarafından
değerlendirilmesi suretiyle sonuçlandırılmasının uygun görüldüğü, bildirilmektedir.
Bilgi edinilmesini ve esnafınıza duyurulması hususunda gereğini rica ederiz.

Enver YENĠÇERĠ
Genel Sekreter

Fevzi APAYDIN
Başkan
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