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FEDERASYONA BAĞLI ODALARA
11 NOLU GENELGE

İlgi

:Ulaştırma ve Alt Yapı Bakanlığı Ulaştırma Hizmetleri Düzenleme
Müdürlüğü’nün 30.03.2020 tarihli 27671623-249-E.21718 sayılı yazısı.

Genel

Bakanlıktan alınan ilgi yazıda özetle, Koronavirüs ( COVİD-19) tedbirleri kapsamında;
otobüsle şehirlerarası yolcu taşımacılığı faaliyetleri ile ilgili İçişleri Bakanlığı tarafından
28.03.2020 tarihinde yayımlanan Ek Genelge ile anılan Genelgeye ilişkin yayımlanan
duyuruda; iller arası otobüs seferlerinde taşınacak yolcuların 28.03.2020 tarihi saat
17.00
‘dan itibaren valiliklerin izni (her yolcunun alması gereken seyahat izin belgesi) ile
taşınabileceği, ancak çalışanları ikamet ettikleri yerden başka yere (fabrikaya) taşıyan
servis araçlarında taşınan yolcular ile bazı şehirlerde şehir içi yolcu taşımacılığının
devamı niteliğinde olan ancak il sınırlarını geçmesi gereken ve minibüslerle taşınan
yolcu taşımacılığında bahse konu iznin muaf olduğu ile bu taşımalarda da sosyal mesafe
kuralı ile en fazla % 50 doluluk oranı kuralının uygulanması gerektiği hususlarının
düzenlendiği,
Yolcu taşımacılığı faaliyetini yürüten taşımacılarımıza genelgeye riayet etmeleri
hususunun duyurulması, aksine hareket eden taşımacılar içinde Karayolu Taşıma Yönetmeliği
çerçevesinde işlem tesis edileceği, bildirilmektedir.
Bilgi edinilmesini ve ilgili esnafımıza bildirilmesi hususunda gereğini önemle rica ederiz.
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Bilindiği üzere. ilk olarak Çin'in Wuhan şehrinde görulen Koronavirüs (COVID-19),

tiim dünyada kiiresel bir tehdit durumuna gelmiş olması endişeye eden olmuş ve tiim dünyayı
etkilene bu vinise karşı ülkemiz genelinde de koruyucu tedbirlerin alınması gerekliliği oılaya
çıkmış ı,e Kanru Kurumlanmfltarafundan bir çok tedbir uygulamaya geçmiştir.
Koronar.ınis (COVID-19) tebdirleri kapsamında; otobüsle şehirlerarası yolcu
taşımacılığı faaii,vetlen ile ilgili İçişlen Bakanlığı tarafından 28.03.2020 tarihinde yayımlanan
Ek Genelge ile anılan Genelgeye ilişkin yayımlanan duyuruda; iller arası otobüs seferlerinde
taşınacak yolcuların 28.03.2020 tarihi saat 17:00'dan itibaren valiliklerin izni (her yolcunun

alması gereken seyahat izin belgesi) ile taşınabileceği, ancak çalışanları ikamet ettikleri
yerden başka ,vere (fabrikaya) taşl},an sen is araçlarında taşlnan yolcular ıIe bazı şehirlerde
şehiriçi yolcu taşımacılığının der-amı niteliğinde olan ancak il sınırlarını geçmesi gereken ve

minibüslerle taşınan yolcu taşımacılığında bahse konu iznin muaf olduğu ile bu taşımalarda da
sosyal mesafe kuralı ile en faz\a o/o50 doluluk oranı kuralının uygulanmasl gerektiği hususları
düzenlenmiştir.
Bu itibarla, yolcu taşımacıhğı faaliyeti yürüten taşımacılanmızln yukarıda belirtilen
Genelgeye riayet etmeleri hususunun tüm yolcu taşımacılığı yapan fiımalara duyırulması,
aksine hareket eden firmalar içinde Karayolu Taşıma Yönetmeliği çerçevesinde işlem tesis
edilmesi hususunda gereğini rica ederim.
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Bakan a.
Genel Müdür V.
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Dağıtım:

Bakanlık Bölge Müdürlüklerine
Sivii Toplum Kuruluşlarına

,

Not: 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu

bu belge elektronik imza ile imzalanmıştır
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Bilgi için:Kerim CİCİOĞl-U

Daire Başkanı
Teletbn No:(312) 203 12 14
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