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15 Kasım 2019 tarihli ve 30949 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Karayolu
Taşıma Yönetmeliği ile esnafımızı ilgilendiren bazı düzenlemeler getirilmiştir.
Yapılan düzenleme ile
1- Servis taşımacılığı yapmak üzere D4 yetki belgesi talep edilmesi halinde tahditli plakalı araçlar
D4 yetki belgesine kayıt edilebilme imkanı getirilmiştir.


Bu kapsamda servis taşımacılığı yapacak olanlardan yönetmeliğin 7 nci maddesindeki;

“ Bu Yönetmeliğe göre düzenlenecek D4 yetki belgesi talep edenlerin;
a) İl içi taşımalarda; talep sahibinin merkezi adresinin bulunduğu ilin İl Trafik Komisyonundan
alınacak D4 yetki belgesi düzenlenmesinin o ildeki mevcut arz/talep dengesi ve taşıma düzeni
bakımından bir sakıncası olmadığına dair İl Trafik Komisyonu kararını Bakanlığa sunmaları,
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 İl Trafik Komisyonu veya UKOME kararlarını (bu illerden birinin veya her ikisinin il
sınırları ile belediye sınırları aynı/çakışık olan bir il veya iller olması halinde ise ilgili Büyükşehir
Belediyesi/belediyeleri UKOME kararlarını) Bakanlığa sunması ve Bakanlığa sunulacak kararlarda,
düzenlenecek D4 yetki belgesi için kullandırılacak taşıma hatları ve taşıma güzergâhları ile taşıt
belgesine kaydedilecek taşıtların sayısı ve koltuk kapasitelerinin belirtilmesi” şartı aranmayacaktır.

Yönetmeliğin 41. Maddesinin 12. Fıkrasındaki; Yolcu taşımacılığı yetki belgesi
sahiplerinin belediye sınırları içinde terminal dışındaki indirme bindirme ceplerinde yolcu indirip
bindirebilmesi için bu ceplere UKOME’nin ve/veya il ve/veya ilçe trafik komisyonlarının izin vermesi
gerekir.” düzenlemesine uygun olması ve bu noktaların bir il için 3’ten fazla olmaması gerekmektedir.
2- Kalkış veya varış yeri Büyükşehir olup tarifeli olarak faaliyet gösterecek D4 yetki belgesi
sahipleri Bakanlığın U-ETDS sistemine veri gönderme zorunda olup, bu zorunluluk 31.12.2022
tarihinden itibaren uygulanacaktır.
3- Kalkış veya varış yeri Büyükşehir olup tarifeli olarak faaliyet gösterecek D4 yetki belgesi
sahiplerinin yolcu bileti düzenleme mecburiyeti 31.12.2022 tarihinden itibaren zorunludur.
4- İl sınırları içerisinde tarifeli olarak faaliyet gösterecek D4 yetki belgesi sahiplerinin yolcu bileti
düzenleme zorunluluğu bulunmamaktadır.
Yönetmelik ile ilgili getirilen diğer değişikliklere aşağıdaki linkten ulaşılabilmektedir.
Bilgi edinilmesini ve esnafımızın bilgilendirilmesi gereğini rica ederiz.
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