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Bilindiğiüzere 4925 sayılı Karayolrı Taşına Kanunu. Karayoiu Taşıına Yöıretıneliği ve Ulaştırma
Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığınca çıkarılan 2013/KDGM-O7/YOLCU nolu genelgesi çerçevesinde
Belediye miicavir alaıı sıııırları dışında taşınıa mesaf'esine bakılınaksızın iliçi ve 100 kilonretreye kadar
olan şehirlerarası tariieli ve tarifbsiz ticari yolcu taşımaları tsakanlıkça 5 yıllığııu diizen]enen D4 Yetki
Belgeli araçlar ile yapılmakla idi.

Bu kez 6360 sayılı Kaıruııutr BtŞtikşehir Belediyesi kurulmasl ve slrurlarının belirlenmesine
ilişkin 1. Maddesine göre Konya Büyükşehir Belediyesiııiıı sıııırları 3110312014 tarihinden itibaren il
ıııiilki şı,nırları olnıuş, bu aşamadan sonra il sınırları içiııdeki toplu ulaşıın hiznretleri de Belediyemiz
sorumluluğuna girmiştir. Bu nedenle yukarıda anılan ve ilimiz miilki sınrrlaıı içiııdeki D4 Yetki Belgesi
ile yapılaıı taşımaların cla Belediyenıiz sorııınluluk şaiıcısınıla kalması nedeni ile Aııkara Ulaştırma
Biilge \4tidiirlıiğiince D4.vetki belgesi dos,vaları tarafımıza teslim edilııiştir.

Bı.ı çerçer ede il içi taı,it-eli 1oicu taşımalarıııda 5 1ılliğına düzenleıren D4 Yetki Belgelerindeıı
süresi devam eden taşımacıların belirlenerek hizmet devaıırlılığının sağlaırması. il biitüniincle
uYgulamada birliğin sağlanması, hizmet alan ve hizmet vereırlerin herhangi bir mağduriyetine sebep
verilmemesi ve telafisi ııLimkün olmayan zatarların olrışmaması anracıyla söz konı_ısı-ı taşımalarla ilgili
D4 belgelerinin '?J İçi Yolcu Taşııııa Yeiki Belgesı|" ne döı-ıüşti.irülmesi ile çalışııa rısul ve esasları
UKOLIE'ııin 26/l I/20]4 larih ve 20I4/8/01 sayılı kararı ile belirlenmiştir.

Anılan karar ekte gönderilmekte olup. adanıza kayıtlı esnafların bilgilendirilerek kararda
belirtileır tarilıe kadar gerekli ılönüşünı işlenılerinin tamamlatılnası hıısııstında gereğini rica
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tW l içi taşımalarla ilgili usul ve esasların belirlenmesi.
9ylevzııat 52l6 sayılı Büyükşehir Belediye Kaırunu, Büyükşehir Belediyeleri Koordinasyon Merkezleri

Yönetıneliği.
I(prar
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52l6 sayılı'"Büyükşehir Belediyesi Kanunu" ile "ulaşım ve toplu taşıma hizmetlerini plinlamak ve
koordinasyonıı sağlamak; kara, deııiz. su ve demiryolu üzeriııde işletilen her türlü servis ve toplu
taşıma araçları ile taksi sayılarıııı. bilet ücret ve tarifelerini, zaman ve güzergAhlarını belirlemek;
durak yerleri ile karayolu, yol, cadde. sokak, ıneydan ve benzeri yerler üzerinde araç pıırk yerlerini
tespit etmek ve işletmek, işlettirınek veya kiraya vermek ve büyükşehir sınırları içindeki kara ve
denizde taksi ve servls araçları dahil toplu taşıma araç|arına ruhsat verrnek görevleri" Büyükşehir
Be lediyeleriııe veri lm iştir.
Yine söz konusu kanuırun 8. ve 9. maddeleriııe dayanılarak İçişleri Bakanlığı tarafindan hazırlanan
Biiyükşehir Belediyeleri Koordinasyon Merkezleri Yönetmeliğinde "büyükşehir belediyesine verilen
traf'ik hizmetlerini pl6nlama. koordinasyoıı ve güzergöh belirlemesi ile taksi, dolmuş ve servis
araçlarıııın durak ve araç park yerleri ile sayısının tespitine ilişkin yetkiler ile büyükşehir sınırları
dahilinde il trafik komisyonunun yetkilerinin Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) tarafından
kullanılacağı" hüküm altına alıı,ıınıştır.
Bu çerçevede Büyükşehir Belediyesi mücavir alan sınırları içerisinde toplu ulaşım ve ticari araçlarla
ilgili kararları mahalli koşullar. kentin ihtiyaçları, trafik değerleri, mevcut iştetmecilerin hukuki
durumları göz önünde bulundurularak UKOME' ce alınmaktadır.
Yine belediye sınırları dışında taşıma mesafesine bakılmaksızın il içi ve l00 kilometreye kadar olan
şelrirlerarası tarifeli ve tarifesiz ticari yolcu taşımaları 4925 sayıh Karayolu Taşıma Kanunu,
Karayolu Taşınıa Yönetmeliği ve Ulaştırma Deııizcilik ve Haberleşme Bakanlığınca çıkarılan
20l3iKDGM-O7/YOLCU nolu geııelge çerçevesinde; ildeki arzltalep dengesi ve taşıma düzeni
bakıınından bir sakıncası olmadığı ve kullaııdırılacak taşıma hatları ve taşıma güzergdhları ile taşıt
belgesine kaydedilecek araçların §ayısı ve koltuk kapasitelerini belirten İl Trafik Komisyon
kararlarına göre Bakanlık Bölge Müdürlüklerince 5 yıllığına düzenlenen D4 Yetki Belgeli araçlarla
yapılmakta idi.
Bu kez 6360 sayı|ı Kanuııuıı Büyiikşehir Belediyesi kurulması ve sınırlarının belirlenmesine ilişkin
l. Maddesine göre Konya Büyükşehir Belediyesinin sınırları 3110312014 tarihinden itibaren jJ
nıülkİ sınırlcırı olmuş. bu aşaınadan soırra il sınırları içindeki toplu ulaşım hizmetleri de
Belediyemiz sorumluluğuna girıniştir. Bu nedenle yukarıda anılan ve ilimiz mülki sınırları içindeki
D4 Yetkİ Belgesi ile yapılan taşımaların da Betediyemiz sorumluluk sahasında kalması nedeni ile
Afkbra UlaŞtırma Bölge Müdürlüğünce D4 yetki belgesi dosyaları tarafımızatestim edi|miştir.
Bu çerçevede il içi tarifeli yolcu taşımalarında 5 yıllığına düzenleneıı D4 Yetki Betgelerinden süresi
devam eden taşımacıların belirlenerek hizmet devamlılığının sağlanması, il bütünü-nde uygulamada
birliğin sağlanınası. hizmet alan ve hizmet verenlerin herhangi bir mağduriyetine sebep vİrİImemesi
ve telafisi mümkün olmayaıı zararların oluşmaması amacıyla D4 Yetki Belgesi ile yapılan bu türlü
taşımalara genel bir düzenleme yapılması gerekmektedir.
Buna göre:

Kuruluınuzun l1.06.20l4 tarilı ve 20l4l5/0l sayılı kararı ite ilçelerdeki umum servis aracı ve
ticari hatlı ıninibüsler tahdit kapsamıııa alıııdığından, D4 yetki belgesinden feragat ederek tahditli
pljüq)ıa dönüşen araçların faaliyet gösterdiği bölgeler ile D4 yetki belgşsi ile asımacılığııt-tıİ§,
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yapılmadığbölgelerdekiyolcuIuktalepleriUKoMEtaraflndan
haricinde diğer yerierde mevcut çalışma şekli korunacak vJ yeni taşıma yetki be-ıgesi

yetki belgeleri geçersiz olacaktır.
d, Il Içi Yolcu Taşıma Yetki Belgesi l (bir) yıllık dtizenlenecektir. Belgeye en az l (bir), en fazla

l0 (on) adet özmal araç plakası kayıt edilebilecektir. İl İçi Yotcu Toşıma Yetki Belgesine yeni
araç kaydedjlmesi UKOME' ce değerlendiri]ecek ve kaydedilen her plaka için de "Yolcu Toşımo
Güzergah İün Belgesi" düzenlenecektir. İl İçi Votcİ Taşıma Yeıki Belgesinde kayıth özmal

verilmeyecektir.
Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı tarafından verilen D4 yetki belgesi; ',İl İçi yotcu
Taşıma Yetki Belgesi" ile değiştirilecektir. D4 yetki belgeterinin İl İçi üİlcu Taşıma yeıki
Belgesİyle değiştirilmesi esnasında mevcut taşüma hattı, güzergahı, ara durakları ve zaman
tarifeleri esas alınarak yetki belgesine kayıt edilecektir.
Mevcut D4 yeki belge sahipIeri yetki belgelerini en geç 30.04.2015 tarihine kadar ücretsiz olarak i

D4 yetki belge süresi ile sınırlı olacak şekilde "İl İçl Yolca Taşıma Yeıki Belgesiyle''
değiştireceklerdir. Bu tarihten sonra değiştirme işlemi yapılmayacak olup, mevcut yetki
belgelerini değiştirmeyenler ise değiştirme haklarını kaybetmekle birlikte, faaliyetlerini Dzl yetki
belgelerinin geçerliIik süresinin sonuna kadar devam ettirebileceklerdir. Bu sürenin bitiminde

araç kalmaması halinde yetki belgesi başkaca işleme gerek kalmaksızın iptalolacaktır.
Yolcu Taşıma Güzergah İzin lelge süresi bitenlerin bitiş tarihinden itibaren l ay içerisinde
müracaat etmeleri halinde belgeleri yenilenecektir. Süresi içerisinde müracaat etmeyenlerin
belgeleri ipta| olacaktır.
Il Içi Yolcu Taşıma Yetki Belgeli araçların kazaya uğaması, trafikten men edilmesi, hurdaya
ayrılması veya başka bir mücbir sebepten dolayı iş göremez duruma gelmesi halinde, bu durum
değişikliği meydana geldiği tarihten itibaren Konya Büyükşehir Belediyesine bildiritmesi ve bu
aracın yerine en geç l (bir) ay içerisinde yeni bir araç kayıt ettirilmesi zorunludur. Taşıma
faaliyetinin l (bir) aydan fazla aksatılması halinde o aracın kaydı yetki belgesinden düşürtilecek,
"Yolcu Taşıma Güzırgah İzin Betgesi" iptal editecektir.

e-

=

g, D4 Yetki Belgesinden İt İçl Yolcu Toşıma Yeıki Belgesine dönüşüm iştemleri ile araç
değişikliklerinde araçların yetki belgesinde kayıtlı istiap hadleri korunacaktır.

h, İl İçl Yolcu Taşıma Yeıki Betgesine kaydedilecek araçlar 19 (ondokuz) yaşından küçük
oIacaktır.

i- İl İçi Yolcu Taşıma Yelki Belgesi bir başkasına devredilemez ve kiralanamaz.j- kalkış ve varışların yolcu terminali veya kurutumuz tarafından belirlenen ara duraklarda
YaPıIması esastır. Yolcu terminali veya ara durak belirlenmeyen yerlerde, daha önce İl ve İlçe
Jra.fik Komisyonları ile Muhtarlıklar tara ndan belirlenen noktalar kul|anılacaktır.

k- Il IÇi Yolcu Taşıma Yaki Belgesi sahiplerinin Konya il sınırları içerisinde ilgili meslek odasına
kayıtları bulunacaktır.

|, İl İÇİ Yolcu Taşıma Yelki Belgesi ilk kuruluş ve yenileme ücreti i|e Yolcu Taşıma Güzergah İzin
Belge ücretleri;

- İl İçi Yolcu Taşıma Yetki Belgesi ilk kuruluş ücreti I500.00-TL
- İl İÇi Yolcu Taşıma Yetki Belgesi yenileme ücreti: Büyükşehir Belediye Mectisince içinde

buiunulan yıl için belirlenen ticari araçlar "Güzırgah İzin İeıge. ücreti.- Yolcu TaŞıma Güzergah İzin Belgesi ücreti: Büyükşehir Belediye Mectisince içinde bulunulan
yıl için be|ir|enen ticariaraçlar "Güzergah İün Belge' ücreıi.
Olarak uygulanacaktır.

m,Il IÇİ Yolcu ToŞma Yetki Belgesi verilen araçların yolcu taşıma ücretleri UKoME, ce
beIirlenecektir. Ancak taşıma ücretleri UKOME' ce belirleninceye İadar meveut taşıma ücretleri
geçerli olacaktır.

n, TaŞıma ücretlerinin üzerinde ücret alınmayacak, gidiş ve dönüş taşıma ücretleri aynı olacaktır., Ancak taşıma ücretinin o/o30 una kadar indirim yapiıabilecektir.
o, Yoku.TaYma Glzırgah İün Belgesiyte sadecİ tarifeli il içi yolcu taşıması yapılacaktır.
P' Il IÇİ Yolcu TaŞma Yetki Belgeli araçlar ile personel ve 

- 
oğrenli servis hizmetleri

yapılmayacaktır.
r- I00 km- Ye kadar Şehirlerarası tarifeli il dışı yolcu taşımalarının Dl yetki belgeli araçlarla

YaPılması esas olacaktır, Ancak l00 km. ye kadar şehirlerarası yolcu taşıması y"pan D4 Bİlgeli
araÇların UlaŞtırma Denizcilik ve Haberleşme Bakantığınca belge ycnil"."İ".ird" ise il içi
Yolculuk hareketlerine müdahale etmeyecek şekilde taki! edecekĞri İuzergüları UKoME, ce
belirlenecektir.
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Konya trafik lesciline_kayıtiı olı-ııayaıı

(:!::",!:r",::.^!i:!' .ur!!":ine kayıt e.dilmeyecektir. Ancak tahditli pıaı.a oiri J, n+belgesiııe sehven kayıt yapılaıı araçların il içi taşıınaları sonlandırıIacaktır. ' ua Jvı^ı

Taşıma güzergAhı. araç sayısı. yolcu koltuk kapasitelerinin artırılması ile ilgili değişiklik taleplerii|e D4 Yetki belgesinden di.iŞümü yapılan araçlara yeni yetki u"Ü"rı verilmİsi talJpİeri UK6ME"
ce değerleııdiri Iecektir.

l '' .Y:!i:^!:r.'ro^,9''ergah 
İzin Belgesi_ ile taşıma yapan/yapacak araçlar, araç sigortası. araçj salııPlerı ve süriicüler 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu ve Kırayoliarı Trıfik

İ :İ:.:.:1i:1*^":^11?İ_'rlİ,*rrayoıu rrİ,-, xrnrn,,e Kr"ayoıu Taşıma yönetmeıiği
hiiküınlerinde belirtilen Şaıtları taşıyacaktır, Ayrıca araçlarda u.uİ t kip ve kameralı kayıt
sisteın leri bu lunacaktır.

ı- il iÇi Yolcu ToŞımo Yetki Belgeli Araçlar ile yapılan taşımalarda meydana gelebilecek kazanedeı]i ile.'-olcunun ölüıırü. Yaralanıııası ya da eşyanrn 
^ruru 

uğramasından dolayı sorumluluk
tan,ıaıneıı yetki belgesi sahibiı-ıe aittir.

1'- Il İçi yolcu taşımaları ile il_cili UKOME' ce yeni bir düzenleme yapılması halinde *İI İçİ yolcu
TaŞınıo Yeıki Belge§ı'" ve "Yolcu Taşıma Güzergah İzin Belgesİ' İürelerinin bitimine müteakip
yen ilenıneyecektir.

z- Konu ile ilgili iŞlemler BüYüjrnlr'' Belediyesi I]KOME sekreıeryalığını yapan birim tarafındanyiirütülecektir.
Şeklinde düzeııleııınesine i ile karar

CUnür,"."Fr!:|,---$aO lJl,c
(Katılmadü)

F'ı:n İşl. I)ai. Bşk,'l'em.[,llş.Pl.ve Hukuk Müş. 'tcnı.
Sis.Dai. tJşk.'l'e nı.

,n,$t.,
\lSt] \ferkez KKar, (icl lşt,I)ai,I}şk l' BE

3. IJlg.Md.Tem--- ,))^,J

t'}1 c
( Kaıtlnladı )'I'('I)[) 'fcnı.

til,c
Bckir AYAN
Dı ıN4i 

,ü,

l]ahtiyaı DIJMAN
ll Jan, K, iığı -l'cın.


