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DAĞITIM YERLERİNE
 

Karayolu Taşıma Yönetmelğinin (KTY) 14 üncü maddesinin dördüncü fıkrasının (ç)
 uygulamadabendinin 7 nci alt bendi çerçevesinde düzenlenecek D4 yetki belgeleriyle ilgili

yeknesaklığın sağlanmasını teminen;
a) Anılan alt bend kapsamında öngörülen 3 noktanın (yolcu toplama/indirme

noktalarının), faaliyeti yürütecek firma unvanı ile faaliyet geçerlilik süresi belirtilmek
suretiyle, UKOME veya il/ilçe trafik komisyonlarından alınan kararla belirlenmesi,

b) Bir yetki belgesi sahibinin birden fazla taşıtı olsa dahi sadece 3 yolcu toplama
ve/veya indirme noktası için taşıma faaliyetine izin verilmesi ve firma tarafından belirtilen
noktaların Bakanlığımız U-Net Otomasyon sistemine girişinin yapılması,

c) Bahse konu yetki belgelerinin D4(S) olarak düzenlenmesi ve taşıt kartlarında "Bu
taşıtla sadece servis taşımacılığı faaliyeti yürütülebilir." ibaresinin yer alması,

ç) Adlarına D4(S) yetki belgesi düzenlenecek firmaların, beyan edecekleri yolcu
toplama/indirme noktalarının Bakanlığımız U-Net Otomasyon sistemine işlenmesi
suretiyle, düzenlenecek olan taşıt kartlarına bahse konu noktaların yazılması,

d) İzin verilmeyen bir noktadan yolcu toplayan veya yolcu alan D4(S) yetki belgesi
sahiplerine, KTY'nin 40 ncı maddesinin otuzikinci fıkrasına göre işlem tesis edilmesi,

e) Mülga 2016/KDGM-20 numaralı Genelge kapsamında düzenlenmiş ve halen geçerli
bulunan D4(S) yetki belgeleriyle ilgili olarak, söz konusu yetki belgesi sahiplerinin anılan
Genelge kapsamında bir noktadan bir noktaya faaliyetlerine izin verilmesi, ancak bahse konu
yetki belgesi sahiplerinin, anılan Yönetmelik hükmü çerçevesinde faaliyet göstermek
istemeleri halinde, yukarıda öngörülen usul ve esaslara uymaları suretiyle faaliyet
göstermelerine izin verilmesi, 

hususunda bilgilerinizi ve gereğini arz/rica ederim.
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