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İlgi:

Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Karayolu Düzenleme Genel Müdürlüğü’nün
22.12.2016 tarih ve 2016/KDGM-20 sayılı genelgesi

İlgi genelgede, iş yeri ile ikamet yeri birbirinden farklı ilde bulunan vatandaşların mağdur
olmamaları ve zamanında işyerinde/okulda olmalarının sağlanması amacıyla;
1-Bir il ile komşu illeri arasında sadece personel servisi veya okul servisi taşımacılığı yapmak
üzere, Karayolu Taşıma Yönetmeliğinde D4 yetki belgesi için istenen şartların sağlanması halinde,
öğrenci taşımaları için Okul Servis Araçları Hizmet Yönetmeliği, personel taşımaları için ise Kamu
Kurum ve Kuruluşları Personel Servis Hizmet Yönetmeliği hükümleri saklı kalmak koşulu ile D4(S)
rumuzlu karayolu taşıma yetki belgesi verilmesi,
2-D4(S) yetki belgesi eki taşıt belgelerine Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre D4 yetki belgesi
eki taşıt belgelerine kayıt edilmesine müsaade edilen taşıtların yanı sıra tahditli plakalı taşıtların da
öğrenci taşımaları için Okul Servis Araçları Hizmet Yönetmeliği, personel taşımaları için ise Kamu
Kurum ve Kuruluşları Personel Servis Hizmet Yönetmeliği hükümleri saklı kalmak koşulu ile
kaydedilmesi için;
a)Personel servis veya Okul servis taşımasının yapılacağı ilgili illerin, Büyükşehir Belediyesi
olanlar da Ulaşım Koordinasyon Merkezlerinin (UKOME) diğerlerinde ise İl Trafik Komisyonlarının D4
(S) yetki belgeleri eki taşıt belgelerine eklenecek taşıtlar için il ve/veya belediye sınırlarını aşan personel
servis ve/veya okul servis taşıması yapmasında bir sakınca olmadığına dair kararların ibraz edilmesi,
b)Taşıtlara ait Araç Tescil Belgesinde Kullanım Amacı alanında “Okul Servis…” veya “Personel
Servis…” ibarelerinin yer alması,
c)Bu şekilde D4(S) yetki belgesi eki taşıt belgesine eklenen taşıtlar için verilecek taşıt kartlarında;
hangi iller arasında taşıma yapılacağının, öğrenci taşıması mı, personel taşıması mı veya her ikisinin de
yapılıp yapılamayacağı ile mevzuata müsaade edilmiş başka bir taşımanın yapılamayacağının da
belirtilmesi,
Kaydıyla, uygun olduğu bildirilmiştir.
Bilgi edinilmesini ve esnafımıza duyurulmasını önemle arz ederiz.
İlgili genelgeye buradan ulaşabilirsiniz.
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