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GENELGE
(2009/KUGM – 24 /YOLCU)

İlgi: 7/4/2009 tarihli ve 2009/KUGM-10/YOLCU Numaralı Genelge,
Bilindiği gibi, tren istasyonları ile yerleşim merkezleri arasındaki yolcu taşımacılığının
kolaylaştırılması ve bu taşımaların serbest rekabet ortamında daha seri, hızlı, güvenli,
ekonomik ve kuralları önceden belirlenmiş demiryolu ve karayolunun birlikte kullanıldığı
bütüncül bir sistem içerisinde gerçekleştirilmesini teminen ilgi”de kayıtlı Genelge
yayımlanmıştır.
Karayolu Taşıma Yönetmeliğinin günün gelişen şartlarına ve uygulama sonuçlarına göre
yeniden hazırlanarak 11/6/2009 tarihli ve 27255 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanması
üzerine, gerek demiryolunu kullanan yolcular gerekse karayolu ile taşımacılık yapmak üzere
yetkilendirilmiş taşımacılar açısından tren istasyonları ile yerleşim merkezleri arasında
karayoluyla yapılan taşınmaların da yenilenen sözkonusu Yönetmelik dikkate alınarak
yeniden düzenlenmesine ihtiyaç hâsıl olmuştur.
Bu çerçevede, demiryolu + karayolu şeklinde yapılacak kombine yolcu taşıma faaliyetleri;
4925 sayılı Karayolu Taşıma Kanunu, Karayolu Taşıma Yönetmeliği ve ilgili diğer mevzuat
çerçevesinde değerlendirilmiştir.
Yapılan değerlendirmede; tren istasyonları ile yerleşim yerleri arasında yapılacak
demiryolu+karayolu kombine yolcu taşımalarının aşağıda belirlenen esaslar çerçevesinde
yapılması, 3348 sayılı Ulaştırma Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun 2, 10
ve 35 inci maddeleri ile 4925 sayılı Karayolu Taşıma Kanununun 5 inci ve Karayolu Taşıma
Yönetmeliğinin 10 uncu ve 83 üncü maddeleri çerçevesinde olmak üzere ve bunların
Bakanlığımıza vermiş olduğu yetkiye istinaden uygun görülmüştür.
(1) YerleĢim Yerleri Arasında Tren + Otobüsle Yapılacak Tarifeli Kombine Yolcu
TaĢımalarının;
a) Ġl sınırları içerisindeki karayolu kısmı: Tren istasyonları ile aynı il sınırları içinde
kalan yerleşim yerleri veya bu yerler ile tren istasyonları arasında, belirli bir zaman ve
ücret tarifesine göre, tespit edilmiş bir hat ve güzergâhta otobüsle yapılacak il içi
tarifeli yolcu taşımaları Y veya D4 yetki belgesine sahip taşımacılar tarafından yapılır.
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b) ġehirlerarasındaki karayolu kısmı: Tren istasyonları ile diğer illerde bulunan
yerleşim yerleri veya bu yerler ile tren istasyonları arasında, belirli bir zaman ve ücret
tarifesine göre, tespit edilmiş bir hat ve güzergâhta otobüsle yapılacak şehirlerarası
tarifeli yolcu taşımaları D1 veya B1 yetki belgesine sahip taşımacılar tarafından
yapılır.
c) Uluslararasındaki karayolu kısmı: Tren istasyonları ile ülkemiz sınırları dışındaki
yerleşim yerleri veya bu yerler ile tren istasyonları arasında, belirli bir zaman ve ücret
tarifesine göre, tespit edilmiş bir hat ve güzergâhta otobüsle yapılacak uluslararası
tarifeli yolcu taşımaları sadece B1 yetki belgesine sahip taşımacılar tarafından yapılır.
(2) YerleĢim Yerleri Arasında Tren + Otobüsle Yapılacak Tarifesiz Kombine Yolcu
TaĢımaları:
Belirli bir zaman tarifesine uymaksızın, tren kalkış veya varış saatlerine göre, aynı taşıtla,
aynı yolcu grubunun herhangi bir yerleşim yerinden alınarak tren istasyonlarına götürülmesi
veya demiryolu ile gelen grup yolcuların tren istasyonlarından alınarak herhangi bir yerleşim
yerine karayoluyla taşınması şeklinde gerçekleştirilecek tarifesiz grup yolcu taşımalarının
karayolu kısmı, yurtiçinde taşıma mesafesine bakılmaksızın D2 veya B2, uluslararası alanda
ise sadece B2 yetki belgesine sahip taşımacılar tarafından yapılır. Bu kapsamdaki yolcu
taşımaları aşağıdaki şartlarda gerçekleştirilir:
a) Demiryolu ile gelen veya gidecek olan yolcuların otobüsle taşınması esnasında, bu
yolcuların Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü
(bundan böyle kısaca TCDD olarak yazılacaktır)’nün biletine sahip olmaları yeterlidir.
b) TCDD ile yapılan taşıma sözleşmesinin bir sureti araçta bulundurulur.
c) Söz konusu taşıma eğer TCDD’nin kendisine ait D2 veya B2 yetki belgesinde kayıtlı
araçlar ile gerçekleştirilir ise; herhangi bir taşıma sözleşmesi yapılması gerekmez.
Yolcuların TCDD biletine sahip olması yeterlidir.
ç) 1618 Sayılı Seyahat Acentaları ve Seyahat Acentaları Birliği Kanunu kapsamında
münhasıran yetkilendirilen seyahat acenteleri tarafından yapılan seyahat
organizasyonlarında; tren istasyonları ile konaklama yapılacak tesise veya programın
sonlanacağı yere veya bu tesis ve yerlerden tren istasyonlarına otobüsle taşınacak tren
yolcuları da D2 veya B2 yetki belgesi sahipleri tarafından taşınır. Bu kapsamda
yapılacak taşımalarda D2 veya B2 yetki belgesi sahipleri 1618 Sayılı Kanun ile
yetkilendirilmiş bir acente ile sözleşme yaparlar. Her taşıma için ayrı bir sözleşme
yapılabileceği gibi en çok üç aylık olmak üzere sezonluk sözleşme de yapılabilir. Bu
şekilde yapılacak tarifesiz grup yolcu taşımalarında D2 veya B2 yetki belgesi
sahiplerinin TCDD ile ayrıca sözleşme yapması ve Bakanlıktan bu taşıma için ayrıca
izin alması gerekmez.
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d) D2 veya B2 yetki belgesi ile yapılacak olan tren istasyonu ile yerleşim yerleri
arasındaki tarifesiz grup yolcu taşımalarında bu Genelge’de yer almayan diğer
hususlar; D2 veya B2 yetki belgeleriyle ilgili Bakanlık genelgelerine tabidir.
(3) YerleĢim Yerleri Arasında Tren + Otomobille Yapılacak Kombine Yolcu TaĢımaları:
Tren istasyonları ile yerleşim yerleri arasında tren + otomobille yapılacak kombine yolcu
taşımalarının karayolu kısmı, 86/10553 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı kapsamında verilen
tahditli plakalı şehiriçi ticari taksiler ile Karayolu Taşıma Yönetmeliği kapsamında verilen A1
yetki belgesine sahip taşımacılar tarafından yapılır. Söz konusu yolcu taşımalarında bu
Genelge’de yer almayan hususlar A1 yetki belgesiyle ilgili Bakanlık genelgelerine tabidir.
(4) Ortak ve Diğer Hükümler:
a) (1) inci maddede belirtilen faaliyetleri yapmak isteyenlerin TCDD ile bu konuda bir
sözleşme yapmaları ve Bakanlıktan izin almaları, (2) nci maddenin a), b), c) ve d)
bentlerinde belirtilen faaliyetleri yapmak isteyenlerin ise TCDD ile bu konuda bir
sözleşme yapmaları şarttır.
b) (1) inci maddede belirtilen taşımalarda kullanılan otobüslerin karoseri üzerinde yetki
belgesi (B1, B2, D1, D2, D4 veya Y) sahibinin adı, unvanı veya logosu yazılı
olacaktır. Ayrıca, yetki belgesi sahipleri isterlerse; bu taşıtlarının karoseri üzerine,
TCDD’nin adı veya logosunu da yazabilirler.
c) Bu genelge kapsamında otobüsle/otomobille taşınan yolcuların tamamının aynı
zamanda trenle gelen/giden yolcu olması şarttır.
ç) (1) inci ve (2) nci maddelerde belirtilen faaliyetlerde kullanılacak otobüsler 8 yaşından
büyük olamaz.
d) (1) inci (2) nci ve (3) üncü maddelerde belirtilen yolcu taşımalarında kullanılacak
taşıtlar için, TCDD’nin ilgili tren istasyonu alanında/civarında bu işe elverişli bir
alan/yer tahsisi yapması şarttır.
e) Bakanlık, gerektiğinde; bu Genelgenin (1) inci maddesi kapsamındaki yolcu taşımaları
için bir taban ve/veya tavan ücret tarifesi belirleyebilir.
f) Karayolu taşımacısının şehir içinde kullanacağı güzergâhlar, taşımacının en uygun
yoldan tren istasyonuna girişini sağlayacak şekilde ilgili belediyeler tarafından
düzenlenir.
(5) BaĢvuru ve Ġzin Prosedürü:
a) Gerçek veya tüzel kişiler tarafından bu Genelgenin (1) inci maddesi kapsamında
gerçekleştirilecek karayolu taşımaları için Bakanlığa yapılacak başvurularda; TCDD
ile yapılan sözleşmeler başvuruya eklenir. Bu sözleşmelerde ücret ve zaman tarifeleri
ile hat ve güzergâhlar yer almalıdır.
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b) a) bendine göre yapılan başvurular Bakanlıkça değerlendirilir. Uygun görülen
başvurular için Bakanlıkça karayolu taşımacısına tren + otobüsle tarifeli yolcu
taşımacılığı yapma izni verilir.
(6) Yürürlükten Kaldırılan Genelge:
İlgi’de kayıtlı genelge yürürlükten kaldırılmıştır.
Bilgilerini ve gereğinin buna göre ifasını rica ederim.

Binali YILDIRIM
Bakan

DAĞITIM:
İçişleri Bakanlığı(Em.Gn.Md.lüğü ve Jn.Gn.Kom.lığı)
İlgili Valilikler
TCDD
Ulaştırma Bakanlığı Bölge Müdürlükleri

