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: Karayoluyla Yolcu Taşımacılığı Alanında Uygulanacak
Taban/Tavan Ücret Tarifesi Hk.

oDALARA 2o20l7o sAYıLı GE]tELGE

Bilindiği üzere, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından hazırlanan "Karayoluyla yolcu
TaŞımacılığı Alanında Uygulanacak Taban/Tavan Ücret Tarifesi Hakkında TebIiğ, ile "Karayolu
Yolcu TaŞımacılığında Kullanılan Terminallere İlişkin Tavan Ücret Tarifeleri Hakkında Teblij, ı +
Mayıs 2020 tarihli v e 31 1 27 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Karavol vla yolcu Tası acılığı Alanında uvoulanacak Taban/Iavan Üc Tarifesi
Hak ında Teb liĞ qe

o Bu Tebliğin, karayoluyla tarifeli yolcu taşımacılığı faaliyeti yapmaya yetkili olan Bi ve Dl yetki
belgesi sahibi iŞletmecileri kapsadığı ve bu tebliğin B1 ve D1 yetki belgesi sahipleri tarafından karayoluyla
YaPılan tarifeli yolcu taşımalarında kilometre esasına göre 31/7 /2O20larihine kadar uygutanacağı,

ı Bu tebliğ ile belirlenen tavan ücret tarifesine katma Değer vergisinin (kDv) dahil olduğu, yetki
belgesi sahiplerinin; taban ücret olarak Karayolu Taşıma Yönetmeliğinin 56 ncı maddesine göre
"Görülmüştür" şerhi verilen ücret tarifelerindeki ücretleri, tavan ücret olarak ise Ek-l'de yer alan tavan
ücret tarifesi ndeki ücretleri uygulayacağı,

o Taban ücret olarak uygulanacak tarifenin bu tebliğ ile belirlenmiş tavan ücretin üzerinde olması
halinde tavan ücret tarifesinin uygulanacağı,

. karayolu Taşıma yönetmeliğinin 56 ncı maddesi çerçevesinde, çocuklarve engelliler için yapılan
zorunlu indirimlerin ise ayrıca uygulanacağı, belirtilmiştir.

Bununla birlikte, Karayolu Yolcu Taşımacılığında Kullanılan Terminallere İlişkin Tavan
ücret Tarifeleri Hakkın da Tebliğ oereğince de:

ı Bu Tebliğin, karayolu yolcu taşımacılığı alanında terminal işletmeciliği yapmaya yetkili olan T1

ve T2 yetki belgesi sahibi işletmecileri kapsadığı,

. Bu Tebliğ ile, Ek-2'de yer alan tavan ücret tarifelerinin 31/7/2o2o tarihine kadar uygulanacağı
ve tavan ücret tarifelerine Katma Değer Vergisinin (KDV) d6hil olduğu,

o Ek-2'de yer alan tavan ücret tarifelerinin; en son yapılan nüfus sayımına göre terminalin

bulunduğu ilin nüfusu ile bulunduğu ilçenin il merkezine olan uzaklığı da esas alınarak uygulanacağı,

Buna göre, terminal işletmecilerinin; İl nüfusu 1 O0.000 ve altında olan yerlerde tavan ücret|erinin %4O'ını,

İl nüfusu 100.001-1 50.0OO arasında olan yerlerde tavan ücretlerinin %45'ini, İl nüfusu 1 50.001-300.000
arasında olan yerlerde tavan ücretlerinin o/o5o'sini, İü nüfusu 300.001-500.000 arasında olan yerlerde

tavan ücretlerinin %55'ini, iI nüfusu 5O0.0O1-1 .OO0.0OO arasında olan yerlerde tavan ücretlerinin %60'ını,

İl nüfusu 1 .oO0.0O 1-2.0O0.00O arasında olan yerlerde tavan ücretlerinin %65'ini, İl nüfusu 2.0O0.0O1-

4.0O0.00O arasında oIan yerlerde tavan ücretlerinin 9675'ini, İl nüfusu 4.0O0.001 -7.000.000 arasında olan

yerlerde tavan ücretlerinin %85'ini, il nüfusu 7.0O0.0O'] -10.000.000 araslnda olan yerlerde tavan

ücretlerinin %95'ini, il nüfusu 10.000.001 ve üzeri olan yerlerde tavan ücretlerinin %1 00'ünü, aşmamak

kaydıyla kendi ücret tarifelerini belirleyeceğ ini, Ancak terminalin bulunduğu ilçenin İl merkezine olan

uzaklığının büyü§ehir olan illerde 50 kilometreden fazla, diğer ilterde ise merkez ilçenin dışında olması

halinde; belirlenen ücret tarifeleri aynca%25 ilave indirim yapılarak uygulanacağı,
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' Yukarldaki oranlar esas alınarak belirlenecek ücret tarifelerinin, uygulanmakta olan ücret
tarifelerinin üzerinde olması halinde işletmecilerin, daha alt seviyedeki mevcut ücret tarifelerini
uygulayacağı,

. UYguladlkları Ücret tarifeleri, bu Tebliğ ile getirilen tavan ücret tarifelerinden yükek olan
termina| iŞletmecilerinin, bu Tebliğin yayımından itibaren Bakan|ığa başvurarak en geç 1 hafta içerisinde
her türlü iŞ ve iŞlemlerini tamamlayarak bu Tebliğe uygun ücret tarifelerini alıp uygulamalan gerektiği,

o Terminal iŞletmecilerinin, bu ücret tarifelerini, herkesin kolayca görebileceği şekilde terminal ve
otopark girişlerine asmak suretiyle ilan edeceği, belirtilmiştir.

Bilgilerinizi ve esnaf ve sanatkarlarımıza duyurulması hususunda gereğini rica ederiz.
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EKLER:
1. Karayoluyla Yolcu Taşımacılığı Alanında Uygulanacak Taban-Tavan Ücret Tarifesi Hakkında

Tebliğ (1 sayfa)
2. Karayolu Yolcu Taşımacılığında Kullanılan Terminallere İlişkin Tavan Ücret Tarifeleri Hakkında

Tebliğ (1 sayfa)

DAĞllM:
- Antalya Otobüsçüler Esnaf ve Sanatkarlar Odası

- Akeki Esnaf ve Sanatkarlar Şoförler Odası

- Alanya Minibüsçüler Otobüsçüler ve Servis Araçları İşletmeleri Esnaf Odası

- Demre Esnaf Sanatkadar Şoförler ve Nakliyeciler Odası

- ElmaIı Ulaştırma Hizmetleri Esnaf Odası

- Finike Ulaştırma Hizmetleri Esnaf Odası

- Gazipaş Ulaştırma Hizmetleri Esnaf Odası

- Gündoğmuş Esnaf ve Sanatkarlar Odası

- Kaş Ulaştırma Hizmetleri Esnaf Odası

- Kemer Ulaştırma Hizmetleri Esnaf Odası

- Korkuteli Şoförler ve Nakliyeciler Esnaf Odası

- Kumluca Ulaştırma Hizmetleri Esnaf Odası

- Manavgat Şoförler Nakliyeciler Otomobilciler Minibüsçüler ve Otobüsçüler Esnaf Odası

- Serik Ulaşhrma Hizmetleri Esnaf Odası



EK-l
KARAYOLUYLA YURTiÇi YOLCU TAŞIMACILIĞINDA

UYGULANACAK

TAvAN ücnşr rıninısi

NOT: Çanakkale Boğazı geçişli hatlarda tablodaki ücretlero gcçiş ücreti eklenerek
uygulama yapılacakıır.
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Tİ]r.,nr, ,.,", ,.rifelerinin hesaplanmasında bir tam §ayıdan sonra gelen 0,5'in altındaki kesirıer bir tam sayrya. üstündekiler ise bir ü5t tam saYrya tamamlanlr

z_Tabloda belirtilen koltuk sayıtarı yolculara ait koltuklar olup; şoför ve yardımcl personele ait ko|tuklar bu sayılara dahil değildır,

3_uzunluğu 12 metfe ve ü2eri olan ardçlaç koltuk sayılarına bakılmakslzln 46 ve üzeri koltuklu kabul edilir,

4_Park a|anlnl bir saatten az ku|lanarak yolcu bindirme - |ndirme için peronlara giden otobüs|erden sadece terminal ÇıklŞ ücreti ahnlr, aynca park ücreti ahnmaz'

s_a"kan|,6. sunulacak tarifeler, "Not" kısmı konu|makızın bu tabloya uygun şekilde haıırlanarak yetkililerce imzalanlr,

Gsadecelolcu indirmek için terminale giren taş*lara ilişkin terminal giriş_çıkış ücreti allnmaz.

Açl(tAMAYErKi BELGESiTüRü


