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GENELGE 

(2010/KUGM- 15 /YOLCU) 

 

09.03.2010 tarihli ve 27516 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan TBMM Kararı uyarınca, Anayasa 

Değişikliğine İlişkin Halkoylamasının 12.09.2010 Pazar günü yapılmasına karar verilmiştir. Bu 

tarih aynı zamanda, 8 Eylül 2010 Çarşamba günü öğleden sonra başlayacak olan Ramazan 

Bayramının bitimine rastlamaktadır. Mevzuata göre vatandaşlarımız oylarını sadece kayıtlı 

oldukları seçmen sandık listelerinin bulunduğu yerlerde kullanabilmektedirler. Bu nedenle çok 

sayıda vatandaşımızın tatil öncesi ve sonrası kullanma ihtimali yüksek olan birkaç günlük idari 

izinleriyle birlikte 3-13 Eylül 2010 tarihleri arasındaki 10 günlük sürede yolcu hareketlerinin 

oldukça fazla olacağı beklenmektedir. 

 

Ayrıca, Kurban Bayramının da 15 Kasım 2010 Pazartesi günü öğleden sonra başlayıp, 19 Kasım 

Cuma günü bitecek olması nedeniyle hafta başı ve hafta sonu resmi tatil günleri de dikkate 

alındığında 12-22 Kasım tarihleri arasında yaklaşık 9 günlük bir tatil süresi geçirilecektir. Bu süre 

zarfında da yolcu potansiyelinin önemli ölçüde artması beklenmektedir. 

 

Her iki Bayramda da çok sayıda vatandaşımızın anılan tarihlerde şehirlerarası seyahat edebileceği, 

ancak bu talebin mevcut tarifeli yolcu taşımacılığı otobüs kapasitesi ile karşılanmasının zor olacağı 

değerlendirilmektedir.  

 

Bu itibarla; Bayram tatilleri ve Halkoylaması öncesi ve sonrasında sunulacak karayolu ulaştırma 

hizmetlerinde herhangi bir aksamaya meydan verilmemesi ve vatandaşların oy verme hakkını 

kullanırken ulaşım sorunu yaşamaması için 3-13 Eylül 2010 ve 12-22 Kasım 2010 tarihleri arasında 

olmak üzere [B1] ve  [D1] yetki belgesi sahibi firmaların: 

 

i. Düzenli yolcu taşımacılığı hat listesinde bulunan taşıma hatlarının dışına çıkmamaları, 

ii. Ücret tarifelerine uymaları, 

iii. Bu konuda bir taşıma sözleşmesi yapmaları ve bu sözleşmeyi seyahat esnasında taşıtta 

bulundurmaları, 

 

kaydıyla; zaman tarifesine bağlı olmaksızın [B2] ve [D2] yetki belgesi sahiplerinin taşıt 

belgelerinde kayıtlı 25 ve üzeri koltuk kapasitesine sahip araçlarını kullanabilmeleri, Karayolu 

Taşıma Kanunun 5 inci ve Karayolu Taşıma Yönetmeliğinin 10 uncu maddeleri çerçevesinde 

geçici/süreli bir tedbir olarak uygun görülmüştür.  

 

Bilgilerini ve gereğinin buna göre ifasını rica ederim. 
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