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SĐRKÜLER         Đstanbul, 05.01.2011 
Sayı: 2011/18         Ref: 4/18 
 
 
Konu: 
KARAYOLU TA ŞIMA YÖNETMEL ĐĞĐNDE DEĞĐŞĐKL ĐK YAPILMASINA DA ĐR 
YAYINLANAN YÖNETMEL ĐK ĐLE (K) TÜRÜ YETK Đ BELGELER ĐNĐN 2011 YILI 
ÜCRETLER ĐNDE DEĞĐŞĐKL ĐK YAPILMI ŞTIR.  
 
31.12.2010 tarihli ve 27802 sayılı Resmi Gazete’de “Karayolu Taşıma Yönetmeliğinde 
Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” yayınlanmıştır.  
 
11/6/2009 tarihli ve 27255 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Karayolu Taşıma 
Yönetmeliğinin 13 üncü maddesinin sekizinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmi ştir.(K1) ve 
(K2) türü yetki belgesi almak isteyen ve sadece kamyonetlerle taşımacılık yapacak olanlara 
bir takım kolaylıklar sağlanmıştır.  
 
Madde 0013: Yetki belgesi almanın veya 
yenilemenin özel şartları 

(8) K türü yetki belgeleri için;  

a. K1 yetki belgesi için başvuran gerçek kişilerin, 
ticari olarak kayıt ve tescil edilmiş eşya taşımaya 
mahsus özmal taşıtlarla en az 25 ton taşıma 
kapasitesine ve 10.000 Türk Lirası sermaye veya 
işletme sermayesine sahip olmaları şarttır.  

b. K1 yetki belgesi için başvuran kooperatifler 
dahil tüzel kişilerin, ticari olarak kayıt ve tescil 
edilmiş eşya taşımaya mahsus özmal taşıtlarla en az 
75 ton taşıma kapasitesine ve 10.000 Türk Lirası 
sermaye veya işletme sermayesine sahip olmaları 
şarttır.  

c. K2 yetki belgesi için başvuranların, ticari veya 
hususi olarak kayıt ve tescil edilmiş en az 1 adet eşya 
taşımaya mahsus özmal taşıta sahip olmaları şarttır.  

ç. K3 yetki belgesi için başvuranların, ticari olarak 
kayıt ve tescil edilmiş eşya taşımaya mahsus özmal 
taşıtlarla en az 30 ton taşıma kapasitesine ve 5.000 
Türk Lirası sermaye veya işletme sermayesine sahip 
olmaları şarttır. 

Madde 0013: Yetki belgesi almanın veya 
yenilemenin özel şartları 
 
8) K türü yetki belgeleri için;  
 
a) K1 yetki belgesi için başvuran gerçek kişilerin, 
ticari olarak kayıt ve tescil edilmiş eşya taşımaya 
mahsus özmal taşıtlarla en az 25 ton taşıma 
kapasitesine ve 10.000 Türk Lirası sermaye veya 
işletme sermayesine sahip olmaları şarttır. Sadece 
kamyonetlerle iliçi ve/veya şehiriçi taşımacılık 
yapmak üzere başvuran gerçek kişilerden asgari 
kapasite ve sermaye şartı aranmaz ve bunların 
yetki belgesi ücretlerinde % 75 indirim uygulanır. 
Bu şekilde yetki belgesi alanlar, yetki belgesi eki 
taşıt belgesine toplam yüklü ağırlı ğı 3500 
kilogram’dan fazla olan ve eşya taşımak için imal 
edilmiş taşıt/taşıtları kaydettirerek yurt içi 
faaliyette bulunmak istemeleri halinde; K1 yetki 
belgesi için bu Yönetmelikte gerçek kişiler için 
öngörülen asgari kapasite ve sermaye şartlarını 
sağlarlar ve geçerli tam ücret üzerinden % 75 fark 
öderler. 
 
b) K1 yetki belgesi için başvuran kooperatifler dahil 
tüzel kişilerin, ticari olarak kayıt ve tescil edilmiş eşya 
taşımaya mahsus özmal taşıtlarla en az 75 ton taşıma 
kapasitesine ve 10.000 Türk Lirası sermaye veya 
işletme sermayesine sahip olmaları şarttır. Sadece 
kamyonetlerle iliçi ve/veya şehiriçi taşımacılık 
yapmak üzere başvuran tüzel kişilerden  
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 asgari kapasite ve sermaye şartı ile 43 üncü 

maddenin onbeşinci fıkrasının (b) bendinde yer 
alan şart aranmaz ve bunların yetki belgesi 
ücretlerinde % 75 indirim uygulanır. Bu şekilde 
yetki belgesi alanlar, yetki belgesi eki taşıt 
belgesine toplam yüklü ağırlı ğı 3500 kilogram’dan 
fazla olan ve eşya taşımak için imal edilmiş 
taşıt/taşıtları kaydettirerek yurt içi faaliyette 
bulunmak istemeleri halinde; K1 yetki belgesi için 
bu Yönetmelikte tüzel kişiler için öngörülen asgari 
kapasite ve sermaye şartları ile 43 üncü maddenin 
onbeşinci fıkrasının (b) bendinde yer alan şartı 
sağlarlar ve geçerli tam ücret üzerinden % 75 fark 
öderler. 
 
c) K2 yetki belgesi için başvuranların, ticari veya 
hususi olarak kayıt ve tescil edilmiş en az 1 adet eşya 
taşımaya mahsus özmal taşıta sahip olmaları şarttır. 
Sadece kamyonetlerle taşımacılık yapmak üzere 
başvuran ki şilerin yetki belgesi ücretlerinde % 75 
indirim uygulanır. Bu şekilde yetki belgesi alanlar, 
yetki belgesi eki taşıt belgesine toplam yüklü 
ağırlı ğı 3500 kilogram’dan fazla olan ve eşya 
taşımak için imal edilmiş taşıt/taşıtları 
kaydettirmek istemeleri halinde; K2 yetki belgesi 
geçerli tam ücreti üzerinden % 75 fark öderler. 
 
ç) K3 yetki belgesi için başvuranların, ticari olarak 
kayıt ve tescil edilmiş eşya taşımaya mahsus özmal 
taşıtlarla en az 30 ton taşıma kapasitesine ve 5.000 
Türk Lirası sermaye veya işletme sermayesine sahip 
olmaları şarttır.” 

 
Aynı Yönetmeliğin 19 uncu maddesine aşağıdaki ikinci fıkra eklenmiştir. 
 

Madde 0019: Yetki belgelerinin değiştirilmesi  

(1) Yetki belgesi sahipleri, sahip oldukları yetki 
belgesini bir başka yetki belgesiyle değiştirebilirler. 
Buna göre:  

a. Yetki belgesi sahiplerinin, sahip oldukları 
yetki belgesini, ücreti daha fazla olan bir 
yetki belgesi ile değiştirmek istemeleri 
halinde; talep edilen yetki belgesi için bu 
Yönetmelikte öngörülen şartları sağlamaları 
ve her iki yetki belgesinin değişiklik 
tarihindeki geçerli tam ücretleri arasındaki 
ücret farkını ödemeleri kaydıyla yetki 
belgeleri değiştirilir.  

 

Madde 0019: Yetki belgelerinin değiştirilmesi  

(1) Yetki belgesi sahipleri, sahip oldukları yetki 
belgesini bir başka yetki belgesiyle değiştirebilirler. 
Buna göre:  

a. Yetki belgesi sahiplerinin, sahip oldukları 
yetki belgesini, ücreti daha fazla olan bir 
yetki belgesi ile değiştirmek istemeleri 
halinde; talep edilen yetki belgesi için bu 
Yönetmelikte öngörülen şartları sağlamaları 
ve her iki yetki belgesinin değişiklik 
tarihindeki geçerli tam ücretleri arasındaki 
ücret farkını ödemeleri kaydıyla yetki 
belgeleri değiştirilir.  
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b)Yetki belgesi sahiplerinin, sahip oldukları yetki 
belgesini, ücreti daha az olan bir yetki belgesi ile 
değiştirmek istemeleri halinde; talep edilen yetki 
belgesi için bu Yönetmelikte öngörülen şartları 
sağlamaları kaydıyla her iki yetki belgesi 
arasındaki ücret farkının iadesi yapılmaksızın 
yetki belgeleri değiştirilir.  

c)(a) ve (b) bentlerine göre yapılan belge 
değişikliklerinde yeni verilen yetki belgelerinin 
geçerlilik süresinin bitiş tarihi önceki yetki 
belgesinin bitiş tarihi olarak düzenlenir ve varsa 
önceki taşıt belgesine kayıtlı taşıtları için 
düzenlenen taşıt kartlarından ücret alınmaz. 

 

 

b. Yetki belgesi sahiplerinin, sahip oldukları 
yetki belgesini, ücreti daha az olan bir yetki 
belgesi ile değiştirmek istemeleri halinde; 
talep edilen yetki belgesi için bu 
Yönetmelikte öngörülen şartları sağlamaları 
kaydıyla her iki yetki belgesi arasındaki ücret 
farkının iadesi yapılmaksızın yetki belgeleri 
değiştirilir.  

c. (a) ve (b) bentlerine göre yapılan belge 
değişikliklerinde yeni verilen yetki 
belgelerinin geçerlilik süresinin bitiş tarihi 
önceki yetki belgesinin bitiş tarihi olarak 
düzenlenir ve varsa önceki taşıt belgesine 
kayıtlı taşıtları için düzenlenen taşıt 
kartlarından ücret alınmaz. 

(2) Birinci fıkra kapsamında yetki belgesi 
değişikli ğinin yapılabilmesi için değiştirilmek 
istenilen yetki belgesi üzerinde bulunan kalıcı hale 
gelmemiş tüm uyarmaların kaldırılması şarttır.  

 
Aynı Yönetmeliğin 23 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde yer alan “31 inci 
maddenin altıncı fıkrasına göre” ibaresi; “bu Yönetmelik hükümlerine aykırılıktan dolayı” 
şeklinde değiştirilmi ştir. 
 

Madde 0023: Asgari kapasite şartının 
kaybedilmesi ve buna ilişkin kurallar  

(1) Yetki belgesi sahipleri; 
 
b. (a) bendinde belirtilen nedenlerle veya 31 inci 
maddenin altıncı fıkrasına göre yapılan re'sen 
düşümler sonucu, bu Yönetmelikteki asgari 
kapasitenin altına düşülmesi halinde; kapasite altına 
düşüldüğü tarihten itibaren, 90 gün içinde bu 
Yönetmelikte öngörülen asgari kapasiteyi 
tamamlayacak şekilde ilgili mevzuatın gerektirdiği iş 
ve işlemleri sonuçlandırarak yeterli sayıda/kapasitede 
taşıtı, taşıt belgelerine kayıt ettirirler. 

Madde 0023: Asgari kapasite şartının 
kaybedilmesi ve buna ilişkin kurallar  

(1) Yetki belgesi sahipleri; 
 
b. (a) bendinde belirtilen nedenlerle veya bu 
Yönetmelik hükümlerine aykırılıktan dolayı  
yapılan re'sen düşümler sonucu, bu Yönetmelikteki 
asgari kapasitenin altına düşülmesi halinde; kapasite 
altına düşüldüğü tarihten itibaren, 90 gün içinde bu 
Yönetmelikte öngörülen asgari kapasiteyi 
tamamlayacak şekilde ilgili mevzuatın gerektirdiği iş 
ve işlemleri sonuçlandırarak yeterli sayıda/kapasitede 
taşıtı, taşıt belgelerine kayıt ettirirler. 
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Aynı Yönetmeliğin 24 üncü maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmi ştir. 
 
Madde 0024: Taşıtların yaşı, cinsi ve diğer şartlar 
 
(2) Yetki belgesi sahiplerinin, yetki belgeleri eki taşıt 
belgelerine kaydedilecek/kayıtlı taşıtlarının geçerli 
araç muayenesinin bulunması şarttır. 

Madde 0024: Taşıtların yaşı, cinsi ve diğer şartlar 
 
(2) Yetki belgesi sahiplerinin, yetki belgeleri eki taşıt 
belgelerine kaydedilecek/kayıtlı taşıtlarının geçerli 
araç muayenesinin bulunması şarttır. Ancak 
uluslararası taşımacılık faaliyetlerinde kullanılan 
ve yurt dışında bulunması sebebiyle yasal süresi 
içinde muayenesi yapılamayan araçlar, bu 
durumun belgelendirilmesi ve yurda giriş 
tarihinden itibaren 30 gün içerisinde müracaat 
edilmesi halinde yetki belgesi eki taşıt belgesine 
kaydedilebilir.  

 
 

Aynı Yönetmeliğin 36 ncı maddesinin birinci fıkrasının (d) bendi aşağıdaki şekilde 
değiştirilmi ştir. 
 

Madde 0036: Şoförlerde aranacak nitelik ve 
şartlar  

(1) Bu Yönetmelik kapsamındaki faaliyetlerde 
çalışan/çalıştırılan şoförlerin; 
 
d. Bedeni ve psikoteknik açıdan sağlıklı olduklarını 
gösteren bir sağlık raporunu yetkili sağlık 
kuruluşlarından her beş yılda bir almaları, 

Madde 0036: Şoförlerde aranacak nitelik ve 
şartlar  

(1) Bu Yönetmelik kapsamındaki faaliyetlerde 
çalışan/çalıştırılan şoförlerin; 
 
d) Şoförlük mesleği bakımından bedeni ve 
psikoteknik açıdan sağlıklı olduklarını gösteren bir 
sağlık raporunu yetkili sağlık kuruluşlarından her beş 
yılda bir almaları, 

 
Aynı Yönetmeliğin 38 inci maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde ve dördüncü 
fıkrasında geçen “vergi dairesinin adı ve hesap” ibaresi “yetki belgesi numarası ve vergi” 
şeklinde değiştirilmi ştir. 
 
Madde 0038: Yolcu bileti 
 
 (3) Yolcu biletinde, yetki belgesi sahibi taşımacının 
adı/unvanı, adresi, vergi dairesinin adı ve hesap 
numarası ile yolcunun adı, soyadı, kalkış ve varış yeri, 
koltuk numarası, hareket tarihi ve saati, taşıma ücreti, 
biletin seri ve müteselsil sıra numarası ve düzenleme 
tarihinin yer alması zorunludur. 
 
(4) Yetkili acenteler aracılığı ile düzenlenen yolcu 
biletlerinde ise; üçüncü fıkradaki bilgilere ek olarak 
acentenin adı, unvanı, adresi, vergi dairesinin adı ve 
hesap numarasının yer aldığı bilgilerin/kaşenin 
bulunması/basılması zorunludur. 

Madde 0038: Yolcu bileti 
 
“(3) Yolcu biletinde, yetki belgesi sahibi taşımacının 
adı/unvanı, adresi, yetki belgesi numarası ve vergi 
numarası ile yolcunun adı, soyadı, kalkış ve varış yeri, 
koltuk numarası, hareket tarihi ve saati, taşıma ücreti, 
biletin seri ve müteselsil sıra numarası ve düzenleme 
tarihinin yer alması zorunludur.” 
 
(4) Yetkili acenteler aracılığı ile düzenlenen yolcu 
biletlerinde ise; üçüncü fıkradaki bilgilere ek olarak 
acentenin adı, unvanı, adresi, yetki belgesi numarası 
ve vergi numarasının yer aldığı bilgilerin/kaşenin 
bulunması/basılması zorunludur. 
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Aynı Yönetmeliğin 43 üncü maddesinin yirmi ikinci fıkrasında yer alan “dairesi” ibaresi 
“numarası” şeklinde değiştirilmi ştir. 
 
Madde 0043: Yetki belgesi sahiplerinin 
yükümlülükleri 
 
(22) Yetki belgesi sahibi gerçek ve tüzel kişiler; 
unvan, adres, vergi dairesi, ortaklık, hisse devri (halka 
açık sermaye şirketlerinde hamiline yazılı hisse 
devirleri hariç), sermaye miktarı, yönetici, acentelik 
sözleşmeleri ve taşıtlara ilişkin değişiklikleri, 
değişikli ğin meydana geldiği tarihten itibaren 60 gün 
içinde Bakanlığa bildirmekle yükümlüdürler. 

Madde 0043: Yetki belgesi sahiplerinin 
yükümlülükleri 
 
(22) Yetki belgesi sahibi gerçek ve tüzel kişiler; 
unvan, adres, vergi numarası, ortaklık, hisse devri 
(halka açık sermaye şirketlerinde hamiline yazılı hisse 
devirleri hariç), sermaye miktarı, yönetici, acentelik 
sözleşmeleri ve taşıtlara ilişkin değişiklikleri, 
değişikli ğin meydana geldiği tarihten itibaren 60 gün 
içinde Bakanlığa bildirmekle yükümlüdürler. 

 
Aynı Yönetmeliğin 76 ncı maddesinin birinci fıkrasının (n) bendinde yer alan “onbeşinci 
fıkrasının (a), (b) ve (c) bentlerine aykırı hareket edenlere her bent için 3 uyarma;” ibaresi 
yürürlükten kaldırılmıştır. 
 
Madde 0076: Uyarma 
 
n. 43 üncü maddesinin dördüncü, altıncı, dokuzuncu, 
onbirinci, onaltıncı, onyedinci, ondokuzuncu, 
yirmiikinci ve yirmiyedinci fıkralarına aykırı hareket 
edenlere her fıkra için 5 uyarma; beşinci ve onuncu 
fıkralarına aykırı hareket edenlere her fıkra için 2 
uyarma; yedinci, yirminci, yirmibeşinci ve 
yirmialtıncı fıkralarına aykırı hareket edenlere her 
fıkra için 10 uyarma; onbeşinci fıkrasının (a), (b) ve 
(c) bentlerine aykırı hareket edenlere her bent için 
3 uyarma; yirmisekizinci fıkrasına aykırı hareket 
edenlere 3 uyarma, 

Madde 0076: Uyarma 
 
n. 43 üncü maddesinin dördüncü, altıncı, dokuzuncu, 
onbirinci, onaltıncı, onyedinci, ondokuzuncu, 
yirmiikinci ve yirmiyedinci fıkralarına aykırı hareket 
edenlere her fıkra için 5 uyarma; beşinci ve onuncu 
fıkralarına aykırı hareket edenlere her fıkra için 2 
uyarma; yedinci, yirminci, yirmibeşinci ve 
yirmialtıncı fıkralarına aykırı hareket edenlere her 
fıkra için 10 uyarma;   

 
Aynı Yönetmeliğin 77 nci maddesinin yedinci fıkrasının (a) bendinde yer alan “Onbeşinci 
veya onsekizinci fıkralarına” ibaresi “Onsekizinci fıkrasına” şeklinde değiştirilmi ştir. 
 
Madde 0077: Geçici durdurma 

(7) 43 üncü maddenin;  

Onbeşinci veya onsekizinci fıkralarına aykırı hareket 
eden yetki belgesi sahipleri aynı aykırılığı 1 yıl içinde 
3 kez yaparlarsa, 

Madde 0077: Geçici durdurma 

(7) 43 üncü maddenin;  

Onsekizinci fıkrasına aykırı hareket eden yetki 
belgesi sahipleri aynı aykırılığı 1 yıl içinde 3 kez 
yaparlarsa, 
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Aynı Yönetmeliğin 78 inci maddesinin onuncu fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmi ştir. 
   
Madde 0078: Đptal 
 
(10) Đptal işlemleri, iptal işleminin ilgili yetki belgesi 
sahibine bildirim tarihini takip eden otuzuncu günde 
yürürlüğe girer. 

Madde 0078: Đptal 
 
(10) Yetki belgesi sahibinin kendi isteğiyle yapılan 
iptal i şlemi, iptal işleminin yapıldığı tarihte; di ğer 
iptal işlemleri ise iptal işleminin ilgili yetki belgesi 
sahibine bildirim tarihini takip eden otuzuncu günde 
yürürlüğe girer. 

 
Aynı Yönetmeliğin geçici 1 inci maddesinin altıncı fıkrasında yer alan “31/12/2010” ibaresi 
“31/12/2011”şeklinde, sekizinci fıkrasında yer alan “31/12/2010” ibaresi “30/6/2012” 
şeklinde, onuncu fıkrasında yer alan “31/12/2010” ibaresi “31/12/2012” şeklinde 
değiştirilmi ştir. 
 
(6) Bu Yönetmeliğin 32 nci maddesinin üçüncü 
fıkrasında yer alan zorunluluk 31.12.2010 tarihine 
kadar aranmaz.  

6) Bu Yönetmeliğin 32 nci maddesinin üçüncü 
fıkrasında yer alan zorunluluk 31.12.2011 tarihine 
kadar aranmaz. 

(8) Bu Yönetmeliğin 36 ncı maddesinin birinci 
fıkrasının (d) bendinde yer alan şart 31.12.2010 
tarihine kadar aranmaz.  

(8) Bu Yönetmeliğin 36 ncı maddesinin birinci 
fıkrasının (d) bendinde yer alan şart 31.12.2012 
tarihine kadar aranmaz. 

(10) Kargo taşımalarında tarifeli faaliyet zorunluluğu 
31.12.2010 tarihine kadar aranmaz. 

(10) Kargo taşımalarında tarifeli faaliyet zorunluluğu 
31.12.2012 tarihine kadar aranmaz. 

 
Bu tarih değişikliklerine göre;  
 

• “Sebze ve meyve toptancı hal işletmecilerinin eşya terminali işletmeciliği yetki belgesi 
almaları zorunludur.” hükmündeki zorunluluk bu durumda 31.12.2011 tarihine kadar,  

• Bu Yönetmelik kapsamındaki faaliyetlerde çalışan/çalıştırılan şoförlerin; bedeni ve 
psikoteknik açıdan sağlıklı olduklarını gösteren bir sağlık raporunu yetkili sağlık 
kuruluşlarından her beş yılda bir almaları şarttır.” hükmündeki zorunluluk bu durumda 
31.12.2012 tarihine kadar,  

• Kargo taşımalarında tarifeli faaliyet zorunluluğu 31.12.2012 tarihine kadar,  
 
aranılmayacaktır.  
 
Aynı Yönetmeliğin Geçici 3 üncü maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmi ş ve 
ikinci, üçüncü ve dördüncü fıkraları yürürlükten kaldırılmıştır. 
 

 Geçici Madde 0003:  

(1) Ticari amaçla; kamyonetlerle yapılan iliçi veya 
şehiriçi eşya taşımaları için 31.12.2009 tarihine kadar 
yetki belgesi alma şartı aranmaz. Bu durumda olanlar 
için söz konusu tarihe kadar yetki belgesi ücretinde % 
94 oranında indirim uygulanır. (25.12.2009 tarih ve 
27443 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 
Yönetmeliğin 5 inci maddesiyle eklenen cümle.) 
01.01.2010 - 31.12.2010 tarihleri arasında ise % 93  

Geçici Madde 0003:  

 (1) 13 üncü maddenin sekizinci fıkrasının (a), (b) 
ve (c) bentlerinde yer alan yetki belgesi ücretlerindeki 
% 75’lik indirim ve fark oranları 31/12/2011 tarihine 
kadar % 90 olarak uygulanır. 
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oranında indirim uygulanır.  

(2) Ticari amaçla olmamak ve sadece kendi esas 
iştigal konusu ile ilgili olmak kaydıyla; kamyonetlerle 
yapılan eşya taşımaları için 31.12.2009 tarihine kadar 
yetki belgesi alma şartı aranmaz. Bu durumda olanlar 
için söz konusu tarihe kadar yetki belgesi ücretinde % 
94 oranında indirim uygulanır. (25.12.2009 tarih ve 
27443 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 
Yönetmeliğin 5 inci maddesiyle eklenen cümle.) 
01.01.2010 - 31.12.2010 tarihleri arasında ise % 93 
oranında indirim uygulanır.  

(3) Bu maddenin birinci ve ikinci fıkralarına göre 
yetki belgesi alanların/alacak olanların, yetki belgesi 
eki taşıt belgesine toplam yüklü ağırlığı 3,5 tondan 
fazla olan taşıt/taşıtlar kaydedilmez ve bu durumda 
olanlar için bu Yönetmeliğin 13 üncü maddesinde 
belirtilen asgari kapasite ve sermaye şartları, 24 üncü 
maddesinde belirtilen yaş şartı ile 43 üncü maddesinin 
onbeşinci fıkrasında belirtilen orta düzey yönetici 
mesleki yeterlilik belgesine sahip olma veya bu 
belgeye sahip kişileri istihdam etme şartı aranmaz. 
Ancak yetki belgesi alındıktan sonra yetki belgesi eki 
taşıt belgesine toplam yüklü ağırlığı 3,5 tondan fazla 
olan taşıtın/taşıtların kaydedilebilmesi için ödenen 
indirimli yetki belgesi ücreti ile yetki belgesinin 
indirimsiz ve geçerli ücreti arasındaki farkın ödenmesi 
ve bu Yönetmeliğin 13 üncü ve 24 üncü 
maddelerindeki şartlar ile 43 üncü maddesinin 
onbeşinci fıkrasında belirtilen şartın sağlanması şarttır.  

(4) Bu Yönetmeliğin 15 inci maddesinin ikinci 
fıkrasında yer alan 15 günlük süre bu maddede yer 
alan yetki belgeleri için 30.06.2010 tarihine kadar 
uygulanmaz. 

 

 
Yönetmeliğin “Yetki belgesi almanın veya yenilemenin özel şartları” başlıklı 13. maddesinin 
8. fıkrası (K) türü yetki belgeleri  ile ilgilidir.  Yönetmeliğin bu fıkrasında yapılan değişikli ğe 
yukarıda değinilmiştir. Değişiklik sonrası madde metninde yer alan %75’lik indirimin ise 
31.12.2011 tarihine kadar %90 olarak uygulanacağı ise yukarıda yer verilen geçici 3. madde 
değişikli ğinden anlaşılmaktadır.  
 
Yönetmeliğin 1 No.lı ekinde (K) türü yetki belgelerinin 2011 yılında geçerli olacak 
ücretleri (yeniden değerleme oranına göre arttırılmış olarak) aşağıdaki gibi tespit 
edilmiştir.  
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K1 Belgesi Yurtiçi Ticari Eşya Taşımacılığı K1 14.244 
K1 Belgesi Đl Đçi Ticari Eşya Taşımacılı (3.5 Tonun Altındaki 
Araçlar Sadece Đliçi  ve kamyonetler Đçin)   

K1 1.424 

K2 Belgesi Kendi Đştigali ile ilgili Yurtiçi Eşya Taşımacılığı (3.5 
Tonun Üstündeki Araçlar kamyonlar  Đçin)   

K2 7.122 

K2 Belgesi Kendi Đştigali ile ilgili Đliçi Eşya Taşımacılığı (3.5 
Tonun Altındaki Araçlar kamyonetler Đçin )   

K2 712 

K3 Belgesi Yurtiçi Ticari Ev/Büro Eşyası Taşımacılığı K3 7.122 
  
 
Yönetmelik 1 Ocak 2011 günü yürürlüğe girmiştir.  
 
Saygılarımızla,  
 
        DENGE DENETĐM YEM ĐNLĐ  
           MALĐ MÜŞAVĐRLĐK A.Ş.  
 
EK:  
Karayolu Taşıma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 
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31 Aralık 2010 CUMA Resmî Gazete Sayı : 27802 

YÖNETMELĐK 

Ulaştırma Bakanlığından: 

KARAYOLU TA ŞIMA YÖNETMEL ĐĞĐNDE DEĞĐŞĐKL ĐK  
YAPILMASINA DA ĐR YÖNETMEL ĐK 

 MADDE 1 – 11/6/2009 tarihli ve 27255 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Karayolu Taşıma Yönetmeliğinin 
13 üncü maddesinin sekizinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmi ştir. 
 “(8) K türü yetki belgeleri için;  
 a) K1 yetki belgesi için başvuran gerçek kişilerin, ticari olarak kayıt ve tescil edilmiş eşya taşımaya mahsus 
özmal taşıtlarla en az 25 ton taşıma kapasitesine ve 10.000 Türk Lirası sermaye veya işletme sermayesine sahip 
olmaları şarttır. Sadece kamyonetlerle iliçi ve/veya şehiriçi taşımacılık yapmak üzere başvuran gerçek kişilerden 
asgari kapasite ve sermaye şartı aranmaz ve bunların yetki belgesi ücretlerinde % 75 indirim uygulanır. Bu şekilde 
yetki belgesi alanlar, yetki belgesi eki taşıt belgesine toplam yüklü ağırlığı 3500 kilogram’dan fazla olan ve eşya 
taşımak için imal edilmiş taşıt/taşıtları kaydettirerek yurt içi faaliyette bulunmak istemeleri halinde; K1 yetki belgesi 
için bu Yönetmelikte gerçek kişiler için öngörülen asgari kapasite ve sermaye şartlarını sağlarlar ve geçerli tam ücret 
üzerinden % 75 fark öderler. 
 b) K1 yetki belgesi için başvuran kooperatifler dahil tüzel kişilerin, ticari olarak kayıt ve tescil edilmiş eşya 
taşımaya mahsus özmal taşıtlarla en az 75 ton taşıma kapasitesine ve 10.000 Türk Lirası sermaye veya işletme 
sermayesine sahip olmaları şarttır. Sadece kamyonetlerle iliçi ve/veya şehiriçi taşımacılık yapmak üzere başvuran 
tüzel kişilerden asgari kapasite ve sermaye şartı ile 43 üncü maddenin onbeşinci fıkrasının (b) bendinde yer alan şart 
aranmaz ve bunların yetki belgesi ücretlerinde % 75 indirim uygulanır. Bu şekilde yetki belgesi alanlar, yetki belgesi 
eki taşıt belgesine toplam yüklü ağırlığı 3500 kilogram’dan fazla olan ve eşya taşımak için imal edilmiş taşıt/taşıtları 
kaydettirerek yurt içi faaliyette bulunmak istemeleri halinde; K1 yetki belgesi için bu Yönetmelikte tüzel kişiler için 
öngörülen asgari kapasite ve sermaye şartları ile 43 üncü maddenin onbeşinci fıkrasının (b) bendinde yer alan şartı 
sağlarlar ve geçerli tam ücret üzerinden % 75 fark öderler. 
 c) K2 yetki belgesi için başvuranların, ticari veya hususi olarak kayıt ve tescil edilmiş en az 1 adet eşya 
taşımaya mahsus özmal taşıta sahip olmaları şarttır. Sadece kamyonetlerle taşımacılık yapmak üzere başvuran kişilerin 
yetki belgesi ücretlerinde % 75 indirim uygulanır. Bu şekilde yetki belgesi alanlar, yetki belgesi eki taşıt belgesine 
toplam yüklü ağırlığı 3500 kilogram’dan fazla olan ve eşya taşımak için imal edilmiş taşıt/taşıtları kaydettirmek 
istemeleri halinde; K2 yetki belgesi geçerli tam ücreti üzerinden % 75 fark öderler. 
 ç) K3 yetki belgesi için başvuranların, ticari olarak kayıt ve tescil edilmiş eşya taşımaya mahsus özmal 
taşıtlarla en az 30 ton taşıma kapasitesine ve 5.000 Türk Lirası sermaye veya işletme sermayesine sahip olmaları 
şarttır.” 
 MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 19 uncu maddesine aşağıdaki ikinci fıkra eklenmiştir. 
 “(2) Birinci fıkra kapsamında yetki belgesi değişikli ğinin yapılabilmesi için değiştirilmek istenilen yetki 
belgesi üzerinde bulunan kalıcı hale gelmemiş tüm uyarmaların kaldırılması şarttır.” 
 MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 23 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde yer alan “31 inci 
maddenin altıncı fıkrasına göre” ibaresi; “bu Yönetmelik hükümlerine aykırılıktan dolayı” şeklinde değiştirilmi ştir. 
 MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 24 üncü maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmi ştir. 
 “(2) Yetki belgesi sahiplerinin, yetki belgeleri eki taşıt belgelerine kaydedilecek/kayıtlı taşıtlarının geçerli araç 
muayenesinin bulunması şarttır. Ancak uluslararası taşımacılık faaliyetlerinde kullanılan ve yurt dışında bulunması 
sebebiyle yasal süresi içinde muayenesi yapılamayan araçlar, bu durumun belgelendirilmesi ve yurda giriş tarihinden 
itibaren 30 gün içerisinde müracaat edilmesi halinde yetki belgesi eki taşıt belgesine kaydedilebilir.” 
 MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 36 ncı maddesinin birinci fıkrasının (d) bendi aşağıdaki şekilde 
değiştirilmi ştir. 
 “d) Şoförlük mesleği bakımından bedeni ve psikoteknik açıdan sağlıklı olduklarını gösteren bir sağlık 
raporunu yetkili sağlık kuruluşlarından her beş yılda bir almaları,” 
 MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 38 inci maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde ve dördüncü fıkrasında 
geçen “vergi dairesinin adı ve hesap” ibaresi “yetki belgesi numarası ve vergi” şeklinde değiştirilmi ştir.  
 “(3) Yolcu biletinde, yetki belgesi sahibi taşımacının adı/unvanı, yetki belgesi numarası, adresi, vergi numarası 
ile yolcunun adı, soyadı, kalkış ve varış yeri, koltuk numarası, hareket tarihi ve saati, taşıma ücreti, biletin seri ve 
müteselsil sıra numarası ve düzenleme tarihinin yer alması zorunludur.” 
 MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 43 üncü maddesinin yirmi ikinci fıkrasında yer alan “dairesi” ibaresi 
“numarası” şeklinde değiştirilmi ştir. 
 MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 76 ncı maddesinin birinci fıkrasının (n) bendinde yer alan “onbeşinci 
fıkrasının (a), (b) ve (c) bentlerine aykırı hareket edenlere her bent için 3 uyarma;” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır. 



 

2 

 MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin 77 nci maddesinin yedinci fıkrasının (a) bendinde yer alan “Onbeşinci veya 
onsekizinci fıkralarına” ibaresi “Onsekizinci fıkrasına” şeklinde değiştirilmi ştir. 
 MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğin 78 inci maddesinin onuncu fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmi ştir. 
 “(10) Yetki belgesi sahibinin kendi isteğiyle yapılan iptal işlemi, iptal işleminin yapıldığı tarihte; diğer iptal 
işlemleri ise iptal işleminin ilgili yetki belgesi sahibine bildirim tarihini takip eden otuzuncu günde yürürlüğe girer.” 
 MADDE 11 – Aynı Yönetmeliğin geçici 1 inci maddesinin altıncı fıkrasında yer alan “31/12/2010” ibaresi 
“31/12/2011”şeklinde, sekizinci fıkrasında yer alan “31/12/2010” ibaresi “30/6/2012” şeklinde, onuncu fıkrasında yer 
alan “31/12/2010” ibaresi “31/12/2012” şeklinde değiştirilmi ştir. 
 MADDE 12 – Aynı Yönetmeliğin Geçici 3 üncü maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmi ş ve 
ikinci, üçüncü ve dördüncü fıkraları yürürlükten kaldırılmıştır. 
 “(1) 13 üncü maddenin sekizinci fıkrasının (a), (b) ve (c) bentlerinde yer alan yetki belgesi ücretlerindeki % 
75’lik indirim ve fark oranları 31/12/2011 tarihine kadar % 90 olarak uygulanır.”           
 MADDE 13 – Bu Yönetmelik 1/1/2011 tarihinde yürürlüğe girer. 
 MADDE 14 – Bu Yönetmelik hükümlerini Ulaştırma Bakanı yürütür. 
 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin 
Tarihi Sayısı 

11/6/2009 27255 
Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandı ğı Resmî Gazete'nin 

Tarihi Sayısı 
1 21/8/2009 27326 
2 25/12/2009 27443   

 
 


