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SĐRKÜLER         Đstanbul, 24.12.2009 
Sayı: 2009/171        Ref: 4/171 
 
 
Konu: 
(K) TÜRÜ YETK Đ BELGESĐ ALINMA ZORUNLULU ĞU OLAN T ĐCARĐ ARAÇLAR 
31.12.2009 TARĐHĐNDEN SONRA KĐRALAMA YOLUYLA ED ĐNĐLEMEYECEKT ĐR  

11 Haziran 2009 tarihli 27255 sayılı resmi gazetede yayımlanan Ulaştırma Bakanlığı 
“Karayolu Taşıma Yönetmeliği” nin Geçici 3. Maddesi’nde yer alan “yetki belgesi” alma 
şartına ilişkin hükümler 31 Aralık 2009 tarihinde yürürlüğe girecektir. Buna göre, ticari 
amaçla; kamyonetlerle yapılan il içi veya şehir içi eşya taşımaları ve ticari amaçla olmamak 
ve sadece kendi esas iştigal konusu ile ilgili olmak kaydıyla; kamyonetlerle yapılan eşya 
taşımaları için yetki belgesi alma zorunluluğu getirilmiştir.  

Đlgili maddenin yürürlüğe girmesiyle birlikte (31.12.2009 tarihinden sonra), K türü yetki 
belgesine sahip ticari amaçla eşya taşımacılığı yapan veya kullandıkları hafif ticari araçlarla 
kendi işini ve kendi malını dağıtmakta olan şirketler, artık ilgili işlerini yapmak için 
kullandıkları ticari araçları, K türü yetki belgesine kiralık araç işlenememesi nedeniyle 
kiralama yoluyla edinemeyeceklerdir.  
 
K1 ve K2 yetki belgesi sahipleri, yalnız kendi adına kayıt ve tescil edilmiş taşıtları ta şıt 
belgelerine kaydettirerek kullanabileceklerdir. L1 yetki belgesine sahip olanlar ise 
ilaveten sözleşmeli olarak edindikleri ta şıtları da taşıt belgelerine kaydettirerek 
kullanabileceklerdir.  
 
Aksi şekilde kullanılan kiralık araçlara her bir ihlal için 2.000 TL idari para cezası 
kesilecektir. Đdari para cezalarını uygulamaya, Ulaştırma Bakanı’nın yetkilendirdiği Bakanlık 
personeli, trafik polisi ve zabıtası, trafik polisinin görev alanı dışında kalan yerlerde rütbeli 
jandarma personeli, sınır kapılarında görev yapan gümrük muhafaza ve gümrük muayene 
memurları ile bunların amirleri, terminallerde görevli belediye zabıtası yetkili kılınmıştır. 

Konuyla ilgili yasal düzenlemeler aşağıda belirtilmiştir. 

“GEÇĐCĐ MADDE 3 – (1) Ticari amaçla; kamyonetlerle yapılan il içi veya şehir içi 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.  
(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…” 
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Aynı yönetmeliğin “Yetki Belgesi Türleri”nin tanımlandığı 6. maddesinde şu tanımlamalar 
yapılmıştır; 
 
“K türü yetki belgesi: Yurtiçi eşya taşımacılığı yapacak gerçek ve tüzel kişilere verilir. 
Taşımanın şekline göre aşağıdaki türlere ayrılır:  
a) K1 yetki belgesi: Ticari amaçla eşya taşımacılığı yapacaklara, 
b) K2 yetki belgesi: Sadece kendi esas iştigal konusu ile ilgili eşya taşımacılığı yapacak ve 
ticari maksatla taşımacılık yapmayacaklara,  
c) K3 yetki belgesi: Ticari amaçla ev ve büro eşyası taşımacılığı yapacaklara, 
verilir.  
 
L türü yetki belgesi: Ticari amaçla lojistik işletmeciliği yapacak gerçek ve tüzel kişilere 
verilir. Faaliyetin şekline göre aşağıdaki türlere ayrılır: 
a) L1 yetki belgesi: Yurtiçi lojistik işletmeciliği yapacaklara, 
b) L2 yetki belgesi: Uluslararası ve yurtiçi lojistik işletmeciliği yapacaklara,  
verilir.”  
 
Konuyla ilgili olarak yönetmeliğin “Taşıtların Özmal veya Sözleşmeli Olarak Kullanılması” 
ile ilgili 25. maddesinde ise yetki belgelerinin niteliklerine ilişkin bazı düzenlemeler 
yapılmıştır. Buna göre;  
 
“MADDE 25 – (1) 24 üncü maddedeki şartlara uygun olmak kaydıyla, taşımalarda 
kullanılacak taşıtların özmal veya sözleşmeli olarak kullanılmasına ili şkin kurallar aşağıdaki 
şekilde belirlenmiştir.  
 

“a) Yolcu taşımalarında; 
       … 

 b) Eşya ve kargo taşımalarında; 
 1) C1, C3, K ve P türü yetki belgesi sahipleri yalnız özmal taşıtları,  
 2) C2, L2 ve M3 yetki belgesi sahipleri özmal taşıtları ile sahibi oldukları özmal taşıt 
sayısını geçmemek üzere ticari olarak kayıt ve tescil edilmiş sözleşmeli taşıtları,  
 3) L1 yetki belgesi sahipleri özmal taşıtları ile sahibi oldukları özmal taşıt sayısının 50 
katını geçmemek üzere ticari olarak kayıt ve tescil edilmiş sözleşmeli taşıtları,  
 4) M1, M2 ve N türü yetki belgesi sahipleri özmal taşıtları ile sahibi oldukları özmal 
taşıt sayısının 10 katını geçmemek üzere ticari olarak kayıt ve tescil edilmiş sözleşmeli 
taşıtları,  
taşıt belgelerine kaydettirerek kullanabilirler…”  
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Yukarıda yer verilen yasal mevzuatın iptali hakkında araç kiralama sektöründe faaliyet 
gösteren birçok şirket yargı yoluna başvurmuş olup davalar görüşülmeye devam etmektedir.  
 
 
        DENGE DENETĐM YEM ĐNLĐ  
           MALĐ MÜŞAVĐRLĐK A.Ş.  


