
Yeni Çıkacak olan

Karayolu Taşıma Yönetmeliği'nin 

Avantajları ve Dezavantajları Nelerdir?



10.07.2003 tarih ve 4925 sayılı Karayolu 
Taşıma Kanununa dayanılarak hazırlanan 

Karayolu Taşıma Yönetmeliği değişiyor.
Sektörün değerlendirmesine sunulmak üzere  
taslak yönetmelik yayınlandı. Peki bu haliyle 

Taslak yönetmeliğin avantajları ve 
dezavantajları neler olacak.



Yetki Belgesi sayısı düşürüldü kapsam genişletildi.

Yeki belgesi sayılarının 37 de 13 e düşürülmüş olması ile bir kısım 

yetki belgelerinin tür değişikliği sonrası eskiden yapamadığı 

işleride yapabilecek olmaları avantaj olarak karşımıza çıkıyor. 

Örneğin eskiden yurtiçinde yük/eşya taşımacılığı yapabilmek için 

K1 , Ev ve Büro eşyası taşıyabilmek için K3 gerekiyordu bu 

değişiklik ile birlikte K yetki belgesini alanlar her iki işide

yapabilecek. Aracını her iki iş için de kullanabilecekler.

YETKİ  BELGESİ 
SAYISI DÜŞÜRÜLDÜ,

KAPSAM 
GENİŞLETİLDİ.



C2, M1, N1, N2, P1 ve R1 Yetki Belgelerinin taslak yönetmeliğe 

göre karşılığı yok yani Bu belgelere sahip firmalar faaliyetlerine 

devam edebilmeleri için belgelerini başka bir yetki belgesi ile 

değiştirmeleri gerekiyor. Bu durum firmaları yeni yatırımlar

yapmaya zorluyor.

BAZI YETKİ BELGESİ

SAHİPLERİ BELGELERİNİ

DEĞİŞTİRMEK

ZORUNDA.



Yeni yönetmelikle birlikte bazı yetki belgeleri için istenen asgari 

kapasite şartı değişti bazıları için bu durum avantajlı olurken 

bazıları için yeni araçlar almalarını gerektirecek sonuçlar doğurdu.

Örneğin D2 yetki belgesi alınabilmesi için 75 koltuk kapasitesi

gerekiyordu bu yetki belgesine sahip bir firma yeni yönetmeliğe 

göre koltuk kapasitesini 150 ye çıkarması gerekecek.

K1 yetki belgesi almak isteyen bir tüzel kişiliğin 110 ton asgari

kapasiteye sahip olması gerekiyordu yeni yönetmelik ile bu şart 50 

ton'a inecek.

ASGARİ KAPASİTE

ŞARTI DEĞİŞTİ.



Yetki belgesi ücretlerinde % 50 varan indirime gidildi. Örneğin 

Uluslararası ve Yurtiçi Lojistik İşletmeciliği yapmak için ödenecek 

424.844 TL yni yönetmelik ile 200.000 TL ye düşürüldü.

Yine Yurtiçi Eşya taşımacılığı yapmak için alınan K1 yetki belgesi 

için ödenen 21.235 TL yerine yeni yönetmelikte 10.000 TL 

ödenecek. 

Ancak taşıt kartları için ödenen 98 TL  harç yeni yönetmelikle 500 

TL olacak. Firmalar yetki belgelerini yenilerken taşıt kartı için % 90 

indirim alacaklar.

YETKİ BELGESİ VE 

TAŞIT KARTI ÜCRETLERİ

DEĞİŞTİ.



Taşımacılara, kargoculara, Lojistikçilere, taşıma işleri

organizatörlerine , Nakliyat ambarı işletmecilerine taşımasını 

üstlendikleri eşya için, fatura veya irsaliyelerini Bakanlığın U-ETDS 

sistemine işleme zorunluluğu var ayrıca bu firmalar teslim aldığı 

eşyanın içeriğini cihazlarla (X ray) kontrol edecekler ve verileri 1 ay 

saklayacaklar istendiğinde bakanlığa sunacaklar.

Otobüs ve Otomobille tarifeli veya tarifesiz yolcu taşımacılığı

yapacaklar , taşıtın plakasını ve ATS bilgilerini, taşıtta görevli

personel bilgilerini, yolcu bilgilerini Bakanlığın U-ETDS sistemine 

gireceklerdir.

U-ETDS SİSTEMİ ve 

X-RAY UYGULAMASI 



Yetki Belgesi sahibi Firmalara Yönetmelikte belirtilen bazı

hükümlere uymadıkları gerekçesi ile yazılan uyarma cezalarının 

paraya çevrilmesi için ödenen 98 TL (bir uyarma cezası 

karşılığıdır.) 50 TL ye indirilmiştir.

UYARMA CEZASI

98
50



Yetki Belgesi sahibi firmanın ticaret sicilde meydana gelen 

değişiklik bildirimi olan 60 gün yeni yönetmelikle

birlikte 90 gün'e çıkartılacak.

BİLDİRİM SÜRELERİ



Yetki belgeleri 5 yıllık düzenlenir ve süresi içinde yenilenmesi

gerekir . Yetki belgesi yenilemesi için firmaların ödeyeceği ücret

% 5 ten % 15 e çıkartıldı.

YETKİ BELGESİ

YENİLEME ÜCRETİ 

%5’TEN %15 E 

ÇIKARILDI.

%5
%15
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