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YÖNETMELİK

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından:

KARAYOLU TAŞIMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK
YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 8/1/2018 tar�hl� ve 30295 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Karayolu Taşıma Yönetmel�ğ�n�n
11 �nc� maddes�ne aşağıdak� fıkra eklenm�şt�r.

“(3) Bakanlık, salgın, olağanüstü hal, gerg�nl�k, buhran, kr�z dönemler� �le afet ve ac�l durumlarında; bu
Yönetmel�k kapsamında öngörülen uyarma, geç�c� durdurma ve �ptal g�b� müeyy�deler �le taşıt yaşları, sözleşmel� taşıt
oranları, yetk� belges� almanın d�ğer özel/genel şartları veya bel�rlenm�ş süreler�n, azaltılmasına, arttırılmasına veya
durdurulmasına �l�şk�n geç�c� düzenlemeler yapab�l�r.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmel�ğ�n 14 üncü maddes�n�n;
a) Dördüncü fıkrasının (ç) bend�n�n (7) numaralı alt bend�n�n sonuna aşağıdak� cümle eklenm�şt�r.

“Ancak, bu fıkra kapsamında öğrenc� taşımacılığı faal�yet� yürütecekler �ç�n, yolcu toplama noktası sayısında sınır
uygulanmaz.”

b) Beş�nc� fıkrasına aşağıdak� bent eklenm�şt�r.
“d) Sadece �nternet üzer�nden faal�yet göstermek üzere F1 veya F2 yetk� belges� talep eden gerçek veya tüzel

k�ş�ler �ç�n, bu fıkranın (a) ve (b) bentler�nde bel�rlenen sözleşme yapılab�lecek f�rma sayısına �l�şk�n sınır
uygulanmaz. Ancak, bu şek�lde faal�yet gösterecekler �ç�n yetk� belges� ücret�, talep ed�len yetk� belges� �ç�n
bel�rlenm�ş güncel ücret�n 10 katı olarak uygulanır.”

c) Sek�z�nc� fıkrasının (d) bend�nde yer alan “K2” �bares�nden sonra gelmek üzere “veya K3” �bares�
eklenm�şt�r.

ç) Onuncu fıkrasının (a) bend�n�n sonuna aşağıdak� cümle eklenm�şt�r.
“Ancak, elektron�k ortamda t�caret (e-t�caret) yapanlara veya bunlara h�zmet veren taşıma �şler� organ�zatörü yetk�
belges�ne sah�p olan f�rmalara, b�r sözleşmeye bağlı olarak h�zmet vermek üzere M1 yetk� belges� talep eden gerçek
veya tüzel k�ş�lerden, 1 b�r�m taşıt dışında asgar� kapas�te şartı, bu bend�n (2) ve (3) numaralı alt bentler� gereğ�nce
sağlanması gereken alan şartları �le 40 ıncı madden�n 34 üncü fıkrasıyla bel�rlenen meslek� yeterl�l�k şartı aranmaz ve
bu şek�lde faal�yet gösterecekler �ç�n yetk� belges� ücret�nde %50 �nd�r�m uygulanır. Bu bent kapsamında muaf�yetl� ve
�nd�r�ml� olarak yetk� belges� alanların, sözleşme yaptıkları f�rmalar har�c�ndek� b�r f�rmaya h�zmet vermeler� hal�nde,
yetk� belges� sah�b�ne 20 uyarma ver�l�r.”

d) On�k�nc� fıkrasının (a) bend�n�n sonuna aşağıdak� cümle eklenm�şt�r.
“Ancak, e-t�caret yapanlara veya bunlara h�zmet veren taşıma �şler� organ�zatörü yetk� belges�ne sah�p olan f�rmalara,
b�r sözleşmeye bağlı olarak sadece 1 adet motos�klet veya moped c�ns� taşıtla h�zmet vermek üzere P1 yetk� belges�
talep eden gerçek k�ş�lerden, 1 b�r�m taşıt dışında asgar� kapas�te şartı, bu bend�n (2), (3) ve (4) numaralı alt bentler�
gereğ�nce sağlanması gereken alan ve dağıtıcı eleman şartları �le 40 ıncı madden�n 34 üncü fıkrasıyla bel�rlenen
meslek� yeterl�l�k şartı aranmaz ve bu şek�lde faal�yet gösterecekler �ç�n yetk� belges� ücret�nde %85 �nd�r�m uygulanır.
Bu bent kapsamında muaf�yetl� ve �nd�r�ml� olarak yetk� belges� alanların, sözleşme yaptıkları f�rmalar har�c�ndek� b�r
f�rmaya h�zmet vermeler� hal�nde, yetk� belges� sah�b�ne 20 uyarma ver�l�r.”

e) Aynı maddeye aşağıdak� fıkra eklenm�şt�r.
“(23) Yetk� belges� ek� taşıt belgeler�ne �lave ed�len özmal elektr�kl� taşıtların adet, koltuk veya azam� yüklü

ağırlıkları, yetk� belgeler� �ç�n bu maddeyle bel�rlenen asgar� kapas�te hesabında % 25 fazla olarak değerlend�r�l�r.
Ancak, bu fıkraya göre yapılan değerlend�rmede varsa v�rgülden sonrak� değerler d�kkate alınmaz.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmel�ğ�n 23 üncü maddes�n�n �k�nc� fıkrasına aşağıdak� bent eklenm�ş ve üçüncü
fıkrasının (ç) bend�nde yer alan “Yetk� belges�n�n �lk” �bares� “20 nc� madde �le bu madden�n b�r�nc� ve �k�nc� fıkrası
kapsamında düzenlenm�ş yetk� belges�n�n” olarak değ�şt�r�lm�şt�r.

“ç) (a) veya (b) bend�n�n uygulanması net�ces�nde, b�r tüzel k�ş�l�k adına aynı türden b�rden fazla yetk�
belges�n�n düzenlenmes�n�n gerekmes� hal�nde; söz konusu tüzel k�ş�l�ğe b�r yetk� belges�n�n düzenleneb�lmes� �ç�n
seç�m �mkanı ver�l�r. Düzenlenmes� talep ed�lmeyen yetk� belges�nde kayıtlı taşıtların, bu bende göre düzenlenecek
olan yetk� belges�ne �laves�n�n talep ed�lmes� hal�nde 5 �nc� fıkra uygulanır.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmel�ğ�n 24 üncü maddes�n�n;
a) B�r�nc� fıkrasının (d) bend�ne aşağıdak� alt bent eklenm�şt�r.
“3) K2 yetk� belges� �ç�n sağlanması gereken asgar� kapas�te hesabında, f�nansal k�ralama sözleşmes� veya

uzun sürel� k�ralama sözleşmes� yoluyla tem�n ed�len taşıtlar da d�kkate alınır.”
b) B�r�nc� fıkrasının (f) bend�n�n (1) numaralı alt bend�nde yer alan “�k� tekerlekl� motorlu araçlar da” �bares�

“motos�klet veya moped c�ns� taşıtlar da” olarak, aynı bend�n (3) numaralı alt bend�nde yer alan “�k� tekerlekl�
motorlu” �bares� “motos�klet ve moped c�ns�” olarak değ�şt�r�lm�şt�r.



c) B�r�nc� fıkrasının (ğ) bend�n�n (1) numaralı alt bend�nde yer alan “�k� tekerlekl� motorlu araçlar da” �bares�
“motos�klet veya moped c�ns� taşıtlar da” olarak değ�şt�r�lm�şt�r.

ç) Aynı maddeye aşağıdak� fıkra eklenm�şt�r.
“(4) Yetk� belges� ek� taşıt belgeler�ne elektr�kl� taşıtlar da �lave ed�leb�l�r. Yetk� belges� ek� taşıt belges�ne

�lave ed�lecek otomob�l c�ns� elektr�kl� taşıtlar �ç�n bu Yönetmel�kle bel�rlenen motor s�l�nd�r hacm� şartı aranmaz.
Ancak, yetk� belges� ek� taşıt belges�ne �lave ed�lecek otomob�l c�ns� taşıtların motor gücünün 70kW ve üzer�nde
olması şarttır.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmel�ğ�n 25 �nc� maddes�ne aşağıdak� fıkra eklenm�şt�r.
“(7) Yetk� belges� ek� taşıt belgeler�ne �lave ed�len elektr�kl� taşıtlar �ç�n, bu madden�n b�r�nc� fıkrasıyla

bel�rlenen sözleşmel� taşıt kullanım �mkanı aynı c�ns taşıtlar �ç�n %50 artırımlı olarak uygulanır.”
MADDE 6 – Aynı Yönetmel�ğ�n 30 uncu maddes�n�n �k�nc� fıkrasının (d) bend� aşağıdak� şek�lde

değ�şt�r�lm�şt�r.
“d) Taşıma �şler� organ�zatörü yetk� belges� sah�pler�, taşımasını üstlend�kler� kargoyu, merkez ve/veya şube/

şubeler ve/veya kargo tasn�f ve aktarma merkezler� arasında taşıttırırken, başka f�rmalar adına düzenlenen K1 yetk�
belges� ek� taşıt belges�nde kayıtlı bulunan taşıtları,”

MADDE 7 – Aynı Yönetmel�ğ�n 34 üncü maddes�n�n b�r�nc� fıkrasının son cümles�nde yer alan “bu yetk�
belges� sah�pler�nden” �bares�nden sonra gelmek üzere “ve kamu kurum ve kuruluşlarının t�car� olmayan taşıma
h�zmetler�nde kullanılan taşıtları süren kamu personel�nden” �bares� eklenm�şt�r.

MADDE 8 – Aynı Yönetmel�ğ�n 36 ncı maddes�ne aşağıdak� fıkra eklenm�şt�r.
“(11) Yetk� belges� sah�pler�n�n gerçekleşt�recekler� seferlerde, taşıdıkları yolcuya/yolculara e-b�let düzenlem�ş

olmaları hal�nde, bu f�rmaların e-b�letl� yolcular �ç�n e-yolcu l�stes� düzenlemeler�, e-yolcu l�steler�nde �k�nc� fıkrada
bel�rt�len b�lg�ler�n bulunması �le e-yolcu l�steler�n�n taşıtta bulundurulması zorunludur. Bu fıkraya uymayan yetk�
belges� sah�pler�ne 5 uyarma ver�l�r.”

MADDE 9 – Aynı Yönetmel�ğ�n 41 �nc� maddes�n�n;
a) İk�nc� fıkrasında yer alan “sah�pler�ne 20 uyarma ver�l�r.” �bares� “sah�pler� hakkında 14 üncü madden�n

b�r�nc� fıkrasının (ç) bend� uygulanır.” olarak değ�şt�r�lm�şt�r.
b) Onbeş�nc� fıkrasının sonuna aşağıdak� cümle eklenm�şt�r.

“Bu fıkra kapsamında faal�yet gösteren D4 yetk� belges� sah�pler� �ç�n 24 üncü madden�n b�r�nc� fıkrasının (ç)
bend�n�n (4) numaralı alt bend�nde öngörülen �l kısıtlamasına bakılmaz ve yetk� belges� ek� taşıt belgeler�ne �lave
ed�leb�lecek taşıt sayısı sınırı 20 olarak uygulanır.”

c) Onaltıncı fıkrası aşağıdak� şek�lde değ�şt�r�lm�şt�r.
“(16) Haval�manından şeh�r merkez�ne, başka b�r şeh�r veya ters� yönde tar�fel� yolcu taşımacılığı yapacak

gerçek veya tüzel k�ş�ler�n;
a) Adlarına B1 veya D1 yetk� belges� düzenlenm�ş olması,
b) Haval�manı �şlet�c�s� �le yer tahs�s sözleşmes� �mzalamış olmaları,
c) Haval�manı �le term�naller har�c�ndek� kalkış yer�/noktası, ara duraklar, �nd�rme/b�nd�rme cepler� ve varış

yer�/noktası �ç�n, büyükşeh�rlerde UKOME’den, büyükşeh�r olmayan yerlerde �l traf�k kom�syonlarından �z�n
alınması,

zorunludur. Bu fıkraya göre faal�yet gösterecek olanların, ayakta yolcu taşınmaması şartıyla 36 ncı madden�n
b�r�nc� ve �k�nc� fıkraları har�ç d�ğer fıkralarında bel�rlenm�ş yükümlülükler aranmaz. Ayrıca, bu fıkra kapsamında
faal�yet gösteren yetk� belges� sah�pler� �ç�n 57 nc� madden�n onüçüncü fıkrasında düzenlenen b�ld�r�m süres� 30
dak�ka olarak uygulanır. Bu fıkranın (a) bend�ne aykırı hareket edenlere, Kanunun 26 ncı maddes�n�n b�r�nc� fıkrasının
(a) bend�nde bel�rt�len m�ktarda �dar� para cezası uygulanır. Bu fıkrada bel�rt�len yetk� belges� sah�pler� har�c�nde,
haval�manından veya haval�manına gerçekleşt�r�lecek yolcu taşıma faal�yetler�ne �l�şk�n usul ve esaslar Bakanlıkça
ayrıca düzenlen�r.”

ç) Aynı maddeye aşağıdak� fıkra eklenm�şt�r.
“(17) Büyükşeh�r beled�ye sınırları �çer�s�ndek� �k� nokta arasında bu Yönetmel�ğe göre tar�fel� yolcu

taşımacılığı faal�yet� yürütüleb�lmes� �ç�n, �lg�l� UKOME’n�n kararının bulunması ve alınacak kararda faal�yet
göster�lecek noktalar �le faal�yet gösterecek gerçek veya tüzel k�ş�ler�n bel�rt�lm�ş olması şarttır.”

MADDE 10 – Aynı Yönetmel�ğ�n 73 üncü maddes�ne aşağıdak� fıkra eklenm�şt�r.
“(8) Bu Yönetmel�k kapsamında e-Devlet üzer�nden yapılacak ve ücret tahakkuk edecek her b�r �şlemden;
a) 20.000 TL’ye kadar olan �şlemde %5,
b) 20.000 TL �le 50.000 TL arasındak� �şlemde %4,
c) 50.000 TL �le 100.000 TL arasındak� �şlemde %3,
ç) 100.000 TL �le 200.000 TL arasındak� �şlemde %2,
d) 200.000 TL üzer�ndek� �şlemde %1,
�nd�r�m uygulanır. Bu fıkrada düzenlenen alt ücret sınırları aralığa dah�l ed�l�r.”
MADDE 11 – Aynı Yönetmel�ğ�n geç�c� 1 �nc� maddes�ne aşağıdak� fıkra eklenm�şt�r.



“(7) 15/11/2019 tar�h�nden önce adlarına D2 yetk� belges� düzenlenen ve serv�s taşımacılığı faal�yet� yürüten
gerçek veya tüzel k�ş�ler�n, D4 yetk� belges� alarak faal�yetler�ne devam etmek �stemeler� hal�nde, bu fıkranın
yürürlüğe g�rd�ğ� tar�hten önce D2 yetk� belges� ek� taşıt belges�ne �lave ed�lmek suret�yle faal�yette bulunulan azam�
özmal taşıt sayısı kadar taşıtın, söz konusu gerçek veya tüzel k�ş�ler adına serv�s taşımacılığı faal�yet�nde bulunmak
üzere düzenlenen/düzenlenecek D4 yetk� belges� ek� taşıt belges�ne �lave ed�lmes�ne müsaade ed�l�r.”

MADDE 12 – Aynı Yönetmel�ğ�n geç�c� 2 nc� maddes�n�n b�r�nc� fıkrasının  (c) bend�nde yer alan
“31/12/2020” �bares� “1/1/2024” olarak değ�şt�r�lm�ş ve aynı maddeye aşağıdak� fıkralar eklenm�şt�r.

“(4) 24 üncü madden�n b�r�nc� fıkrasının (b) bend�n�n (2) numaralı alt bend� �le aynı fıkranın (ç) bend�n�n (2)
numaralı alt bend�nde bel�rt�len 25 koltuk şartı 1/1/2022 tar�h�ne kadar 18 koltuk olarak uygulanır.

(5) 25 �nc� madden�n b�r�nc� fıkrasının (e) bend�n�n (2) numaralı alt bend�nde bel�rt�len M2 yetk� belges� ek�
taşıt belges�ne �lave ed�leb�lecek sözleşmel� taşıt sayısının özmal taşıt sayısının 5 katını geçemeyeceğ�ne �l�şk�n şartlar,
1/1/2023 tar�h�ne kadar 10 kat olarak uygulanır.”

MADDE 13 – Aynı Yönetmel�ğ�n Ek-1’�nde yer alan Ücret Tablosundak� A1, B1, B2, D1 ve D2 s�mgeler�n�n
bulunduğu satırlar aşağıdak� şek�lde değ�şt�r�lm�şt�r.

“BELGE TANIMI/AÇIKLAMASI                                  SİMGESİ       ÜCRETİ [TL]
Yurt�ç� yapacaklara ver�l�r.                                                           A1                    16.547
T�car� ve tar�fel� olarak yapacaklara ver�l�r.                                   B1                   201.175
T�car� ve tar�fes�z yapacaklara ver�l�r.                                           B2                   100.580
T�car� ve tar�fel� olarak yapacaklara ver�l�r.                                   D1                   120.707
T�car� ve tar�fes�z olarak yapacaklara ver�l�r.                                 D2                   60.347”
MADDE 14 – Bu Yönetmel�ğ�n 10 uncu maddes� 1/6/2021 tar�h�nde, d�ğer maddeler� yayımı tar�h�nde

yürürlüğe g�rer.
MADDE 15 – Bu Yönetmel�k hükümler�n� Ulaştırma ve Altyapı Bakanı yürütür.
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