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Konu : Yeni Tescil Edilen Taşıtlar 

    D4 Yetki Belgesi 

 

FEDERASYONA BAĞLI ODALARA 

01 NOLU GENELGE 

 

Ġlgi : (a) Karayolu Düzenleme Genel Müdürlüğünün 02.01.2019 tarihli ve 27671623-249- E.139   

              sayılı yazısı 

               (b) Karayolu Düzenleme Genel Müdürlüğünün 03.01.2019 tarihli ve 27671623-249-E. 330  

              sayılı yazısı. 

 

 Karayolu Taşıma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 31.12.2018 tarih ve 30642 

sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.  

 

Değişiklik kapsamında Bakanlık Bölge Müdürlüklerine ve Federasyonumuza gönderilen ilgi (a) ve (b) de 

kayıtlı yazılarda; 

 

 “Söz konusu Yönetmelik ile Karayolu Taşıma Yönetmeliği’nin 40 ıncı maddesinin 15 inci fıkrası, “Araç 

tescilinin yapıldığı tarihten itibaren 5 iş gününü aşmayan ve taşıma yapılmayan taşıtlar hariç olmak üzere, taşıt 

belgesine kaydedilmeyen taşıtlar, bu Yönetmelik kapsamındaki faaliyetlerde kullanılamaz. Bu fıkraya aykırı 

hareket edenlere Kanunun 26 ncı maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde belirtilen miktarda idari para cezası 

uygulanır” şeklinde değiştirildiği,  

 

Değişiklik kapsamında, ilgi (a)’da kayıtlı yazı ile taşıt tescilinin yapıldığı tarihten itibaren 5 iş günü 

boyunca ticari amaçla taşıma yapılmamak suretiyle kullanılan taşıtlara, bu süre içerisinde 4925 sayılı 

Karayolu Taşıma Kanununun 26 ncı maddesinin birinci fıkranın (a) bendi çerçevesinde idari para cezası 

düzenlenmemesi gerektiği,  

 

 Yine aynı yönetmelik değişikliği ile Karayolu Taşıma Yönetmeliğinin 7 nci maddesinin 1 nci fıkrası, “Bu 

Yönetmeliğe göre düzenlenecek D4 yetki belgeleri; bu Yönetmeliğin getirdiği sorumluluk, yükümlülük ve yetki 

belgesi alma zorunluluğu dikkate alınarak Bakanlığın, seyahatin başladığı ve seyahatin bittiği illerde taşınacak 

yolcu bakımından arz/talep dengesi ile kullanılacak güzergâh ve kalkış/varış noktaları ile o ildeki mevcut diğer 

taşımacıların trafik bakımından taşıma düzenini etkilemeyeceğine dair alacağı karara istinaden düzenlenir. Bu 

maddenin uygulanmasına ilişkin hususlar Bakanlıkça düzenlenir.” şeklinde değiştirildiği,  

 

Bu kapsamda “D4 yetki belgesine ilişkin taleplerde; kullanılacak taşıma hatları ve taşıma güzergâhları ile 

taşıt belgesine kaydedilecek taşıtların sayısı, koltuk kapasiteleri ile arz/talep dengesi ve taşıma düzeni açısından 

sakınca olup olmadığına ilişkin; il içi taşımalarda talep sahibinin merkezi adresinin bulunduğu ilin, yüz 

kilometreye kadar şehirlerarası taşımalarda ise, taşıma yapılacak olan ilgili illerde bulunan, Valilik, Belediye, 

Muhtarlık, Ticaret/Sanayi ve Esnaf Odaları nezdinde inceleme yapılması suretiyle gerekli değerlendirmenin 

yapılması ve bunun neticesinde ilgili taleplerin karşılanması gereği,  bildirilmektedir.  

 

 Bilgi edinilmesini ve esnafımıza duyurulması hususunda gereğini önemle rica ederiz. 
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