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FEDERASYONA BAĞLI ODALARA 
10 NOLU GENELGE 

 
 

Karayolu Taşıma Yönetmeliği’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 11.05.2021 
tarihli ve 31481 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. 

 
Buna göre Karayoluyla Taşıma Yönetmeliği’nin; 
 
1. 11 inci maddesine eklenen 3 üncü fıkra ile Bakanlığın, salgın, olağanüstü hal, 

gerginlik, buhran, kriz dönemleri ile afet ve acil durumlarında; bu Yönetmelik kapsamında 
öngörülen uyarma, geçici durdurma ve iptal gibi müeyyideler ile taşıt yaşları, sözleşmeli taşıt 
oranları, yetki belgesi almanın diğer özel/genel şartları veya belirlenmiş sürelerin, 
azaltılmasına, arttırılmasına veya durdurulmasına ilişkin geçici düzenlemeleryapabileceği, 

 
2. 14 üncü maddesinin yedinci fıkrasının sonuna eklenen cümle ile D4 yetki 

belgesiyle servis taşımacılığı faaliyeti gösteren firmaların yolcu toplama noktalarının yetki 
belgesi eki taşıt belgesinde kayıtlı her bir taşıt için her bir il içinde 3’ten fazla olmama 
şartının, öğrenci taşımacılığı faaliyeti yürütecekler içinuygulanmayacağı, 
 

3. 14 üncü maddesinin 8 inci fıkrası (d) bendinde yapılan değişiklik ile sadece 
kamyonetlerle taşımacılık yapmak üzere K3 yetki belgesi almak için başvuran gerçek ve 
tüzel kişilerden, en az 1 birim taşıt dışında asgari kapasite ile en az birer adet orta düzey 
yönetici türü mesleki yeterlilik belgesine sahip olmaları veya bu nitelikleri haiz kişiyi istihdam 
etmeleri şartının aranmayacağı ve bunların yetki belgesi ücretlerinde %75 indirim 
uygulanacağı, 
 

4. 41 inci maddesinin 15 inci fıkrasına eklenen cümle ile servis taşımaları yapmak 
üzere yetki belgesi alan D4 yetki belgesi sahipleri için 24 üncü maddenin birinci fıkrasının (ç) 
bendinin (4) numaralı alt bendinde öngörülen il kısıtlamasına bakılmayacağı ve yetki belgesi 
eki taşıt belgelerine ilave edilebilecek taşıt sayısı sınırı 20 olarak uygulanacağı, 
 

5.Geçici 1 inci maddesine eklenen 7 nci fıkra ile 15/11/2019tarihinden önce adlarına 
D2 yetki belgesi düzenlenen ve servis taşımacılığı faaliyeti yürüten gerçek veya tüzel 
kişilerin, D4 yetki belgesi alarak faaliyetlerine devam etmek istemeleri halinde, bu fıkranın 
yürürlüğe girdiği tarihten önce D2 yetki belgesi eki taşıt belgesine ilave edilmek suretiyle 
faaliyette bulunulan azami özmal taşıt sayısı kadar taşıtın, söz konusu gerçek veya tüzel 
kişiler adına servis taşımacılığı faaliyetinde bulunmak üzeredüzenlenen/düzenlenecek D4 
yetki belgesi eki taşıt belgesine ilave edilmesine müsaadeedileceği, 
düzenlemelerigetirilmiştir. 

 
Yönetmelik değişikliği ekte yer almakta olup, Yönetmelik değişikliğinin incelenerek 

bilgi edinilmesini ve esnafımıza bilgi verilmesi hususunda gereğini rica ederiz.  
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 Yönetmeliğe ulaşmak için tıklayınız. 
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