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GENELGE
(2009/KUGM-14/GENEL)
Bilindiği üzere 11/6/2009 tarihli ve 27255 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren
Karayolu Taşıma Yönetmeliğinin 80 inci maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca düzenlenme işlemi
tamamlanmış belge ücretlerinin iadesi ve geri ödenmesi mümkün değildir.
Ancak;
1- Bedeli ödenmiş ancak düzenlenme işlemi herhangi bir nedenle tamamlanamamış belge ücretleri,
2- Valiliklerce düzenlenen kısa mesafeli yolcu taşımacılığı yetki belgeleri ve taşıt kartları için fazla
ödenmiş ücretler,
3- Aldıkları uyarmalar için ücrete çevrilme süresinin bitiminden sonra ödenmiş ücretler,
4- Geçiş sürecinin gerektirdiği mevzuat değişiklikleri dolayısıyla K türü yetki belgelerinin indirimli
ücretlerinde meydana gelen değişiklikler nedeniyle oluşan ücret farkları,
ilgililerin talep etmeleri halinde iade edilir.
Ücret iadesinin yapılabilmesi için;
a) Bölge Müdürlükleri veya yetkilendirilmiş odalarca yapılacak iade taleplerinin her başvuru sahibi
için ayrı ayrı yapılması, talep yazılarında; yetki belgesi talep edenin adı/unvanı, istenen belge türü,
yatırılan ücret, iade edilmesi gereken ücret, iade edilecek ücretin yatırılacağı hak sahibi adına
açılmış banka hesap numarası,
b) İade talebinde bulunanın dilekçesi, imza sirküleri örneği ve ücret iadesine esas alınacak banka
dekontu aslı,
c) Vekaleten iade taleplerinde (b) de belirtilenlerin yanı sıra vekaletname örneği,
ç) Ücret iadesine esas alınacak banka dekontunun işlem tarihinin üzerinden 5 yıl geçmemiş olması,
d) Ücret iadesi taleplerinin Bölge Müdürlüklerince doğrudan Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü’ne
gönderilmesi, yetkilendirilmiş odaların taleplerinin ise önce Bakanlığımıza gönderilmesi,
Bakanlığımızca gerekli kontroller yapıldıktan sonra bu taleplerin Döner Sermaye İşletme
Müdürlüğü’ne gönderilmesi,
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3348 Sayılı Ulaştırma Bakanlığı’nın Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun 2, 10 ve 35 inci
maddeleri ile 4925 Sayılı Karayolu Taşıma Kanununun 5 inci ve Karayolu Taşıma Yönetmeliğinin 83
üncü maddesi çerçevesinde olmak üzere ve bunların Bakanlığımıza vermiş olduğu yetkiye istinaden ve
Borçlar Kanunu hükümlerine göre uygun görülmüştür.
Bilgilerini ve gereğinin buna göre ifasını rica ederim.
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