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GENELGE 

(2013/KDGM- 06 / GENEL) 

 

(1) Karayolu Taşıma Yönetmeliği (KTY)’nde 23/10/2012 tarihinde yapılan değişiklikle, söz 

konusu Yönetmeliğin 25 inci maddesinin birinci fıkrasına eklenen (ç) bendi ile yeniden 

düzenlenen özmal-sözleşmeli taşıt oranı kullanım kurallarına bağlı olarak; 

a) Yeni özmal - sözleşmeli taşıt kullanım kurallarına yetki belgesi sahiplerinin uyum 

sağlayabilmelerine imkan vermek üzere 30/4/2013 tarihine kadar süre verilmesi, 

b) Yeni özmal – sözleşmeli taşıt kullanım kurallarına uymayan sözleşmeli taşıtı bulunan yetki 

belgesi sahiplerinin 31/01/2013 tarihine kadar yeni sözleşmeli taşıt ilave taleplerinin 

karşılanması, bu tarihten sonra ise karşılanmaması, 

c) 30/04/2013 tarihine kadar durumunu yönetmelikte belirtilen özmal – sözleşmeli taşıt 

kullanım kuralarına uygun hale getirmeyen yetki belgesi sahiplerinin taşıt belgelerinde kayıtlı 

tüm sözleşmeli taşıtların resen düşümlerinin yapılması, 

ç) Resen düşüm işlemi yapılan taşıtların yeniden sözleşmeli olarak kayıt ettirilmek istenmesi 

halinde, düşüm tarihinden sonra düzenlenmiş taşıt kira sözleşmesi istenilmesi, 

 

 (2) KTY’de 23/10/2012 tarihinde yapılan değişiklikle, söz konusu Yönetmeliğin 56 ncı 

maddesinin birinci ve ikinci fıkralarının (ğ) bentlerinde yapılan değişikliğe bağlı olarak; 

a) B1 ve D1 yetki belgesi sahiplerinin yeni hat sayılarına uyum sağlayabilmelerine imkan 

vermek üzere 30/06/2013 tarihine kadar süre verilmesi, 

b) Ġzin verilen hat sayısının üzerinde hattı bulunan yetki belgesi sahiplerinin bu süre zarfında 

yeni hat taleplerinin karşılanmaması, 

c) Bu tarihe kadar durumunu yönetmelikte belirtilen hat sayılarına uygun hale getirmeyen 

yetki belgesi sahiplerinin tüm hatlarının iptal edilmesi, 

 

 (3) Bakanlığımızca yapılan inceleme ve değerlendirme sonucunda, mevcut yetki belgeli 

firmalar içerisinde K1 yetki belgesi sahibi firmaların çok yüksek bir orana sahip olmaları ve 

sadece yurtiçi taşımacılık faaliyetinde bulunmaları yanında bu alanla ilgili kapsamlı 

düzenlemelerin göreceli olarak yeni olması hususları da gözetilerek, ağırlıklı olarak yurtiçi 

parsiyel taşımacılık faaliyeti yapan M2, M3 ve N2 yetki belgesi sahiplerinin K1 yetki belgesi 

sahipleri ile akdedeceği bir ortak taşıma sözleşmesine istinaden birbirleriyle ortak taşıma 

yapabilmelerine imkân tanımak üzere 31.12.2012 tarihine kadar verilen sürenin 31.12.2013 

tarihine kadar uzatılması, 
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655 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 2 nci, 7 nci, 28 inci ve 34 üncü maddeleri  ile 

4925 sayılı Karayolu Taşıma Kanununun 5 inci ve Karayolu Taşıma Yönetmeliğinin 10 uncu  

ve 83 üncü maddeleri çerçevesinde olmak üzere ve bunların Bakanlığımıza vermiş olduğu 

yetkiye istinaden uygun görülmüştür. 

Bilgilerini ve gereğinin buna göre ifasını rica ederim. 

 

 

 

 

                        Binali YILDIRIM

                        Bakan 

 

 

 

 

DAĞITIM: 

Bakanlık Bölge Müdürlükleri 

TOBB 

Ġlgili sektör kuruluşları 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

 


