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YETKİ BELGELERİ 

İLE İLGİLİ AKLA 

GELEBİLECEK 

HERŞEY  



Yetki belgesi 

almanın veya 

yenilemenin 

genel şartları  



KARAYOLU 

TAŞIMA  

YÖNETMELİĞİ 
MADDE 12  



(1) Yetki belgesi almak veya yenilemek 

için; 

a) Gerçek kişilerin Türkiye Cumhuriyeti 

tabiiyetinde olmaları,  

b) Tüzel kişilerin Türkiye Cumhuriyeti 

kanunlarına göre kurulmuş ve Türk Ticaret 

Siciline tescil edilmiş olmaları,  

c) Yetki belgesi talep eden veya yenilemek 

isteyen; 



1) Gerçek kişilerde sahip ve/veya varsa temsil ve 

ilzama yetkili yöneticilerin, 

2) Anonim şirket statüsündeki tüzel kişiliklerde, 

yönetim kurulu başkan ve üyeleri, genel müdür ve 

temsil ve ilzama yetkili yöneticilerin, 

3) Diğer şirket statüsündeki tüzel kişilerde, tüm 

ortakların ve bu tüzel kişiliği temsil ve ilzama yetkili 

yöneticilerin, 

4) Kooperatiflerde, yönetim kurulu başkanı ve üyeleri 

ile kooperatifi temsil ve ilzama yetkili yöneticilerin, 

kaçakçılık, dolandırıcılık, dolanlı iflas, sahtecilik, 

güveni kötüye kullanma, uyuşturucu ve silah 

kaçakçılığı, kaçak insan taşımacılığı veya ticareti, 

hırsızlık, rüşvet suçları ile 12/4/1991 tarihli ve 3713 sayılı 

Terörle Mücadele Kanununa giren suçlardan dolayı 

hürriyeti bağlayıcı ceza ile hükümlü olmamaları,  

 



ç) Yetki belgesi 

almak veya 

yenilemek 

isteyenlerin;  

 



 1) Vergi sistemine kayıtlı olmaları,  

  2) Merkezi adreslerinin bulunduğu 
yerdeki ticaret odası veya ticaret ve sanayi 
odası veya esnaf ve sanatkarlar odası veya 

ziraat odasından birine kayıtlı olmaları,  
3) Bu Yönetmeliğin 13 üncü maddesinde 

belirtilen özel şartları sağlamaları, 
4) Bu Yönetmeliğin 80 inci maddesinde 

belirtilen yetki belgesi ücretini veya yetki 
belgesi yenileme ücretini ödemiş olmaları,  

şarttır. 

 



(2) Yetki belgesini yenilemek isteyen gerçek ve tüzel kişilerin 

faaliyetleri süresince, karayolu taşımacılık faaliyetlerinin icrası ile 

ilgili olarak; 

a) Ücret ve çalışma şartlarına,  

b) Şoförlerin çalışma ve dinlenme sürelerine, 

c) Araçların ağırlık ve boyutlarına,  

ç) Yol ve araç güvenliğine,  

d) Çevrenin korunmasına,  

ilişkin kurallardan (a), (b) ve (d) bentlerine karşı 1 yıllık süre içinde 5 

kez; (c) ve (ç) bentlerine karşı aynı aracının 1 yıllık süre içinde 3 kez 

kusur işlemesinden dolayı idari para cezasına maruz kalmamış 

olmak sureti ile mesleki saygınlığa sahip olmaları gerekir.           

(3) Türkiye’de taşımacılık faaliyetinde bulunacak yabancılara, 

5/6/2003 tarihli ve 4875 sayılı Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanunu 

hükümleri ile bu Yönetmeliğin belirlediği şartları yerine getirmeleri 

halinde talep ettikleri yetki belgesi verilir. 

 



A türü yetki belgesi:  

Ticari amaçla otomobille 
yolcu taşımacılığı yapacak 

gerçek ve tüzel kişilere 
verilir. Taşımanın şekline 

göre aşağıdaki türlere 
ayrılır 

A1 yetki belgesi:  

Yurtiçi yolcu 
taşımacılığı 
yapacaklara 

a2 yetki belgesi: 
Uluslararası yolcu 

taşımacılığı 
yapacaklara verilir 



 A1 yetki belgesi için başvuranların, 

ticari olarak kayıt ve tescil edilmiş 

en az 4 adet özmal otomobil ile 

20.000 Türk Lirası sermaye veya 

işletme sermayesine,  



A2 yetki belgesi için başvuranların, ticari 

olarak kayıt ve tescil edilmiş en az 5 adet 

özmal otomobil ile 40.000 Türk Lirası 

sermaye veya işletme sermayesine 



c) A1 veya A2 yetki belgesi için başvuranların, bu işe 

elverişli sıcağa ve soğuğa karşı korunmuş, en az 4 

yolcunun/müşterinin rahatça oturabileceği, telefonu, 

tuvaleti bulunan bağımsız bir yere veya kullanım 

hakkına,  

ç) A1 veya A2 yetki belgesi için başvuranların, merkezi 

adresi ve varsa şubelerinde asgari 2 araçlık park 

alanına veya kullanım hakkına,  

 sahip olmaları şarttır.  

DİKKATTTT  !!!!!!!!!!! 

A1 ve A2 yetki belgesi eki 

taşıt belgelerine 8 yaşından 

büyük olmayan ticari 

otomobiller kaydedilir.   

2) A1 yetki belgesi eki taşıt 

belgelerine en fazla 20 adet, A2 

yetki belgesi eki taşıt 

belgelerine en fazla 10 adet 

otomobil kaydedilir.   



B türü yetki belgesi:  

Otobüsle uluslararası ve yurtiçi yolcu 
taşımacılığı yapacak gerçek ve tüzel kişilere 

verilir. Taşımanın şekline göre aşağıdaki 
türlere ayrılır 

 B1 yetki belgesi:  
Tarifeli olarak uluslararası ve 

şehirlerarası ticari yolcu 
taşımacılığı yapacaklara 

B2 yetki belgesi:  

Tarifesiz olarak uluslararası ve 
yurtiçi ticari yolcu taşımacılığı 

yapacaklara 

B3 Yetki belgesi:  
Sadece kendi esas iştigal 
konusu ile ilgili personelini 
taşımak üzere uluslararası 
ve yurtiçi yolcu taşımacılığı 
yapacak ve ticari maksatla 

taşımacılık yapmayacaklara, 



B1 yetki belgesi için başvuranların, ticari 

olarak kayıt ve tescil edilmiş özmal 

otobüslerle toplam 150 adet koltuk 

kapasitesine ve 100.000 Türk Lirası 

sermaye veya işletme sermayesine sahip 

olmaları şarttır. 

DİKKAT!!!!  İYİ ÖĞREN HATTA EZBERLE……. 

B1  yetki belgeleri eki taşıt belgelerine asgari 

kapasitenin dışında kaydedilecek otobüsler 20 

yaşından büyük  olamaz. B1 yetki belgeleri için 

asgari kapasiteyi sağlayacak sayıda özmal otobüsün 

ilk başvuru ve faaliyet süresince 10 yaşından büyük 

olmaması şarttır. 
B1 yetki belgesi eki taşıt belgelerine, şoförü dahil en az 25 

koltuk kapasitesine sahip ticari otobüsler kaydedilir.  

 



B2 yetki belgesi için başvuranların, ticari 

olarak kayıt ve tescil edilmiş özmal 

otobüslerle toplam 90 adet koltuk 

kapasitesine ve 50.000 Türk Lirası sermaye 

veya işletme sermayesine sahip olmaları 

şarttır 

DİKKAT!!!!  İYİ ÖĞREN HATTA EZBERLE……. 
B2 yetki belgeleri eki taşıt belgelerine 

asgari kapasitenin dışında kaydedilecek 
otobüsler 20 yaşından büyük  olamaz. B2 

yetki belgeleri için asgari kapasiteyi 
sağlayacak sayıda özmal otobüsün ilk 

başvuru ve faaliyet süresince 10 yaşından 
büyük olmaması şarttır. 

 



B3 yetki belgesi için başvuranların;  ticari 

veya hususi olarak kayıt ve tescil edilmiş 

en az 1 adet özmal otobüse sahip 

olmaları şarttır.  

 
B3 yetki belgesi eki 

taşıt belgelerine 20 

yaşından büyük 

olmayan ticari veya 

hususi otobüsler 

kaydedilir.  



C türü yetki belgesi: 
 Uluslararası ve yurtiçi eşya taşımacılığı 
yapacak gerçek ve tüzel kişilere verilir. 

Taşımanın şekline göre aşağıdaki türlere 
ayrılır:  

C1 yetki belgesi: 
 Sadece kendi esas iştigal 

konusu ile ilgili eşya taşımacılığı 
yapacak ve ticari maksatla 

taşımacılık yapmayacaklara 

C2 yetki belgesi:  
Ticari amaçla eşya taşımacılığı 

yapacaklara 

C3 yetki belgesi:  

Ticari amaçla ev ve büro 
eşyası taşımacılığı 

yapacaklara, 



C1 yetki belgesi için başvuranların, ticari 

veya hususi olarak kayıt ve tescil edilmiş 

en az 1 adet eşya taşımaya mahsus 

özmal taşıta sahip olmaları şarttır 

C1 yetki belgesi eki taşıt 

belgelerine 20 yaşından 

büyük olmayan eşya 

taşımaya mahsus ticari veya 

hususi taşıtlar kaydedilir.   

 



C2 yetki belgesi için başvuranların,  ticari olarak kayıt 

ve tescil edilmiş eşya taşımaya mahsus en az 11 birim 

özmal taşıt ile toplam 440 ton taşıma kapasitesine ve 

100.000 Türk Lirası sermaye veya işletme sermayesine 

sahip olmaları şarttır.  

 

C2, C3, L2 ve M3 yetki belgeleri eki taşıt 

belgelerine asgari kapasitenin dışında 

kaydedilecek taşıtlar 20 yaşından büyük  

olamaz. Bu yetki belgeleri için asgari kapasiteyi 

sağlayacak sayıda özmal taşıtların ilk başvuru 

ve faaliyet süresince 14 yaşından büyük 

olmaması şarttır. 

 



C3 yetki belgesi için başvuranların,  ticari olarak 
kayıt ve tescil edilmiş eşya taşımaya mahsus en 
az 3 birim özmal taşıt ile toplam 75 ton taşıma 
kapasitesine ve 25.000 Türk Lirası sermaye veya 
işletme sermayesine sahip olmaları şarttır.  

C2, C3, L2 ve M3 yetki belgeleri eki taşıt 

belgelerine asgari kapasitenin dışında 

kaydedilecek taşıtlar 20 yaşından büyük  

olamaz. Bu yetki belgeleri için asgari kapasiteyi 

sağlayacak sayıda özmal taşıtların ilk başvuru 

ve faaliyet süresince 14 yaşından büyük 

olmaması şarttır. 

 



D türü yetki belgesi:  

Otobüsle yurtiçi yolcu taşımacılığı yapacak gerçek ve 
tüzel kişilere verilir 

Dl yetki belgesi: 
Tarifeli olarak 
şehirlerarası 
ticari yolcu 
taşımacılığı 
yapacaklara, 

D2 yetki belgesi: 
Tarifesiz olarak 
yurtiçi ticari 
yolcu 
taşımacılığı 
yapacaklara, 

D3 yetki belgesi: 
Sadece kendi 
esas iştigal 
konusu ile ilgili 
personelini 
yurtiçinde 
taşımak üzere 
yolcu 
taşımacılığı 
yapacak ve 
ticari maksatla 
taşımacılık 
yapmayacaklara 
verilir 

D4 yetki belgesi: 
Tarifeli ve 
tarifesiz olarak 
100 kilometreye 
kadar olan 
şehirlerarası ve 
taşıma 
mesafesine 
bakılmaksızın 
iliçi ticari yolcu 
taşımacılığı 
yapacaklara 



D1 yetki belgesi için başvuranların, ticari olarak 
kayıt ve tescil edilmiş özmal otobüslerle toplam 
150 adet koltuk kapasitesine ve 60.000 Türk 
Lirası sermaye veya işletme sermayesine sahip 
olmaları şarttır. 
D1,  yetki belgeleri eki taşıt 

belgelerine asgari kapasitenin 

dışında kaydedilecek otobüsler için 

yaş şartı aranmaz. D1 yetki 

belgeleri için asgari kapasiteyi 

sağlayacak sayıda özmal otobüsün 

ilk başvuru ve faaliyet süresince 10 

yaşından büyük olmaması şarttır. 

 



D2 yetki belgesi için başvuranların, ticari olarak 
kayıt ve tescil edilmiş özmal otobüslerle toplam 
75 adet koltuk kapasitesine ve 30.000 Türk Lirası 
sermaye veya işletme sermayesine sahip 
olmaları şarttır. 
 

D2 yetki belgeleri eki taşıt 

belgelerine asgari kapasitenin 

dışında kaydedilecek otobüsler için 

yaş şartı aranmaz. D2 yetki 

belgeleri için asgari kapasiteyi 

sağlayacak sayıda özmal otobüsün 

ilk başvuru ve faaliyet süresince 10 

yaşından büyük olmaması şarttır. 

 



D3 yetki belgesi için 
başvuranların, ticari veya hususi 

olarak kayıt ve tescil edilmiş en 

az 1 adet özmal otobüse sahip 
olmaları şarttır.  

 
(D3 yetki belgesi eki taşıt belgelerine yaş şartı 

aranmadan ticari veya hususi otobüsler 

kaydedilir.  ) 

 



D4 yetki belgesi için başvuranların, ticari 

olarak kayıt ve tescil edilmiş en az 1 adet 

özmal otobüse ve 5.000 Türk Lirası 

sermaye veya işletme sermayesine sahip 

olmaları şarttır.  
D4 yetki belgeleri eki taşıt belgelerine 

asgari kapasitenin dışında kaydedilecek 

otobüsler için yaş şartı aranmaz. D4 yetki 

belgeleri için asgari kapasiteyi sağlayacak 

sayıda özmal otobüsün ilk başvuru ve 

faaliyet süresince 19 yaşından büyük 

olmaması şarttır.En fazla yetki belgesi tescil 

edilen ilin plakasını taşıyan 10 otobüs kayıt 

edilir. 

 



F türü yetki belgesi:  

Ticari amaçla yolcu 
taşımacılığı alanında 
acentelik yapacak 

gerçek ve tüzel kişilere 
verilir. Faaliyetin şekline 
göre aşağıdaki türlere 

ayrılır:  

F1 yetki belgesi: 

 Yurtiçi yolcu 
taşımacılığı 

alanında acentelik 
yapacaklara, 

F2 yetki belgesi: 
Uluslararası ve 
yurtiçi yolcu 
taşımacılığı 

alanında acentelik 
yapacaklara, verilir 

DİKKKATTTTTT!!
!!! 

F, türü yetki 
belgesi 
sahipleri 

kendi nam 
ve 

hesaplarına 
taşıma 

yapamaz, 
yaptıramaz 

ve yolcu 
bileti veya 

taşıma 
faturası 

düzenleyeme
z-ler 



F1 yetki belgesi için başvuranların,  

A1, D1, D2 veya D4 yetki belgesi sahibi taşımacılardan  

en az birisiyle imzalanmış bir acentelik sözleşmesi 

bulunması,  faaliyet gösterilen yer ilçe ise 2.000 Türk 

Lirası, il ise 6.000 Türk Lirası sermaye veya işletme 

sermayesi ile faaliyette bulunduğu yerleşim yerinde 

kendisine veya sözleşme yaptığı  

A1, D1, D2 veya D4 yetki belgesi sahibine vereceği 

acentelik hizmetine elverişli müstakil bir büroya veya 

faaliyette bulunduğu yerleşim biriminde kalkış yerindeki 

terminaller birleştirilmiş ise bu terminallerdeki 

bürolardan birinde yeterli bir alanın kullanım hakkına 

sahip olmaları şarttır.   

 





c) F1 ve F2 yetki belgesi sahiplerinin,  açacakları her 

şube için sermaye veya işletme sermayesi miktarı 

aynı miktarda katlanarak artar.  

 ç) Köy, kasaba ve beldelerde faaliyette 

bulunmak üzere F1 yetki belgesi almak isteyenlerden 

sermaye veya işletme sermayesi şartı aranmaz ve 

yetki belgesi ücretinde % 75 indirim uygulanır. 

 d) Köy, kasaba ve beldelerde faaliyette 

bulunmak üzere, sermaye veya işletme sermayesi 

şartı aranmadan % 75 indirimli ücretle F1 yetki 

belgesi alanlar, il ve ilçelerde şube açmak isterlerse 

F1 yetki belgesi için bu Yönetmelikte öngörülen 

şartları sağlar ve geçerli tam ücret üzerinden % 75 

fark öderler. 

 



G türü yetki belgesi:  

Ticari amaçla eşya ve kargo taşımacılığı alanında 
acentelik yapacak gerçek ve tüzel kişilere verilir. 

Faaliyetin şekline göre aşağıdaki türlere ayrılır:  

G1 yetki belgesi: 

Yurtiçi eşya 
taşımacılığı 

alanında acentelik 
yapacaklara, 

G3 yetki 

belgesi: Yurtiçi 
kargo taşımacılığı 

alanında acentelik 
yapacaklara,   

G4 yetki belgesi: 

Uluslararası ve 
yurtiçi kargo 
taşımacılığı 

alanında acentelik 
yapacaklara,  

G2 yetki belgesi: 

Uluslararası ve 
yurtiçi eşya 
taşımacılığı 

alanında acentelik 
yapacaklara 

DİKKKATTTTTT!!!!! 

G, türü yetki belgesi sahipleri kendi 

nam ve hesaplarına taşıma 

yapamaz, yaptıramaz ve yolcu 

bileti veya taşıma faturası 

düzenleyemezler 

 



G1 yetki belgesi için başvuranların, 20.000 Türk Lirası 

sermaye veya işletme sermayesine sahip olmaları; 

ayrıca L1, N1 veya N2 yetki belgesi sahibi gerçek 

veya tüzel kişiler ile K1 yetki belgesi sahibi tüzel 

kişilerden en az birisiyle imzalanmış bir acentelik 

sözleşmesi bulunması şarttır.  

20.000  + 

L 1 

N 1 

N 2 

K 1 



G2 yetki belgesi için başvuranların, 

30.000 Türk Lirası sermaye veya işletme 

sermayesine sahip olmaları; ayrıca C2 veya 

L2 yetki belgesi sahiplerinden en az birisiyle 

imzalanmış bir acentelik sözleşmesi 

bulunması şarttır. 

 

30.000+ 
C 2 

L 2 



G3 yetki belgesi için başvuranların, 20.000 

Türk Lirası sermaye veya işletme sermayesine 

sahip olmaları; ayrıca M1, M2, P1 veya P2 yetki 

belgesi sahiplerinden en az birisiyle imzalanmış 

bir acentelik sözleşmesi bulunması şarttır. 

 

20.000+ 

M 1 

M 2 

P 1 

P 2 



G4 yetki belgesi için başvuranların, 30.000 Türk Lirası 

sermaye veya işletme sermayesine sahip olmaları; 

ayrıca M3 yetki belgesi sahiplerinden en az birisiyle 

imzalanmış bir acentelik sözleşmesi bulunması şarttır. 

 

30.000 + M 3 



G1 veya G2 yetki belgesi için başvuranların, yetki 

belgeleri süresince en az 30 m2 'lik kapalı ve 

yükleme, boşaltma, aktarma, istifleme ile 

depolama gibi hizmetlere elverişli yapı ve 

donanımda, trafiği engellemeyen ve 1 kamyonetin 

yanaşıp yükleme, boşaltma yapabileceği bağımsız 

bir taşınmazın kullanım hakkına sahip olmaları 

şarttır.  



G3 veya G4 yetki belgesi için başvuranların, yetki 

belgeleri süresince en az 20 m2 'lik kapalı ve 

yükleme, boşaltma, aktarma, istifleme, tasnif, 

etiketleme ile depolama gibi hizmetlere elverişli 

yapı ve donanımda, trafiği engellemeyen ve 1 

kamyonetin yanaşıp yükleme, boşaltma 

yapabileceği bağımsız bir taşınmazın kullanım 

hakkına sahip olmaları şarttır.  



 H türü yetki belgesi:  

Ticari amaçla eşya 
taşımacılığı alanında 

komisyonculuk yapacak 
gerçek ve tüzel kişilere verilir. 

Faaliyetin şekline göre 
aşağıdaki türlere ayrılır: 

H1 yetki belgesi: 
Yurtiçi eşya 

taşımacılığı alanında 
komisyonculuk 
yapacaklara, 

H2 yetki belgesi: 

Uluslararası ve yurtiçi 
eşya taşımacılığı 

alanında 
komisyonculuk 
yapacaklara 

DİKKKATTTTTT!!!!! 

H, türü yetki 

belgesi sahipleri 

kendi nam ve 

hesaplarına 

taşıma yapamaz, 

yaptıramaz ve 

yolcu bileti veya 

taşıma faturası 

düzenleyemezler 

 

DİKKATTT  !!!!! 

H türü yetki 

belgesi sahipleri; 

C1 ve K2 yetki 

belgesi 

sahipleriyle 

anlaşma veya 

sözleşme 

yapamazlar.r 

 



H1 yetki belgesi için 

başvuranların, 20.000 

Türk Lirası sermaye veya 

işletme sermayesi ile bu 

işe elverişli bağımsız bir 

büronun kullanım 

hakkına sahip olmaları 

şarttır. 



H2 yetki belgesi için 

başvuranların, 40.000 

Türk Lirası sermaye veya 

işletme sermayesi ile bu 

işe elverişli bağımsız bir 

büronun kullanım 

hakkına sahip olmaları 

şarttır. 



K TÜRÜ YETKİ BELGESİ: 

 Yurtiçi eşya taşımacılığı yapacak gerçek ve tüzel kişilere verilir. Taşımanın şekline 
göre aşağıdaki türlere ayrılır 

K1 yetki belgesi: Ticari 

amaçla eşya taşımacılığı 
yapacaklara, 

K3 yetki belgesi: Ticari 
amaçla ev ve büro 
eşyası taşımacılığı 

yapacaklara 

K2 yetki belgesi: Sadece 

kendi esas iştigal konusu ile 
ilgili eşya taşımacılığı 

yapacak ve ticari maksatla 
taşımacılık 

yapmayacaklara 



K1 yetki belgesi için başvuran gerçek kişilerin, ticari 
olarak kayıt ve tescil edilmiş eşya taşımaya mahsus 

özmal taşıtlarla en az 25 ton taşıma kapasitesine ve 
10.000 Türk Lirası sermaye veya işletme sermayesine 

sahip olmaları şarttır.  
Sadece kamyonetlerle iliçi ve/veya şehiriçi taşımacılık 

yapmak üzere başvuran gerçek kişilerden asgari 
kapasite ve sermaye şartı aranmaz ve bunların yetki 

belgesi ücretlerinde % 75 indirim uygulanır. Bu şekilde 
yetki belgesi alanlar, yetki belgesi eki taşıt belgesine 

toplam yüklü ağırlığı 3500 kilogram’dan fazla olan ve 
eşya taşımak için imal edilmiş taşıt/taşıtları kaydettirerek 

yurt içi faaliyette bulunmak istemeleri halinde; K1 yetki 
belgesi için bu Yönetmelikte gerçek kişiler için öngörülen 

asgari kapasite ve sermaye şartlarını sağlarlar ve geçerli 
tam ücret üzerinden % 75 fark öderler. 

 



K1 yetki belgesi için başvuran kooperatifler dahil tüzel kişilerin, 

ticari olarak kayıt ve tescil edilmiş eşya taşımaya mahsus özmal 

taşıtlarla en az 75 ton taşıma kapasitesine ve 10.000 Türk Lirası 

sermaye veya işletme sermayesine sahip olmaları şarttır.  

Sadece kamyonetlerle iliçi ve/veya şehiriçi taşımacılık yapmak 

üzere başvuran tüzel kişilerden asgari kapasite ve sermaye şartı 

ile 43 üncü maddenin onbeşinci fıkrasının (b) bendinde yer alan 

şart aranmaz ve bunların yetki belgesi ücretlerinde % 75 indirim 

uygulanır.  

Bu şekilde yetki belgesi alanlar, yetki belgesi eki taşıt belgesine 

toplam yüklü ağırlığı 3500 kilogram’dan fazla olan ve eşya 

taşımak için imal edilmiş taşıt/taşıtları kaydettirerek yurt içi 

faaliyette bulunmak istemeleri halinde; K1 yetki belgesi için bu 

Yönetmelikte tüzel kişiler için öngörülen asgari kapasite ve 

sermaye şartları ile 43 üncü maddenin onbeşinci fıkrasının (b) 

bendinde yer alan şartı sağlarlar ve geçerli tam ücret üzerinden 

% 75 fark öderler. 

 



K2 yetki belgesi için başvuranların, ticari 
veya hususi olarak kayıt ve tescil edilmiş en 
az 1 adet eşya taşımaya mahsus özmal 
taşıta sahip olmaları şarttır. Sadece 
kamyonetlerle taşımacılık yapmak üzere 
başvuran kişilerin yetki belgesi ücretlerinde 
% 75 indirim uygulanır. Bu şekilde yetki 
belgesi alanlar, yetki belgesi eki taşıt 
belgesine toplam yüklü ağırlığı 3500 
kilogram’dan fazla olan ve eşya taşımak için 
imal edilmiş taşıt/taşıtları kaydettirmek 

istemeleri halinde; K2 yetki belgesi geçerli 
tam ücreti üzerinden % 75 fark öderler. 
 



K3 yetki belgesi için başvuranların, 

ticari olarak kayıt ve tescil edilmiş 

eşya taşımaya mahsus özmal 

taşıtlarla en az 30 ton taşıma 

kapasitesine ve 5.000 Türk Lirası 

sermaye veya işletme sermayesine 

sahip olmaları şarttır. 

30 TON 5.000.-TL 

SERMAYE 

İŞLETME 
SERMAYESİ 



 L türü yetki belgesi:  

Ticari amaçla lojistik 
işletmeciliği yapacak 

gerçek ve tüzel kişilere 
verilir. Faaliyetin şekline 
göre aşağıdaki türlere 

ayrılır 

L1 yetki belgesi: 

Yurtiçi lojistik 
işletmeciliği 

yapacaklara 

L2 yetki belgesi: 
Uluslararası ve 
yurtiçi lojistik 
işletmeciliği 

yapacaklara 



L   1 
1) Ticari olarak kayıt ve tescil edilmiş eşya taşımaya mahsus özmal taşıtlarla en az 100 ton 

taşıma kapasitesine,  

2) Merkezinde veya merkezinin bulunduğu il sınırları içinde şube olarak tescil edilmiş bu işe 

elverişli, en az 1.000 m2’lik kapalı ve/veya açık alana sahip ve yükleme, boşaltma, 

depolama, istifleme, paketleme, tasnif, etiketleme, satış veya pazarlama, sipariş 

planlaması, dağıtım, nakliye gibi hizmetlere elverişli yapı ve donanımda, trafiği 

engellemeyen ve eşya taşımaya mahsus taşıtların yanaşıp yükleme, boşaltma 

yapabileceği bağımsız bir taşınmazın kullanım hakkına,  

3) Her bir şube için (2) numaralı alt bentte belirtilen nitelikleri haiz 200 m2’lik kapalı ve/veya 

açık alana sahip bir taşınmazın kullanım hakkına,  

4) 150.000 Türk Lirası sermaye veya işletme sermayesine,  

sahip olmaları şarttır.  

 

150.000.-TL 

MERKEZ 
1000m2 

ALAN 

ŞUBE 200 m2 



L2 yetki belgesi için 

başvuranların; 

 

L2  yetki belgeleri eki taşıt belgelerine asgari 

kapasitenin dışında kaydedilecek taşıtlar 20 

yaşından büyük  olamaz. Bu yetki belgeleri için 

asgari kapasiteyi sağlayacak sayıda özmal 

taşıtların ilk başvuru ve faaliyet süresince 14 

yaşından büyük olmaması şarttır. 

 



L  2 
1) Ticari olarak kayıt ve tescil edilmiş eşya taşımaya mahsus özmal taşıtlarla 

en az 150 ton taşıma kapasitesine, 

2) Merkezinde veya merkezinin bulunduğu il sınırları içinde şube olarak 

tescil edilmiş bu işe elverişli, en az 2.000 m2’lik kapalı ve/veya açık alanı 

haiz ve yükleme, boşaltma, depolama, istifleme, paketleme, tasnif, 

etiketleme, satış veya pazarlama, sipariş planlaması, dağıtım, nakliye gibi 

hizmetlere elverişli yapı ve donanımda, trafiği engellemeyen ve eşya 

taşımaya mahsus taşıtların yanaşıp yükleme, boşaltma yapabileceği 

bağımsız bir taşınmazın kullanım hakkına,  

3) Her bir şube için (2) numaralı alt bentte belirtilen nitelikleri haiz 200 m2’lik 

kapalı ve/veya açık alanı haiz bir taşınmazın kullanım hakkına,   

4) 300.000 Türk Lirası sermaye veya işletme sermayesine,  

sahip olmaları şarttır.  

 

300.000.-TL 

MERKEZ 
2000m2 

ALAN 

ŞUBE 200 m2 



M türü yetki belgesi:Tarifeli 

olarak ticari amaçla kargo işletmeciliği yapacak gerçek ve tüzel kişilere verilir. 
Faaliyetin şekline göre aşağıdaki türlere ayrılır:  

M1 yetki belgesi:İliçi 

kargo işletmeciliği 
yapacaklara 

M2 yetki 

belgesi:Yurtiçi kargo 
işletmeciliği 

yapacaklara 

M3 yetki 

belgesi:Uluslararası ve 
yurtiçi kargo 
işletmeciliği 

yapacaklara 



1) Ticari olarak kayıt ve tescil edilmiş eşya taşımaya mahsus en az 3 adet özmal taşıta,  

2) Merkezinde veya merkezinin bulunduğu il sınırları içinde şube olarak tescil edilmiş en az 200 

m2’lik kapalı ve yükleme, boşaltma, aktarma, istifleme, tasnif, etiketleme ile depolama gibi 

hizmetlere elverişli yapı ve donanımda, trafiği engellemeyen ve eşya taşımaya mahsus taşıtların 

yanaşıp yükleme, boşaltma yapabileceği bağımsız bir taşınmazın kullanım hakkına,  

3) Her bir şube için (2) numaralı alt bentte belirtilen nitelikleri haiz 20 m2’lik kapalı alanı haiz bir 

taşınmazın kullanım hakkına,  

4) 12.000 Türk Lirası sermaye veya işletme sermayesine,  

sahip olmaları şarttır.  

 

M
E
R

K
E
Z
 

İÇİN 

200m2 

ALAN 

Ş
U

B
E
 

İÇİN 

20m2 

ALAN 

M1 yetki belgesi için başvuranların;  



M2 yetki belgesi  için başvuranların;  

1) Ticari olarak kayıt ve tescil edilmiş eşya taşımaya mahsus en az 30 adet özmal taşıta sahip 

olmaları,  

2) Merkezinde veya merkezinin bulunduğu il sınırları içinde şube olarak tescil edilmiş en az 400 

m2’lik kapalı taşıtların yanaşıp yükleme, boşaltma yapabileceği bağımsız bir taşınmazın kullanım 

hakkına sahip olmaları,  

3) Her bir şube için (2) numaralı alt bentte belirtilen nitelikleri haiz 20 m2’lik kapalı alanı haiz bir 

taşınmazın kullanım hakkına sahip olmaları,   

4) 250.000 Türk Lirası sermaye veya işletme sermayesine 

sahip olmaları,  
5) Şube ya da acente şeklinde 7 coğrafi bölgede ve her bir bölgede en az 3 ilde olmak üzere 

örgütlenmelerini tamamlamış olmaları şarttır.  
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M3 yetki belgesi için başvuranların; 
1) Ticari olarak kayıt ve tescil edilmiş eşya taşımaya mahsus en az 30 adet özmal taşıta 
sahip olmaları,  
2) Merkezinde veya merkezinin bulunduğu il sınırları içinde şube olarak tescil edilmiş 
en az 400 m2’lik kapalı bağımsız bir taşınmazın kullanım hakkına sahip olmaları,  
3) Her bir şube için en az 20 m2’lik kapalı alanı haiz bir taşınmazın kullanım hakkına 
sahip olmaları,   
4) 300.000 Türk Lirası sermaye veya işletme sermayesine sahip olmaları,  
5) Türkiye dışında en az bir ülkede bir şube veya acenteliklerinin bulunması,  
6) M3 yetki belgesi sahiplerinin yurtiçinde faaliyet gösterebilmeleri için; şube ya da 
acente şeklinde 7 coğrafi bölgede ve her bir bölgede en az 3 ilde olmak üzere 
örgütlenmelerini tamamlamış olmaları şarttır.  
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M türü yetki 

belgeleri için;  
 

M3 yetki belgeleri eki taşıt belgelerine 

asgari kapasitenin dışında kaydedilecek taşıtlar 

20 yaşından büyük  olamaz. Bu yetki belgeleri 

için asgari kapasiteyi sağlayacak sayıda özmal 

taşıtların ilk başvuru ve faaliyet süresince 14 

yaşından büyük olmaması şarttır. 

 



N türü yetki belgesi: 
Ticari amaçla nakliyat 

ambarı işletmeciliği 
yapacak gerçek ve 

tüzel kişilere verilir 

N1 yetki belgesi: İliçi 
nakliyat ambarı 

işletmeciliği  

N2 yetki belgesi:  
Yurtiçi nakliyat ambarı 

işletmeciliği  



N TÜRÜ YETKİ BELGELERİ 

İÇİN 



N1 yetki belgesi için başvuranların; 
1) Ticari olarak kayıt ve tescil edilmiş eşya taşımaya mahsus en az 4 adet özmal taşıta,  

2) Merkezinde veya merkezinin bulunduğu il sınırları içinde şube olarak tescil edilmiş en az 100 

m2’lik taşıtların yanaşıp yükleme, boşaltma yapabileceği bağımsız bir taşınmazın kullanım 

hakkına,  

3) Her bir şube için en az 30 m2’lik kapalı alanı haiz bir taşınmazın kullanım hakkına,   

4) 15.000 Türk Lirası sermaye veya işletme sermayesine sahip olmaları şarttır.  

15.000.-TL 

SERMAYE 

MERKEZ  

İÇİN 

 

100m2 

DEPO 

 

ŞUBE 

İÇİN 

20 m2 

DEPO 



N2 yetki belgesi için başvuranların; 

1) Ticari olarak kayıt ve tescil edilmiş eşya taşımaya mahsus en az 10 adet özmal taşıta sahip 

olmaları, 

2) Merkezinde veya merkezinin bulunduğu il sınırları içinde şube olarak tescil edilmiş en az 200 

m2’lik kapalı ve yükleme, boşaltma, yapabileceği bağımsız bir taşınmazın kullanım hakkına 

sahip olmaları, 

3) Her bir şube için en az 30 m2’lik kapalı alanı haiz bir taşınmazın kullanım hakkına sahip 

olmaları,  

4) 50.000 Türk Lirası sermaye veya işletme sermayesine sahip olmaları,  

5) Şube veya acente şeklinde en az 2 coğrafi bölgede ve her bir bölgede en az 2 ilde olmak 

üzere örgütlenmelerini tamamlamış olmaları şarttır.  
 

50.000.-TL 

SERMAYE 

MERKEZ  

İÇİN 

 

200m2 

DEPO 

 

ŞUBE 

İÇİN 

30 m2 

DEPO 



P türü yetki belgesi: 
Ticari amaçla 

dağıtım işletmeciliği 
yapacak gerçek ve 

tüzel kişilere verilir 

P1 yetki belgesi: İliçi 
dağıtım işletmeciliği  

P2 yetki belgesi: 
Yurtiçi dağıtım 

işletmeciliği  



P1 yetki belgesi için başvuranların; 
1) İki tekerlekli olanlar dahil ticari veya hususi olarak kayıtlı en az 5 adet özmal motorlu taşıta,  

2) Merkezinde veya merkezinin bulunduğu il sınırları içinde en az 100 m2’lik kapalı ve yükleme, 

boşaltma yapabileceği bağımsız bir taşınmazın kullanım hakkına,  

3) Her bir şube için en az 20 m2’lik kapalı alanın kullanım hakkına, 

4) En az 5 adet dağıtıcı elemana,  

5) 12.000 Türk Lirası sermaye veya işletme sermayesine  sahip olmaları şarttır.  

 

12.000.-TL 

SERMAYE 

EN AZ 

(TOPLAM 5 ADET) 

MOTOR 

OTOMOBİL 

 

DAĞITICI 

ELEMAN 

5 PERSONEL 
 

HER ŞUBE İÇİN 

20 M2 ALAN 



P2 yetki belgesi için başvuranların; 
1) İki tekerlekli olanlar dahil ticari veya hususi olarak kayıtlı en az 30 adet özmal 
motorlu taşıta sahip olmaları,  
2) Merkezinde veya merkezinin bulunduğu il sınırları içinde en az 100 m2’lik kapalı ve 
yükleme, boşaltma yapabileceği bağımsız bir taşınmazın kullanım hakkına sahip 
olmaları,  
3) Her bir şube için en az 20 m2’lik kapalı alanın kullanım hakkına sahip olmaları, 
4) En az 30 adet dağıtıcı elemana sahip olmaları,  
5) 25.000 Türk Lirası sermaye veya işletme sermayesine sahip olmaları, 
6) Şube ve/veya acente şeklinde her coğrafi bölgede ikişer ilde olmak üzere, en az 
14 ilde örgütlenmelerini tamamlamış olmaları şarttır.  
 

25.000.-TL 

SERMAYE 

ARAÇ 
2 VE 4 TEKER 

30 ADET ÖZMAL 

ALAN/YER 
MERKEZ 100m2 

ŞUBE 20 m2 

ELEMAN 
30 ADET 

DAĞITICI 
ELEMAN 

AYRICA 
YEDİ BÖLGEDE 2 
ADET 
OLMAK ÜZERE 

14 İLDE 
ÖRGÜTLENME 



R türü yetki belgesi: 
Ticari amaçla taşıma 
işleri organizatörlüğü 
yapacak gerçek ve 

tüzel kişilere verilir 

R1 yetki belgesi: 
Yurtiçi taşıma işleri 
organizatörlüğü  

R2 yetki belgesi: 
Uluslararası ve yurtiçi 

taşıma işleri 
organizatörlüğü  

DİKKATTT  !!!!! 

R türü yetki 

belgesi sahipleri; 

C1 ve K2 yetki 

belgesi 

sahipleriyle 

anlaşma veya 

sözleşme 

yapamazlar.r 

 



R1 yetki belgesi için ; 

başvuranların en az 150.000 Türk 

Lirası sermaye veya işletme sermayesi ile bu 

işe elverişli bağımsız bir büronun kullanım 

hakkına sahip olmaları şarttır.  
 



 R2 yetki belgesi için 

başvuranların en az 300.000 Türk Lirası 

sermaye veya işletme sermayesi ile bu 

işe elverişli bağımsız bir büronun 

kullanım hakkına sahip olmaları şarttır. 

 



T türü yetki belgesi: 
Terminal işletmeciliği 
yapacak gerçek ve 
tüzel kişiler ile kamu 

kurum ve 
kuruluşlarına verilir  

T1 yetki belgesi: 
Büyükşehir Belediyesi 
sınırları içinde yolcu 

terminali işletmeciliği  

T2 yetki belgesi: 
Büyükşehir Belediyesi 
sınırları dışında kalan 
yerleşim birimlerinde 

yolcu terminali 
işletmeciliği  

T3 yetki belgesi: Eşya 
terminali işletmeciliği 

yapacaklara 



T1 yetki belgesi için  

başvuranların en az  

300.000 Türk Lirası  

sermaye veya işletme 

sermayesine  

sahip olmaları şarttır. 

 



T2  belgesi için 

başvuranların en az  

100.000 Türk Lirası 

sermaye veya 

işletme 

sermayesine sahip 

olmaları şarttır.  

 



T 3  belgesi için 

başvuranların en az  

100.000 Türk Lirası 

sermaye veya 

işletme 

sermayesine sahip 

olmaları şarttır.  

 
KAMU KURUM VE KURULUŞLARINDAN BU ŞART 

ARANMAZ……. 



Taşıma Unsurları 

Taşıtlar, Terminaller ve Taşıma 

İşlerinde İstihdam Edilenler 

BİRİNCİ BÖLÜM 

Taşıtlar 
 



Taşıtların yaşı, cinsi 

ve diğer şartlar 

MADDE 24  



Yolcu 

taşımalarında; 

 



 A1 ve A2 yetki belgesi eki taşıt 

belgelerine 8 yaşından büyük 

olmayan ticari otomobiller 

kaydedilir.   

A1 yetki belgesi eki taşıt 

belgelerine en fazla 20 adet,  

A2 yetki belgesi eki taşıt 

belgelerine en fazla 10 adet 

otomobil kaydedilir.   

 



 B1 ve B2 yetki belgeleri eki taşıt belgelerine asgari kapasitenin 

dışında kaydedilecek otobüsler 20 yaşından büyük  olamaz.  

B1 ve B2 yetki belgeleri için asgari kapasiteyi sağlayacak 

sayıda özmal otobüsün ilk başvuru ve faaliyet süresince 10 

yaşından büyük olmaması şarttır. 

B1 yetki belgesi eki taşıt belgelerine, şoförü dahil en az 25 koltuk 

kapasitesine sahip ticari otobüsler kaydedilir.   

B2 yetki belgesi eki taşıt belgelerine ticari otobüsler kaydedilir.   

B3 yetki belgesi eki taşıt belgelerine 20 yaşından büyük 

olmayan ticari veya hususi otobüsler kaydedilir.   

 



D1, D2 ve D4 yetki belgeleri eki taşıt 

belgelerine asgari kapasitenin dışında 
kaydedilecek otobüsler için yaş şartı 
aranmaz.  

D1 ve D2 yetki belgeleri için asgari 
kapasiteyi sağlayacak sayıda özmal 
otobüsün ilk başvuru ve faaliyet süresince 
10 yaşından;  
D4 yetki belgeleri için asgari kapasiteyi 

sağlayacak sayıda özmal otobüsün ilk 
başvuru ve faaliyet süresince 19 yaşından 
büyük olmaması şarttır. 
 



D1 yetki belgesi eki taşıt belgelerine, şoförü dahil en az 25 koltuk 

kapasitesine sahip ticari otobüsler kaydedilir.   

 

D2 ve D4 yetki belgeleri eki taşıt belgelerine ticari otobüsler kaydedilir.   

 

D3 yetki belgesi eki taşıt belgelerine yaş şartı aranmadan ticari veya 

hususi otobüsler kaydedilir.   

 

D4 yetki belgesi eki taşıt belgelerine en fazla 10 adet otobüs kaydedilir.   

 

D4 yetki belgesi eki taşıt belgelerine sadece yetki belgesi sahibinin 

merkez adresinin bulunduğu ilin plakasına sahip taşıtlar kaydedilir. 

 



Eşya ve kargo taşımaları 

 



C2, C3, L2 ve M3 yetki belgeleri eki 

taşıt belgelerine asgari kapasitenin 

dışında kaydedilecek taşıtlar 20 

yaşından büyük  olamaz. Bu yetki 

belgeleri için asgari kapasiteyi 

sağlayacak sayıda özmal taşıtların ilk 

başvuru ve faaliyet süresince 14 

yaşından büyük olmaması şarttır. 

 



C1 yetki belgesi eki taşıt 

belgelerine 20 yaşından büyük 

olmayan eşya taşımaya mahsus 

ticari veya hususi taşıtlar 

kaydedilir.   

 

C2, C3 ve L2 yetki belgeleri için 

asgari kapasite hesabında 

kamyonetler dikkate alınmaz. 

 



K1, K3, L1, M1, M2, N türü, P türü yetki 
belgeleri eki taşıt belgelerine asgari 
kapasitenin dışında kaydedilecek taşıtlar için 
yaş şartı aranmaz.  
Bu yetki belgeleri için asgari kapasiteyi 
sağlayacak sayıda özmal taşıtların ilk 
başvuru ve faaliyet süresince 20 yaşından 
büyük olmaması şarttır. 
K2 yetki belgesi eki taşıt belgelerine yaş şartı 
aranmadan eşya taşımaya mahsus ticari 
veya hususi taşıtlar kaydedilir.  

 



M ve P türü yetki belgeleri eki 

taşıt belgelerine eşya 

taşımaya mahsus ticari 

taşıtların yanı sıra ticari 

otomobiller ile ticari veya 

hususi iki tekerlekli motorlu 

araçlar da kaydedilebilir. 

 



Taşıtların özmal veya 

sözleşmeli olarak 

kullanılması 

MADDE 25 



a) Yolcu taşımalarında;  
1) A1, A2, B3, D3 ve D4 yetki belgesi sahipleri 
yalnız özmal taşıtları,  

2) B1 ve B2 yetki belgesi sahipleri özmal 
taşıtları ile sahibi oldukları özmal taşıt sayısını 
geçmemek üzere ticari olarak kayıt ve tescil 
edilmiş sözleşmeli taşıtları, 
3) D1 ve D2 yetki belgesi sahipleri özmal 

taşıtları ile sahibi oldukları özmal taşıt 
sayısının 2 katını geçmemek üzere ticari 
olarak kayıt ve tescil edilmiş sözleşmeli 
taşıtları, 
taşıt belgelerine kaydettirerek kullanabilirler.  
 



Eşya ve kargo taşımalarında; 

1) C1, C3, K ve P türü yetki belgesi sahipleri yalnız özmal taşıtları,  

2) C2, L2 ve M3 yetki belgesi sahipleri özmal taşıtları ile sahibi oldukları 

özmal taşıt sayısını geçmemek üzere ticari olarak kayıt ve tescil edilmiş 

sözleşmeli taşıtları,  

3) L1 yetki belgesi sahipleri özmal taşıtları ile sahibi oldukları özmal taşıt 

sayısının 50 katını geçmemek üzere ticari olarak kayıt ve tescil edilmiş 

sözleşmeli taşıtları,  

4) M1, M2 ve N türü yetki belgesi sahipleri özmal taşıtları ile sahibi oldukları 

özmal taşıt sayısının 10 katını geçmemek üzere ticari olarak kayıt ve tescil 

edilmiş sözleşmeli taşıtları,  

taşıt belgelerine kaydettirerek kullanabilirler.  

(2) C2 ve L2 yetki belgeleri için sözleşmeli taşıt kullanım oranı hesabında 

kamyonetler dikkate alınmaz. 

(3) 10/6/1985 tarihli ve 3226 sayılı Finansal Kiralama Kanunu kapsamında 

sağlanan taşıtlar, bu Yönetmelikte belirtilen esaslar çerçevesinde sözleşmeli 

ticari taşıt olarak değerlendirilir. Bu yolla temin edilen taşıtların, finansal 

kiralama sözleşmesinin bitim tarihinden itibaren yetki belgesi sahibinin adına 

kayıt ve tescil edilmesi şarttır. Bunun sağlanamaması veya finansal kiralama 

sözleşmesinin bitim tarihinin uzatılmaması halinde bu taşıt veya taşıtlar yetki 

belgesi sahibinin taşıt belgesinden re’sen düşülür.  

 



MADDE 80- (1) Bakanlıkça verilecek yetki belgeleri ve taşıt 

kartlarından bu Yönetmeliğin ekinde yer alan Ek-1 sayılı Ücret 

Tablosunda belirtilen ücretler alınır. Ücreti alınmadan yetki 

belgeleri ve taşıt kartları verilmez. Yetki belgesinin 

yenilenmesinde ve zayiinde ücretin % 15'i alınır. Unvan, adres 

ve bağlı olduğu vergi dairesi ve vergi numarası değişikliğinden 

dolayı süresi bitmeden yenilenen yetki belgelerinden ve bu 

belgelere ait taşıt kartlarından ücret alınmaz.  

(2) Yetki belgesi sahiplerine ait şube/şubeler için düzenlenen 

belgelerden ücret alınmaz. 

(3) Belge ücretleri, her takvim yılı başından geçerli olmak üzere 

o yıl için 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanunu 

uyarınca tespit ve ilan edilen yeniden değerleme oranında 

artırılarak uygulanır.   

 (4) Düzenlenme işlemi tamamlanmış olan belge ücretleri 

iade edilmez ve geri ödenmez. 
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