KARAYOLU TAŞIMA YÖNETMELİĞİ
ESKİ HÜKÜMLER
MADDE 4 - Tanımlar
o) Elektronik taşıt sözleşmesi: Taşıt sahibi gerçek kişiler ile
yetki belgesi sahipleri arasında, E-Devlet kanalıyla
yapılacak sözleşmeyi,
MADDE 13 - Yetki belgesi almanın veya
yenilemenin genel şartları
(11) N türü yetki belgeleri için başvuranlardan:
b) N2 yetki belgesi için başvuranların;
1) En az, 8 birim taşıtla asgari kapasiteye ve 40.000 Türk
Lirası sermaye veya işletme sermayesine sahip
olmaları,
2) Merkezinde veya şubesinde en az, 150 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 sahip olmaları,
3) Her bir şube için (2) numaralı alt bentte belirtilen
nitelikleri haiz en az 25 m2’lik kapalı alana sahip bir
taşınmazın kullanım hakkına sahip olmaları,
4)    Merkezi    ve/veya    şubesi    ve/veya
acenteliği şeklinde en az 2 coğrafi bölgede ve her
bir    bölgede    en    az    2    ilde    olmak    üzere
MADDE 16 - Yetki belgelerinin verilmesi
(10) Yetki belgesi talep eden gerçek veya tüzel
kişilerin, E-Devlet üzerinden yapacakları yetki belgesi
müracaatları kabul edilebilir ve bu Yönetmelikle
belirlenen şartları sağladığına dair talep sahibinin beyanı
esas alınarak bu talepler elektronik olarak karşılanabilir.
Ancak, bu fıkraya göre yetki belgesi talebi karşılanan
gerçek veya tüzel kişilerin, talep ettikleri yetki belgesiyle
ilgili bu Yönetmelikle belirlenmiş şartları sağladığına dair
talep sahibinin beyanı esas alınarak bu talepler
elektronik olarak karşılanabilir. Ancak, bu fıkraya göre
yetki belgesi talebi karşılanan gerçek veya tüzel
kişilerin, talep ettikleri yetki belgesiyle ilgili bu
Yönetmelikle belirlenmiş
şartları sağladıklarına ilişkin gerçeğe aykırı beyanda
bulunduklarının tespiti halinde, düzenlenmiş olan
yetki belgesi iptal edilir.

KARAYOLU TAŞIMA YÖNETMELİĞİ
YENİ HÜKÜMLER
MADDE 4 - Tanımlar
o) Elektronik taşıt sözleşmesi: Taşıt sahibi gerçek veya
tüzel kişiler ile yetki belgesi sahipleri arasında, E-Devlet
kanalıyla yapılacak sözleşmeyi,
MADDE 13 - Yetki belgesi almanın veya
yenilemenin genel şartları
(11) N türü yetki belgeleri için başvuranlardan:
b) N2 yetki belgesi için başvuranların;
1) En az, 5 birim taşıtla asgari kapasiteye ve
40.000 Türk Lirası sermaye veya işletme
sermayesine sahip olmaları,
2) Merkezinde veya şubesinde en az, 150 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 sahip olmaları,
3) Her bir şube için (2) numaralı alt bentte belirtilen
nitelikleri haiz en az 25 m2’lik kapalı alana sahip bir
taşınmazın kullanım hakkına sahip olmaları,
(4) numaralı alt bent yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 16 - Yetki belgelerinin verilmesi
(10) Yetki belgesi talep eden gerçek veya tüzel kişilerin,
e-Devlet üzerinden yapacakları yetki belgesi
müracaatları kabul edilebilir ve bu Yönetmelikle
belirlenen şartları sağladığına dair talep sahibinin beyanı
esas alınarak bu talepler elektronik olarak karşılanabilir.
Ancak, bu fıkraya göre yetki belgesi talebi karşılanan
gerçek veya tüzel kişilerin, talep ettikleri yetki belgesiyle
ilgili bu Yönetmelikle belirlenmiş şartları sağladıklarına
ilişkin gerçeğe aykırı beyanda bulunduklarının tespiti
halinde, düzenlenmiş olan yetki belgesine ilişkin
faaliyetleri geçici olarak durdurulur. Yetki belgesi
sahiplerinin, adlarına düzenlenen yetki belgelerine ilişkin
gerekli şartları sağladıklarının tespitine müteakip,
faaliyetlerine yeniden izin verilir.

MADDE 23 – Devir olarak kabul edilmeyecek haller ile
bölünme, birleşme ve tür değişikliği
3 ÜNCÜ FIKRA
(3) Bu maddeye göre yapılan/yapılacak işlemler için, ilgili
yetki belgesine/belgelerine ilişkin;
a) Üzerinde bulunan tüm uyarmaların
kaldırılması,
b) Bu Yönetmelikle belirlenmiş tüm şartların
sağlanmış olması,
c) Bu Yönetmeliğe göre faaliyeti durdurulmamış veya iptal
durumuna gelmemiş olması,
ç) 20 nci madde ile bu maddenin birinci ve
ikinci   fıkrası   kapsamında   düzenlenmiş   yetki

MADDE 23 – Devir olarak kabul edilmeyecek haller ile
bölünme, birleşme ve tür değişikliği
3 ÜNCÜ FIKRA
Ek fıkra:
Ancak (c) bendinde belirlenmiş yetki belgesi
faaliyetinin durdurulmamış olması şartı gerçek kişiler
adına düzenlenen yetki belgeleri için uygulanmaz.

Madde 24/4: Yetki belgesi eki taşıt belgelerine elektrikli
taşıtlar da ilave edilebilir.
Yetki belgesi eki taşıt belgesine ilave edilecek otomobil
cinsi elektrikli taşıtlar için bu Yönetmelikle belirlenen
motor silindir hacmişartıaranmaz. Ancak, yetki belgesieki
taşıt belgesine ilave edilecek otomobilcinsi taşıtların
motor gücünün 70kW ve üzerinde olmasışarttır.

Madde 24/4: Yetki belgesi eki taşıt belgelerine elektrikli
taşıtlar da ilave edilebilir.
Yetki belgesi eki taşıt belgesine ilave edilecek otomobil cinsi
elektrikli taşıtlar için bu Yönetmelikle belirlenen
motor silindir hacmişartıaranmaz. Ancak, yetki belgesieki
taşıt belgesine ilave edilecek otomobilcinsi taşıtların
motor gücünün 105kW ve üzerinde olmasışarttır.

MADDE 30 - Taşıt belgelerine kayıtlı taşıtların
kullanılması ve istisnai haller
(2) Aşağıdaki istisnai hallerde, birinci fıkradaki hüküm
uygulanmaz. Buna göre;
a) Yetki belgesi sahipleri; taşıma başladıktan sonra
gerçekleşen arıza, kaza ve benzeri istisnai hallerde
yapacakları taşımacılık faaliyetlerinde diğer yetki belgesi
sahiplerinin taşıt belgelerinde kayıtlı taşıtları, değişikliğin
gerçekleştiği andan itibaren 24 saat içerisinde
elektronik olarak Bakanlığa bildirmeleri kaydıyla,
b) Pay sahipliği bakımından hisselerinin asgari % 51’i aynı
gerçek veya tüzel kişilere ait olan tüzel kişilerin
uluslararası eşya taşımacılığı yetki belgelerinin eki
taşıt belgelerinde kayıtlı özmal taşıtlar; Bakanlıktan
önceden izin alınmak suretiyle bunlar arasında
müştereken,
c) Yetki belgesi sahipleri; 59 uncu maddenin birinci
fıkrasının (e) bendi kapsamına giren yabancı plakalı
römork ve yarı römorkların çekilmesinde yetki belgesi
eki taşıt belgesinde kayıtlı taşıtları,
ç) Eşya taşımacılığı faaliyetinde bulunmak üzere yetki
belgesi alan firmalar, yurtiçinde yapacakları taşımalarda,
her
türlü
sorumlulukları üstlenmeleri kaydıyla,
başka firmalar adına düzenlenen yetki belgesi eki
taşıt belgesinde kayıtlı bulunan yarı römork veya
ö
kl

MADDE 30 - Taşıt belgelerine kayıtlı taşıtların
kullanılması ve istisnai haller
(2) Aşağıdaki istisnai hallerde, birinci fıkradaki hüküm
uygulanmaz. Buna göre;
a) Yetki belgesi sahipleri; taşıma başladıktan sonra
gerçekleşen arıza, kaza ve benzeri istisnai hallerde
yapacakları taşımacılık faaliyetlerinde diğer yetki belgesi
sahiplerinin taşıt belgelerinde kayıtlı taşıtları,
değişikliğin gerçekleştiği andan itibaren
24 saat içerisinde elektronik olarak Bakanlığa
bildirmeleri kaydıyla,
b) Pay sahipliği bakımından hisselerinin asgari % 51’i
aynı gerçek veya tüzel kişilere ait olan tüzel kişilerin
uluslararası eşya taşımacılığı yetki belgelerinin eki
taşıt belgelerinde kayıtlı özmal taşıtlar; Bakanlıktan
önceden izin alınmak suretiyle bunlar arasında müştereken,
c) Yetki belgesi sahipleri; 59 uncu maddenin birinci fıkrasının
(e) bendi kapsamına giren yabancı plakalı römork ve
yarı römorkların çekilmesinde yetki belgesi eki taşıt
belgesinde kayıtlı taşıtları,
ç) Eşya taşımacılığı faaliyetinde bulunmak üzere yetki
belgesi alan firmalar, yurtiçinde yapacakları taşımalarda, her
türlü sorumlulukları üstlenmeleri kaydıyla, başka firmalar
adına düzenlenen yetki belgesi eki taşıt belgesinde kayıtlı
bulunan yarı römork veya römorkları,

d) Adlarına M2 yetki belgesi düzenlenmiş firmalar,
geçerli bir taşıma işleri organizatörü yetki belgesine
sahip olmaları halinde, yalnızca kargo tasnif ve
aktarma merkezi arasında yapacakları taşımalarda,
başka firmalar adına düzenlenen K1 yetki belgesi eki taşıt
belgesinde kayıtlı bulunan taşıtları, kullanabilirler.
Bu fıkranın, (a) bendine uymayan yetki belgesi
sahiplerine 5 uyarma, (b) bendine uymayan yetki belgesi
sahiplerine 5 uyarma, (d) bendine uymayan yetki
belgesi sahiplerine 20 uyarma
verilir.

d) Adlarına M2 yetki belgesi düzenlenmiş firmalar, geçerli
bir taşıma işleri organizatörü yetki belgesine sahip
olmaları halinde, yalnızca kargo tasnif ve aktarma
merkezi arasında yapacakları taşımalarda,
başka
firmalar
adına düzenlenen K1 yetki belgesi eki taşıt
belgesinde kayıtlı bulunan taşıtları, kullanabilirler.
e) Adlarına N2 yetki belgesi düzenlenmiş firmalar,
geçerli bir taşıma işleri organizatörü yetki belgesine
sahip olmaları halinde, yalnızca ambarları arasında
yapacakları parça başına taşımalarda, başka firmalar
adına düzenlenen K1 yetki belgesi eki taşıt belgesinde
kayıtlı bulunan taşıtları,
Bu fıkranın, (a) bendine uymayan yetki belgesi
sahiplerine 5 uyarma, (b) bendine uymayan yetki belgesi
sahiplerine 5 uyarma, (d) veya (e) bendine uymayan yetki
belgesi sahiplerine 20 uyarma
verilir.

MADDE 40 - Yetki belgesi sahiplerinin ortak
yükümlülükleri
(2) Bir yetki belgesi sahibinin taşıt belgesine sözleşmeli
olarak kayıtlı taşıtların sahipleri kendi nam ve hesabına
taşıma yapamazlar. Bu fıkraya aykırı hareket edenlere,
Kanunun 26 ncı maddesinin birinci fıkrasının (a)
bendinde belirtilen miktarda idari para cezası uygulanır.
(32) Yetki belgesi sahipleri, faaliyetleriyle ilgili olarak
Bakanlıkça yayımlanan düzenleyici işlemlere
uymakla yükümlüdürler. Bu fıkraya uymayan yetki
belgesi sahiplerine 10 uyarma verilir.
(48) Bu Yönetmelik hükümleri ile Bakanlık
talimatlarına göre verilen süre içinde Bakanlığa
verilmesi gereken bilgi ve belgeleri zamanında
vermeyen yetki belgesi sahiplerinden aynı
mahiyetteki bilgi ve belgeler ikinci kez istenilir. Buna
rağmen istenilen bilgi ve belgelerin süresi içinde
verilmemesi halinde, yetki belgesi sahiplerinin yetki
belgesi kapsamında izin verilen faaliyetleri geçici olarak
durdurulur. Yetki belgesi
sahipleri, kendilerinden istenilen bilgi ve belgeleri
Bakanlığa vermelerini müteakip, faaliyetlerine izin
verilir.

MADDE 40 - Yetki belgesi sahiplerinin ortak
yükümlülükleri
(2) Bir yetki belgesi sahibinin taşıt belgesine
sözleşmeli olarak kayıtlı taşıtların sahipleri kendi nam ve
hesabına taşıma yapamazlar. Bu fıkraya aykırı hareket
edenlere, Kanunun 26 ncı maddesinin birinci
fıkrasının (a) bendinde belirtilen miktarda idari para
cezası uygulanır. Bu fıkraya aykırı olarak faaliyet
gösterilen taşıtın kayıtlı olduğu yetki belgesi sahibine
50 uyarma verilir.
(32) ........... Bu fıkraya uymayan yetki belgesi
sahiplerine 10 uyarma verilir. Ancak, uluslararası
taşımalara veya geçiş belgelerine yönelik Bakanlıkça
yayımlanan alt düzenleyici işlemlere uymayan yetki
belgesi sahipleri için bu fıkrayla belirlenmiş uyarma sayısı
10 katına kadar arttırılabilir.
(48) Bu Yönetmelik hükümleri ile Bakanlık
talimatlarına göre verilen süre içinde Bakanlığa
verilmesi gereken bilgi ve belgeleri zamanında
vermeyen yetki belgesi sahiplerinden aynı
mahiyetteki bilgi ve belgeler ikinci kez istenilir. Buna
rağmen istenilen bilgi ve belgelerin süresi içinde
verilmemesi halinde, yetki belgesi sahiplerine 50
uyarma verilir. Bu fıkra uygulanarak uyarma
verilmesine rağmen, istenilen bilgi ve belgeleri
göndermeyen yetki belgesi sahipleri hakkında, bu fıkra
hükümleri yeniden uygulanır.

Madde 41: ……

Madde 41 Ek Fıkra: (18) Yolcu taşımacılığı faaliyeti yürütmek
üzere yetki belgesi alanlar, seyahate başlamadan önce taşıt
içerisinde emniyet kemeri kullanım zorunluluğuna ilişkin
sesli veya görüntülü olarak yolcuları bilgilendirmek
zorundadır. Bakanlık söz konusu bilgilendirmenin içeriğine
ilişkin ayrıca düzenleme yapabilir. Bu fıkraya uymayan yetki
belgesi sahiplerine 5 uyarma verilir.

Madde 55/(7) B1 yetkibelgesi sahiplerinin anlaşma
yaptıkları yabancı menşeili firmalar; yetki belgesi sahibiyle
yaptıkları yolcu taşıma anlaşmasına istinaden verilmiş
hatta belirtilen kalkış, ara durak ve varış noktalarını da,
ülkesinden getirdiği yolcuları Türkiye sınırları dahilinde
yalnızca indirmek için, Türkiye’den götüreceği yolcuları da,
yalnızca bindirmek için kullanabilir. Bu fıkraya aykırı
hareket eden yabancı taşıta, Kanunun 26 ncı maddesinin
birinci fıkrasının (ğ) bendinde belirtilen miktarda idari para
cezası uygulanır. Yabancı menşeili firmanın anlaşma
yaptığı B1 yetki belgesisahibine ise 20 uyarma verilir.

Madde 55/(7) B1 yetkibelgesi sahiplerinin anlaşma yaptıkları
yabancı menşeili firmalar Bakanlığa bildirdikleri ücret ve
zaman tarifelerine uygun olarak faaliyet göstermek
zorunda olup; yetki belgesi sahibiyle yaptıkları yolcu taşıma
anlaşmasına istinaden verilmiş hatta belirtilen kalkış, ara
durak ve varış noktalarını da, ülkesinden getirdiği yolcuları
Türkiye sınırları dahilinde yalnızca indirmek için, Türkiye’den
götüreceği yolcuları da, yalnızca bindirmek için kullanabilir.
Bu fıkraya aykırı hareket eden yabancı taşıta, Kanunun 26
ncı maddesinin birinci fıkrasının (ğ) bendinde belirtilen
miktarda idari para cezası uygulanır. Yabancı menşeili
firmanın anlaşma yaptığı B1 yetki belgesisahibine ise 20
uyarma verilir.

Madde 56/(6) Ücret tarifeleri asgari dört aylık, azami bir
yıllık sürelerle belirlenir. Bakanlık, taşıma maliyetlerine
etki eden unsurların önemli orandakiartış ve azalışlarını
dikkate alarak bu süreleri değiştirebilir

Madde 56/(6) Ücret tarifelerinin geçerlilik süresinin asgari
dört aylık olarak belirlenmesi zorunludur. Bakanlık
tarafından “görülmüştür” şerhi verilen ücret tarifeleri,
şerhin verildiği tarihten itibaren dört ay geçmeden yeniden
belirlenemez. Bakanlık, taşıma maliyetlerine etki eden
unsurların önemli orandaki artış ve azalışlarını dikkate alarak
bu süreleri değiştirebilir.

MADDE 69 - Uyarma
(5) Yetki belgesi sahiplerinin, bu Yönetmeliğe göre
verilen uyarmaları kaldırabilmeleri için, uyarma başına
60  Türk  Lirasını,  Bakanlık  döner sermaye    hesaplarına  
  ödemeleri    şarttır.    Söz konusu      ödemenin      yapılm
asından      sonra uyarmalar kaldırılır.  Bu  ücret,  her yıl  bi
r önceki yıla   ilişkin   olarak  213   sayılı   Kanun   uyarınca
belirlenen   yeniden   değerleme   oranında   her takvim     
   yılı        başından        geçerli        olmak üzere  arttırılır.
(6) Bakanlıkça, takvim yılı başından itibaren aylık
dönemlerle re’sen yapılacak kontrollerde; yetki belgesi
sahiplerinin, kontrol edilen dönem için, 40 ıncı
maddenin üçüncü, dördüncü, altıncı ve onüçüncü
fıkraları ile 44 üncü maddenin altıncı ve yedinci
fıkralarındaki yükümlülüklerini yerine getirenlerin,
kontrolü yapılan yetki belgesi faaliyetleri için, varsa
daha önce verilmiş ve henüz kaldırılmamış olan
uyarmalarından, toplam 20 uyarma iptal edilir. Bu
fıkranın uygulanması sırasında, iptal edilebilecek toplam
uyarma sayısının 20’den az olması halinde, iptal edilecek
uyarma sayısı, mevcut olan uyarma sayısı olarak
değerlendirilir. Ancak, bu fıkraya göre kaldırılmış olan
uyarmaların, haksız yere iptal edildiğinin sonradan
tespit edilmesi halinde, iptal edilen uyarmalar yeniden
verilir.

MADDE 69 - Uyarma
(5) Yetki belgesi sahiplerinin, bu Yönetmeliğe göre verilen
uyarmaları kaldırabilmeleri için, uyarma başına Ek-1’de
belirtilen ücreti, Bakanlık döner sermaye hesaplarına
ödemeleri şarttır. Söz konusu ödemenin yapılmasından
sonra uyarmalar kaldırılır. Bu ücret, her yıl bir önceki
yıla ilişkin olarak 213 sayılı Kanun uyarınca
belirlenen yeniden değerleme oranında her takvim yılı
başından geçerli olmak üzere arttırılır.
(6) Bakanlıkça, takvim yılı başından itibaren aylık
dönemlerle re’sen yapılacak kontrollerde; yetki belgesi
sahiplerinin, kontrol edilen dönem için, 40 ıncı maddenin
üçüncü, dördüncü, altıncı ve onüçüncü fıkraları ile 44
üncü maddenin altıncı ve yedinci fıkralarındaki
yükümlülüklerini yerine getirenlerin veya TS ISO
39001 standardına uygunluğunu
belgeleyen
yetki
belgesi sahiplerinin kontrolü yapılan yetki belgesi
faaliyetleri için, varsa daha önce verilmiş ve henüz
kaldırılmamış olan uyarmalarından, toplam 20 uyarma
iptal edilir. Bu fıkranın uygulanması sırasında, iptal
edilebilecek toplam uyarma sayısının 20’den az olması
halinde, iptal edilecek uyarma sayısı, mevcut olan
uyarma sayısı olarak değerlendirilir. Ancak, bu fıkraya
göre kaldırılmış olan uyarmaların, haksız yere iptal
edildiğinin sonradan tespit edilmesi halinde, iptal
edilen uyarmalar yeniden verilir.

MADDE 71 - Yenileme hakkı biten veya iptal edilen
yetki belgeleri
(1) 21 inci maddeye göre yapılmış iptal işlemleri hariç
olmak üzere, iptal edilmiş veya 19 uncu maddeye göre
yenileme hakkı bulunmayan yetki belgeleri için, yetki
belgesi sahibi tarafından, aynı yetki belgesinin talep
edilmesi halinde; bu Yönetmelikte öngörülen şartların
sağlanması, aynı yetki belgesinden geçerli veya
yenileme sürecinde olan bir yetki belgesinin bulunmaması
ile mevcut yetki belgesi tam ücretinin % 50’sini ödemeleri
halinde, yetki belgesi yeniden düzenlenir. Bu
şekilde düzenlenen yetki belgesi eki taşıt belgesine kayıt
edilecek taşıtlar için geçerli taşıt kartı ücreti tam olarak
tahsil edilir.

MADDE 71 - Yenileme hakkı biten veya iptal edilen
yetki belgeleri
(1) 18 inci maddenin ikinci fıkrası veya 21 inci maddeye
göre yapılmış iptal işlemleri hariç olmak üzere, iptal edilmiş
veya 19 uncu maddeye göre yenileme hakkı bulunmayan
yetki belgeleri için, yetki belgesi sahibi tarafından,
aynı yetki belgesinin talep edilmesi halinde; bu
Yönetmelikte öngörülen şartların sağlanması, aynı
yetki belgesinden geçerli veya yenileme sürecinde olan bir
yetki belgesinin bulunmaması ile mevcut yetki belgesi tam
ücretinin % 50’sini ödemeleri halinde, yetki belgesi
yeniden düzenlenir. Bu şekilde düzenlenen yetki belgesi
eki taşıt belgesine kayıt edilecek taşıtlar için geçerli taşıt
kartı ücreti tam olarak tahsil edilir.

GEÇİCİ MADDE 1 - Yaptırım, şube ve belgelere ilişkin
geçiş hükümleri
(8) Bu fıkranın yürürlüğe girdiği tarihte geçerli bulunan
M ve P türü yetki belgeleri için, 14 üncü maddenin
onuncu
ve
on
ikinci fıkraları, 31/12/2021
tarihine kadar uygulanmaz.

GEÇİCİ MADDE 1 - Yaptırım, şube ve belgelere ilişkin
geçiş hükümleri
(8) Bu fıkranın yürürlüğe girdiği tarihte geçerli bulunan M
ve P türü yetki belgeleri için, 14 üncü maddenin
onuncu
ve
on
ikinci fıkraları, 1/7/2022
tarihine kadar uygulanmaz.

GEÇİCİ MADDE 2 - Bazı zorunluluklara ilişkin süre
verilmesi
g) 40 ıncı maddesinin altıncı fıkrasında belirtilen
hükümlere uyma zorunluluğu, tehlikeli madde
taşımacılığı yapan yetki belgesi sahipleri hariç olmak
üzere, K1 yetki belgesi sahibi gerçek kişiler için 1/1/2022
tarihine kadar,

GEÇİCİ MADDE 2 - Bazı zorunluluklara ilişkin süre verilmesi
“g) 40 ıncı maddesinin altıncı fıkrası ile 44 üncü
maddesinin altıncı fıkrasında belirtilen hükümlere uyma
zorunluluğu;
1) C2, C3, L1, L2, N1, N2, T1 veya T2 yetki belgesi sahibi
gerçek veya tüzel kişiler ile C1, K1, K2 veya K3 yetki
belgesine sahip tüzel kişiler için 1/1/2023 tarihine kadar,
2) C1, K1, K2 veya K3 yetki belgesine sahip gerçek kişiler için
1/1/2024 tarihine kadar,”
“Bu fıkra kapsamında yetki belgesi eki taşıt belgesine
ilave edilecek taşıtlar, 14 üncü maddede belirtilen
asgari
kapasite
hesabında değerlendirilmez.”

