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GENEL GEREKÇE

D2 yetki belgesi Ulaştırma Bakanlığı tarafından yurt içi tarifesiz yolcu taşımacılığı yapacak olan
gerçek veya tüzel kişilerin edinmesi gereken bir belgedir. Bu bağlamda tarifesiz yolcu
taşımacılığı; önceden bir taşıma hattı ve taşıma güzergâhı ile bir zaman ve ücret tarifesi
belirlenmeksizin, grup yolcu durumuna göre arızi ve mekik sefer düzenlenerek yapılan
düzensiz yolcu taşımalarını ifade eder.

D2 yetki belgesi İçin 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 şartları aranmaktadır.

Türkiye genelinde D2 belgeli şirketlere alt özmal sayısı 59 bin araçtır, fakat sistemde 1 araca
verilen belgeye istinaden bu araç üzerinden 2 adet de kiralama sistemiyle yedek belge
verilmektedir. Buna göre 59 bin x 3 = 177 bin belgeli araç trafiğe çıkmaktadır. Yani 118 bin
belge kiralık olarak kullanılmaktadır.

En az 75 koltuk olması şartını sağlayan şirketler özmallarmda kayıtlı araç sayısı ne olursa olsun
tüm araçlarına D2 belgesi ve ayrıca her araç İçin İki adet yedek belge hakkına sahip
olmaktadırlar. Örneğin firmanın 100 aracı varsa tüm araçlar belge sahibi sayılmakta ve araç
başına iki adet de yedek belge hakkı bulunmaktadır. Belgeye sahip olabilmek İçin ödenen para
78 bin TL olup bunun karşılığında bir değil İki yedekle birlikte üç adet belge alınabildiği için
devlet zarara uğramaktadır. Ayrıca D2 belgelerini araçlarında kullanan şirketler yedek
belgelerini kiraya vermekte ve kayıt dışı gelir elde etmektedirler.

D2 Yetki Belgesi her beş yılda bir toplamda en az 75 koltuğa sahip araç sahiplerine 78 bin TL
karşılığı verilmektedir. Turizm taşımacılığı yapan 75 koltuğa sahip olmayan birçok küçük firma
veya şahıslar bu belgeyi alamamaktadırlar. Anılan koltuk kapasitesini dolduramayan şahıs ve
küçük ölçekli İşletmeler D2 yetki belgesi alamadıkları için sözleşmeli olarak belgesi olan
firmalara araçlarını kaydettirmeleri gerekmekte bu nedenle İlgili firmalara belge kira ücreti
ödemektedirler.

D2 taşıma belgesini özendirmek ve kaçak yolcu taşımacılığını önlemek amacıyla D2 Yetki
belgesinin şirketlerin dışında bireysel olarak da verilmesi ve koltuk sayısının 9+1 olarak
belirlenmesi günün ekonomik şartlarına uygun olacaktır. Böylelikle küçük firmalar belge kirası
ödemedikleri İçin hem daha fazla kar edebilecekler, hem de daha fazla rekabetçi bir piyasanın
oluşmasına fayda sağlayacaktır. Ayrıca D2 Yetki Belgesine sahip firma ve şahıs sayısı artacağı
için ödenecek belge tutarı İle hazineye büyük oranda gelir sağlanacaktır.
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MADDE GEREKÇELERİ

MADDE 1- 02 Yetki Belgesinin sadece şirketlere değil bireylere de verilmesi ve koltuk
sayısı şartının 9+1 olarak belirlenmesi ile taşımacılık sektörüne önemli bir destek sağlanması
amaçlanmıştır.

MADDE 2- Yürürlük maddesidir.

MADDE 3- Yürütme maddesidir.
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KARAYOLU TAŞIMA KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN TEKLİFİ

MADDE 1- 10/7/2003 tarihli ve 4925 sayılı Karayolu Taşıma Kanununun 3 üncü
maddesinin birinci fıkrasına "Taşımacı" tanımından sonra aşağıdaki tanım eklenmiştir.

"Özmal taşıt: Araç tescil belgesinde yetki belgesi sahibi adına kayıtlı taşıtı/'

MADDE 2- 4925 sayılı Kanunun 5 inci maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki
madde eklenmiştir.

"D2 yetki belgesi
MADDE 5/A- D2 yetki belgesi, otobüsle ticari ve tarifesiz yurtiçi yolcu taşımacılığı veya

hususi taşımacılık yapacak gerçek ve tüzel kişilere çalışma izni verir ve Bakanlıkça düzenlenir.
D2 yetki belgesi için başvuranların en az, otobüs cinsi özmal taşıtlarla toplam (9+1) adet koltuk
kapasitesine sahip olmaları şarttır.

Bu maddeye ilişkin usul ve esaslar yönetmelikle belirlenir."

MADDE 3- Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4- Bu Kanun hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütür.
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