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BÜLTEN
B2-B3 YETKİ BELGESİ İLE İLGİLİ YÖNETMELİK MADDELERİ
Sayı: 2006/20

Tarih:

24 / 08 / 2006

Değerli müşterimiz,
B Yetki belgesi
Ticari amaçla otobüs ile uluslararası yolcu taşımacılığı yapacak gerçek ve tüzel kişilere verilir.
Taşımanın şekline göre aşağıdaki türlere
B2 Yetki belgesi:
a) Belirli bir zaman tarifesine uymaksızın yolcu durumuna göre arızi sefer düzenleyerek taşıma
yapacaklara,
b) Önceden gruplandırılmış yolcuları bir hareket noktasından alıp aynı hareket noktasına götürmek
ve/veya getirmek suretiyle mekik sefer düzenleyerek taşıma yapacaklara,
c) 1618 sayılı Seyahat Acentaları ve Seyahat Acentaları Birliği Kanunu ile bu Kanuna göre hazırlanarak
yayımlanan Seyahat Acentaları Yönetmeliği hükümlerine göre kurulmuş Seyahat Acentalığı
Belgesine sahip olanlara,
B3 Yetki belgesi:

a) Yetki belgesi sahibinin kendi adına ticari olarak kayıt ve tescil edilmiş taşıt veya taşıtlarla, sadece
kendi esas iştigal konusu ile ilgili
personelini taşıyacak ve ticari maksatla taşımacılık
yapmayacaklara verilir.
b) B2 yetki belgesi almak için başvuranların, kendi adına kayıt ve tescil edilmiş toplam 125 adet koltuk
kapasitesine sahip özmal ticari otobüs ile 50 milyar Türk Lirası
sermaye veya işletme
sermayesine sahip olmaları şarttır.
B2 yetki belgesi sahipleri, bedelini ödemek kaydıyla başkaca bir şart aranmaksızın D2 yetki belgesini de
alabilirler.
Yetki Belgesi Almanın veya Yenilemenin Genel Şartları
Madde 12 - Yetki belgesi alabilmek 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;
•
•

Gerçek kişilerde sahip ve/veya temsil ve ilzama yetkili yöneticilerin,
Anonim şirket statüsündeki tüzel kişiliklerde, yönetim kurulu başkan ve üyeleri, genel müdür ve
temsil ve ilzama yetkili yöneticilerin,
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•

Diğer şirket statüsündeki tüzel kişilerde, tüm ortakların ve bu tüzel kişiliği temsil ve ilzama yetkili
yöneticilerin,Taşıma kooperatiflerinde, yönetim kurulu başkan ve üyeleri ile kooperatifi temsil ve
ilzama yetkili yöneticilerin,
Kaçakçılık, dolandırıcılık, dolanlı iflas, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, uyuşturucu ve silah
kaçakçılığı, kaçak insan taşımacılığı veya ticareti, hırsızlık, rüşvet, 3713 sayılı Terörle Mücadele
Kanunu ile 4422 sayılı Çıkar Amaçlı Suç Örgütleri ile Mücadele Kanununa giren suçlardan
hürriyeti bağlayıcı ceza ile hükümlü bulunmamak, ticari alanda ve mesleğin icrası ile ilgili
konularda kötü şöhret sahibi olmamak suretiyle mesleki saygınlığa sahip olmaları,

d) Kanunla kurulmuş olan, ilgili ticaret odaları veya ticaret ve sanayi odalarına kayıt olmaları,
e) Gerçek kişiyi veya tüzel kişiyi temsile yetkili yöneticiler ile yönetim kurulu üyelerinden en az birinin,
taşımacılık faaliyetini sevk ve idare eden personelden müdür veya idareci, sürücü, bilet satış
görevlilerinin Bakanlıkça belirlenecek kamu ve özel kurum ve kuruluşlarınca verilecek mesleki
yeterlilik eğitimini almaları ve bu eğitim sonunda yapılacak sınavı başararak mesleki yeterlilik
belgesine sahip olmaları,
f) İşletmenin kurulması, yükümlülüklerini yerine getirebilmesi ve iyi yönetilmesini sağlamaya yönelik
olarak yetki belgesi türlerine göre bu Yönetmeliğin 13 üncü maddesinde belirlenen gerekli kapasite
veya tonaj şartlarına ve mali yeterlilik değerlerine sahip olmaları,
g) Bakanlıkça belirlenen belge ücretlerini ödemiş olmaları şarttır.
Türkiye’ de taşımacılık faaliyetinde bulunacak T.C. vatandaşı olmayan gerçek ve tüzel kişilere, 4875
sayılı “Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanunu” hükümleri ile bu Yönetmeliğin belirlediği diğer şartları
yerine getirmeleri halinde talep ettikleri yetki belgesi verilir.
Yetki Belgesi Almak İçin İbrazı Zorunlu Belgeler
Madde 14- Yetki belgesi almak isteyen gerçek ve tüzel kişilerin aşağıdaki belgeleri Bakanlığa ibrazı
zorunludur.
Başvuru dilekçesi,
a) İdarece verilen ve başvuru sahibi tarafından doldurulan “Ön Değerlendirme Formu”,
b) Bu Yönetmeliğin 12 nci maddesinin (c) bendinde belirtilen kişilerin;

•
•

•
•
•

Nüfus cüzdanı örnekleri,
Cumhuriyet Savcılığından alınmış “Adli Sicil Kaydı Belgeleri”,
İlgililerin “Mesleki Yeterlilik Belgeleri” ile temsil ve ilzama yetkili olanların noterden onaylı imza
sirkülerleri,
Gerçek ve tüzel kişiye ait kuruluş, daha sonra yapılan değişiklikler ile şirket sermayesini gösteren
ticaret sicili gazeteleri,
Ticaret Odaları veya Ticaret ve Sanayi Odalarından birine kayıtlı olduğunu gösteren belge,

c) Motorlu Araç Trafik ve Tescil Belgesi örnekleri,
d) Acentelik yetki belgesi almak için, yerli ve yabancı taşımacı ile yapılmış “Acentelik Sözleşmesi”,
e) Yolcu taşımacılığı yapacakların, taşımada kullanacağı taşıtlara ait "Zorunlu Karayolu Taşımacılık
Mali Sorumluluk Sigortası" ile “Karayolu Yolcu Taşımacılığı Zorunlu Koltuk Ferdi Kaza Sigortası”
poliçelerinin aslı,
f) Yetki belgesi talebi değerlendirilip belge verilmesine karar verilenlerden belge türüne göre
Bakanlıkça belirlenen ücretlerin ödendiğini gösteren tahsilat makbuzu.
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Yetki belgesi almak için müracaat edecek kamu kurum ve kuruluşlarından (a), (b), (f), ve (h) bentlerinde
belirtilen belgeler ile (c) bendindeki belgelerden sadece imza sirküleri istenir.
Belge Ücretleri
Madde 15-Bakanlıkça verilecek yetki belgeleri ve taşıt kartlarından bu Yönetmelik ekindeki ücret
tarifesinde gösterilen ücretler alınır. Ücreti alınmadan yetki belgeleri ve taşıt kartları verilmez. Yetki
belgesinin yenilenmesinde ve zayiinde ücretin % 50'si alınır. Unvan ve adres değişikliğinden dolayı
süresi bitmeden yenilenen belgelerden ise ücret alınmaz.
Bu ücretler, her takvim yılı başından geçerli olmak üzere o yıl için 213 sayılı Vergi Usul Kanununun
mükerrer 298 inci maddesi hükmü uyarınca tespit ve ilan edilen yeniden değerleme oranında artırılarak
uygulanır.
Taşımalarda Kullanılacak Taşıtlar
Madde 16- 17 nci maddedeki şartlara uygun olmak kaydıyla, yurtiçinde ve uluslararası taşımalarda
kullanılacak bütün taşıtlar;
Uluslararası yolcu taşımalarında,
b) B1 ve B2 yetki belgesi sahipleri,
•
•

Kendi adına kayıt ve tescil edilmiş özmal ticari taşıtları,
Sahibi oldukları özmal ticari taşıt sayısı kadar sözleşmeli taşıtları taşıt belgelerine kaydettirerek,
kullanabilirler.

Taşıtların Yaşı, İstiap Haddi ve Niteliği
Madde 17 – Taşımalarda kullanılacak taşıtlar;
a) Yolcu taşımalarında kullanılacak taşıtlar,
b) Yolcu taşımalarında faaliyete esas olan yetki belgesinin alınabilmesi için gereken asgari kapasiteyi
sağlayacak sayıda özmal ticari taşıtın, ilk başvuru ve faaliyet süresince 8 yaşından büyük olmaması
şarttır. Ancak, A3 yetki belgesi sahiplerinin taşıt belgesine kayıt edilecek taşıtları ilk başvuru ve
faaliyet süresince hiçbir şekilde 5 yaşından büyük olamaz. Diğer taşıtlar, yetki belgelerinin eki taşıt
belgelerine en çok 16 yaşına kadar kaydedilir.Ancak, 16 yaşından büyük taşıtlar, Teknik
Üniversitelerce verilecek ve Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca onaylanacak teknik yeterlilik raporuna
göre 19 yaş dahil kullanılabilir.
Yolcu taşımacılığında kullanılacak taşıtların, koltuk kapasitelerinin otomobillerde sürücüsü dahil 4 koltuk,
otobüslerde sürücüsü dahil 25 koltuk kapasitesinden az olmaması gerekir.
Ancak, uluslararası yolcu taşımalarında üç yaşından büyük olmamak kaydıyla, sürücüsü dahil 25 koltuk
kapasitesinden daha küçük her türlü özmal ticari otobüs taşıt belgesine kaydedilebilir. Bu taşıtlar
kapasite hesabında dikkate alınmaz.
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ÜCRET TARİFESİ
(Madde 15)
( Milyar TL. )
B2 YETKİ BELGESİ
B3 YETKİ BELGESİ

EK

: 20
: 5

Yukarıda yer verilen konuda ek bilgi gerektiğinde bizimle temasa geçmenizi rica ederiz.
Yararlı olması dileğiyle, saygılarımı sunarım.
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