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Malumları olduğu üzere, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının Karayolu Taşıma Yönetmeliğinde Değişiklik 
Yapılmasına Dair Yönetmeliği, Resmi Gazete'nin 10 Ocak 2020 tarihli sayısında yayımlanarak yürürlüğe 
girmiştir. Yeni yönetmelikte birçok değişiklik yer almakta olup; dikkat çeken önemli değişikliklerden biri 
olarak da yönetmelik gereği karayolunda motorlu taşıtlarla yolcu ve eşya taşıyan kişi ve şirketlerin 
Ulaştırma Bakanlığı'ndan almaları gereken yetki belgelerine yapılan zamlar öne çıkmaktadır. 
Yönetmelikte yapılan değişiklik ile otobüs firmalarının yolcu taşıyabilmeleri için gerekli olan B1, B2, D1 
ve D2 belge ücretlerine yüzde 400 ila yüzde 1000'e varan rakamlarla büyük oranda artış yapılmıştır.

Özellikle 2003 yılında uygulamaya konan, ‘tarifesiz yolcu taşımacılığı' sınıflandırması içinde bulunan 
turizm taşımacılığındaki araçlar için zorunlu hale getirilmiş D2 Yetki Belgesi'ne yüzde 1000 zam 
yapılarak, daha önce 15.000TL olan belgenin fiyatı 165.000TL'ye çıkarılmıştır. Bu durum da, 1618 sayılı 
Türkiye Seyahat Acentaları Birliği yasasının kendilerine verdiği yetki ve sorumluluk kapsamında faaliyet 
gösteren seyahat acentelerini zor duruma sokmaktadır. Açıkça görülmektedir ki normal şartlarda 6 ay 
boyunca kazanç elde etmeye olanak sağlayan turizm sezonunun süresi, 2020 senesinde yeni Koronavirüs 
salgını sebebiyle bir hayli kısalmıştır. Öte yandan turizm taşımacılığında çalışan araçlar için yetki belgeleri 
ücretlerinin bu denli artırılması, bu alanda faaliyet gösteren Odamız üyesi küçük ölçekli acentelerimizi 
zor durumda bırakan, rekabet ortamına aykırı ve haksız bir uygulamadır. Bu uygulama, pandemi 
dolayısıyla hali hazırda faaliyetleri sekteye uğramış seyahat acentelerimizi bir hayli olumsuz etkilemekte 
ve çıkmaz sokmaktadır.

Özellikle Türkiye'de turizmin yeniden yükselişe geçeceği ve turizmde yeni hedeflerin belirlendiği bu 
hassas dönemde, turizm ve seyahat sektörlerinin üstündeki yükü bir nebze de olsa alabilmek ve bu hassas 
süreci mininum zararla atlatabilmelerini sağlayabilmek adına, bu sektörlere destek sağlamak büyük önem 
arz etmektedir. Bu çerçevede, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının Karayolu Taşıma Yönetmeliğinde 
Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelikte bahsi geçen yetki belgelerine yapılan zam artışına en azından 
indirim yapılabilmesinin gerekliliği hususundaki talebimizi bilgilerinize sunar, konu ile desteklerinizi ve 
gereğini arz ederiz.

Saygılarımla,

Osman ÇIRALI
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