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TC 

KÜTAHYA BELEDİYESİ  

ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 

NAKLİYAT ARAÇLARI 

(N PLAKALAR) HİZMET YÖNETMELİĞİ 

  

Yürürlük Tarihi ve Sayı: 10.06.2019 tarih ve 161 sayılı meclis kararı. 

 

BİRİNCİ BÖLÜM 

Amaç ve Kapsam, Dayanak, Tanımlar 

Amaç 

MADDE 1- Bu yönetmelik Kütahya Belediyesi sınırları ve Mücavir Alan sınırları içinde ticari olarak 

yük ve eşya nakli yapan, taşıma kapasitesi 3,5 tonu geçmeyen K1 ve/veya K3 Yetki Belgesine haiz 

olan araçların (N Plakalı) Taşıma Hizmetlerini düzenli ve güvenli hale getirmek, haksız rekabeti ve 

korsan taşımacılığı önlemek, çalışma şekil ve şartlarını, çalıştırılabileceği yerler ile ihtiyaç duyulması 

halinde güzergâh ve sayılarını tespit etmek ve bu yönetmeliğin gerekli kıldığı denetim hizmetlerini 

yapmak amacıyla hazırlanmıştır. 

 

Kapsam 

MADDE 2- Kütahya Belediyesi sınırları ve Mücavir Alan Sınırları içinde ticari olarak yük ve eşya 

nakli yapan İndirimli K1(K1*) ,K1ve/veya K3 Yetki Belgesine haiz olan araçları kapsar. 

 

Dayanak 

MADDE 3-  

Bu yönetmelik; 

a) 5393 sayılı Belediye Kanunun 15. maddesi “p” bendi, 

b) 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunun 4-10-12-130. maddeleri ve Yönetmeliğin 4-15-16-

18. maddeleri,237 sayılı Taşıt Kanunu ve 10553 sayılı Ticari Plakaların Verilmesinde Uyulacak Usul 

ve Esaslar Hakkında Bakan Kurulu Kararı,4925 Sayılı Karayolu Taşıma Kanunu ve Yönetmeliği. 

c) Hükümlerine dayanarak hazırlanmıştır. 

 

Tanımlar 

MADDE 4- Bu yönetmeliğin uygulanmasında; 

 

a)Belediye : Kütahya Belediyesini 

b) Güzergâh : Yükle eşya nakli yapan araçların kalkış noktası ile varış noktası arasında kalan 

Belediyelerce veya İl Trafik Komisyonlarınca belirlenen yolları. 

c) Şehir içi nakliyat irtibat bürosu: Nakliyeci ve nakliyecilerin şehrin herhangi bir yerinde 

açabilecekleri büroyu. 

ç) İşleten : Araç tescil kaydı üzerine olan ve ticari olarak faaliyet gösteren gerçek ve tüzel 

kişilerdir. 

d) Kent : Kütahya Belediyesi sınırları ve mücavir alanı içinde kalan sahayı. 

e) Kamyonet : İzin verilebilen azami yüklü ağırlığı 3500 kg’ı geçmeyen ve yük taşımak için imal 

edilmiş motorlu taşıttır. 

f) Nakliyat (Durağı) Bürosu: Nakliye araçlarının bulunduğu, Belediye Meclisince belirlenen yer. 

g) Pikap : Azami 1750 kg. kadar yük taşımak için yeri bulunan motorlu taşıtlardır. 
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İKİNCİ BÖLÜM 

Usul ve Esaslar 

 

Araçlarda Aranacak Şartlar 

MADDE 5- 

 

a) İndirimli K1 (K1*) /  K1 veya K3 Yetki Belgesine haiz olan yük ve eşya nakli yapacak 

araçlarda taşıma kapasitesi aracın cinsine göre, Karayolları ve Taşımacılık Kanunlarında belirtilen 

istiap haddine dayalı olacaktır. 

b) Kullanılacak olan nakliyat araçları 237 sayılı taşıt kanunu kapsamında olan araçlar veya 

Sanayi ve Ticaret Müdürlüğü’nden taşımacılık yapması engeli olmayan onaylı araçlar olacaktır. 

c) Aracın zorunlu trafik sigortası, fenni muayenesi yapılmış olması gerekmektedir. 

 

Nakliyat Aracı Çalıştırma İzni verilmesi 

MADDE 6-  

Belediye Sınırları ve Mücavir Alan Sınırları içerisinde “Nakliyat aracı çalıştırma izin belgesi” 

Kütahya Belediyesi adına İlgili müdürlük tarafından, bu yönetmelik hükümlerine göre verilir. 

Müracaatlar; 

a) “Nakliyat aracı çalıştırma izin belgesini” yönetmelik yayımlandığı tarihte nakliyatçılık yaptığını 

Şoförler Odası, Emniyet Müdürlüğü ve Defterdarlık kayıtlarından belgeleyenler, 

b) Yönetmelik yayımlandığı tarihten sonra nakliyatçılık işine başlayanlar olmak üzere 2 ayrı gurupta 

değerlendirilir. 

c) Ticari amaçla olmamak ve sadece kendi esas iştigal konusu ile ilgili olmak kaydıyla eşya 

taşımalarında kullanılan araçlara “N” plaka alınmaz. Söz konusu araçlar ticari olarak kullanılırsa cezai 

işlem uygulanır. 

ç) Müracaat eden işletmecilerden istenen belgeler: 

1) Başvuru formu dilekçesi 

2)Vergi mükellef kaydı 

3) Şoförler Odası kayıt belgesi, 

4) Esnaf Sicil Kayıt Belgesi, 

5) Adına kayıtlı Araç ruhsatı  / noter satış belgesi 

6) Ehliyet fotokopisi, 

7) İndirimli K1(K1*) /K1 veya K3 Yetki Belgesi, 

8) Sabıka Kaydı,(Yüz kızartıcı suç işlememiş olmak) 

9) 2 Adet Fotoğraf, 

10) İkametgâh Belgesi 

11) Vilayet Makamından Nüfus Cüzdanı Kayıt Örneği, 

“Nakliyat aracı çalıştırma izin belgesi” Belediye Meclisince belirlenecek ücret karşılığında işleticilere 

verilir. “Çalıştırma İzin Belgesi Ücreti” Belediyeye peşin ödenir. 

d) Nakliye aracı sahibinin yıl içinde ölümü halinde en geç 3 (üç) ay içinde varislerinden noter onaylı 

yetkili kılınan bir kişi belediyeye başvurarak şartlara haiz olması halinde kendi adına izin belgesi 

almak kaydıyla nakliyecilik yapabilir. Ölümden dolayı Nakliye hattının devri halinde, yeni sahibi 

yönetmelik kuralları çerçevesinde Çalışma İzin Belgesi devir alabilir. 

e)Yıl içerisinde Çalıştırma İzin Belgesini devredenler ile Yönetmelik gereği Çalıştırma İzin Belgesini 

iptal edilenler, ödedikleri İzin Belgesini harcını geri isteyemezler. 

 

Taşımacılıktan Çekilme: 

MADDE 7-Aracın trafikten çekilip, plakanın boşta kalması durumunda işletmeci 6 ay (180 gün) 

içerisinde yeni araç alarak plakasını tescil yaptırmak suretiyle çalışmaya başlayacaktır. Aksi halde İzin 
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Belgesi Encümen kararı ile iptal edilerek mevcut “N” plakası belediye tasarrufuna geçer. 

Yıl içinde taşımacılıktan çekilenlerin ödedikleri İzin Belgesi ücreti geri ödenmez. 

 

Nakliyat Araçlarında Mülkiyet- Çalışma İzin Belgesini Devretme Veya Araç Değiştirme: 

MADDE 8- 

 

a) İşletmeci, araç değişikliği halinde durumu, yazılı olarak Belediyenin ilgili müdürlüğüne bildirerek, 

yeni aracının uygun olması halinde Belediye Encümenince karar verilerek, plakasını tescil yaptırmak 

suretiyle çalışmasına devam eder. 

b) Nakliyat araçlarında devir işlemi için durak sıra ve Çalıştırma İzin Belgesini hakkını devreden ile 

devralanın karşılıklı dilekçeleri ile Belediyenin ilgili Müdürlüğüne şahsen müracaatları gereklidir. 

c) Hak sahibi işletmecinin Nakliyat Aracı Çalıştırma İzin Belgesini ve durak hakkının devir işlemi; 

Devir alacak işletmecinin, şartlara haiz olması ve Belediye Encümeninin onayı alındıktan sonra bu 

yönetmelik çerçevesinde yapılır. 

ç)  Devir onayı verilen Encümen kararının ilgiliye tebliğinden itibaren 1ay (30 gün) içerisinde devir 

işlemi tamamlanmadığında devir kararı iptal edilir.(30 gün bitimi tatil gününe rastlarsa bu süreye tatil 

günü kadar ilave edilir.) 

d) Nakliyat işletmecisinin ölümü halinde veya talep edildiği takdirde 1. Derece yakınlarına (babadan-

oğula, eşler arası) yapılacak çalışma İzin Belgesini ve durak hakkı devirlerinde çalışma İzin Belgesi 

için herhangi bir ücreti alınmaz. 

e) Hak sahibi işletmecinin gerçek kişiden tüzel kişiliğe dönüşmesi halinde,  (söz konusu kurulacak 

şirketin aile fertlerinden (baba-oğul) oluşması halinde dahi) şirketin şartlara haiz olması durumunda 

Belediye Encümeninin onayı ile devir işlemi yapılır.  

f)Hak sahibi şirketin ortaklarının tamamının rızası olmak kaydı ile şirket ortaklarından biri üzerine 

devir işlemi yapılacağında herhangi bir ücreti ödenmez. 

 

İşletmecinin Yükümlülükleri: 

MADDE 9- Ticari yük ve eşya nakli yapmak üzere müracaatta bulunan İzin Belgesi sahibi işleticiler; 

 

a) Taşımasını yapmak üzere sorumluluğuna almış olduğu yük ve eşyaların sağlam, kusursuz olarak 

nakliye yapmak mecburiyetindedir. Yük ve eşyanın zarar görmesi halinde İzin Belgesi sahibi 

zararların tanziminde ve karşılanmasında I. derecede kanunen sorumlu olup, mağdurun yasal yollara 

başvurması gerekmektedir. 

b) Nakliyat Araçları ile ilgili tüm değişiklikleri Belediyeye yazılı olarak bildirmekle yükümlüdürler. 

Meydana gelebilecek her türlü olumsuzlukta sorumluluk işleticiye aittir. 

c) “Nakliyat aracı çalıştırma izin belgesi” sahibi meydana gelebilecek trafik kazası veya herhangi bir 

olumsuzlukla üçüncü şahıslara karşı sorumludur. Bu sebeple Belediyeye yönetmelik çerçevesinde ve 

diğer konularda suç isnat edilemez. 

ç) Gerektiğinde Trafik güvenliğini sağlamak, Şehir içi trafik akışını kolaylaştırmak amacıyla 

Belediyenin veya İl Trafik Komisyonunun belirleyeceği güzergâhlarda hizmet vermekle yükümlüdür. 

 

Nakliyat Araçlarında Sürücü Olarak Çalışacak Personele İlişkin Şartlar:  

MADDE 10- Nakliyat Araçlarında sürücü olarak çalışacak olan personelin kullanacak olduğu aracın 

gerektirdiği kanuni ehliyete sahip olması gerekmektedir. Bu maddede yer alan şartlar kendi araçlarında 

sürücü olarak çalışan işleticiler içinde geçerlidir. 

 

Nakliye Araçlarının Çalışma Usul Ve Esasları: 

MADDE 11- Nakliyat Araçları aşağıda yazıldığı şekilde çalışırlar; 
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a) Nakliye Aracı Çalıştırma İzin Belgesi Hakkı sahipleri, adına tescilli (Kayıtlı) araç çalıştırması 

zorundadır. Nakliye aracı işleticileri, işi bırakmaları veya 6 aydan fazla süre içerisinde aracını çalışır 

vaziyette bulundurmaması veya ismine tescilli aracının olmaması halinde duraktan kaydı silinir ve 

Çalıştırma İzin Belgesi iptal edilir. 

b)Taşıma ücreti taşımayı yapan ve yaptıran arasında saklıdır. İtiraz halinde mahkemelerin yasal 

işlemleri uygulanır. 

c) Şehir içindeki hal ve hareketlerinde 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununda belirtilen şekilde 

usullere uymak mecburiyetindedirler. 

ç) İş bulma amacı ile gelişi güzel yerlerde bekleme yapamazlar. Müşteri teminleri nakliyat bürosu 

aracılığıyla yapılır. 

d) Kütahya Belediyesi mevcut duraklar harici durak vermek zorunda değildir. İhtiyaç halinde durakları 

bir bölgede toplama hakkına sahiptir. 

 

 Nakliyat (Durağı) Bürosu Ve Şehir İçi Nakliyat İrtibat Bürosu Açılmasında Aranacak Usul Ve 

Esaslar: 

MADDE 12- Nakliye (Durağı) bürolarının yerleri (araçların duracağı yer) Belediye Meclisince 

belirlenir. 

a) Nakliyat (Durağı) Bürosu açılmasında usul ve esaslar; Nakliyat (Durağı) Bürosu yerleri Belediyece, 

uygun olan noktalarda ve çalışılacak araç sayıları ile beraber belirlenir. Konu Encümende görüşülüp 

kabulüne müteakip Belediyece çalışacak olan Nakliyatçılara kiraya verilir. Nakliyat (Durağı) 

Bürosuna Belediyenin ilgili Müdürlüğünden ruhsat alınması zorunludur. 

b) Şehir içi Nakliyat İrtibat Bürosu açılmasında usul ve esaslar; 

 Şehir içi İrtibat büroları şehrin herhangi bir yerinde açılabilir. Müracaatlarında Zabıta 

Yönetmeliği’nde aranan, İş yeri açma ve çalışma şartlarını yerine getirirler. 

c) Şirketler ve odalarda yukarıdaki kurallara uymak zorundadır. 

 

Araçlar İle İlgili Uyulacak Kurallar: 

MADDE 13- Taşımacılık amaçlı kullanılacak araçlar çalışmaya başlamadan önce Belediyenin ilgili 

Müdürlüğü’ne evrakları ile birlikte müracaat edecektir. Uygun görülenlere çalışma izni verilecektir. 

Bu araçlarla ilgili olarak aşağıdaki kurallara uyulacaktır: 

a) Taşımacılıkta Kullanılacak araçlar en fazla 20 (yirmi) yaşında olacaktır. 

b) Kütahya Belediyesi Nakliyat araçlarında tek renk uygulaması yapma hakkına sahiptir. 

c) Araçların iki yanına (kapılarına) "Kütahya Belediyesi Denetimli Özel Nakliyat Aracı, bağlı 

olduğu büro adı, telefon numarası ve Plaka Nosu" standart yazısı başak sarısı renk ile 

yazılacaktır.                                                                                                                                                  

 

Araçların belirtilen özelliklere sahip olup, olmadığı Belediyenin ilgili Müdürlüğünce tespit edilecek, 

kontrol edilmeyen yada çalışması uygun görülmeyen araç seyrüsefere başlatılmayacak, seyrüsefere 

başlatıldığı takdirde, bu yönetmeliğin öngördüğü cezai işlemler uygulanacaktır. 

 

Taşımayı yaptıran ile ilişkiler:  

MADDE 14- Nakliyatçı taşımayı yaptıran ile ilişkilerde aşağıdaki şartlara uyacaktır; 

a) Nakliyatçı her hangi bir sebeple yük ve eşya naklini tamamlayamaması halinde, ikinci bir araç 

temin ederek, başka ücret talep etmeden nakliyeyi yerine ulaştırmak mecburiyetindedir. 

b) Nakliyatçı müşterilerine iyi davranmak zorundadır. 

c) Ayrıca bu Yönetmelik hükümlerine aykırı hareket etmekten dolayı haklarında zabıt tutulanlara 

Belediye Encümenince uygun görülen ceza verilir. 

ç) Nakliyatçı Belediyenin talimatlarına uymak zorundadır. 
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Fiyat Tarifeleri: 

MADDE 15- Nakliyat işlemi yapanların taşıma işlemi sırasındaki nakliye ücretleri Esnaf Odaları 

Birliğince belirlenir. Taşıma saatlerinin süreleri ve zamanları taşımayı yapan ile yaptıran arasında 

belirlenir. 

 

 

Taşıma Kapasitesi: 

MADDE 16- Nakliyat araçlarında yazıldığı miktarlardan fazla yük taşıması yasak olup, 2918 sayılı 

Karayolları Trafik Kanununun 65. maddesinde yazılı hususlara uyularak taşımacılık yapılması 

zorunluluktur. 

 

Denetim Sistemi:  

MADDE 17- Bu yönetmelikle ilgili denetimler aşağıdaki kurum ve kişiler tarafından yapılabilir: 

Denetimler Belediyenin ilgili Müdürlüğü tarafından istenen usul ve çerçevede yapılacaktır. Bu 

yönetmelik hükümlerine aykırı hareket eden işletmeci ve sürücüler hakkında Nakliyat Araçları Hizmet 

Yönetmeliği çerçevesindeki kurallara uymadıkları tespit edilenler hakkında cezai işlemler uygulanır. 

Gerek görülmesi halinde Trafik Şube Müdürlüğü ve Defterdarlık görevlilerinden 

oluşturulabilecek komisyon tarafından denetimler yapılır. 

 

Ceza Gerektiren Durum Ve Eylemler:  

MADDE 18- 

 

a) “N” plakasız nakliyat aracı çalıştırılamaz. 

b) Taşıyıcı müşterilerine iyi davranmak zorundadır. 

c) Sürücü alkollü araç kullanamaz. 

ç) İş bulma amacı ile gelişi güzel yerlerde bekleme yapamazlar. Müşteri teminleri nakliye bürosu veya 

irtibat bürosu aracılığıyla yapılır. 

d) Aracın içi ve dışı kirli şekilde sefere çıkılamaz. 

e) Aracın iç ve dış yüzeylerinde Belediyenin öngördüğü şartlar dışında yazı, resim, poster, çıkarma ve 

benzeri aksesuar bulundurulamaz. 

f) Araçlar Belediyenin istediği renk ve düzenlemede olmak zorundadır. 

g) Denetim esnasında görevli personele istenen evrakları ibraz etmek zorundadır. 

h) Belediyenin vermiş olduğu Nakliyat Aracı Çalıştırma İzin Belgesinde tahribat yapılamaz. 

 

Cezaların Kanuni Dayanağı: 

MADDE 19- İşletmeciye, bu yönetmeliğe aykırı durum ve tutumu nedeniyle her suç için belirlenen 

maktu para cezaları, 5326 sayılı Kabahatler Kanunu, 1608 sayılı Belediye Para Cezaları hakkındaki 

kanun ile 765 sayılı Türk Ceza Kanunu, 3506 ve 3591 sayılı Kanunlarla para cezalarına getirilen 

sistem çerçevesinde Bütçe Kanununda geçerli olan Devlet Memurları Aylıkları Katsayısı esas alınarak 

bulunacak oran üzerinden hesaplanarak her mali yılbaşı yürürlüğe giren ceza tahakkuk ettirilir. 

Verilen para cezasına rağmen, yıl içinde aynı fiilleri işleyenler hakkında 3 ila 15 gün ticaretten, 

sanattan, faaliyetten men cezası uygulanır. Cezayı gerektiren fiili kasıtlı veya ısrarla işleyenlerin 

Nakliyat Aracı Çalıştırma İzin Belgesi iptal edilir. 

 

Nakliyat (Durağı) Bürosu: 

MADDE 20-  Nakliyat (durağı) bürosu temsilcisi Belediye ile Nakliyat  (Durağı) Bürosu arasında 

koordinasyondan sorumlu olmak üzere, durak üyeleri arasından oy çokluğu ile seçilecektir. Seçilen 

temsilcinin ismi Meslek Odası ve Belediyeye bildirilecektir. 

Temsilci, Belediyenin almış olduğu tüm karar ve uygulamaları konusunda Nakliyat  (Durağı) 
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Bürosu üyelerine bildirmekle yükümlüdür. 

Şehir içi nakliyat İrtibat Bürolarında İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı sahibi muhatap 

alınacaktır. 

 

Araç Sayısı: 

MADDE 21-  Araç sayısının belirlenmesinde Belediye Meclisi yetkilidir. 

 

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

Diğer ve Son Hükümler 

 

Yönetmelikte Hüküm Bulunmayan Haller: 

MADDE 22-  Bu yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde yürürlükteki ilgili mevzuat hükümlerine 

göre işlem yapılır. 

 

Yürürlükten Kaldırılan Yönetmelik 

Bu yönetmeliğin yürürlüğe girmesi ile birlikte Kütahya Belediye Meclisinin 01/05/2009 tarih ve 221 

sayılı kararı ile kabul edilen, 02/06/2009 tarih ve 254 sayılı kararı ile değiştirilen Kütahya 

Belediyesi Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü Nakliyat Araçları (N Plakalar) Hizmet Yönetmeliği  

yürürlükten kalkar.  

 

Yürürlük: 

MADDE 23- Bu Yönetmelik Kütahya Belediye Meclisinin onayı ile yürürlüğe girer. 

 

Yürütme: 

MADDE 24- Bu Yönetmelik hükümlerini Kütahya Belediye Başkanı yürütür. 

 

 

 

 

Belediye Meclisinin 10.06.2019 tarih ve 161 sayılı meclis kararıyla kabul edilmiştir. 

 

 

 

 

 

 

Belediye Meclis 1.Başkan V. 

Salih ÖZDEN 

Katip   

Özgür MUSLU 

Katip 

Seda SANCAKTAR 

 

 

 


