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       YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığından:

KARAYOLU TAŞIMA YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ KISIM
Başlangıç ve Temel Hükümler

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, karayolu taşımacılık faaliyetlerini ülke eko-

nomisinin gerektirdiği şekilde düzenlemek; taşımacılık faaliyetlerinde düzeni ve güvenliği sağ-
lamak; taşımacı, acente, taşıma işleri komisyonculuğu, taşıma işleri organizatörlüğü, nakliyat
ambarı işletmeciliği, kargo işletmeciliği, lojistik işletmeciliği, dağıtım işletmeciliği, terminal
işletmeciliği ve benzeri taşımacılık faaliyetleri için mali yeterlilik, mesleki yeterlilik, mesleki
saygınlık ilkelerine uygun olarak pazara giriş şartları ile bu faaliyetlerde bulunanların, gönde-
renlerin, yolcuların, çalışanların haklarını, sorumluluklarını, yükümlülüklerini tespit etmek; ta-
şımacılık faaliyetlerinde istihdam edilenler ile taşımacılık faaliyetlerinde yararlanılan taşıt,
araç, gereç, yapı, tesis ve benzerlerinin niteliklerini belirlemek; karayolu taşımalarının diğer
taşıma sistemleriyle birlikte ve birbirlerini tamamlayıcı olarak hizmet vermesini, denetimini
ve mevcut imkânların daha yararlı bir şekilde kullanılmasını sağlamaktır.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, kamuya açık karayolunda motorlu taşıtlarla yapılan

yolcu ve eşya taşımalarını, taşımacı, acente, taşıma işleri komisyonculuğu, taşıma işleri orga-
nizatörlüğü, nakliyat ambarı işletmeciliği, kargo işletmeciliği, lojistik işletmeciliği, dağıtım iş-
letmeciliği, terminal işletmeciliği ve benzeri taşımacılık faaliyetlerini yapanlar ile taşıma işle-
rinde çalışanları, taşımacılık faaliyetlerinde yararlanılan her türlü taşıt, araç, gereç, yapı, tesis
ve benzerlerini kapsar. 



(2) Servis taşımaları hakkındaki usul ve esaslar, Bakanlıkça ayrıca düzenlenir.
(3) Aşağıdaki taşıtlarla yapılan taşımalar bu Yönetmeliğin kapsamı dışındadır:
a) Özel otomobillerle ve bunların römorklarıyla yapılan ve ticari olmayan taşımalar,
b) Lastik tekerlekli traktörlerle ve bunların römorklarıyla yapılan taşımalar,
c) İki, üç ve dört tekerlekli motosikletlerle yapılan ve ticari olmayan taşımalar,
ç) Resmi taşıtlarla ve bunların römorklarıyla yapılan ticari olmayan taşımalar, 
d) Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı

ve Emniyet Genel Müdürlüğüne ait taşıtlarla ve bunların römorklarıyla yapılan taşımalar,
e) Gerçek kişiler adına hususi olarak kayıt ve tescil edilmiş kamyonet cinsi taşıtlarla

ve bunların römorklarıyla yapılan ve hem taşımanın hem de taşınan eşyanın ticari olmadığı ta-
şımalar,

f) Kamyonet cinsi olarak tescil edilen taşıtlardan, taşıt tescil belgesinde kamyonet (BB-
Van)/Panelvan olarak kayıtlı, sürücü dahil 4 veya daha fazla koltuğu bulunan taşıtlarla yapılan
ve hem taşımanın hem de taşınan eşyanın ticari olmadığı taşımalar,

g) Altı dingilin üzerindeki lastik tekerlekli vinç veya cenaze aracı veya ambulans veya
naklen yayın aracı olarak tescil edilmiş araçların kullanım amaçlarına uygun olarak yapılan ta-
şımalar veya Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından tescil edilmemiş taşıtlarla yapılan taşıma-
lar,

ğ) Türk Silahlı Kuvvetlerinin yakıtlarını taşıyan Milli Savunma Bakanlığı Akaryakıt
İkmal ve NATO POL Tesisleri İşletme Başkanlığına ait taşıtlar.

(4) 10/7/2004 tarihli ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu ile 3/7/2005 tarihli
ve 5393 sayılı Belediye Kanunu hükümleri saklıdır.

Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 10/7/2003 tarihli ve 4925 sayılı Karayolu Taşıma Ka-

nunu ile 26/9/2011 tarihli ve 655 sayılı Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığının Teş-
kilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar 
MADDE 4 – (1) 4925 sayılı Kanunda belirtilen tanımlara ek olarak bu Yönetmelikte

geçen;
a) Acente listesi: Yetki belgesi sahibinin, acentelik sözleşmesi yaptığı firmaları gösteren

ve elektronik olarak da düzenlenebilen belgeyi,
b) Acil durum: Toplumun tamamının veya belli kesimlerinin normal hayat ve faaliyet-

lerini durduran veya kesintiye uğratan ve acil müdahaleyi gerektiren olayları ve bu olayların
oluşturduğu kriz halini,

c) Ambar: Eşyanın kapalı alanda muhafaza edilmesine uygun olan yeri,
ç) Ara durak: Tarifeli yolcu taşımacılığında, kalkış noktası ile varış noktası arasında

bulunan, yolcuların asgari ihtiyaçlarının karşılandığı ve yolcu indirilip bindirilen yeri,
d) Araç takip sistemi (ATS): Taşıtların seyahate başladıktan sonraki seyrinin elektronik

olarak takip edileceği/edilebildiği sistemi,
e) Asgari kapasite: Bu Yönetmeliğe göre yetki belgesi alan/alacak olan gerçek kişinin

kendi adına, tüzel kişiliklerin ise tüzel kişilik adına kayıt ve tescil edilmiş ve bu Yönetmelikle
belirlenmiş nitelikleri haiz, asgari olarak sahip olmaları gereken; koltuk kapasitesi ve/veya bi-
rim taşıt sayısı ve/veya tonaj bakımından çekici cinsi taşıtların katar ağırlıkları ile kamyon/kam-
yonet cinsi taşıtların azami yüklü ağırlıkları toplamlarını,

f) Atıl kapasite: Karayolu taşımacılık piyasasında, taşıt veya işletmeci sayısı bakımın-
dan, talebe göre arzın fazla olmasını, 

g) Bakanlık: Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığını,
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ğ) Birim taşıt: Yarı römorkuyla birlikte çekiciyi veya araç tescil belgesinde “römork
takabilir” ifadesi varsa römorkuyla birlikte çekici ile yarı römorku veya tek başına kamyonu
veya tek başına kamyoneti veya tek başına otobüsü veya araç tescil belgesinde “römork taka-
bilir” ifadesi varsa römorkuyla birlikte otobüsü,

h) Büyük otobüs: Şoförü dahil 17 adetten fazla oturma yeri olan otobüsü, 
ı) Çekici: Yarı römorkları ve römorkları çekmek için imal edilmiş olan ve bunlar olma-

dan eşya taşıyamayan motorlu taşıtı,
i) Dağıtım işletmecisi: Tek parçada en fazla 5 kilogram ağırlığındaki kargoların kısa

sürede kapıdan kapıya kendi nam ve hesabına dağıtımını yapan gerçek ve tüzel kişileri,
j) Depo: Eşyanın açık ve kapalı alanda muhafaza edilmesine uygun olan yeri,
k) E-Devlet (www.turkiye.gov.tr): Kamu hizmetlerine erişim imkanı sağlayan internet

sitesini,
l) Elektronik belge: Bu Yönetmelik kapsamında E-Devlet üzerinden düzenlenen yetki

belgesi, taşıt belgesi, taşıt kartı ile şube listesi, acente listesi, hat çizelgesi, zaman ve ücret ta-
rifesini,

m) Elektronik bilet (e-bilet): Maliye Bakanlığı tarafından belirlenmiş standartlara uygun
olan ve muhatabına elektronik ortamda iletilmek üzere elektronik belge biçiminde oluşturulan,
elektronik ortamda muhafaza ve ibraz edilen yolcu taşıma biletini,

n) Elektronik fatura (e-fatura): Maliye Bakanlığı tarafından belirlenmiş standartlara uy-
gun olan ve elektronik belge biçiminde oluşturulmuş faturayı,

o) Elektronik taşıt sözleşmesi: Taşıt sahibi gerçek kişiler ile yetki belgesi sahipleri ara-
sında, E-Devlet kanalıyla yapılacak sözleşmeyi,

ö) Elektronik yolcu listesi (e-yolcu listesi): Maliye Bakanlığı tarafından belirlenmiş
standartlara uygun olan ve elektronik belge biçiminde oluşturulan, elektronik ortamda muha-
faza ve ibraz edilen, karayolu yolcu taşımacılılığında kullanılan yolcu listesini,

p) Eşya/kargo terminali: Bu Yönetmelikte belirtilen özellikleri haiz ve yurtiçi ve ulus-
lararası eşya/kargo taşımacıları/işletmecileri ve/veya acenteleri, komisyoncuları, taşıma işleri
organizatörleri ile bunların eşya/kargo gönderenlerine/gönderilenlerine hizmet veren yapı veya
tesisi,

r) Ev sahibi ülke desteği: Kuvvet konuşlandırılan ülkede faaliyet gösteren veya ülkesi
üzerinden intikal eden Çok Yüksek Seviyeli Müşterek Görev Kuvveti (VJTF) unsurlarına eği-
tim tatbikat veya harekatlar kapsamında sağlanacak her türlü sivil ve askeri destek ve yardımı, 

s) Geçiş belgesi: İkili ve çok taraflı anlaşmalar gereğince yabancı ülkelerden ve/veya
uluslararası örgütlerden temin edilen ve uluslararası taşımalarda kullanılan ikili, transit, üçüncü
ülke, dönüş yükü ve benzeri izin belgesini,

ş) Grup yolcu: Önceden planlanmış iş, gezi, toplantı, tören ve benzeri amaçla bir araya
gelen ve bu amaçla gerçekleşecek seyahatin başlangıcından bitimine kadar birlikte hareket
eden, taşıttaki şoför ve yardımcı personel haricindeki yolcu topluluğunu,

t) Hat çizelgesi: Tarifeli yolcu taşımacılığı yapacak yetki belgesi sahibinin, faaliyette
bulunacağı taşıma hattını ve/veya taşıma güzergahını gösteren belgeyi,

u) Hususi taşımacılık: Ticari amaçla olmamak üzere, sadece kendi esas iştigal konusu
ile ilgili eşya veya yolcu taşımacılığını,  

ü) İkili taşıma: Akit ülke taşıtlarının iki ülke arasında yapmış olduğu yolcu veya eşya
taşımalarını,

v) İliçi: Bir ilin sınırları içinde bulunan alanı,
y) Kamu hizmeti sözleşmesi: Kamuya yeterli ulaştırma hizmeti sunulması amacıyla,

Bakanlık ile yetki belgesi sahipleri arasında yapılan sözleşmeyi,
z) Kamu hizmeti yükümlülüğü: Bir yetki belgesi sahibinin normal ticari şartlarda veya

ölçülerde üstlenemeyeceği, ancak kamuya yeterince ulaştırma hizmeti verilmesi amacıyla Ba-
kanlığın talimatı üzerine yerine getirilmesi gereken yükümlülüğü,
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aa) Kamyon: İzin verilen azami yüklü ağırlığı 3500 kilogramdan fazla olan ve eşya ta-
şımak için imal edilmiş motorlu taşıtı,

bb) Kamyonet: İzin verilen azami yüklü ağırlığı 3500 kilogramı geçmeyen ve eşya ta-
şımak için imal edilmiş motorlu taşıtı,

cc) Kanun: 4925 sayılı Kanunu,
çç) Karayolu: Trafik için kamunun yararlanmasına açık olan arazi şeridi, yol, otoyol,

köprüler ve benzeri yapı ve alanları, 
dd) Kargo tasnif ve aktarma merkezi: Kargo taşımalarında indirme, bindirme, yükleme,

boşaltma, aktarma, istifleme, tasnif ve dağıtım hizmetlerinin yapıldığı yeri,
ee) Kayıtlı elektronik posta (KEP): 19/1/2013 tarihli ve 28533 sayılı Resmî Gazete’de

yayımlanan Elektronik Tebligat Yönetmeliğine göre verilmiş, elektronik iletilerin, gönderimi
ve teslimatı da dâhil olmak üzere kullanımına ilişkin olarak delil sağlayan, elektronik postanın
nitelikli şeklini,

ff) Kısa unvan: Yetki belgesi sahibinin, Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından tescil
edilmiş markasını veya Ticaret Sicilinde tescil edilmiş, kısa faaliyet kullanım unvanını veya
işletme adını,

gg) Küçük otobüs (minibüs): Şoförü dahil 10  ilâ 17 adet arasında oturma yeri olan oto-
büsü, 

ğğ) Lojistik işletmecisi: Taşımacılık faaliyetinin yanı sıra, bağımsız bir işyerinin kulla-
nım hakkına sahip olarak müşterilerine ait her türlü eşyayı teslim aldıktan sonra kendi gözetim
ve denetimi altında yükleme, boşaltma, depolama, istifleme, paketleme, tasnif, etiketleme, si-
pariş planlaması, dağıtım, teslimat ve benzeri hizmetlerin tamamını veya bir kısmını üstlenen
gerçek ve tüzel kişileri,

hh) Mali yeterlilik: Bu Yönetmelik kapsamındaki faaliyetlerle ilgili bir işletmenin ku-
rulmasını, sağlıklı yönetilmesini ve işletilmesini sağlamaya yönelik gerekli mali kaynaklara
sahip olmayı,

ıı) Mesleki saygınlık: Genel olarak ticari alanda ve mesleğin icrası ile ilgili konularda
kötü şöhret sahibi olmamayı, karayolu taşımacılık faaliyetlerinin icrası ile ilgili kurallara uygun
davranmayı ve faaliyet göstermeyi; kişisel olarak ise kaçakçılık, dolandırıcılık, hileli iflas, sah-
tecilik, uyuşturucu ve silah kaçakçılığı, göçmen kaçakçılığı ve insan ticareti, hırsızlık, rüşvet
suçları ve 12/4/1991 tarihli ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu ile 21/3/2007 tarihli ve
5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu kapsamına giren suçlardan dolayı hürriyeti bağla-
yıcı ceza ile hükümlü olmamayı,

ii) Mesleki yeterlilik belgesi: İlgili mevzuatın bu Yönetmelik kapsamındaki faaliyetlerde
bulunanlar için öngördüğü mesleki yeterlilik eğitimini alan ve/veya yapılacak olan sınavlarda
başarılı olanlara veya ilgili mevzuatta belirlenmiş kriterleri sağlayanlara doğrudan verilen bel-
geyi,

jj) Mesleki yeterlilik eğitimi: Bu Yönetmelik kapsamındaki faaliyetlerle ilgili bir mes-
leki yeterliliğin kazandırılması amacıyla, ilgili mevzuat çerçevesinde verilen eğitimi,

kk) Mesleki yeterlilik: Karayolu taşımacılık faaliyetlerinin icrası ile ilgili eğitim, bilgi,
beceri ve donanıma sahip olmayı,

ll) Motorlu taşıt: Karayolunda insan, hayvan veya eşya taşımaya yarayan ve makine
gücüyle yürütülen aracı veya taşıtı,

mm) Orta düzey yönetici (ODY): Bu Yönetmelik kapsamında faaliyet gösteren bir ger-
çek veya tüzel kişiliğin veya buna ait bağımsız bir birimin taşımacılık faaliyetlerini sürekli ve
etkin bir şekilde sevk ve idare eden sahip, temsile yetkili ortak veya istihdam edilen kişileri,

nn) Otobüs: Yapısı itibariyle insan taşımak için imal edilmiş ve şoförü dahil 9 kişiden
fazla yolcu taşımaya uygun olan motorlu taşıtı,

oo) Otomobil: Yapısı itibariyle şoförü dahil en fazla  9  adet oturma yeri olan ve insan
taşımak için imal edilmiş motorlu taşıtı,
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öö) Özmal taşıt: Araç tescil belgesinde yetki belgesi sahibi adına kayıtlı taşıtı,
pp) Panelvan: Sürücü ve yanındaki oturma yerleri dışında başka oturma yeri de bulunan,

sürücü bölümü gövde ile birleşik kamyoneti,
rr) Posta gönderisi: Göndericinin bizzat kendisi veya talimatıyla, üzerinde belirtilen yer

ve adrese, gönderi türüne ve özel hizmetine göre teslim edilen haberleşme gönderileri ile kitap,
katalog, gazete ve süreli yayınları, görme engellilere özgü yazıları, ticari değeri olsun veya ol-
masın eşya içeren en fazla beş kilogram ağırlığa veya elli desimetreküp hacme sahip posta
maddesi ile posta kolisi veya kargosunu, 

ss) Resmi taşıt: Araç tescil belgesinde “resmi” olarak tescil edilmiş taşıtı,
şş) Römork: Motorlu taşıtla çekilen insan, hayvan veya eşya taşımak için imal edilmiş

motorsuz taşıtı,
tt) Sayısal takograf cihazı: Karayolu taşımacılığı yapan araçlarda kullanılan, araç sürü-

cüsü ve sürüşe ait bilgileri dijital ortamda kaydeden, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından
onaylı cihazı,

uu) Servis taşımaları: Aynı öğrenci/personel ve/veya yolcuların çeşitli noktalardan top-
lanıp bir yere taşınması ve/veya aynı öğrenci/personel ve/veya yolcuların bırakıldığı yerden
alınarak topladığı yerlere bırakılmasını,

üü) Sevk irsaliyesi: Malın alıcıya teslim edilmek üzere, satıcı tarafından taşındığı veya
taşıttırıldığı hallerde satıcının, teslim edilen malın alıcı tarafından taşınması veya taşıttırılması
halinde alıcının, taşınan veya taşıttırılan mallar için, 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul
Kanununun 230 uncu maddesi uyarınca düzenlediği belgeyi,

vv) Sözleşmeli taşıt: Yetki belgesi sahibinin kendi unvan ve sorumluluğu altında çalış-
tırmak üzere, noterden veya E-Devlet kanalıyla yapılmış sözleşmeyle temin ettiği başkasına
ait taşıtı veya 21/11/2012 tarihli ve 6361 sayılı Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman
Şirketleri Kanunu kapsamında yetki belgesi sahibinin doğrudan kiracı olarak tarafı olduğu bir
finansal kiralama sözleşmesi yoluyla temin ettiği taşıtı,

yy) Şehiriçi: Bir şehrin belediye sınırları içinde kalan alanı, 
zz) Şoför: Bu Yönetmelik kapsamında, bir motorlu taşıtı karayolunda süren ve ilgili

mesleki yeterlilik belgesine sahip olan sürücüyü, 
aaa) Şube listesi: Yetki belgesi sahibinin, faaliyette bulunmak üzere Bakanlığa bildirdiği

şubelerini gösteren ve elektronik olarak da düzenlenebilen belgeyi,
bbb) Şube: Bir yetki belgesi sahibinin ticaret siciline tescil edilmiş merkezi işyeri adresi

dışındaki faaliyetiyle ilgili ticaret siciline tescil edilmiş birimini,
ccc) Tarifeli kargo taşıma: İşletmecinin kargo kabul veya dağıtım yaptığı merkezi, şu-

besi veya acentesinin bulunduğu yerleşim yerleri arasında önceden belirlenen bir ücret tarife-
sine göre yapılan düzenli kargo taşımalarını,

ççç) Tarifeli yolcu taşıma: Önceden bir taşıma hattı ve taşıma güzergahı ile bir zaman
ve ücret tarifesi belirlenerek ve bunlara uyularak yapılan düzenli yolcu taşımalarını,

ddd) Tarifesiz yolcu taşıma: Önceden bir taşıma hattı ve taşıma güzergahı ile bir zaman
ve ücret tarifesi belirlenmeksizin; grup yolcu durumuna göre arızi veya mekik sefer düzenle-
nerek yapılan düzensiz ve grup yolcu taşımalarını,

eee) Taşıma güzergahı: Taşımacılıkta, taşımanın başladığı kalkış noktasından bittiği va-
rış noktasına kadar ara duraklar da dahil takip edilen yolu,

fff) Taşıma hattı: Tarifeli taşımacılıkta, taşımanın başladığı kalkış noktası ile bittiği
varış noktasındaki yerleşim yerlerini, 

ggg) Taşıma irsaliyesi: Ücret karşılığında, eşya nakleden gerçek veya tüzel kişilerin
naklettikleri eşya için 213 sayılı Kanunun 240 ıncı maddesi uyarınca düzenlediği belgeyi,

ğğğ) Taşıma işleri organizatörü: Kanun, bu Yönetmelik ve ilgili diğer mevzuatın taşı-
macılık sıfatı ile faaliyet gösterenlere getirdikleri yükümlülük ve sorumluluklar çerçevesinde
taşımacı kabul edilerek, bu Yönetmeliğe göre eşya taşımacılığı alanında yetki belgesi almış
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gerçek ve tüzel kişiler ile uluslararası anlaşmalara uygun olmak şartıyla, eşya taşımacılığı ala-
nında faaliyet gösteren yabancı plakalı taşıtların imkan, kabiliyet ve kapasiteleri ile gerektiğinde
diğer taşıma türlerinden de yararlanarak veya bunları kullanarak kombine taşımacılık dahil
kendi nam ve hesabına eşya taşıması yaptırarak taşıma faturası düzenleyen gerçek ve tüzel ki-
şileri, 

hhh) Taşıma kapasitesi (taşıma sınırı): Bir aracın teknik olarak güvenle taşıyabileceği
en çok yük ağırlığı veya yolcu sayısını, 

ııı) Taşıma özel izin belgesi: Uluslararası taşımalarda geçiş belgesi yerine geçmek üzere
düzenlenen belgeyi,

iii) Taşıma senedi: Eşya ve kargo taşımalarında gönderen ile yetki belgesi sahibi ara-
sında akdedilen, ilgili diğer mevzuat ve bu Yönetmelikle belirlenen bilgileri ihtiva eden söz-
leşme belgesi veya bu tür bir sözleşmede bulunması gereken bilgileri ihtiva etmesi halinde ta-
şıma senedi yerine geçecek olan taşıma faturası, taşıma irsaliyesi veya irsaliyeli taşıma fatura-
sını,

jjj) Taşıma sözleşmesi: Tarifesiz yolcu taşımacılığında, yetki belgesi sahibi ile taşımayı
yaptıran veya taşınan grup arasında imzalanmış sözleşmeyi,

kkk) Taşınma eşyası: Bir evden, bürodan veya benzeri bir yerden alınıp benzeri bir yere
taşınan eşyayı,

lll) Taşıt belgesi: Yetki belgesi sahibinin kullanacağı taşıtların niteliğini ve sayısını liste
halinde gösteren, yetki belgesinden ayrı ve yetki belgesinin eki olarak düzenlenen belgeyi,

mmm) Taşıt kartı: Bir taşıtın yalnız bir yetki belgesinde kayıtlı olduğunu ve bu yetki
belgesi altında çalıştırılabileceğini gösteren belgeyi,

nnn) Taşıt katarı: Karayolunda bir birim olarak seyretmek üzere birbirine bağlanmış en
az bir çeken ve en çok iki çekilen römork veya bir yarı römork ile bir römorktan oluşan aracı, 

ooo) Terminal işletmecisi: Bu Yönetmelikte tanımlanan bir yolcu veya eşya/kargo ter-
minalini işleten gerçek ve tüzel kişileri,

ööö) Transit taşıma: Herhangi bir ülkede başlayan ve en az bir ülke toprakları üzerinden
geçtikten sonra bir başka ülkede sona eren, başlama ve sona erme ülkeleri dışında kalan ülkeler
üzerinden yapılan yolcu veya eşya taşımalarını,

ppp) UKOME: Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezlerini,
rrrr) Ulaştırma Elektronik Takip ve Denetim Sistemi (U-ETDS): Kanun ve bu Yönet-

meliğe göre faaliyet gösteren gerçek ve tüzel kişilerin, faaliyetlerine ilişkin Bakanlıkça belir-
lenen verilerin tutulduğu, gerektiğinde ilgili kamu kurum ve kuruluşlarıyla veri paylaşımına
açık olduğu/olabileceği sistemi, 

sss) Ücret tarifesi: Tarifeli taşımalarda taşıma faaliyetlerini ücret yönünden düzenleyen
ve uyulması zorunlu olan belgeyi,

şşş) Üçüncü ülke taşıması: Yolcu ve eşyanın bindirme, indirme, yükleme, boşaltma
noktalarının taşıtın kayıtlı olduğu ülkenin dışındaki ülkeler arasında yapılan taşımaları,

ttt) Üst düzey yönetici (ÜDY): Bu Yönetmelik kapsamında faaliyet gösteren bir gerçek
veya tüzel kişiliği temsil ve ilzam ederek ve/veya bu kişilerin faaliyetlerini fiilen sevk ve idare
ederek sürekli ve etkin bir şekilde yöneten sahip, temsile yetkili ortak veya istihdam edilen ki-
şileri,

uuu) Yarı römork: Bir kısmı motorlu taşıt üzerine oturan, taşıdığı eşyanın ve kendi ağır-
lığının bir kısmı motorlu taşıt tarafından taşınan römorku,

üüü) Yetki belgesi: Bu Yönetmelik kapsamında faaliyette bulunacak gerçek ve tüzel
kişilere çalışma izni veren ve Bakanlıkça düzenlenen belgeyi,

vvv) Yolcu taşıma bileti: Yolcu taşıma işiyle uğraşan işletmelerin yolcu taşıma hizmeti
karşılığında, bu Yönetmelikle belirlenen şekil ve şartlara da uyulacak şekilde, 213 sayılı Ka-
nunun 233 üncü maddesi uyarınca düzenlenen ve yolcuya verilmesi zorunlu olan belgeyi,
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yyy) Yolcu terminali: Bu Yönetmelikle belirlenen özellikleri haiz ve şehirlerarası, yur-
tiçi ve uluslararası yolcu taşımacıları ve/veya acenteleri ile bunların yolcularına hizmet veren
yapı veya tesisi,

zzz) Yurtiçi: Türkiye sınırları içindeki alanı,
aaaa) Zaman tarifesi: Tarifeli taşımalarda taşıma faaliyetlerini zaman yönünden düzen-

leyen ve uyulması zorunlu olan belgeyi,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Temel Hükümler

Yetki belgesi alma zorunluluğu
MADDE 5 – (1) Bu Yönetmelik kapsamına giren taşımacılık, acentelik, taşıma işleri

komisyonculuğu, taşıma işleri organizatörlüğü, nakliyat ambarı işletmeciliği, kargo işletmeci-
liği, lojistik işletmeciliği, dağıtım işletmeciliği, terminal işletmeciliği ve benzeri faaliyetlerde
bulunacak gerçek ve tüzel kişilerin yapacakları faaliyetlere uygun olan yetki belgesini/belge-
lerini Bakanlıktan almaları zorunludur.

Yetki belgesi türleri
MADDE 6 – (1) A türü yetki belgesi: Otomobille ticari ve tarifesiz olarak, kamu kurum

ve kuruluşlarının yurtiçi taşıma hizmeti veya uluslararası yolcu taşımacılığı yapacak gerçek
ve tüzel kişilere verilir. Taşımanın şekline göre aşağıdaki türlere ayrılır:

a) A1 Yetki Belgesi: Yurtiçi tarifesiz yapacaklara,
b) A2 Yetki Belgesi: Uluslararası tarifesiz yapacaklara,
verilir.
(2) B türü yetki belgesi: Otobüsle yurtiçi ve/veya uluslararası yolcu taşımacılığı veya

hususi taşımacılık yapacak gerçek ve tüzel kişilere verilir. Taşımanın şekline göre aşağıdaki
türlere ayrılır: 

a) B1 yetki belgesi: Ticari ve tarifeli olarak yapacaklara,
b) B2 yetki belgesi: Ticari ve tarifesiz yapacaklara,
c) B3 yetki belgesi: Hususi taşımacılık faaliyetinde bulunarak, kendi personelinin taşı-

masını yapacaklara,
verilir.
(3) C türü yetki belgesi: Yurtiçi ve/veya uluslararası eşya taşımacılığı veya hususi taşı-

macılık yapacak gerçek ve tüzel kişilere verilir. Taşımanın şekline göre aşağıdaki türlere ayrılır: 
a) C1 yetki belgesi: Hususi taşımacılık yapacaklara,
b) C2 yetki belgesi: Ticari amaçla yapacaklara,
c) C3 yetki belgesi: Ticari amaçla taşınma eşyası taşımacılığı yapacaklara,
verilir.
(4) D türü yetki belgesi: Otobüsle tarifeli veya tarifesiz yurtiçi yolcu taşımacılığı veya

hususi taşımacılık yapacak gerçek ve tüzel kişilere verilir. Taşımanın şekline göre aşağıdaki
türlere ayrılır: 

a) Dl yetki belgesi: Ticari ve tarifeli olarak yapacaklara,
b) D2 yetki belgesi: Ticari ve tarifesiz olarak yapacaklara,
c) D3 yetki belgesi: Hususi taşımacılık faaliyetinde bulunarak, kendi personelinin taşı-

masını yapacaklara,
ç) D4 yetki belgesi: Ticari olarak,  taşıma mesafesine bakılmaksızın iliçi ve 100 kilo-

metreye kadar olan şehirlerarası tarifeli ve tarifesiz olarak yapacaklara,
verilir.
(5) F türü yetki belgesi: Ticari amaçla yolcu taşımacılığı alanında acentelik yapacak

gerçek ve tüzel kişilere verilir.  Faaliyetin şekline göre aşağıdaki türlere ayrılır: 
a) Fl yetki belgesi: Yurtiçi acentelik yapacaklara,
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b) F2 yetki belgesi: Yurtiçi ve/veya uluslararası acentelik yapacaklara, 
verilir.
(6) G türü yetki belgesi: Ticari amaçla eşya veya kargo taşımacılığı alanında acentelik

yapacak gerçek ve tüzel kişilere verilir. Faaliyetin şekline göre aşağıdaki türlere ayrılır: 
a) G1 yetki belgesi: Yurtiçi eşya acenteliği yapacaklara,
b) G2 yetki belgesi: Yurtiçi ve/veya uluslararası eşya acenteliği yapacaklara, 
c) G3 yetki belgesi: Yurtiçi ve/veya uluslararası kargo acenteliği yapacaklara, 
verilir. 
(7) H türü yetki belgesi: Ticari amaçla yurtiçi ve uluslararası eşya taşımacılığı alanında

komisyonculuk yapacak gerçek ve tüzel kişilere verilir. Faaliyetin şekline göre aşağıdaki türlere
ayrılır:

a) H1 yetki belgesi: Yurtiçi yapacaklara,
b) H2 yetki belgesi: Yurtiçi ve/veya uluslararası yapacaklara,
verilir.
(8) K türü yetki belgesi: Yurtiçi eşya taşımacılığı veya hususi taşımacılık yapacak gerçek

ve tüzel kişilere verilir. Taşımanın şekline göre aşağıdaki türlere ayrılır: 
a) K1 yetki belgesi: Ticari amaçla eşya taşımacılığı yapacaklara,
b) K2 yetki belgesi: Hususi taşımacılık yapacaklara,
c) K3 yetki belgesi: Ticari amaçla taşınma eşyası taşımacılığı yapacaklara,
verilir. 
(9) L türü yetki belgesi: Ticari amaçla lojistik işletmeciliği yapacak gerçek ve tüzel ki-

şilere verilir. Faaliyetin şekline göre aşağıdaki türlere ayrılır:
a) L1 yetki belgesi: Yurtiçi yapacaklara,
b) L2 yetki belgesi: Yurtiçi ve/veya uluslararası yapacaklara, 
verilir.
(10) M türü yetki belgesi: Ticari amaçla tarifeli olarak kargo işletmeciliği yapacak ger-

çek ve tüzel kişilere verilir. Faaliyetin şekline göre aşağıdaki türlere ayrılır: 
a) M1 yetki belgesi: İliçi yapacaklara,
b) M2 yetki belgesi: Yurtiçi ve/veya uluslararası yapacaklara,
verilir.
(11) N türü yetki belgesi: Ticari amaçla nakliyat ambarı işletmeciliği yapacak gerçek

ve tüzel kişilere verilir. Faaliyetin şekline göre aşağıdaki türlere ayrılır:
a) N1 yetki belgesi: İliçi yapacaklara,
b) N2 yetki belgesi: Yurtiçi yapacaklara,
verilir.
(12) P türü yetki belgesi: Ticari amaçla dağıtım işletmeciliği yapacak gerçek ve tüzel

kişilere verilir. Faaliyetin şekline göre aşağıdaki türlere ayrılır:
a) P1 yetki belgesi: İliçi yapacaklara,
b) P2 yetki belgesi: Yurtiçi yapacaklara,
verilir.
(13) R türü yetki belgesi: Ticari amaçla eşya taşımacılığı alanında taşıma işleri organi-

zatörlüğü yapacak gerçek ve tüzel kişilere verilir. Faaliyetin şekline göre aşağıdaki türlere ay-
rılır:

a) R1 yetki belgesi: Yurtiçi yapacaklara,
b) R2 yetki belgesi: Yurtiçi ve/veya uluslararası yapacaklara,
verilir.
(14) T türü yetki belgesi: Terminal işletmeciliği yapacak gerçek ve tüzel kişiler ile kamu

kurum ve kuruluşlarına verilir. Faaliyet şekline göre aşağıdaki türlere ayrılır:
a) T1 yetki belgesi: Büyükşehir Belediyesi sınırları içinde yolcu terminali işletmeciliği

yapacaklara,
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b) T2 yetki belgesi: Büyükşehir Belediyesi sınırları dışında kalan yerleşim birimlerinde
yolcu terminali işletmeciliği yapacaklara,

c) T3 yetki belgesi: Eşya terminali işletmeciliği yapacaklara,
verilir.
İliçi ve 100 kilometreye kadar olan şehirlerarası yolcu taşımaları
MADDE 7 – (1) Bu Yönetmeliğe göre düzenlenecek D4 yetki belgeleri; UKOME

ve/veya il ve/veya ilçe trafik komisyonları ile işbirliği yapılmak suretiyle, bu Yönetmeliğin ge-
tirdiği sorumluluk, yükümlülük ve yetki belgesi alma zorunluluğu dikkate alınarak seyahatin
başladığı ve seyahatin bittiği il valiliklerindeki merkezin/komisyonun uygun kararlarına isti-
naden düzenlenir. Bu maddenin uygulanmasına ilişkin hususlar, Bakanlıkça düzenlenir.

Taşımacılık faaliyetlerinde genel kural
MADDE 8 – (1) Taşımacılık faaliyetleri; ekonomik, seri, elverişli, güvenli, çevreye

kötü etkisi en aza indirilecek, fert, toplum ve çevre sağlığı ile bunların güvenliğini olumsuz
yönde etkilemeyecek ve kamu yararını gözetecek tarzda serbest rekabet ortamında gerçekleş-
tirilir.

Mevzuata uygun taşımacılık, yetki belgelerinin devredilemeyeceği ve genel yasaklar
MADDE 9 – (1) Karayolu taşımacılık faaliyetlerinin ikili ve çok taraflı uluslararası an-

laşma ve sözleşmelere, Kanuna, bu Yönetmeliğe ve ilgili diğer mevzuata uygun olarak ger-
çekleştirilmesi esastır.

(2) Yetki belgeleri, satılamaz ve devredilemez.
(3) Bir taşıt belgesine kayıtlı olmayan taşıtların terminallere, yükleme veya boşaltma

noktalarına girişlerine ve çıkışlarına, sınır kapılarından ise çıkışlarına, 66 ncı maddede belirtilen
yetkili görevliler tarafından izin verilmez. Bu durumdaki taşıtlarda bulunan yolcuların ve eş-
yaların aktarılmasına ise, taşıtlar uygun yerlere alınarak izin verilir. 

Taşımacılık faaliyetlerinde hizmetin sürekliliği ve engellenemeyeceği
MADDE 10 – (1) Yetki belgesi sahipleri, almış oldukları yetki belgesi kapsamına giren

hizmetlerini, hizmetin ifasını imkânsız kılan yasal mücbir sebepler dışında yapmaktan kaçına-
mazlar. Bu hizmetlerden ayırım yapmaksızın herkesin yararlanmasını ve hizmetin sürekliliğini
sağlamak zorundadırlar. Bu fıkraya aykırı hareket edenlere, Kanunun 26 ncı maddesinin birinci
fıkrasının (c) bendinde belirtilen miktarda idari para cezası uygulanır.

(2) Taşıma hizmetlerinin yerine getirilmesi, hizmeti üstlenenler veya üçüncü şahıslar
tarafından engellenemez. Bu fıkraya aykırı hareket edenlere, Kanunun 26 ncı maddesinin bi-
rinci fıkrasının (ç) bendinde belirtilen miktarda idari para cezası uygulanır.

Sınırlamalar, kısıtlamalar ve geçici düzenlemeler
MADDE 11 – (1) Bu Yönetmelik kapsamında faaliyette bulunanların sayısı, yolcu ve

eşya taşıma kapasiteleri ile bu husustaki potansiyel, yetki belgelerinde kayıtlı taşıtların durumu,
haksız rekabetin önlenmesi, kamu yararının gözetilmesi, atıl kapasite oluşumunun ve kaynak
israfının önlenmesi, güvenlik veya benzeri nedenlerle Bakanlık, yetki belgelerinin verilmesi
ve/veya sayısında, taşıt sayıları ve/veya kapasitelerinde, taşıma hatlarında veya güzergahlarında
sınırlamalar, kısıtlamalar ve/veya belirli bir süreyle sınırlı geçici düzenlemeler yapabilir. 

(2) Bakanlık, bu Yönetmelik kapsamındaki faaliyetlerle ilgili piyasadaki ücretlerin;
ülke ekonomisi ve/veya kamu yararı aleyhine sonuç vermesi ve/veya aşırı ücret uygulanması
ve/veya rekabet ortamının bozulması hallerinde ve gerektiğinde söz konusu faaliyetler için be-
lirli bir süreyle sınırlı taban ve/veya tavan ücret tarifesi uygulaması getirebilir.

Tehlikeli maddelerin ve tehlikeli atıkların taşınması 
MADDE 12 – (1) Yetki belgesi sahipleri, tehlikeli madde veya tehlikeli atık taşıyan ta-

şıtlarının; taşıyacakları tehlikeli maddenin veya tehlikeli atığın özelliğine uygun olduğunu gös-
teren bilgi ve belgeler ile tehlikeli maddeler ve tehlikeli atık zorunlu mali sorumluluk sigortası
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poliçesini ibraz ederek, ilgili mercilerden bu taşımalar için ayrıca izin almakla yükümlüdürler.
Bu fıkraya aykırı hareket edenlere, Kanunun 26 ncı maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde
belirtilen miktarda idari para cezası uygulanır.

İKİNCİ KISIM
Yetki Belgesine İlişkin Hükümler

BİRİNCİ BÖLÜM
Yetki Belgesi Almanın, Yenilemenin ve Faaliyete Devam Etmenin 

Şartları ile Gerekli Belgeler

Yetki belgesi almanın veya yenilemenin genel şartları 
MADDE 13 – (1) Yetki belgesi almak veya yenilemek için;
a) Gerçek kişilerin Türkiye Cumhuriyeti tabiiyetinde olmaları, 
b) Tüzel kişilerin Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına göre kurulmuş ve ticaret siciline

tescil edilmiş olmaları, 
c) Ticari olarak faaliyette bulunmak üzere, yetki belgesi talep eden veya yenilemek is-

teyen;
1) Gerçek kişilerde sahip ve/veya varsa temsil ve ilzama yetkili kişi/kişilerin,
2) Anonim şirket statüsündeki tüzel kişiliklerde, yönetim kurulu başkan ve üyeleri, ge-

nel müdür ile temsil ve ilzama yetkili yöneticilerin,
3) Kooperatiflerde, yönetim kurulu başkanı ve üyeleri ile kooperatifi temsil ve ilzama

yetkili yöneticilerin,
4) Diğer şirket statüsündeki tüzel kişilerde, tüm ortakların ve bu tüzel kişiliği temsil ve

ilzama yetkili yöneticilerin,
mesleki saygınlığa sahip olmaları, 
ç) Yetki belgesi almak veya yenilemek isteyenlerin; 
1) B3, C1, D3 veya K2 yetki belgesi talep eden gerçek kişiler hariç faal vergi mükellefi

olmaları, 
2) Merkezi adreslerinin bulunduğu yerdeki ticaret odası veya ticaret ve sanayi odası

veya esnaf ve sanatkarlar odası veya ziraat odasından birine kayıtlı olmaları,
3) Tüzel kişiliklerin, KEP adreslerinin bulunması,
4) 14 üncü maddede belirtilen özel şartları sağlamaları,
5) 73 üncü maddede belirtilen yetki belgesi ücretini veya yetki belgesi yenileme ücretini

ödemiş olmaları, 
şarttır.
(2) Yetki belgesi sahiplerinin yetki belgelerinin geçerlilik süresince karayolu taşımacılık

faaliyetlerinin icrası ile ilgili olarak;
a) Çalışanların ücret ve çalışma şartlarına,
b) Şoförlerin çalışma ve dinlenme sürelerine,
c) Araçların ağırlık ve boyutlarına,
ç) Yol ve araç güvenliğine,
d) Çevrenin korunmasına,
e) Mesleki yeterlilik şartlarına,
uymak sureti ile mesleki saygınlığa sahip olmaları gerekir. 
(3) Türkiye’de taşımacılık faaliyetinde bulunacak yabancılara, 5/6/2003 tarihli ve 4875

sayılı Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanunu hükümleri ile bu Yönetmeliğin belirlediği şartları
yerine getirmeleri halinde talep ettikleri yetki belgesi verilir.

(4) Adli sicil kayıtlarında, birinci fıkranın (c) bendinde belirtilen şahısların mesleki say-
gınlığının bulunup bulunmadığının tespitinde, “adli sicil kaydı” ibaresini ihtiva eden başlığın
altındaki kayıtlar dışında başka kayıtlara bakılmaz.
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(5) Birinci fıkranın (c) bendinde belirtilen şekilde faaliyette bulunan şahısların mesleki
saygınlıklarını kaybetmeleri halinde, bu şahısların faaliyette bulundukları yetki belgesi sahip-
lerinin, bu durumun gerçekleştiği tarihten itibaren doksan gün içerisinde, durumlarını bu Yö-
netmeliğe uygun hale getirmemeleri halinde, yetki belgeleri iptal edilir.

(6) Birinci fıkranın (ç) bendinin (1) numaralı alt bendine uymayarak faal vergi mükellefi
olmayan yetki belgesi sahiplerinin faaliyetleri, durumun tespit edildiği tarihte geçici olarak
durdurulur. Bu şekilde faaliyeti geçici olarak durdurulan yetki belgesi sahiplerinin yeniden faal
vergi mükellefi olmaları halinde faaliyetlerine izin verilir.

Yetki belgesi almanın veya yenilemenin özel şartları
MADDE 14 – (1) A türü yetki belgeleri için başvuranlardan:
a) A1 yetki belgesi için başvuranların, ticari olarak kayıt ve tescil edilmiş en az 4 adet

özmal otomobil ile 20.000 Türk Lirası sermaye veya işletme sermayesine sahip olmaları şart-
tır.

b) A2 yetki belgesi için başvuranların, ticari olarak kayıt ve tescil edilmiş en az 5 adet
özmal otomobil ile 40.000 Türk Lirası sermaye veya işletme sermayesine sahip olmaları şart-
tır.

c) A1 ve A2 yetki belgesi için başvuranların, kullanım hakkına sahip olunan ve taşıma-
cılık faaliyetinin yürütüleceği merkezi adresi veya varsa şubesinin bulunduğu imarlı
yapı/bina/tesisin, bu işe elverişli bağımsız bir taşınmaz olması şarttır.

ç) A1 veya A2 yetki belgesi için başvuranlardan, A1 yetki belgesi için kalkış/varış, A2
yetki belgesi için ise kalkış noktasının; taşınacak yolcu bakımından arz/talep dengesi ile kul-
lanılacak güzergah ve kalkış/varış noktaları ile o ildeki mevcut diğer taşımacıların trafik bakı-
mından taşıma düzenini etkilemeyeceğine dair büyükşehir belediye sınırları içerisinde ilgili
UKOME’den, diğer yerlerde ise ilgili il trafik komisyonundan alınmış kararı Bakanlığa sun-
maları şarttır. Ancak kamu kurum ve  kuruluşuyla yapılan asgari 4 taşıt için geçerli bir taşıma
hizmet alımı sözleşmesine sahip olanlardan A1 yetki belgesi başvurusu sırasında sözleşme sü-
resi sonuna kadar bu şart aranmaz. Bu bende göre Bakanlığa sunulan sözleşmede/sözleşmelerde
belirtilen taşıt sayısının toplamda 4 taşıtın altına düşmemesi zorunludur.

d) Kara sınır kapısı bulunan illerimizde faaliyette bulunmak üzere A2 yetki belgesi ta-
leplerine ilişkin müracaatlar, Bakanlık evrak kayıt tarihi ve sırası esas alınarak değerlendirilir.
Bu bent kapsamında ilk defa A2 yetki belgesi alacak gerçek ve tüzel kişilerin yetki belgesi mü-
racaat tarihleri itibariyle, yetki belgesini kullanabilecekleri sınır kapısının bulunduğu il sınırları
içinde en az bir yıl süreyle faal vergi kayıtlarının bulunması ve bu yetki belgesi kapsamındaki
taşımacılık faaliyetine aynı ilde devam etmeleri şarttır. Ayrıca, her bir kara sınır kapısı için dü-
zenlenecek yetki belgesi sayısı 12’den fazla olamaz.

(2) B türü yetki belgeleri için başvuranlardan:
a) B1 yetki belgesi için başvuranların en az, toplam 150 adet koltuk kapasitesine ve

100.000 Türk Lirası sermaye veya işletme sermayesine sahip olmaları şarttır.
b) B2 yetki belgesi için başvuranların en az, toplam 90 adet koltuk kapasitesine ve

50.000 Türk Lirası sermaye veya işletme sermayesine sahip olmaları şarttır. 
c) B3 yetki belgesi için başvuranların en az, 1 adet özmal otobüse sahip olmaları şarttır. 
(3) C türü yetki belgeleri için başvuranlardan:
a) C1 yetki belgesi için başvuranların en az, 1 adet özmal birim taşıta sahip olmaları

şarttır.
b) C2 yetki belgesi için başvuranların en az, 10 adet özmal birim taşıt ve 400 tonluk

asgari kapasite ile 100.000 Türk Lirası sermaye veya işletme sermayesine sahip olmaları şart-
tır.

c) C3 yetki belgesi için başvuranların en az, 3 adet özmal birim taşıt ve 75 tonluk asgari
kapasite ile 25.000 Türk Lirası sermaye veya işletme sermayesine sahip olmaları şarttır. 
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(4) D türü yetki belgeleri için başvuranlardan:
a) D1 yetki belgesi için başvuranların en az, toplam 150 adet koltuk kapasitesine ve

60.000 Türk Lirası sermaye veya işletme sermayesine sahip olmaları şarttır.
b) D2 yetki belgesi için başvuranların en az, toplam 75 adet koltuk kapasitesine ve

30.000 Türk Lirası sermaye veya işletme sermayesine sahip olmaları şarttır.
c) D3 yetki belgesi için başvuranların en az, 1 adet özmal otobüse sahip olmaları şarttır. 
ç) D4 yetki belgesi için başvuranların:
1) En az, 1 adet otobüsle asgari kapasiteye ve tüzel kişiliklerin 5.000 Türk Lirası ser-

maye veya işletme sermayesine sahip olmaları şarttır. 
2) İliçi taşımalarda; talep sahibinin merkezi adresinin bulunduğu ilin İl Trafik Komis-

yonundan alınacak D4 yetki belgesi düzenlenmesinin o ildeki mevcut arz/talep dengesi ve ta-
şıma düzeni bakımından bir sakıncası olmadığına dair İl Trafik Komisyonu kararının Bakanlığa
sunulması şarttır.

3) Yüz kilometreye kadar şehirlerarası taşımalarda; ilgili illerden alınacak, D4 yetki
belgesi düzenlenmesinin o illerdeki mevcut arz/talep dengesi ve taşıma düzeni bakımından bir
sakıncası olmadığına dair ilgili İl Trafik Komisyonu veya UKOME kararlarının (bu illerden
birinin veya her ikisinin il sınırları ile belediye sınırları aynı/çakışık olan bir il veya iller olması
halinde ise ilgili büyükşehir belediyesi/belediyeleri UKOME’lerinden) Bakanlığa sunulması
ve Bakanlığa sunulacak kararlarda, düzenlenecek D4 yetki belgesi için kullandırılacak taşıma
hatları ve taşıma güzergahları ile taşıt belgesine kaydedilecek taşıtların sayısı ve koltuk kapasi-
telerinin belirtilmesi şarttır.

4) Sadece tarifesiz taşımacılık yapmak üzere D4 yetki belgesi düzenlenemez. Düzen-
lenmiş olan yetki belgelerinde geçerli bir hattının bulunması şarttır.  

5) Bu bent kapsamında adlarına D4 yetki belgesi düzenlenen gerçek veya tüzel kişiler,
merkezi adresini, faaliyette bulundukları ilin dışındaki bir ile taşıyamazlar.

6) Sadece 1 adet otobüsle D4 yetki belgesi alacak olan gerçek kişiler için yetki belgesi
ücretinde % 75 indirim uygulanır.

(5) F türü yetki belgeleri için başvuranlardan:
a) F1 yetki belgesi için başvuranların, faaliyet gösterilen yer ilçe ise 2.000 Türk Lirası,

il ise 6.000 Türk Lirası sermaye veya işletme sermayesi ile acentelik hizmetine elverişli müs-
takil bir büroya veya faaliyette bulunduğu yerleşim biriminde kalkış yerindeki terminaller bir-
leştirilmiş ise bu terminallerdeki bürolardan birinde yeterli bir alanın kullanım hakkına sahip
olmaları şarttır. F1 yetki belgesi sahipleri en fazla 10 adet firmayla olmak üzere, sadece D1,
D2 ve/veya D4 yetki belgesi sahipleriyle acentelik sözleşmesi yapabilir.

b) F2 yetki belgesi için başvuranların, 6.000 Türk Lirası sermaye veya işletme serma-
yesi ile acentelik hizmetine elverişli müstakil bir büroya veya faaliyette bulunduğu yerleşim
biriminde kalkış yerindeki terminaller birleştirilmiş ise bu terminallerdeki bürolardan birinde
yeterli bir alanın kullanım hakkına sahip olmaları şarttır. F2 yetki belgesi sahipleri en fazla 10
adet firmayla olmak üzere, sadece B1, B2, D1, D2 ve/veya D4 yetki belgesi sahipleriyle acen-
telik sözleşmesi yapabilir. 

c) F1 ve F2 yetki belgesi sahiplerinin açacakları her şube için sermaye veya işletme
sermayesi miktarı aynı miktarda katlanarak artar. 

ç) Köy, kasaba ve beldelerde faaliyette bulunmak üzere F1 yetki belgesi almak iste-
yenlerden sermaye veya işletme sermayesi şartı aranmaz ve yetki belgesi ücretinde % 75 indi-
rim uygulanır.

(6) G türü yetki belgeleri için başvuranlardan:
a) G1 yetki belgesi için başvuranların, 20.000 Türk Lirası sermaye veya işletme ser-

mayesine sahip olmaları şarttır. G1 yetki belgesi sahipleri en fazla 10 adet firmayla olmak
üzere, sadece L1, N1, N2 ve/veya K1 yetki belgesi sahipleriyle acentelik sözleşmesi yapabilir.
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b) G2 yetki belgesi için başvuranların, 30.000 Türk Lirası sermaye veya işletme ser-
mayesine sahip olmaları şarttır. G2 yetki belgesi sahipleri en fazla 10 adet firmayla olmak
üzere, sadece C2 ve/veya L2 yetki belgesi sahipleriyle acentelik sözleşmesi yapabilir.

c) G3 yetki belgesi için başvuranların, 20.000 Türk Lirası sermaye veya işletme ser-
mayesine sahip olmaları şarttır. G3 yetki belgesi sahipleri en fazla 2 adet firmayla olmak üzere,
sadece M2, P1 ve/veya P2 yetki belgesi sahipleriyle acentelik sözleşmesi yapabilir.

ç) G1, G2 veya G3 yetki belgesi için başvuranların, yetki belgeleri süresince en az 20
m2’lik kapalı ve bağımsız bir taşınmazın kullanım hakkına sahip olmaları şarttır.

d) Büyükşehir olmayan illerde il merkez ilçesi dışındaki ilçe, belde, kasaba ve köylerde
faaliyette bulunmak üzere G3 yetki belgesi almak isteyenlerden sermaye veya işletme serma-
yesi şartı aranmaz ve yetki belgesi ücretinde % 75 indirim uygulanır.

(7) H türü yetki belgeleri için başvuranlardan:
a) H1 yetki belgesi için başvuranların, 20.000 Türk Lirası sermaye veya işletme ser-

mayesi ile bu işe elverişli bağımsız bir büronun kullanım hakkına sahip olmaları şarttır.
b) H2 yetki belgesi için başvuranların, 40.000 Türk Lirası sermaye veya işletme ser-

mayesi ile bu işe elverişli bağımsız bir büronun kullanım hakkına sahip olmaları şarttır.
(8) K türü yetki belgeleri için başvuranlardan:
a) K1 yetki belgesi için başvuran;
1) Gerçek kişilerin en az, 1 birim taşıt ve 25 tonluk asgari kapasiteye sahip olmaları,
2) Tüzel kişilerin en az, 2 birim taşıt ve 50 tonluk asgari kapasiteye sahip olmaları,
şarttır.
b) K2 yetki belgesi için başvuranların en az, 1 birim taşıta sahip olmaları şarttır.
c) K3 yetki belgesi için başvuranların en az, 2 birim taşıt ve 35 tonluk asgari kapasiteye

sahip olmaları şarttır.
ç) K1 yetki belgesi için başvuran gerçek veya tüzel kişilerden, trafik tescil belgesinde

özel amaçlı olarak tescil edilmiş taşıt/taşıtlar için yetki belgesi almak isteyenlerden bir birim
taşıt dışında asgari kapasite şartı aranmaz.

d) Sadece kamyonetlerle taşımacılık yapmak üzere K1 veya K2 yetki belgesi almak
için başvuran gerçek ve tüzel kişilerden, en az 1 birim taşıt dışında asgari kapasite ile 40 ıncı
maddenin otuzdördüncü fıkrasının (b) bendinde yer alan şart aranmaz ve bunların yetki belgesi
ücretlerinde %75 indirim uygulanır.

(9) L türü yetki belgeleri için başvuranlardan:
a) L1 yetki belgesi için başvuranların;
1) En az, 3 birim taşıt ve 75 tonluk asgari kapasiteye sahip olmaları ile 75.000 Türk Li-

rası sermaye veya işletme sermayesine sahip olmaları,
2) Merkezinde veya şubesinde, lojistik işletmeciliği faaliyetine uygun, en az 500 m2’lik

açık, kapalı veya taşıt park alanı olarak kullanılabilecek bir taşınmazın kullanım hakkına sahip
olmaları,

3) Her bir şube için (2) numaralı alt bentte belirtilen nitelikleri haiz en az 100 m2’lik
kapalı ve/veya açık alana sahip bir taşınmazın kullanım hakkına sahip olmaları,

şarttır.
b) L2 yetki belgesi için başvuranların;
1) En az, 5 birim taşıt ve 200 tonluk asgari kapasiteye sahip olmaları ile 300.000 Türk

Lirası sermaye veya işletme sermayesine sahip olmaları,
2) Merkezinde veya şubesinde, lojistik işletmeciliği faaliyetine uygun, en az 1.000

m2’lik açık, kapalı veya taşıt park alanı olarak kullanılabilecek bir taşınmazın kullanım hakkına
sahip olmaları,

3) Her bir şube için (2) numaralı alt bentte belirtilen nitelikleri haiz en az 100 m2’lik
kapalı ve/veya açık alana sahip bir taşınmazın kullanım hakkına sahip olmaları,

şarttır. 
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(10) M türü yetki belgeleri için başvuranlardan:
a) M1 yetki belgesi için başvuranların;
1) En az, 3 birim taşıtla asgari kapasiteye sahip olmaları ve 25.000 Türk Lirası sermaye

veya işletme sermayesine sahip olmaları,
2) Merkezinde veya merkezinin bulunduğu il sınırları içinde şube olarak tescil edilmiş

en az 200 m2’lik kapalı ve yükleme, boşaltma, aktarma, istifleme, tasnif, etiketleme ile depo-
lama gibi hizmetlere elverişli yapı ve donanımda, trafiği engellemeyen ve eşya taşımaya mah-
sus taşıtların yanaşıp yükleme, boşaltma yapabileceği bağımsız bir taşınmazın kullanım hakkına
sahip olmaları,

3) Her bir şubenin, (2) numaralı alt bentte belirtilen nitelikleri haiz en az 20 m2’lik
kapalı alana sahip bir taşınmazın kullanım hakkına sahip olmaları,

şarttır.
b) M2 yetki belgesi  için başvuranların;
1) En az, 30 birim taşıtla asgari kapasiteye sahip olmaları ve 250.000 Türk Lirası ser-

maye veya işletme sermayesine sahip olmaları,
2) Merkezinde veya şubesinde en az, 400 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 ba-
ğımsız bir taşınmazın kullanım hakkına sahip olmaları,

3) Her bir şube için (2) numaralı alt bentte belirtilen nitelikleri haiz en az 20 m2’lik ka-
palı alana sahip bir taşınmazın kullanım hakkına sahip olmaları,

4) Merkezi ve/veya şubesi ve/veya acenteliği şeklinde 7 coğrafi bölgede ve her bir böl-
gede en az 3 ilde olmak üzere örgütlenmelerini tamamlamış olmaları,

şarttır.
(11) N türü yetki belgeleri için başvuranlardan:
a) N1 yetki belgesi için başvuranların;
1) En az, 3 birim taşıtla asgari kapasiteye ve 15.000 Türk Lirası sermaye veya işletme

sermayesine sahip olmaları,
2) Merkezinde veya merkezinin bulunduğu il sınırları içinde şube olarak tescil edilmiş

en az 75 m2’lik kapalı ve yükleme, boşaltma, aktarma, istifleme, tasnif, etiketleme ile depolama
gibi hizmetlere elverişli yapı ve donanımda, trafiği engellemeyen ve eşya taşımaya mahsus ta-
şıtların yanaşıp yükleme, boşaltma yapabileceği bağımsız bir taşınmazın kullanım hakkına sa-
hip olmaları,

3) Her bir şube için (2) numaralı alt bentte belirtilen nitelikleri haiz en az 25 m2’lik ka-
palı alana sahip bir taşınmazın kullanım hakkına sahip olmaları,

şarttır.
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 ba-
ğımsız bir taşınmazın kullanım hakkına sahip olmaları,

3) Her bir şube için (2) numaralı alt bentte belirtilen nitelikleri haiz en az 25 m2’lik ka-
palı 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 örgütlenmelerini tamamlamış olmaları,

şarttır. 
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(12) P türü yetki belgeleri için başvuranlardan:
a) P1 yetki belgesi için başvuranların;
1) En az, 5 adet özmal motorlu taşıta ve 12.000 Türk Lirası sermaye veya işletme ser-

mayesine sahip olmaları,
2) Merkezinde veya merkezinin bulunduğu il sınırları içinde en az 100 m2’lik kapalı

ve yükleme, boşaltma, aktarma, istifleme, tasnif, etiketleme ile depolama gibi hizmetlere el-
verişli 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 20 m2’lik ka-
palı alanın kullanım hakkına sahip olmaları,

4) En az 5 adet dağıtıcı elemana sahip olmaları, 
şarttır. 
b) P2 yetki belgesi için başvuranların;
1) En az, 30 adet özmal motorlu taşıta sahip olmaları ve 25.000 Türk Lirası sermaye

veya işletme sermayesine sahip olmaları,
2) Merkezinde veya şubesinde en az, 100 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 ba-
ğımsız bir taşınmazın kullanım hakkına sahip olmaları, 

3) Her bir şube için (2) numaralı alt bentte belirtilen nitelikleri haiz en az 20 m2’lik ka-
palı alanın kullanım hakkına sahip olmaları,

4) En az 30 adet dağıtıcı elemana sahip olmaları, 
5) Merkezi ve/veya şubesi ve/veya acenteliği şeklinde 7 coğrafi bölgede ve her bir böl-

gede en az 2 ilde olmak üzere örgütlenmelerini tamamlamış olmaları,
şarttır. 
(13) R türü yetki belgeleri için başvuranlardan:
a) R1 yetki belgesi için başvuranların en az, 150.000 Türk Lirası sermaye veya işletme

sermayesi ile merkezinde veya şubesinde, taşıma işleri organizatörlüğü faaliyetine uygun, şube
veya merkezi iş yeri adresi olarak tescil edilmiş bağımsız taşınmazın kullanım hakkına sahip
olmaları şarttır. 

b) R2 yetki belgesi için başvuranların en az, 300.000 Türk Lirası sermaye veya işletme
sermayesi ile merkezinde veya şubesinde, taşıma işleri organizatörlüğü faaliyetine uygun, şube
veya merkezi iş yeri adresi olarak tescil edilmiş bağımsız taşınmazın kullanım hakkına sahip
olmaları şarttır.

(14) T türü yetki belgeleri için başvuranlardan:
a) T1 yetki belgesi için başvuranların en az 300.000 Türk Lirası sermaye veya işletme

sermayesine sahip olmaları şarttır.
b) T2 veya T3 belgesi için başvuranların en az 100.000 Türk Lirası sermaye veya işlet-

me sermayesine sahip olmaları şarttır. 
c) T1 veya T2 yetki belgesi için başvuranların en az, 2.000 m2 alan üzerinde kurulmuş,

sıcaktan ve soğuktan korunmuş bir ortamda, yolcular için bilet satış yeri, yeterli sayıda bay ve
bayan tuvaleti ile oturma yerleri, güvenlik, beslenme, ibadet, emanet ve benzeri asgari ihtiyaç-
ları karşılayacak şekilde ve engellilerin ihtiyaçları da gözetilmiş rahat, sağlıklı ve güvenli olması
şarttır. Ayrıca, bu terminallerde, yolcuların şehir içi ulaşımını sağlayan servis araçları, ticari
taksiler ile özel otomobiller için indirme ve bindirme yapabilecekleri yeterli bir alan ile yolcu-
ları terminale getirmek veya terminalden almak üzere kullanılan özel ve resmi otomobillerin
25 dakikayı geçmeyen giriş ve çıkışlarında da kullanılabilecek terminal içinde yeterli bir alana
sahip genel parkın bulunması şarttır.
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ç) Yolcu terminallerinden yararlanacak taşıtlar için ücret tarifesinin veya hizmetin üc-
retsiz olduğuna dair belgenin “Bakanlıktan görülmüştür.” şerhi düşülmesi şarttır.

d) T3 yetki belgesi için başvuranların en az, 2.000 m2 alan üzerinde kurulmuş, taşıma-
cıların/gönderenlerin/çalışanların kullanacakları üst yapıların, sıcaktan ve soğuktan korunmuş
bir ortamda, yeterli sayıda bay ve bayan tuvaleti ile oturma yerleri, güvenlik, beslenme, ibadet,
emanet ve benzeri asgari ihtiyaçları karşılayacak şekilde ve engellilerin ihtiyaçları da gözetilmiş
rahat, sağlıklı ve güvenli olması şarttır. Ayrıca, bu terminallerde, taşımacıların/gönderenlerin/ça-
lışanların şehir içi ulaşımını sağlayan servis araçları, ticari taksiler ile özel otomobiller için in-
dirme, bindirme ve park yapacakları yeterli bir alanın da bulunması gerekir.

e) Nüfusu 50.000 kişi altında bulunan merkez ilçe veya ilçeler için, bu fıkrada istenilen
alan şartı 500 m2 olarak uygulanır.

f) Bu Yönetmelik kapsamında şehirlerarası, yurtiçi ve uluslararası alanda faaliyet gös-
teren yetki belgesi sahipleri, bu Yönetmelikte belirtilen terminal şartlarını haiz olmak kaydıyla
kendine mahsus özel terminaller inşa edebilir veya bu durumda olan terminalleri kiralayarak
terminal işletmeciliği yetki belgesi almak suretiyle işletebilirler.

g) (f) bendinde belirtilen terminaller hariç; yolcu terminallerinde karayolu taşımacılık
faaliyetinde bulunacak bir gerçek veya tüzel kişiye, söz konusu terminalin karayolu taşımacılık
faaliyetlerine ayrılan toplam alanının en çok % 20’sine kadar olan kısmı tahsis edilebilir.

ğ) Her bir şube için, bu fıkrada öngörülen alan şartının sağlanması zorunludur. 
(15) A, B, C, D, L, M, N ve P türü yetki belgelerinden birini almak için başvuranların;

faaliyetleri sırasında kullanacakları/kullandıkları kısa unvanları ile taşıtları üzerine yazdıra-
cakları kendilerini tanıtan tescilli logo, amblem ve benzeri işareti Bakanlığa bildirmeleri ve
bildirilenlerin dışında herhangi bir logo, amblem ve işaretin kullanılmaması şarttır. Bu fıkraya
uymayan yetki belgesi sahiplerine 5 uyarma verilir.

(16) Bu maddede istenilen fiziki yer ve mekan şartlarının sağlandığına dair, ilgili mev-
zuat hükümlerine göre düzenlenmiş işyeri açma ve çalıştırma ruhsatı ile Bakanlığın ilgili bölge
müdürlüğünce düzenlenmiş uygunluk denetim tutanağının bulunması ve söz konusu şartın,
yetki belgesi sahiplerinin adres değişikliği dâhil olmak üzere faaliyetleri süresince sağlanması
zorunludur. Ayrıca, T türü yetki belgeleri için fiziki yer ve mekan şartının sağlandığı alanda
yakıcı, yanıcı, parlayıcı, patlayıcı ve tehlikeli maddelerle çalışılan işlerle oksijen LPG dolum
ve depoları, bunlara ait dağıtım merkezleri, perakende satış yerleri, taşocakları, akaryakıt is-
tasyonları ve benzeri yerler için belediyelerden alınmış çalışma ruhsatının bulunması şarttır.
Ancak, meskun mahal dışında bulunan yerler için sağlanması gereken yüzölçümü dışındaki
diğer şartlar, Bakanlıkça düzenlenir.

(17) Kamu kurum ve kuruluşlarından bu maddede belirtilen sermaye şartı aranmaz.
(18) B3, C1, D3 veya K2 yetki belgeleri hariç olmak üzere, bu maddeyle belirlenmiş

olan asgari kapasite şartını sağlayacak olan taşıtların, ticari olarak kayıt ve tescil edilmiş ol-
maları şarttır. Ancak, resmi olarak kayıt ve tescil edilmiş taşıtlar için bu şart aranmaz.

(19) Dördüncü fıkranın (ç) bendinin (6) numaralı alt bendi, beşinci fıkranın (ç) bendi,
altıncı fıkranın (d) bendi veya sekizinci fıkranın (ç) ve (d) bentlerine göre verilecek muafiyetler
için Bakanlığa yazılı olarak müracaat edilmesi şarttır. Ancak, bu fıkraya göre muafiyet verilmiş
yetki belgelerine ilişkin muafiyetin kaldırılmasının talep edilmesi halinde, yetki belgesine iliş-
kin gerekli şartların sağlanması ve indirimli yetki belgesi ücreti ile geçerli tam ücret arasındaki
varsa ücret farkının ödenmesi zorunludur. Bu fıkraya göre Bakanlığa yapılacak müracaata is-
tinaden kapsamı değişen yetki belgeleri için yirmibirinci fıkraya göre asgari kapasite hesabı
yapılırken, yazılı müracaat tarihi öncesi ve sonrası süre toplamları ayrı ayrı değerlendirilir ve
toplanır.

(20) Yetki belgesi sahibinin faaliyeti esnasında, bu maddede belirlenen asgari kapasite
şartı hariç olmak üzere, yetki belgesi alma şartlarından herhangi birini kaybetmesi ve kaybe-
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dilen şartın veya şartların, kaybedildiği tarihten itibaren doksan gün içerisinde giderilmemesi
veya tamamlanmaması halinde, yetki belgesi sahibinin, ilgili yetki belgesi kapsamındaki faa-
liyeti geçici olarak durdurulur. Bu şekilde faaliyeti geçici olarak durdurulan yetki belgesi sahibi,
kaybedilen şartı/şartları sağlaması/tamamlaması halinde faaliyetine izin verilir. Ancak, bu mad-
dede belirtilen ve asgari kapasite şartı dışındaki şartın/şartların kaybedildiğinin, yine bu fıkrayla
tanınmış doksan günlük süreden sonra tespiti halinde, geçici faaliyet durdurma işlemi süre ve-
rilmeksizin uygulanır ve yetki belgesi sahibine ayrıca 25 uyarma verilir. 

(21) Yetki belgesi sahipleri, yetki belgesi eki taşıt belgelerinde kayıtlı taşıtlarının;
a) Kazaya uğradığı, yandığı, hurdaya ayrıldığı veya benzer bir mücbir sebepten dolayı

iş göremez duruma geldiği,
b) Satıldığı, 
c) Kendi istekleriyle düşüldüğü, 
ç) Yaşları nedeniyle asgari kapasiteden sayılmadığı,
d) 24 üncü maddenin üçüncü fıkrası gereğince re’sen düşüldüğü,
tarihler esas alınmak kaydıyla, bu maddede öngörülen asgari kapasite şartını kaybet-

meleri ve asgari kapasitenin kaybedildiği süre toplamının, 17 nci maddede belirlenen yetki bel-
gesi geçerlilik süresi boyunca 630 takvim gününden fazla olması halinde, yetki belgesi iptal
edilir.

Yetki belgesi almak ve yenilemek için gerekli belgeler 
MADDE 15 – (1) Yetki belgesi almak isteyen gerçek ve tüzel kişilerin aşağıdaki bel-

geleri Bakanlığa vermeleri zorunludur:
a) Başvuru dilekçesi,
b) 13 üncü maddenin birinci fıkrasının (c) bendinde belirtilen kişilerin T.C. kimlik

numarası beyanları veya yabancı uyruklu kişiler için noter onaylı pasaport örnekleri ile temsil
ve ilzama yetkili olanların noterden onaylı imza sirkülerleri,

c) Ticaret odaları veya ticaret ve sanayi odaları veya esnaf ve sanatkarlar odaları veya
ziraat odalarından birine kayıtlı olunduğunu gösteren belge,

ç) Ticaret veya ticaret ve sanayi odalarına kayıtlı olanlar için Türkiye Ticaret Sicil Ga-
zetesi/gazeteleri,

d) 13 üncü ve 14 üncü maddelerde yer alan ve sahip olunması zorunlu/şart olan husus-
lara ilişkin diğer belgeler.

(2) Yetki belgesi almak için müracaat eden kamu kurum ve kuruluşlarından sadece bi-
rinci fıkranın (a) ve (d) bentlerinde belirtilen belgeler istenir. 

(3) K1 veya K3 yetki belgesi talep eden gerçek kişiler ile B3, C1, D3 veya K2 yetki
belgesi talep edenlerden, birinci fıkranın (b), (c) ve (ç) bentlerinde belirtilen belgeler istenil-
mez.

(4) Birinci fıkrada istenilen belge ve beyanlar, elektronik ortamda oluşturulma, sunum
ve erişim imkanına bağlı olarak, Bakanlıkça fiziki olarak istenmeyebilir. 

(5) Yetki belgelerini yenilemek isteyen yetki belgesi sahiplerinden istenecek belge ve
beyanlar, birinci fıkraya aykırı olmamak şartıyla Bakanlıkça belirlenir.

(6) Bu Yönetmeliğe göre E-Devlet üzerinde yapılabilecek işlemler, yazılı müracaat ola-
rak kabul edilir.

(7) Aslı veya noterden ıslak mühürlü ve imzalı olarak Bakanlığa sunulan ve geçerliliği
bulunan belgeler, talep edilmesi halinde, “Aslı görülmüştür” şerhi düşülen örneği alınmak su-
retiyle iade edilebilir.

(8) Bir yetki belgesi almak için Bakanlığa verilen belgelerden, Bakanlığın uygun bul-
ması halinde diğer bir yetki belgesinin alınmasında da tamamlayıcı belge olarak yararlanılır.

(9) Bu Yönetmeliğe göre yetki belgesi yenileme talebinde bulunanlardan, dosyasında
mevcut ve geçerliliği devam eden belgeler yeniden istenilmez.
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(10) Yetki belgesi sahiplerinin, bu Yönetmeliğe göre merkezi adresleri dışındaki şube-
lerinde faaliyette bulunmak üzere düzenlenecek olan yetki belgesi için veya yetki belgesi şube
listesine ilave edilecek şubeler için;

a) Başvuru dilekçesinin,
b) Şubeyi temsil edecek kişinin/kişilerin T.C. kimlik numarası beyanlarının,
c) Şubeye ait, ticaret odası veya ticaret ve sanayi odası belgesinin,
ç) Şubenin yayımlandığı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi aslı veya onaylı suretinin,
d) Şubeyi şirket adına temsil ve ilzama yetkili olanların yetkili olduğuna dair noter

onaylı imza sirkülerlerinin,
e) 14 üncü maddenin onaltıncı fıkrası gereğince düzenlenen belgenin,
ibraz edilmesi zorunludur.

İKİNCİ BÖLÜM
Yetki Belgelerinin Verilmesi ve Süresi, Yetki Belgesi Sahiplerinin Faaliyete 

Başlamaları, Yetki Belgelerinin Yenilenmesi ve Değiştirilmesi

Yetki belgelerinin verilmesi
MADDE 16 – (1) Yetki belgesi almak veya yenilemek isteyen gerçek ve tüzel kişiler

15 inci maddede belirtilen belgelerle birlikte Bakanlığa müracaat ederler.
(2) Bakanlık, yapılan başvuruya ilişkin incelemesini en geç 15 gün içinde tamamlar.

Yapılan inceleme sonunda;
a) Başvuru belgelerinin mevzuata uygun ve noksansız,
b) 13 üncü ve 14 üncü maddelerde belirtilen şartların sağlanmış, 
olması halinde, belge ücretinin ödendiği tarih veriliş tarihi olarak kabul edilir ve talep

edilen yetki belgesi düzenlenerek verilir.
(3) Yetki belgeleri düzenlenirken, yetki belgesine; yetki belgesinin veriliş tarihi, geçer-

lilik süresinin bitiş tarihi, numarası ile yetki belgesi sahibinin ticari unvanı, varsa kısa unvanı,
adresi, ticaret odası/esnaf odası/ziraat odası sicil numarası, bağlı bulunduğu vergi dairesinin
adı ve vergi kimlik numarası (gerçek kişilerde T.C. kimlik numarası), düzenlenen yetki belge-
sinin kapsamına ilişkin kısa açıklama ve benzeri bilgiler yazılır.

(4) Yetki belgesi sahiplerinin faaliyetlerinde kullanacağı taşıtlar, yetki belgesi eki taşıt
belgesine kaydedilir. Taşıt belgesi ile birlikte taşıt belgesine kaydedilen taşıtların her biri için
taşıt kartı düzenlenerek verilir.

(5) H, R ve T türü yetki belgeleri hariç, gerçek veya tüzel kişilere aynı yetki belgesinden
sadece bir yetki belgesi verilir.

(6) H, R ve T türü yetki belgesi sahipleri, yetki belgesinde/belgelerinde belirtilmiş ad-
resleri haricinde faaliyette bulunamazlar.

(7) H, R ve T türü yetki belgesi sahipleri, firmaları adına tescil edilmiş ve 14 üncü mad-
de ile 15 inci maddenin onuncu fıkrasında öngörülen şartları haiz her bir şube için ayrıca yetki
belgesi almaları zorunludur. Ancak, sadece şube için yetki belgesi talepleri karşılanmaz.

(8) Gerçek veya tüzel kişiler, istedikleri her farklı yetki belgesinin gerektirdiği şartları
sağlamaları halinde, birden fazla farklı yetki belgesi alabilirler.

(9) Adi ortaklıklara yetki belgesi verilmez.
(10) K1 veya K3 yetki belgesi talep eden gerçek kişiler ile B3, C1, D3 veya K2 yetki

belgesi talep eden gerçek veya tüzel kişilerin, E-Devlet üzerinden yapacakları yetki belgesi
müracaatları kabul edilebilir ve bu Yönetmelikle belirlenen şartların sağlandığının tespiti ha-
linde, talepleri elektronik olarak karşılanabilir.

(11) Bakanlıkça düzenlenen yetki belgeleri, taşıt belgeleri ve taşıt kartları elektronik
belge olarak düzenlenebilir.
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(12) Bakanlık tarafından yetki belgesi verildikten sonra, yetki belgesi verilen gerçek
veya tüzel kişiler ile bunlar tarafından Bakanlığa yapılan yetki belgesi alma, yenileme, deği-
şiklik ve benzeri her türlü müracaat ve işlem sırasında beyan edilen bilgiler ve verilen belgeler
hakkında, gerektiğinde ilgili kurum ve kuruluşlar nezdinde inceleme ve araştırma yapılır. Ya-
pılan inceleme ve araştırma sonucunda, beyan edilen bilgiler ve verilen belgelerden herhangi
birinin tahrif edilmiş olduğunun veya sahte olarak verilmek suretiyle haksız yetki belgesi alın-
dığının veya yenilendiğinin veya değiştirildiğinin tespit edilmesi halinde, yetki belgesi iptal
edilir. Bu iptal işlemi, bilgi için gerekçesiyle birlikte ilgili yetki belgesi sahibine, sunulan bel-
geler arasında tahrif edilmiş veya sahte belge verildiğinin tespit edilmesi halinde ise ilgililer
hakkında gerekli kanuni işlemin yapılması için ilgili Cumhuriyet Savcılığına bildirilir.

Yetki belgelerinin süresi
MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelik kapsamında verilen ve yenilenen yetki belgelerinin

süresi 5 yıldır. Ancak, 19 uncu maddenin birinci fıkrasında belirlenen doksan günlük süre içe-
risinde yenilenen yetki belgeleri için yenilenmiş olan yetki belgesinde kalan süre, yenilenen
yetki belgesinin geçerlilik süresine ilave edilir. 

Yetki belgesi alanların faaliyete başlama veya faaliyeti kendi istekleri ile bırakmaları
MADDE 18 – (1) Yetki belgesi sahiplerinin, yetki belgesinin verilmesinden itibaren

faaliyete başlamaları esastır.
(2) Yetki belgesi sahiplerinin, gerçek veya tüzel kişiliklerinin son bulması veya herhangi

bir sebeple faaliyetlerini bırakmak istemeleri ve adlarına düzenlenen yetki belgelerinin iptalini
talep etmeleri halinde, yetki belgeleri iptal edilir. 

Yetki belgelerinin yenilenmesi süreci
MADDE 19 – (1) Yetki belgesi sahipleri, yetki belgelerinin yenilenmesi için yetki bel-

gesinin geçerlilik süresinin bitim tarihinin doksan gün öncesinden itibaren Bakanlığa yazılı
olarak müracaat edebilirler. Yetki belgesi, yenileme ücretinin ödendiği tarih esas alınarak ye-
nilenir. Yenileme ücretinin, yetki belgesinin bitim tarihinden önce ve ödeme tarihindeki geçerli
yenileme ücreti olarak ödenmesi şarttır.

(2) Yetki belgesi sahipleri tarafından yetki belgelerinin yenilenmesi için yetki belgesinin
geçerlilik süresinin sona erdiği tarihten itibaren 540 takvim günü içinde Bakanlığa yazılı olarak
müracaat edilmesi halinde; yetki belgesi, yenileme ücretinin ödendiği tarih esas alınarak yeni-
lenir. Yenileme ücretinin, söz konusu 540 günlük süre içinde ve ödeme tarihindeki geçerli ye-
nileme ücreti olarak ödenmesi şarttır.

(3) Yetki belgesi sahipleri tarafından yetki belgesinin geçerlilik süresinin sona erdiği
tarihten itibaren, birinci ve ikinci fıkralarda belirtilen süreler içinde müracaat edilmemesi veya
müracaat edildiği halde yetki belgesi yenilemenin şartlarının yerine getirilmemesi halinde yetki
belgesi yenileme hakkı kaybedilir. 

(4) Yetki belgesi üzerinde bulunan tüm uyarmalar kaldırılmadan ve yenilenecek yetki
belgesi için bu Yönetmelikte öngörülen şartlar sağlanmadan yetki belgesi yenilenmez.

(5) Yenilenen yetki belgeleri için 14 üncü maddede belirtilen süreler, yenilenme öncesi
kullanılan süreler dikkate alınmaksızın yeniden başlar.

(6) Bu maddeye göre yetki belgesi yenileme işleminin yapılabilmesi için; yetki belge-
sinin, bu Yönetmelik kapsamında faaliyeti durdurulmamış veya iptal durumuna gelmemiş ol-
ması şarttır.

(7) İkinci fıkrada yer alan süre, sadece yetki belgesi yenileme hakkı olup bu süre, bu
durumdakilere faaliyette bulunma hakkı vermez. Bu fıkraya aykırı hareket edenlere, Kanunun
26 ncı maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde belirtilen miktarda idari para cezası uygula-
nır.
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Yetki belgelerinin değiştirilmesi
MADDE 20 – (1) Yetki belgesi sahipleri, sahip oldukları yetki belgesini bir başka yetki

belgesiyle değiştirebilirler. Buna göre:
a) Yetki belgesi sahiplerinin, sahip oldukları yetki belgesini, ücreti daha fazla olan bir

yetki belgesi ile değiştirmek istemeleri halinde; talep edilen yetki belgesi için bu Yönetmelikte
öngörülen şartları sağlamaları ve her iki yetki belgesinin değişiklik tarihindeki geçerli tam üc-
retleri arasındaki ücret farkını ödemeleri kaydıyla yetki belgeleri değiştirilir. 

b) Yetki belgesi sahiplerinin, sahip oldukları yetki belgesini, ücreti daha az olan bir
yetki belgesi ile değiştirmek istemeleri halinde; talep edilen yetki belgesi için bu Yönetmelikte
öngörülen şartları sağlamaları kaydıyla her iki yetki belgesi arasındaki ücret farkının iadesi ya-
pılmaksızın yetki belgeleri değiştirilir. 

c) (a) ve (b) bentlerine göre yapılan belge değişikliklerinde yeni verilen yetki belgele-
rinin geçerlilik süresinin bitiş tarihi, önceki yetki belgesinin bitiş tarihi olarak düzenlenir ve
varsa önceki taşıt belgesine kayıtlı taşıtları için düzenlenen taşıt kartlarından ücret alınmaz.

ç) Yetki belgesi sahiplerinin 19 uncu maddenin ikinci fıkrasında belirtilen süre içerisinde
yapacakları yetki belgesi değişim talepleri, bu Yönetmelikte öngörülen şartları sağlamaları ha-
linde karşılanır. Bu şekilde karşılanan değişim taleplerinde yeni verilen yetki belgesinin ge-
çerlilik süresinin başlangıç ve bitiş tarihi, önceki yetki belgesinin başlangıç ve bitiş tarihi olarak
düzenlenir.

(2) Birinci fıkra kapsamında yetki belgesi değişikliğinin yapılabilmesi için;
a) Bu Yönetmeliğe göre faaliyeti durdurulmamış veya iptal durumuna gelmemiş olması,
b) Değişim nedeniyle oluşan bir ücret ödemesi varsa bu ücret ödemesinin yetki belgesi

yenileme hakkı kaybedilmeden önce ve ödeme bildiriminin oluşturulduğu tarihten başlamak
üzere en geç beş gün içinde yapılmış olması,

c) Değiştirilmek istenilen yetki belgesi üzerinde bulunan tüm uyarmaların kaldırılması,
ç) Birinci fıkranın (a) bendi kapsamında değiştirilecek yetki belgeleri için, yetki belge-

sinin ilk veriliş tarihinden itibaren doksan gün geçmiş olması,
şarttır.
(3) Değiştirilmek istenen yetki belgesi için daha önce varsa verilmiş olan muafiyetler

ile 14 üncü maddenin yirmi birinci fıkrasına göre hesaplanmış olan asgari kapasite kaybına
dair süreler, değiştirme işlemiyle verilen yeni yetki belgesi için geçerli olmaz.

(4) Değiştirme işlemiyle verilen yeni yetki belgeleri hakkında 40 ıncı maddenin otuzdör-
düncü fıkrası hükümleri uygulanır.

Gerçek kişinin ölümü halinde yetki belgesinin durumu
MADDE 21 – (1) Bu Yönetmeliğe göre düzenlenen yetki belgesinin/belgelerinin sahibi

olan gerçek kişinin ölümü halinde, yetki belgesinin/belgelerinin faaliyeti durdurulur. Faaliyeti
durdurulan yetki belgesinin/belgelerinin kanuni mirasçıları, bu belgenin/belgelerin kullanımın-
dan kaynaklı oluşabilecek idari/adli yaptırımlara karşı yükümlüdürler.

(2) Birinci fıkraya göre faaliyeti durdurulan yetki belgesi/belgeleriyle ilgili olarak; ölen
yetki belgesi sahibinin kanuni mirasçıları, yetki belgesinin geçerlilik süresinin bitim tarihine
kadar Bakanlığa yazılı olarak başvurmaları şartıyla; yetki belgesi geçerlilik tarihi ile ölüm tarihi
arasındaki gün sayısının, mevcut yetki belgesi cari ücretine düşen kısmı hak sahiplerine iade
edilerek yetki belgesi/belgeleri iptal edilir ve bu çerçevede ücret iadesi yapılan kanuni miras-
çılar yeniden bu belgeyle ilgili olarak, bu Yönetmeliğe göre herhangi bir hak iddiasında bulu-
namazlar. Ancak, birinci fıkraya göre faaliyeti durdurulmuş yetki belgesi/belgeleri kapsamın-
daki faaliyetlere devam etmek isteyen ve bu fıkraya göre belge ücreti iadesi yapılmayan mesleki
saygınlığa sahip kanuni mirasçıların, yetki belgesinin yenileme süresinin bitim tarihine kadar
Bakanlığa yazılı olarak başvurmaları kaydıyla:

a) Kanuni mirasçılar adına yetki belgesi yeniden düzenlenir. 
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b) Adlarına yetki belgesi düzenlenen kanuni mirasçılar, bu Yönetmelikte belirtilen şart-
lara, yetki belgesinin düzenlendiği tarihten itibaren 2 yıl içerisinde uyum sağlamak zorunda-
dır.

c) Bu şekilde düzenlenmiş olan yetki belgesi süresinin, bu fıkrada belirtilen 2 yıllık sü-
reden önce bitmesi halinde söz konusu yetki belgesi, mesleki saygınlık şartı haricindeki diğer
şartlara bakılmaksızın yenilenir ve 2 yıllık süreden kalan süre yenileme işleminden sonra da
devam eder.

(3) İkinci fıkranın (b) veya (c) bentlerinde belirtilen süre içerisinde, bu Yönetmelikte
öngörülen şartların sağlanmaması halinde yetki belgesi iptal edilir. 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Belgeler Üzerinde Tahrifat Yapılması, Devir Olarak Kabul Edilmeyecek 

Haller ve Birleşmeler

Belgeler üzerinde tahrifat yapılması
MADDE 22 – (1) Uluslararası ikili ve çok taraflı anlaşmalarla temin edilen belgeler

ile Bakanlıkça verilen yetki belgesi, taşıt belgesi, taşıt kartı ve diğer belgelerin sahtesi yapı-
larak/yaptırılarak veya herhangi bir şekilde sahtesi temin edilerek veya tahrifat yapılarak kul-
lanılamaz. Bu fıkraya uymayan yetki belgesi sahiplerine 20 uyarma verilir.

(2) Bu Yönetmelik hükümlerine göre verilen yetki belgesi, taşıt belgesi, taşıt kartı ve
diğer belgeler ile uluslararası ikili ve çok taraflı anlaşmalarla temin edilen izin belgelerinin
sahtesini yaparak/yaptırarak veya herhangi bir şekilde sahtesini temin ederek veya tahrifat ya-
parak kullanan veya kullanmaya teşebbüs edenler hakkında gerekli işlemler yapılmak üzere
Bakanlıkça ilgili Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulur.

Devir olarak kabul edilmeyecek haller ile bölünme, birleşme ve tür değişikliği
MADDE 23 – (1) Aşağıdaki haller yetki belgesi devri olarak kabul edilmez. Buna göre;
a) Gerçek kişilerde, yetki belgesi sahibinin talebi üzerine; yetki belgesi, babası veya

annesi veya eşi veya çocukları veya kardeşleri arasında bulunan bir gerçek kişi adına düzenle-
nebilir. Eğer yetki belgesi sahibine bu Yönetmeliğin geçici maddeleri ile tanınmış muafiyetler
varsa; bu muafiyetler yeni yetki belgesi sahibi için geçerli olmaz. Yetki belgesinin yeni sahibi
adına düzenlenebilmesi için bu Yönetmelikte öngörülen şartların sağlanması zorunludur.

b) Gerçek kişilerde, yetki belgesi sahibinin talebi üzerine; gerçek kişi adına düzenlenmiş
olan yetki belgesi, yetki belgesi sahibi gerçek kişinin ticaret siciline tescil edilmiş bir tüzel ki-
şilik içinde asgari % 25 hisseye sahip olması kaydıyla söz konusu tüzel kişilik adına düzenle-
nebilir. Eğer gerçek kişi yetki belgesi sahibine bu Yönetmeliğin geçici maddeleri ile tanınmış
muafiyetler varsa; bu muafiyetler yeni yetki belgesi sahibi tüzel kişi için geçerli olmaz. Yetki
belgesinin yeni tüzel kişilik adına düzenlenebilmesi için bu Yönetmelikte öngörülen şartların
sağlanması zorunludur.

(2) Tüzel kişiliklerin, bölünmeleri, birleşmeleri ve tür değiştirmeleri halinde aşağıdaki
kurallar uygulanır:

a) Yetki belgeli bir tüzel kişiliğin 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununa
uygun olarak bölünmesi halinde; tüzel kişilik adına düzenlenen yetki belgesi, yeni ortaya çıkan
tüzel kişiliklerden sadece biri adına düzenlenebilir. Bunun için, bölünme sonucunda ortaya
çıkan tüzel kişiliklerin, yetki belgesinin düzenleneceği tüzel kişilik lehine noter onaylı
muvaffakatname vermeleri şarttır. Bu durumdaki tüzel kişiliklerin, birden fazla yetki belgeleri
olması halinde, her bir yetki belgesi için yukarıda belirtilen hüküm ayrı ayrı uygulanır. Bu
bentle ilgili Bakanlıkça ayrıca düzenleme yapılabilir.

b) Yetki belgeli veya yetki belgesiz bir tüzel kişiliğin 6102 sayılı Kanuna uygun olarak
aktif ve pasifiyle bir başka yetki belgeli tüzel kişiyle birleşmesi halinde; bu birleşmeye göre
birleşilen tüzel kişilik adına yetki belgesi yeniden düzenlenir.
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c) Yetki belgeli bir tüzel kişiliğin 6102 sayılı Kanuna uygun olarak tür değiştirmesi ha-
linde; yetki belgesi/belgeleri, yeni ortaya çıkan tüzel kişilik adına düzenlenir.

(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) Yetki belgesinin ilk veriliş tarihinden itibaren doksan gün geçmiş olması,
şarttır.
(4) Bu maddeye göre yetki belgesi düzenlenirken, önceki yetki belgesi için, 14 üncü

maddenin yirmi birinci fıkrasına göre hesaplanmış olan asgari kapasite kaybına dair süreler
dikkate alınmaz.

ÜÇÜNCÜ KISIM
Taşıma Unsurları, Taşıtlar ve Taşıma İşlerinde İstihdam Edilenler

BİRİNCİ BÖLÜM
Taşıtlar

Taşıtların yaşı, cinsi ve diğer şartlar
MADDE 24 – (1) Bu Yönetmelik kapsamındaki taşımalarda kullanılacak ve yetki bel-

gesi eki taşıt belgesine kaydedilecek veya asgari kapasite hesabında değerlendirilecek taşıtların
aşağıdaki şartlara uygun olması gerekir. Buna göre;

a) A türü yetki belgesi ile ilgili olarak:
1) Yetki belgesi eki taşıt belgelerine 8 yaşından büyük olmayan ticari otomobiller kay-

dedilir. 
2) A1 yetki belgesi eki taşıt belgesine en fazla 20 adet, A2 yetki belgesi eki taşıt belge-

sine en fazla 10 adet otomobil kaydedilir.
3) Kamu kurum/kuruluşlarıyla yapılacak taşıma sözleşmesine istinaden kaydedilecek

taşıtlar için, kaydedilebilecek taşıt sayısı sınırına bakılmaksızın taşıt kaydedilebilir. Bu şekilde
düzenlenecek taşıt kartlarının süresi, kamu kurum/kuruluşuyla yapılan sözleşmenin süresiyle
sınırlıdır.

b) B türü yetki belgesi ile ilgili olarak:
1) Yetki belgesi eki taşıt belgelerine kaydedilecek taşıtlardan, asgari kapasiteyi sağla-

yacak sayıda özmal otobüsün ilk başvuru ve faaliyet süresince 10 yaşından büyük olmaması
şarttır.

2) B1 yetki belgesi eki taşıt belgesine kaydedilecek taşıtların, şoförü dahil en az 25 kol-
tuk kapasitesine sahip otobüs olması şarttır.

3) B3 yetki belgesi eki taşıt belgelerine ticari veya hususi otobüsler kaydedilir.
c) C türü yetki belgesi ile ilgili olarak:
1) Yetki belgesi eki taşıt belgelerine kaydedilecek taşıtlardan, asgari kapasiteyi sağla-

yacak sayıda özmal taşıtların ilk başvuru ve faaliyet süresince 15 yaşından büyük olmaması
şarttır.

2) C1 yetki belgesi eki taşıt belgelerine eşya taşımaya mahsus ticari veya hususi taşıtlar
kaydedilir.

3) C2 ve C3 yetki belgeleri için asgari kapasite hesabında kamyonetler dikkate alın-
maz.

ç) D türü yetki belgesi ile ilgili olarak:
1) Yetki belgesi eki taşıt belgelerine kaydedilecek taşıtlardan, asgari kapasiteyi sağla-

yacak sayıda özmal otobüsün ilk başvuru ve faaliyet süresince 10 yaşından büyük olmaması
şarttır.
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2) D1 yetki belgesi eki taşıt belgesine kaydedilecek taşıtların, şoförü dahil en az 25 kol-
tuk kapasitesine sahip otobüs olması şarttır.

3) D3 yetki belgesi eki taşıt belgelerine ticari veya hususi otobüsler kaydedilir.
4) D4 yetki belgesi eki taşıt belgelerine, merkezi işyeri adresinin bulunduğu ilin plaka-

sına kayıtlı en fazla 10 adet otobüs kaydedilir.
d) K türü yetki belgesi ile ilgili olarak:
1) K1 ve K3 yetki belgesi eki taşıt belgelerine, eşya taşımaya mahsus ticari taşıtlar kay-

dedilir.
2) K2 yetki belgesi eki taşıt belgelerine eşya taşımaya mahsus ticari veya hususi taşıtlar

kaydedilir.
e) L türü yetki belgesi ile ilgili olarak:
1) Yetki belgesi eki taşıt belgelerine, eşya taşımaya mahsus ticari taşıtlar kaydedilir.
2) L1 yetki belgesi eki taşıt belgelerine kaydedilecek taşıtlardan, asgari kapasiteyi sağ-

layacak sayıda özmal taşıtların ilk başvuru ve faaliyet süresince 20 yaşından büyük olmaması
şarttır.

3) L2 yetki belgesi eki taşıt belgelerine kaydedilecek taşıtlardan, asgari kapasiteyi sağ-
layacak sayıda özmal taşıtların ilk başvuru ve faaliyet süresince 15 yaşından büyük olmaması
şarttır.

4) L2 yetki belgesi için asgari kapasite hesabında kamyonetler dikkate alınmaz.
f) M türü yetki belgesi ile ilgili olarak:
1) Yetki belgeleri eki taşıt belgelerine eşya taşımaya mahsus ticari taşıtların yanı sıra

ticari otomobiller ile ticari veya hususi iki tekerlekli motorlu araçlar da kaydedilebilir.
2) M1 ve M2 yetki belgesi eki taşıt belgelerine kaydedilecek taşıtlardan, asgari kapasi-

teyi sağlayacak sayıda özmal taşıtların ilk başvuru ve faaliyet süresince 20 yaşından büyük ol-
maması şarttır.

3) Asgari kapasite hesabında iki tekerlekli motorlu taşıtlar dikkate alınmaz.
g) N türü yetki belgesi ile ilgili olarak:
1) Yetki belgesi eki taşıt belgelerine, eşya taşımaya mahsus ticari taşıtlar kaydedilir.
2) N1 ve N2 yetki belgesi eki taşıt belgelerine kaydedilecek taşıtlardan, asgari kapasiteyi

sağlayacak sayıda özmal taşıtların ilk başvuru ve faaliyet süresince 20 yaşından büyük olma-
ması şarttır.

ğ) P türü yetki belgesi ile ilgili olarak:
1) Yetki belgeleri eki taşıt belgelerine eşya taşımaya mahsus ticari taşıtların yanı sıra

ticari otomobiller ile ticari veya hususi iki tekerlekli motorlu araçlar da kaydedilebilir.
2) Asgari kapasiteyi sağlayacak sayıda özmal taşıtların ilk başvuru ve faaliyet süresince

20 yaşından büyük olmaması şarttır.
(2) Taşıtlarla ilgili diğer hususlar:
a) Yetki belgeleri eki taşıt belgelerine kaydedilecek taşıtların geçerli araç muayenesinin

bulunması şarttır. Ancak uluslararası taşımacılık faaliyetlerinde kullanılan ve yurtdışında bu-
lunması sebebiyle yasal süresi içinde muayenesi yapılamayan taşıtlar, bu durumun belgelen-
dirilmesi ve yurda giriş tarihinden itibaren 30 gün içerisinde müracaat edilmesi halinde yetki
belgesi eki taşıt belgesine kaydedilebilir. 

b) Yetki belgeleri eki taşıt belgelerine tahditli plakalı taşıtlar kaydedilmez.
c) Taşıtın yaşı, araç tescil belgesi kayıtlarındaki model yılından sonra gelen ilk takvim

yılı esas alınarak hesaplanır.
ç) Römork ve yarı römorklarda yaş şartı aranmaz.
d) İnsan dışındaki canlılar ve özelliği olan eşyaların taşınmasında kullanılan taşıtlar ile

özel amaçlı/donanımlı taşıtların bu özelliklerinin araç tescil belgelerinde belirtilmesi şarttır.
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e) Asgari kapasitenin hesaplanmasında tonaj değerleri belirlenirken sadece motorlu ta-
şıtlar dikkate alınır. Çekici cinsi taşıtlardan katar ağırlığı 40 tondan fazla olanların katar ağır-
lıkları 40 ton, kamyon cinsi taşıtlardan azami yüklü ağırlığı 32 tondan fazla olanların azami
yüklü ağırlıkları 32 ton, kamyonet cinsi taşıtların azami yüklü ağırlıklarının tamamı kabul
edilir. 

f) Eşya taşımalarında kullanılan kamyon, römork ve yarı römorkların kapalı kasa veya
tenteli veya brandalı olması şarttır. Ancak, açık olarak taşınması zorunlu olan eşya, karayolu
trafik güvenliğini tehlikeye düşürmeyecek şekilde yüklenerek ve bağlanarak taşınabilir. Bu
fıkraya uymayan yetki belgesi sahiplerine 5 uyarma verilir.

g) Taşıtların bu Yönetmeliğin öngördüğü şartlara uygun olup olmadığı Emniyet Genel
Müdürlüğü araç tescil kayıtlarından elektronik ortamda temin edilecek bilgilere göre tespit edi-
lir. Bakanlık, gerek görmesi halinde araç tescil belgesi, taşıtın fabrika imalatı, varsa tadilatı ile
ilgili teknik özellikleri hakkında ayrıca bilgi ve belge isteyebilir.

ğ) Konteyner, oto, sac rulo ve benzeri eşya taşımalarında kullanılan taşıtların taşınan
yüke uygun olması şarttır.

h) Taşıma kapasitesi, ağırlık ve gabari hususlarında ilgili diğer mevzuat hükümleri esas
alınır.

ı) Yetki belgesi eki taşıt belgesine kaydedilecek taşıtların, taşıt tescil belgesindeki kul-
lanım amaçlarının, yolcu taşımacılığı faaliyetinde bulunmak üzere kaydedilecek taşıtlarda yolcu
nakli; eşya taşımacılığı faaliyetinde bulunmak üzere kaydedilecek taşıtlarda yük nakli olarak
tescil edilmesi zorunludur. Bu bentle ilgili hususlar Bakanlıkça ayrıca düzenlenir.

i) Yolcu taşımaya mahsus taşıtlara ilişkin, bu Yönetmelikte belirlenmiş olan koltuk sa-
yılarında, şoför bu sayıya dahil edilir.

j) Uluslararası taşımacılık faaliyetlerinde kullanılacak otomobil cinsi taşıtlar 8 yaşından
büyük olamaz.

k) B3, C1, D3, K2, M ve P türü yetki belgesi eki taşıt belgelerine kaydedilecek taşıtlar
hariç olmak üzere, diğer yetki belgesi eki taşıt belgesine kaydedilecek taşıtların kullanım ama-
cının ticari olması zorunludur. Ancak, resmi olarak kayıt ve tescil edilmiş taşıtlar için bu şart
aranmaz.

l) A1 ve A2 yetki belgesi eki taşıt belgesinde kayıtlı taşıtlar hariç olmak üzere, yolcu
taşımacılığı faaliyetinde kullanılacak taşıtlarda, 26/10/2016 tarihli ve 29869 sayılı Resmî
Gazete’de yayımlanan Araçların İmal, Tadil ve Montajı Hakkında Yönetmelik ekinde belirtilen
standartlara uygun, iç ve dış kamera ile en az yedi gün süreli kayıt yapabilen kayıt cihazı bu-
lundurulması zorunludur. Bu bentle ilgili Bakanlıkça ayrıca düzenleme yapılabilir. Bu fıkraya
uymayan yetki belgesi sahiplerine 5 uyarma verilir.

(3) Yetki belgesi eki taşıt belgelerinde kayıtlı olan taşıtlardan;
a) Birinci fıkrada belirlenmiş taşıt yaşlarını aşan taşıtlar,
b) 30 takvim günü veya daha fazla bir süre geçerli araç muayenesi olmayan yurtiçindeki

taşıtlar,
c) Geçerli muayene süresi yurtdışında iken biten ve yurda giriş tarihinden itibaren 30

takvim günü veya daha fazla bir süre geçerli araç muayenesi olmayan taşıtlar,
ç) Yolcu taşımacılığında kullanılan ve yaptırılması zorunlu olan sigortalardan herhangi

biri bulunmayan taşıtlar,
d) Taşıt kartı süresi dolan taşıtlar,
e) Geçici ihraç kapsamında yurtdışı edilen taşıtlar,
f) Tescil bilgilerinden sahiplik bilgisi, plaka bilgisi, şasi numarası veya taşıt cinsi bil-

gilerinden tamamı veya herhangi birisi değişen taşıtlar,
g) Kullanım amacı ticari olması gereken taşıtlardan, hususi olarak değiştirilen taşıtlar, 
ğ) Sözleşmeli olarak kayıtlı bulunan taşıtlardan, sözleşme süresi biten veya taşıt sahibi

vefat edenlere ait taşıtlar,
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h) 21 inci maddenin birinci fıkrası gereğince faaliyeti durdurulan yetki belgesi eki taşıt
belgelerinde kayıtlı taşıtlar,

yetki belgesi eki taşıt belgelerinden re’sen düşülür. Bu fıkraya göre re’sen düşümü ya-
pılan taşıtların, düşülen yetki belgesi eki taşıt belgesine yeniden ilave edilmesi halinde, bu ta-
şıtlar için taşıt kartı yenileme ücreti alınarak yeniden taşıt kartı düzenlenir.

Taşıtların özmal veya sözleşmeli olarak kullanılması
MADDE 25 – (1) 24 üncü maddedeki şartlara uygun olmak kaydıyla, taşımalarda kul-

lanılacak taşıtların özmal veya sözleşmeli olarak kullanılmasına ilişkin kurallar aşağıdaki şe-
kilde belirlenmiştir. Buna göre;

a) A1, A2, B3, C1, C3, D3, D4, K1, K3 ve P türü yetki belgeleri ile ilgili olarak:
1) Yalnız özmal taşıtlar kaydedilir.
b) B1 ve B2 yetki belgesi ile ilgili olarak:
1) Özmal taşıt sayısının yarısını geçmemek üzere ticari olarak kayıt ve tescil edilmiş

sözleşmeli taşıtlar kaydedilebilir.
c) D1 ve D2 yetki belgesi ile ilgili olarak:
1) D1 yetki belgesi eki taşıt belgesine, özmal otobüs cinsi taşıt sayısının 3 katını geç-

memek üzere ticari olarak kayıt ve tescil edilmiş sözleşmeli otobüs cinsi taşıtlar kaydedilebilir.
2) D2 yetki belgesi eki taşıt belgesine, özmal otobüs cinsi taşıt sayısının 2 katını geç-

memek üzere ticari olarak kayıt ve tescil edilmiş sözleşmeli otobüs cinsi taşıtlar kaydedilebilir.
ç) K2 yetki belgesi ile ilgili olarak:
1) Yetki belgesi sahibinin, yetki belgesi eki taşıt belgesinde kendi adına kayıtlı olan

taşıt sayısının 10 katını geçmemek üzere, 6361 sayılı Kanun kapsamında yetki belgesi sahibinin
doğrudan kiracı olarak tarafı olduğu bir finansal kiralama sözleşmesi yoluyla temin edilen söz-
leşmeli taşıtlar kaydedilebilir.

d) C2 ve L2 yetki belgeleri ile ilgili olarak:
1) Özmal taşıt sayısının yarısını geçmemek üzere ticari olarak kayıt ve tescil edilmiş

sözleşmeli taşıtlar kaydedilebilir.
2) Sözleşmeli kamyonet ilave edilemez.
e) M1, M2 ve N1 yetki belgesi ile ilgili olarak:
1) M1 ve N1 yetki belgesi eki taşıt belgesine, özmal taşıt sayısının 2 katını geçmemek

üzere ticari olarak kayıt ve tescil edilmiş sözleşmeli taşıtlar kaydedilebilir.
2) M2 yetki belgesi eki taşıt belgesine, yurtiçi taşımalarında kullanmak üzere özmal

taşıt sayısının 5 katı, uluslararası taşımalarında kullanmak üzere de 2 özmal taşıtına karşılık 1
adet ticari olarak kayıt ve tescil edilmiş sözleşmeli taşıt kaydedilebilir. Toplam sözleşmeli taşıt
sayısı özmal taşıt sayısının 5 katını geçemez.

f) L1 ve N2 yetki belgesi ile ilgili olarak:
1) Özmal taşıt sayısının 10 katını geçmemek üzere ticari olarak kayıt ve tescil edilmiş

sözleşmeli taşıtlar kaydedilebilir.
(2) Birden fazla sahibi bulunan taşıtlar, yetki belgeleri eki taşıt belgelerine özmal taşıt

olarak kaydedilmez. Bu durumdaki taşıtlar bu Yönetmelikte belirtilen esaslar çerçevesinde
yetki belgeleri eki taşıt belgelerine sözleşmeli taşıt olarak kaydedilebilir.

(3) Sözleşmeli taşıt kullanım oranı hesabında;
a) M1 ve M2 yetki belgesi eki taşıt belgesinde kayıtlı her özmal taşıt,
b) C2, K2, L1, L2, N1 ve N2 yetki belgesi eki taşıt belgesinde kayıtlı her özmal taşıta

karşılık, aynı cinsten taşıt/taşıtlar,
c) B1, B2, D1 ve D2 türü yetki belgesi eki taşıt belgesinde kayıtlı her özmal küçük otobüs

(minibüs) ve otobüs için, aynı cinsten küçük otobüs (minibüs) ve otobüs cinsi taşıt/taşıtlar,
dikkate alınır.
(4) 6361 sayılı Kanun kapsamında sağlanan taşıtlar, bu Yönetmelikte belirtilen esaslar

çerçevesinde sözleşmeli taşıt olarak değerlendirilir. Bu yolla temin edilen taşıtların, finansal
kiralama sözleşmesinin bitim tarihinden itibaren yetki belgesi sahibinin adına kayıt ve tescil
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edilmesi şarttır. Bunun sağlanamaması veya finansal kiralama sözleşmesinin bitim tarihinin
uzatılmaması halinde bu taşıt veya taşıtlar yetki belgesi sahibinin taşıt belgesinden re’sen dü-
şülür.

(5) 24 üncü maddenin üçüncü fıkrası ile 31 inci maddenin dördüncü fıkralarına göre
yapılan re’sen taşıt düşümleri veya yetki belgesi sahibinin talebi üzerine yapılan taşıt düşümleri
sonucu; bu maddede belirlenmiş özmal/sözleşmeli taşıt kullanım oranının aşılması halinde,
özmal/sözleşmeli taşıt kullanım oranının aşıldığı tarihi takip eden 30 uncu takvim gününün so-
nunda sözleşmeli taşıt kullanım oranının aşıldığı cinsteki özmal/sözleşmeli taşıtlar; en son ilave
edilmiş olandan başlanılarak eski tarihe doğru, oran sağlanıncaya kadar taşıt belgesinden re’sen
düşülür.

Taşıtların sadece bir yetki belgesine kayıtlı olma zorunluluğu
MADDE 26 – (1) Taşıtlar, sadece bir yetki belgesi eki taşıt belgesine kaydedilir.
Taşıt ve acente için yapılacak sözleşmelerde uyulacak kurallar
MADDE 27 – (1) Taşıt sahipleri ile yetki belgesi sahipleri arasında sözleşmeli taşıtlar

için yapılacak olan sözleşmelerin; tarafları ve imzalarını, taraflara verilen yetki ve görevler ile
hak ve yükümlülüklerini, mali konularını, sözleşmenin süresini, feshini, düzenleme tarihini ve
varsa diğer özel hükümlerini ihtiva etmesi şarttır. Bu fıkraya uygun olmayan sözleşmeler Ba-
kanlıkça reddedilir.

(2) Acentelik sözleşmelerinde; taraflar ve imzalarını, kapsamını, taraflara verilen yetki
ve görevler ile hak ve yükümlülüklerini, mali konuları, geçerli olduğu yeri, sözleşmenin süre-
sini, feshini, düzenleme tarihini ve varsa diğer özel hükümleri ihtiva etmesi şarttır.

(3) Düzenlenecek/düzenlenmiş taşıt ve acentelik sözleşmelerinin hükümleri, doğrudan
sözleşmenin taraflarını bağlayıcı niteliktedir. Akit taraflar arasında meydana gelen/gelecek olan
herhangi bir ihtilaftan dolayı, ilgili tarafların veya üçüncü kişilerin uğrayacağı zarardan Ba-
kanlık sorumlu tutulamaz.

(4) Bu maddeye göre yapılacak olan sözleşmelerin asgari bedellerinin günün ekonomik
şartlarına uygun olması zorunludur.

(5) E-Devlet üzerinden aşağıda belirtilen usul çerçevesinde elektronik taşıt/acentelik
sözleşmesi yapılabilir. Buna göre;

a) Taşıt/acente sahibinin gerçek kişi olması,
b) Taşıt/acente sahibi ile yetki belgesi sahibinin, birinci ve ikinci fıkralara göre E-Devlet

üzerinden sunulan sözleşmeyi karşılıklı olarak onaylamaları,
gerekmektedir. 
(6) Bu madde ile ilgili hususlar Bakanlıkça ayrıca düzenlenir.
Taşıtlara unvan veya kısa unvan yazdırma zorunluluğu
MADDE 28 – (1) B1, B2, C2, C3, D1, D2 yetki belgesi ile A, L, M, N ve P türü yetki

belgesi sahipleri, unvan veya varsa kısa unvanlarını faaliyetlerinde kullanacakları 4 veya daha
fazla tekerlekli olan taşıtlarının en az bir yerine görülebilecek şekilde yazdırmak zorundadırlar.
Bu fıkraya uymayan yetki belgesi sahiplerine 3 uyarma verilir.

(2) Yetki belgesi sahiplerinin veya talep edenlerin unvan ve/veya kısa unvanlarında,
varsa taşımacılığa ilişkin kullandıkları/kullanacakları sıfatların, yetki belgesinin kapsamına ve-
ya kapsadığı faaliyete uygun olması şarttır. 

(3) Yetki belgesi sahipleri bir yetki belgesi için birden fazla kısa unvan kullanamazlar.
Taşıtlarda taşıt kartı bulundurma zorunluluğu ve taşıt kartında yer alacak bilgiler
MADDE 29 – (1) Yetki belgesi sahipleri, aslını veya E-Devlet üzerinden oluşturdukları

taşıt kartlarını taşıtlarında bulundurmak zorundadırlar. Bu fıkraya aykırı hareket edenlere, Ka-
nunun 26 ncı maddesinin birinci fıkrasının (e) bendinde belirtilen miktarda idari para cezası
uygulanır.
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(2) Taşıt kartları düzenlenirken, taşıt kartına, yetki belgesi sahibinin ticari unvanı, yetki
belgesinin türü ve numarası, taşıt kartının geçerlilik süresinin başlangıç ve bitiş tarihi, taşıtın
plakası, markası, cinsi, modeli, rengi, varsa kısa unvanı ile kullanılacak kapsam ve benzeri bil-
giler yazılır.

Taşıt belgelerine kayıtlı taşıtların kullanılması ve istisnai haller
MADDE 30 – (1) Yetki belgesi sahipleri; yapacakları taşımacılık faaliyetlerinde sadece

kendi taşıt belgelerinde kayıtlı taşıtlarını kullanırlar. Bu fıkraya aykırı hareket edenlere, Kanu-
nun 26 ncı maddesinin birinci fıkrasının (e) bendinde belirtilen miktarda idari para cezası uy-
gulanır.

(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 özmal taşıtları, Bakanlığa 7 iş günü içinde yazılı olarak bildirmek 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 ka-
yıtlı 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 R1 veya R2 yetki belge-
sine sahip olmaları halinde, yalnızca kargo tasnif ve aktarma merkezi arasında yapacakları ta-
şımalarda, 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.

(3) Yetki belgesi sahibi, herhangi bir yetki belgesi eki taşıt belgesine kayıtlı olmayan
römork veya yarı römorklar kullanamaz. Bu fıkraya aykırı hareket edenlere, Kanunun 26 ncı
maddesinin birinci fıkrasının (e) bendinde belirtilen miktarda idari para cezası uygulanır.

Taşıtlarda tadilat ve yakıt depoları
MADDE 31 – (1) Araçlarda yapılan tadilatların, Araçların İmal, Tadil ve Montajı Hak-

kında Yönetmeliğe uygun ve Araç Tescil Belgesine işlenmiş olması zorunludur.
(2) Soğutma tertibatı bulunanlar hariç römork ve yarı römorklarda yakıt deposu bulun-

durulamaz.
(3) Soğutma tertibatı bulunan römork ve yarı römorklarda soğutma tertibatının çalıştı-

rılması için gereken yakıt deposu haricinde yakıt deposu bulundurulamaz. Bu fıkraya uymayan
yetki belgesi sahiplerine 10 uyarma verilir.

(4) Birinci, ikinci ve üçüncü fıkralara aykırı olan taşıtlar, durumun tespiti halinde yetki
belgesi sahibinin yetki belgesi eki taşıt belgesinden re’sen düşülür. Bu taşıtların, nitelikleri bu
Yönetmelik hükümlerine uygun hale getirildikten sonra, herhangi bir yetki belgesi eki taşıt
belgesine yeniden ilave ettirilmek istenilmesi halinde ise düşüm tarihinden itibaren altmış gün
geçmedikçe ilave işlemi yapılmaz. 

İKİNCİ BÖLÜM
Taşıma İşlerinde İstihdam Edilenler

Taşıma işlerinde nitelikli ve yeterli personel istihdamı
MADDE 32 – (1) Yetki belgesi sahipleri, faaliyetleri süresince hizmetlerini yürütebi-

lecek niteliklere sahip ve yeterli sayıda personel bulundurmakla yükümlüdürler. 
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(2) Yetki belgesi sahipleri, nitelikli ve yeterli sayıda personel istihdam etmemeleri du-
rumunda doğacak her türlü zarardan sorumludurlar.

(3) 3/9/2004 tarihli ve 25572 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Karayolu Taşımacılık
Faaliyetleri Mesleki Yeterlilik Eğitimi Yönetmeliği hükümleri saklıdır.

Taşıma işlerinde istihdam edilenlerin hakları ve sorumlulukları 
MADDE 33 – (1) Taşıma işlerinde istihdam edilenler aşağıdaki hak ve sorumluluklara

sahiptir:
a) Taşıma işlerinde istihdam edilenler hizmet akdine tabidir. Hizmet akdi yapılmadan

personel istihdam edilemez. 
b) Yetki belgesi sahipleri, çalışanlarının ücretlerini, sosyal güvenlik ve özlük haklarını

zamanında ve tam olarak vermek zorundadırlar. 
c) Taşıma işlerinde istihdam edilenler üstlendikleri hizmetle ilgili görev ve sorumlu-

luklarını yerine getirmek zorundadırlar. İşyeri ve iş güvenliğini tehlikeye düşürecek fiil ve ey-
lemlerde bulunamazlar. Bu fıkranın (a) veya (b) bentlerine uymayan yetki belgesi sahiplerine
3’er uyarma verilir.

(2) Yapılan denetimlerde yetki belgesi sahiplerinin hizmet akdi yapmaksızın personel
istihdam ettiklerinin tespiti halinde durum Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına bildirilir.

Şoförlerde aranacak nitelik ve şartlar
MADDE 34 – (1) Bu Yönetmelik kapsamındaki taşıtları kullanan şoförlerin;
a) İlgili mevzuatın öngördüğü mesleki yeterlilik belgesine sahip olmaları, 
b) Büyük otobüs kullananlarının 26 yaşından gün almış olmaları, 
c) 66 yaşından gün almamış olmaları,
ç) Tehlikeli madde taşıyan taşıtları kullananlarının, ilgili mevzuatın öngördüğü eğitimi

aldığını gösteren belgeye sahip olmaları,
d) Uyuşturucu, silah, insan ve gümrük kaçakçılığı ile terör suçlarından dolayı hürriyeti

bağlayıcı ceza almamış olmaları,
e) Şoförlük mesleği bakımından bedeni ve psiko-teknik açıdan sağlıklı olduklarını gös-

teren bir sağlık raporunu, yetkili sağlık kuruluşlarından her beş yılda bir almaları,
şarttır. 
(2) Birinci fıkranın (a) bendine aykırı hareket eden şoförlere, Kanunun 26 ncı madde-

sinin birinci fıkrasının (l) bendinde belirtilen miktarda idari para cezası uygulanır.
Şoförlerin çalışma ve dinlenme süreleri
MADDE 35 – (1) Şoförler ve bunları çalıştıran yetki belgesi sahipleri, çalışma ve din-

lenme süreleri bakımından 20/7/1999 tarihli ve 4411 sayılı Kanunla katılmamız uygun bulunan
Uluslararası Karayolu Taşımacılığı Yapan Taşıtlarda Çalışan Personelin Çalışmalarına İlişkin
Avrupa Anlaşması (AETR) ile 13/10/1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu ile
18/7/1997 tarihli ve 23053 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Karayolları Trafik
Yönetmeliği hükümlerine uymak zorundadırlar.

DÖRDÜNCÜ KISIM
Taşıma Düzeni

BİRİNCİ BÖLÜM
Yolcu Taşıma Bileti, Taşıma Sözleşmesi, Bagaj, Taşıma Senedi ve Sevk İrsaliyesi

Yolcu taşıma bileti
MADDE 36 – (1) Tarifeli yolcu taşımalarında, her yolcu için ayrı ayrı yolcu taşıma bi-

leti düzenlenmesi zorunludur. Bu fıkraya aykırı hareket edenlere, Kanunun 26 ncı maddesinin
birinci fıkrasının (d) bendinde belirtilen miktarda idari para cezası uygulanır.
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(2) Yolcu taşıma biletinde, yetki belgesi sahibinin; adı/unvanı, yetki belgesi numarası,
adresi, vergi kimlik numarası (gerçek kişilerde T.C. kimlik numarası), biletin seri ve müteselsil
sıra numarası ve düzenleme tarihi ile yapılacak seyahate ilişkin; kalkış ve varış yeri, hareket
tarihi ve saati ile yolcunun; Türk vatandaşı ise T.C. kimlik numarası, Türk vatandaşı değilse
uyruğu, pasaport numarası veya varsa yabancı kimlik numarası, engelli olup olmadığının ya-
nında adı, soyadı, iletişim bilgisi, koltuk numarası ve taşıma ücretinin yer alması zorunludur.
Bu fıkraya uymayan yetki belgesi sahiplerine 5 uyarma verilir.

(3) Yetkili acenteler aracılığı ile düzenlenen yolcu taşıma biletlerinde ise; ikinci fıkra-
daki bilgilere ek olarak acentenin adı, unvanı, adresi, yetki belgesi numarası ve vergi kimlik
numarasının (gerçek kişilerde T.C. kimlik numarası) yer aldığı bilgilerin/kaşenin bulunması/ba-
sılması zorunludur. Bu fıkraya uymayan yetki belgesi sahiplerine 5 uyarma verilir.

(4) Yolcular için ayrılmış oturma yerlerinin numaralandırılması zorunludur. Bu fıkraya
uymayan yetki belgesi sahiplerine 2 uyarma verilir.

(5) Yolcular için ayrılmış ve numaralandırılmış olan oturma yerlerinin dışında yolcu
taşınamaz. Bu fıkraya uymayan yetki belgesi sahiplerine 5 uyarma verilir. 

(6) Bir yolcuya satılmış olan oturma yeri bir başkasına satılamaz. Bu fıkraya uymayan
yetki belgesi sahiplerine 5 uyarma verilir.

(7) Yetki belgesi sahipleri her seferde en fazla, 1 yolcu ile bu seyahatte görevli olmayan
2 personeli bilet keserek ücretsiz taşıyabilirler. Bu fıkraya uymayan yetki belgesi sahiplerine
2 uyarma verilir.

(8) Yetki belgesi sahipleri, otobüs hareket saatinin 24 saat öncesine kadar yapılacak
müracaatlarda, bilet ücretinin tamamını iade etmek, otobüs hareket saatinden 12 saat öncesine
kadar yapılacak müracaatlarda ise 6 ay geçerli açık bilet düzenlemek zorundadırlar. Bu fıkraya
uymayan yetki belgesi sahiplerine 5 uyarma verilir.

(9) Yetki belgesi sahibi tarafından, yapılacak seferin iptal edilmesi halinde, bilet ücreti
hak sahibine iade edilir. Bu fıkraya uymayan yetki belgesi sahiplerine 2 uyarma verilir.

(10) Yolcu taşıma biletleri, bu maddede belirtilen esaslar çerçevesinde e-bilet olarak da
düzenlenebilir.

Taşıma sözleşmesi 
MADDE 37 – (1) Tarifesiz yolcu taşımalarında taşıma sözleşmesi yapılması zorunlu-

dur. Bu fıkraya aykırı hareket edenlere, Kanunun 26 ncı maddesinin birinci fıkrasının (d) ben-
dinde belirtilen miktarda idari para cezası uygulanır.

(2) Taşıma sözleşmelerinde, yetki belgesi sahibinin adı/unvanı, yetki belgesi numarası,
adresi, vergi kimlik numarası (gerçek kişilerde T.C. kimlik numarası), taşınan tarafın/tarafların
adı, soyadı veya unvanları, kalkış ve varış yeri, taşıma güzergahı, taşımanın yapılacağı gün/gün-
ler ve saat/saatler, taşınacak yolcu sayısı, taşıma ücretinin belirtilmesi ve her seferde taşınan
yolcuların numaralandırılmış oturma yerlerine göre düzenlenmiş yolcu Türk vatandaşı ise
T.C. kimlik numarasının, Türk vatandaşı değilse uyruğu, pasaport numarasının veya varsa ya-
bancı kimlik numarasının, ad ve soyadlarının yazılı olduğu yolcu listesinin bulunması zorun-
ludur. Bu fıkraya uymayan yetki belgesi sahiplerine 5 uyarma verilir.

(3) Taşımayı yapacak yetki belgesi sahibi tarafından, yapılacak taşıma sözleşmesine
uygun fatura veya fatura yerine geçen belge düzenlenmesi ve bir nüshasının yapılacak dene-
timlerde ibraz edilmek üzere seyahat esnasında taşıtta bulundurulması zorunludur. Bu fıkraya
uymayan yetki belgesi sahiplerine 5 uyarma verilir.

(4) Yolcular için ayrılmış oturma yerlerinin numaralandırılması zorunludur. Bu fıkraya
uymayan yetki belgesi sahiplerine 2 uyarma verilir.

(5) Yolcular için ayrılmış ve numaralandırılmış oturma yerlerinin dışında yolcu taşına-
maz. Bu fıkraya uymayan yetki belgesi sahiplerine 5 uyarma verilir.
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Yolcu taşımalarında bagaj
MADDE 38 – (1) Yolcunun 30 kilograma kadar olan bagajı ücretsiz taşınır. Bagajlar,

bagaj sahibi yolcunun bilet bilgilerine göre iki parça olarak düzenlenmiş etiketlerle etiketlenir.
Bu etiketin bir parçası bagaja bağlanır/yapıştırılır, diğer parçası ise, yolcu taşıma biletine ya-
pıştırılır ve yolcu bilgileri ile bagaj bilgileri elektronik olarak da eşleştirilir. Yolcunun birden
fazla bagajı olması halinde, bu fıkradaki işlemler her bagaj için tekrarlanır. Bu fıkraya uymayan
yetki belgesi sahiplerine 10 uyarma verilir.

(2) Taşıtın bagaj taşınmasına mahsus bölümleri dışında eşya taşınamaz. Bu fıkraya uy-
mayan yetki belgesi sahiplerine 5 uyarma verilir.

(3) Taşımanın yapıldığı taşıtta, yolcuların etiketlenmiş bagajları dışında hiçbir bagaj ta-
şınamaz. Bu fıkraya uymayan yetki belgesi sahiplerine 5 uyarma verilir.

(4) Taşıtın izin verilen azami yüklü ağırlığını aşacak şekilde bagaj yüklenemez ve taşı-
namaz. Bu fıkraya uymayan yetki belgesi sahiplerine 10 uyarma verilir.

(5) Yolcu beraberinde olmayan ticari eşya ve kargo taşınamaz. Bu fıkraya aykırı hareket
edenlere, Kanunun 26 ncı maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde belirtilen miktarda idari
para cezası uygulanır.

(6) Özel kafeslerinde kedi, köpek ve kuş gibi evcil hayvanlar bagaj taşımaya mahsus
bölümlerde taşınabilir. Taşıtın içinde yolcularla birlikte canlı hayvan taşınamaz. Gerekli hal-
lerde, yolcu alınmaksızın evcil hayvanların taşıtın içinde taşınabileceği özel sefer ve servisler
düzenlenebilir. Bu fıkraya uymayan yetki belgesi sahiplerine 2 uyarma verilir.

(7) Yolcu taşımalarında, tehlike oluşturabilecek yanıcı, yakıcı, parlayıcı, patlayıcı, ze-
hirli, bulaşıcı, radyoaktif ve benzeri nitelikteki yolcu eşyası, taşıtın bagaj bölümü de dahil
olmak üzere taşınamaz. Bu fıkraya uymayan yetki belgesi sahiplerine 5 uyarma verilir.

Taşıma senedi ve sevk irsaliyesi
MADDE 39 – (1) Yurtiçi eşya ve kargo taşımalarında taşıma irsaliyesi ve taşıma senedi

düzenlenir. 
(2) 6102 sayılı Kanunun ilgili hükümleri saklı kalmak kaydıyla, taşıma senedinde taşı-

macı, gönderen ve alıcının unvanları, adresleri, iletişim bilgileri, eşyanın cinsi, miktarı, teslim
alma ve teslim edilme yerleri, taşıma süresi, taşıma ücreti, taşımacının vergi kimlik numarasının
(gerçek kişilerde T.C. kimlik numarası) belirtilmesi, taşıma irsaliyesinde ise; malın cinsi, mik-
tarı, kimin tarafından tevdi edildiği, nereye ve kime gönderildiği ile alınan nakliye ücreti tutarı,
sürücünün ad ve soyadı, taşıtın plakası, seri ve müteselsil sıra numarası ve düzenleme tarihinin
yer alması zorunludur.

(3) Yetki belgesi sahiplerinin, yurtiçi eşya taşımalarında ilgili mevzuatın öngördüğü
usule göre düzenlenmiş sevk irsaliyesinin iki nüshası ile taşıma irsaliyesi ve taşıma senedinin
birer nüshasını taşıtlarında bulundurmaları zorunludur. 

(4) Uluslararası eşya taşımalarında, uluslararası geçerliliği olan belgeler ile gümrük gi-
rişi, çıkışlarında nakil vasıtalarındaki malların mevcudu tespit edilip mühürlendikten sonra
gümrük idarelerince verilen/düzenlenen/onaylanan resmi belgeler kullanılır ve taşıma senedi
düzenlenmesi ve sevk irsaliyesi bulundurma şartları aranmaz. Türkiye’nin taraf olduğu ulus-
lararası anlaşma ve sözleşmelerin hükümleri saklıdır.

(5) Elektronik olarak erişilmesi halinde, üçüncü fıkradaki zorunluluk aranmaz.

İKİNCİ BÖLÜM
Sorumluluk, Yükümlülük ve Haklar

Yetki belgesi sahiplerinin ortak yükümlülükleri
MADDE 40 – (1) Acenteler ve taşıma işleri komisyoncuları; bu sıfatla yapmış oldukları

faaliyet ve işlemlerden, taşımacılar ile müştereken ve müteselsilen sorumludurlar.
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(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.

(3) A1, A2, B2 ve D2 yetki belgesi sahipleri, yapacakları arızi, grup veya mekik sefer-
lerinde, sefere göndereceği taşıtın plakası ve ATS bilgileri, taşıtta görevli personel bilgileri ile
birlikte yolculara ait, 37 nci maddenin ikinci fıkrasında belirtilen bilgileri, seyahatin başlangıç
saatinden en geç 1 saat öncesine, seyahati yapamayan veya tamamlamayan yolcu bilgilerinin
ise, bu durumun meydana geldiği saatten en geç 30 dakika sonrasına kadar Bakanlığın U-ETDS
sistemine işlemek/iletmek zorundadırlar. Bu fıkraya uymayan yetki belgesi sahiplerine 10 uyar-
ma verilir.

(4) B1 ve D1 yetki belgesi sahipleri, yapacakları düzenli yolcu taşımacılığı faaliyetinde,
onaylı zaman tarifesinde belirtilen saatteki sefere göndereceği taşıtın plakası ve ATS bilgileri,
taşıtta görevli personel bilgileri ile birlikte yolculara ait, 36 ncı maddenin ikinci ve üçüncü fık-
raları ile 38 inci maddesinin birinci fıkrasında belirtilen bilgileri, seyahat başlayıncaya kadar,
seyahati yapamayan veya tamamlamayan yolcu bilgilerinin ise, bu durumun meydana geldiği
saatten en geç 30 dakika sonrasına kadar Bakanlığın U-ETDS sistemine işlemek/iletmek zo-
rundadırlar. Bu fıkraya uymayan yetki belgesi sahiplerine 10 uyarma verilir.

(5) C2, C3, K1, K3, L1, L2, N1, N2, R1 ve R2 yetki belgesi sahipleri; taşımasını üst-
lendikleri eşyalara ait, gönderici ve alıcılara ilişkin; ad ve soyad, unvan, gerçek kişilerde
T.C. kimlik numarasını, Türk vatandaşı değilse uyruğu, pasaport numarasını veya varsa yabancı
kimlik numarasını tüzel kişiliklerde vergi kimlik numarası ile adresini, herhangi bir araştırmaya
ve anlaşmazlığa mahal vermeden gönderinin yollanabilmesini ve alıcının kolaylıkla buluna-
bilmesini sağlamaya yarayacak bilgileri tam ve doğru olarak kaydetmekle yükümlüdürler. Bu
fıkraya uymayan yetki belgesi sahiplerine 5 uyarma verilir.

(6) C2, C3, K1, K3, L1, L2, N1, N2, R1 ve R2 yetki belgesi sahipleri; taşımasını üst-
lendikleri eşyalar için fatura/e-fatura ve/veya irsaliye bilgileriyle birlikte, beşinci fıkrada be-
lirtilen bilgileri, eşyanın kabul edildiği saatten, en geç 6 saat sonrasına kadar Bakanlığın
U-ETDS sistemine işlemek/iletmek zorundadırlar. Bu fıkraya uymayan yetki belgesi sahiple-
rine 10 uyarma verilir.

(7) C2, C3, K1, K3, L1, L2, N1, N2, R1 ve R2 yetki belgesi sahipleri; eşya taşımalarında
teslim alma noktası ile teslim etme noktası arasında makul bir taşıma ve teslimat süresi taah-
hüdünde bulunmak ve taahhüt ettikleri süre içinde eşyayı yerine ve alıcısına ulaştırmakla yü-
kümlüdürler. Bu fıkraya uymayan yetki belgesi sahiplerine 5 uyarma verilir.

(8) Eşya taşımaları taşıma senetsiz yapılamaz. Yetki belgesi sahipleri, yaptıkları taşıma
sözleşmelerine uymakla yükümlüdürler. Bu fıkraya aykırı hareket edenlere, Kanunun 26 ncı
maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinde belirtilen miktarda idari para cezası uygulanır.

(9) Yetki belgesi sahipleri; eşya, kargo ve bagajları, teslim aldıkları andan teslim edin-
ceye kadar, eşyanın, kargonun veya bagajın tamamen veya kısmen kaybından, zayiinden, hasara
uğramasından, çalınmasından, güvenliğini sağlamaktan, teslim aldıkları şeklini muhafaza et-
mekten, korunması ve taşınmasından sorumludurlar. Bu fıkraya uymayan yetki belgesi sahip-
lerine, zarar görenin tazmin hakkı saklı kalmak üzere 10 uyarma verilir.

(10) G, F ve H türü yetki belgesi sahipleri kendi nam ve hesaplarına taşıma yapamaz
ve yaptıramazlar. Bu fıkraya aykırı hareket edenlere, Kanunun 26 ncı maddesinin birinci fık-
rasının (f) bendinde belirtilen miktarda idari para cezası uygulanır. 

(11) Yetki belgesi sahipleri, B3, C1, D3 veya K2 yetki belgesi sahiplerine taşıma yap-
tıramayacağı gibi anlaşma veya sözleşme de yapamazlar. Bu fıkraya uymayan yetki belgesi
sahibi taraflara ayrı ayrı 20 uyarma verilir.
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(12) Karayolları alt yapısı, işletilmesi, trafik, doğal afetler, meteorolojik şartlar ile arıza
ve kaza hali dahil, seyahat esnasında meydana gelen ve beklenmeyen durumlarla ilgili olarak
ortaya çıkan ve taşımanın devamına engel olan sebeplerin, belirsiz bir süre beklemeyi mecburi
kılması veya varış noktasına kadar gerekli zamanın bir katından daha fazla beklemeyi gerek-
tirmesi halinde, yetki belgesi sahibi, imkan olduğu takdirde bir başka güzergahı izleyerek ta-
şımayı tamamlamak, aksi halde yolcuyu güzergah üzerinde yolcunun dilediği bir yere kadar
götürmek veya yolcu, eşya ve kargoyu hareket noktasına geri getirmekle yükümlüdür. Bu gibi
hallerde, yolcunun eşyası ile eşya ve kargo sahibinin bütün hakları saklı olup, yetki belgesi sa-
hipleri herhangi bir ek ödeme veya benzeri talepte bulunamazlar. Bu fıkraya uymayan yetki
belgesi sahiplerine 5 uyarma verilir.

(13) L1 ve N2 yetki belgesi sahipleri, havayoluyla gelen/giden/gidecek veya gönderi-
cinin tesliminde içeriğini gösterdiği veya kurumsal olarak hizmet verdikleri firmalara ait eş-
yalar/yükler hariç, merkezi adres, şube ve acentelerinde, kabul edecekleri 100 kilograma kadar
eşyayı, elektronik olarak içeriğin kontrol edilebildiği cihazla/cihazlarla kontrol etmeleri ve var-
sa elde edecekleri verileri asgari 1 ay süreyle saklamaları ile bu verileri gerektiğinde ilgili ma-
kamlarla paylaşmaları zorunludur. Bu fıkraya uymayan yetki belgesi sahiplerine 5 uyarma ve-
rilir.

(14) Yetki belgesi sahibi tarafından taşınan eşya, kargo veya bagajın hasara uğraması
halinde; alıcıya veya yolcuya ayrıntılı bilgi verilir ve istenirse alıcı veya yolcu haricindeki bir
tanığın katılımıyla oluşturulacak kurul huzurunda eşya, kargo veya bagaj açılarak hasarın kap-
samı kendisine gösterilir ve bu durum bir tutanakla tespit edilir. Herhangi bir itirazının olma-
ması halinde teslim imzası alınarak teslim edilir.

(15) Emniyet Genel Müdürlüğünün elektronik kayıtlarında geçerli Araç Tesciline İlişkin
Geçici Belgesi olan ve taşıma yapmamaları kaydıyla, trafiğe çıkan taşıtlar hariç olmak üzere,
taşıt belgesine kaydedilmeyen taşıtlar, bu Yönetmelik kapsamındaki faaliyetlerde kullanılamaz.
Bu fıkraya aykırı hareket edenlere, Kanunun 26 ncı maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinin
ikinci cümlesinde belirtilen miktarda idari para cezası uygulanır.

(16) Posta gönderilerinin karayoluyla taşınabilmesi için ayrıca 9/5/2013 tarihli ve 6475
sayılı Posta Hizmetleri Kanunu kapsamında yetki belgesi alınması zorunludur.

(17) Yetki belgesi sahipleri, almış oldukları yetki belgesinin kapsamı dışında faaliyette
bulunamazlar. Bu fıkraya aykırı hareket edenlere, Kanunun 26 ncı maddesinin birinci fıkrasının
(a) bendinde belirtilen miktarda idari para cezası uygulanır.

(18) Yapılacak faaliyetin kapsamına uygun bir yetki belgesi alınmadan veya geçerli
yetki belgesi olmadan, muhtevası bu Yönetmelikte belirtilen herhangi bir faaliyette bulunula-
maz. Bu fıkraya aykırı hareket edenlere, Kanunun 26 ncı maddesinin birinci fıkrasının (a) ben-
dinde belirtilen miktarda idari para cezası uygulanır.

(19) Yetki belgesi sahibi, bir ihbar veya şüphe halinde en yakın resmi güvenlik birimi
görevlileri huzurunda eşya, kargo veya bagajı kontrol ettirebilir. Kontrolle ilgili bir tutanak dü-
zenlenir.

(20) Bu Yönetmeliğe göre yetki belgesi alanlardan;
a) K1 veya K3 yetki belgesi sahibi gerçek kişiler ile B3, C1, D3 veya K2 yetki belgesi

sahibi gerçek veya tüzel kişiler haricindeki yetki belgesi sahipleri, firmalarında meydana gelen
unvan, adres ve 13 üncü maddenin birinci fıkrasının (c) bendinde belirtilen kişilere ilişkin de-
ğişiklikleri veya acentelik sözleşmelerindeki değişiklikleri ile 14 üncü maddede belirlenmiş
sermaye şartını kaybedecek şekildeki sermaye azaltışlarını,
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b) Yetki belgesi eki taşıt belgesinde kayıtlı özmal taşıt/taşıtların; kazaya uğraması, yan-
ması, hurdaya ayrılması veya benzer bir mücbir sebepten dolayı iş göremez duruma gelmesi
ile plaka bilgisi, rengi, şasi numarası veya taşıt cinsine ilişkin değişiklikleri, 

değişikliğin meydana geldiği tarihten itibaren doksan takvim günü içinde Bakanlığa
bildirmekle yükümlüdürler. Bu fıkraya uymayan yetki belgesi sahiplerine 5 uyarma verilir.

(21) Yetki belgesi sahibi gerçek ve tüzel kişiler; temsil ve/veya ilzama yetkili şahıslara
ilişkin değişiklikleri bildirinceye kadar, değişiklik öncesi Bakanlığa bildirilmiş temsil ve/veya
ilzama yetkili şahısların taleplerine göre iş ve işlemler gerçekleştirilir.

(22) Yetki belgesi sahipleri düzenledikleri yolcu taşıma bileti, taşıma sözleşmesi ve ta-
şıma senedine bu Yönetmeliğe aykırı hüküm koyamazlar. Bu fıkraya uymayan yetki belgesi
sahiplerine 5 uyarma verilir.

(23) Yetki belgesi sahipleri;
a) Olağanüstü hal, gerginlik, buhran, kriz dönemleri ile seferberlik ve savaş hallerinde

ilgili alarm tedbirleri ile safhaları, 
b) Afet ve acil durumlar ile NATO harekatları/tatbikatları kapsamında yapılan/yapılacak

sözleşmeler,
ile nakliye hizmetlerine yönelik planlar/sözleşmeler/protokollerle verilen görevleri ye-

rine getirmekle yükümlüdürler. Yapılan/yapılacak sözleşmelerin uygulanmasıyla ilgili usul ve
esaslar, Bakanlıkça belirlenir. Bu fıkraya uymayan yetki belgesi sahiplerine 20 uyarma verilir. 

(24) Yetki belgesi sahipleri, 24/4/1930 tarihli ve 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanu-
nunda ön görülen tedbirler, kaideler ve yasaklamalara uygun olarak faaliyette bulunmaktan so-
rumludurlar. Bu fıkraya aykırılığın tespiti halinde, bu durum ilgili birime iletilir.

(25) Yetki belgesi sahipleri, 7/6/1939 tarihli ve 3634 sayılı Milli Müdafaa Mükellefiyeti
Kanunu çerçevesindeki sorumluluklarını yerine getirmekle yükümlüdürler. Bu fıkraya uymayan
yetki belgesi sahiplerine 5 uyarma verilir.

(26) Uluslararası eşya taşımacılığı yapan yetki belgesi sahipleri, 7/12/1993 tarihli ve
3939 sayılı Kanunla katılmamız uygun bulunan Eşyaların Karayolundan Uluslararası Nakliyatı
İçin Mukavele Sözleşmesi (CMR) ile Bu Sözleşmeye Ek Protokol hükümlerine uygun olarak
gönderene ait eşyayı kontrol ettirebilirler.

(27) Yetki belgesi sahipleri, çalıştırdıkları şoförlerinin;
a) Altışar aylık süre ile yılda iki kez ceza puanı durumunu Emniyet Genel Müdürlü-

ğünden öğrenmek ve ceza puanı 50 ve üzerinde olanların eğitilmesi ve kendi iç denetimleri
yönünden gerekli tedbirleri almakla, 

b) Milli Eğitim Bakanlığınca yetkilendirilen özel mesleki yeterlilik kurslarından yılda
en az 7 saat süreyle %70’i pratik ve %30’u ise teorik bölümden oluşan güvenli sürüş eğitimini
almalarını sağlamakla,

yükümlüdürler. Bu fıkranın (a) bendine aykırı hareket edenlere, Kanunun 26 ncı mad-
desinin birinci fıkrasının (e) bendinde belirtilen miktarda idari para cezası uygulanır. Bu fıkra-
nın (b) bendine aykırı hareket edenlere 5 uyarma verilir.

(28) Yetki belgesi sahipleri, 34 üncü maddenin birinci fıkrasında belirtilen nitelikleri
haiz şoförleri çalıştırmakla yükümlüdürler. Bu fıkraya aykırı hareket edenlere, Kanunun 26 ncı
maddesinin birinci fıkrasının (e) bendinde belirtilen miktarda idari para cezası uygulanır.

(29) H, R ve T türü yetki belgesi sahipleri hariç olmak üzere, diğer yetki belgesi sahip-
leri; bu Yönetmelik kapsamındaki faaliyetlerini, Bakanlığa bildirdikleri merkez ve/veya şube
listesinde kayıtlı şubeleri ile varsa acente listesinde kayıtlı acentelerinin adreslerinde H, R ve
T türü yetki belgesi sahipleri ise sadece yetki belgesi üzerinde bulunan adreslerinde yürütmekle
yükümlüdürler. Yetki belgesi sahipleri, Bakanlığa bildirilmeyen yerlerde faaliyette bulunamaz-
lar. Bu fıkraya uymayan yetki belgesi sahiplerine 10 uyarma verilir.
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(30) Yetki belgesi sahipleri, çevreyi ve insan sağlığını koruma, çevre kirliliğini önleme
amacıyla yürürlüğe konulan mevzuat hükümlerini bilmek ve faaliyetlerini bunlara uygun olarak
yürütmekten sorumludurlar. Bu fıkraya aykırı hareket edenlere, Kanunun 26 ncı maddesinin
birinci fıkrasının (d) bendinde belirtilen miktarda idari para cezası uygulanır.

(31) Yetki belgesi sahipleri, sayısal takograf kullanılması zorunlu olan ve yetki belgesi
eki taşıt belgesinde kayıtlı bulunan taşıtları için sayısal takograf ünitelerindeki verileri, taşıtların
trafiğe çıktığı tarihten itibaren üçer aylık dönemler halinde elektronik ortamda arşivlemek ve
bu veriyi ayda bir defa Bakanlıkça belirlenen kart verme otoritesine göndermek zorundadır.
Bu fıkraya uymayan yetki belgesi sahiplerine her taşıt için 2 uyarma verilir.

(32) Yetki belgesi sahipleri, faaliyetleriyle ilgili olarak Bakanlıkça yayımlanan düzen-
leyici işlemlere uymakla yükümlüdürler. Bu fıkraya uymayan yetki belgesi sahiplerine 10 uyar-
ma verilir.

(33) Yetki belgesi sahipleri, ilgili mevzuat hükümlerine uygun bir taşıtı, nitelikli şoför
ve yardımcı personel ile sefere göndermek, şoförlerinin sürücü mesleki yeterlilik belgelerinin
yanlarında bulunup bulunmadığını kontrol etmek, teknik şartlara uymayan taşıtlarının trafiğe
çıkmasına engel olmak, güzergah mesafesini dikkate alarak yeteri kadar şoför bulundurmakla
yükümlüdürler. Bu fıkraya aykırı hareket edenlere, Kanunun 26 ncı maddesinin birinci fıkra-
sının (e) bendinde belirtilen miktarda idari para cezası uygulanır.

(34) Yetki belgesi sahipleri, ilk yetki belgesi aldıkları tarihten itibaren 6 ay içinde, mes-
leki yeterlilik ile ilgili aşağıdaki yükümlülüklerini yerine getirmek ve faaliyetleri süresince mu-
hafaza etmekle yükümlüdürler. Buna göre;

a) B1, C2, D1, L1, L2, M2, N2, P2, R1, R2 ve T1 yetki belgesi sahiplerinin, en az birer
adet üst düzey yönetici ve orta düzey yönetici türü mesleki yeterlilik belgesine sahip olmaları
veya bu nitelikleri haiz kişileri istihdam etmeleri, 

b) A türü ile B2, C3, D2, K3, M1, N1, P1, T2 ve T3 yetki belgesi sahipleri ile tüzel ki-
şiliği haiz K1 yetki belgesi sahiplerinin, en az birer adet orta düzey yönetici türü mesleki ye-
terlilik belgesine sahip olmaları veya bu nitelikleri haiz kişiyi istihdam etmeleri,

c) Adlarına birden fazla yetki belgesi düzenlenmiş gerçek veya tüzel kişilerin, ayrı ayrı
yetki belgeleri için uygun mesleki yeterlilik belgesine sahip olması kaydıyla, aynı kişileri beyan
edebilmesi,

ç) Bu fıkranın (a), (b) ve (c) bentlerine göre istihdam edilen/edilecek mesleki yeterlilik
belgesi sahibi kişilerin, yetki belgesi sahibinin çalışanı olduğuna dair Sosyal Güvenlik Kuru-
mundan alınmış belge ile bunlardan yabancı uyruklu olanlar için ayrıca noter onaylı pasaport
örneği ve oturma izninin bulunması,

zorunludur. Ancak (a) ve (b) bentlerinde belirtilen şartın sağlanamaması veya sonradan
kaybedilmesi halinde; yetki belgesi sahiplerinden kamu tüzel kişiliğine sahip olanların en geç
bir yıl, diğerlerinin ise bu eksikliği otuz gün içinde ve son kırkbeş gününü herhangi bir yetki
belgesi sahibi tarafından istihdam edilmemiş kişi/kişiler ile sağlamaları şarttır. Bu fıkranın (a)
ve/veya (b) bentlerine muhalefet eden yetki belgesi sahiplerine, her yetki belgesi ve her bent
için ayrı ayrı olmak üzere, Kanunun 26 ncı maddesinin birinci fıkrasının (k) bendinde belirtilen
miktarda idari para cezası uygulanır.

(35) Yetki belgesi sahipleri, kendi adlarına acentelerinin acentelik sıfatıyla yapmış ol-
dukları faaliyet ve işlemlerden sorumludurlar.

(36) Yetki belgesi sahipleri, kişisel verilerin korunmasına ilişkin;
a) İlgili mevzuat hükümlerine uymakla, 
b) Kişisel verilerin korunmasına yönelik güvenlik politikası belirlemekle ve kişisel ve-

rilere sadece yetkili kişiler tarafından erişilebilmesini ve kişisel verilerin tutulduğu sistemlerin
ve kişisel verilere erişim sağlamak için kullanılan uygulamaların güvenliğini sağlamak ve buna
yönelik uygun teknik ve idari tedbirler alarak, teknolojik imkânlar göz önünde bulundurmak
suretiyle, muhtemel riske uygun bir düzeyde sağlamakla,

yükümlüdürler. Bu fıkraya aykırılığın tespiti halinde, bu durum ilgili birime iletilir.
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(37) Yetki belgesi sahipleri, taşıdıkları eşya ve kargonun; satılması, sevk edilmesi ve
ticareti yasaklanmış olan bir eşya veya kargo olmamasından sorumludurlar.

(38) Yetki belgesi sahipleri, verdikleri hizmetlerden engellilerin kolaylıkla ve yeterli
derecede yararlanması için gerekli tedbirleri almakla yükümlüdürler. Bu fıkraya uymayan yetki
belgesi sahiplerine 5 uyarma verilir.

(39) Yetki belgesi sahipleri, yolcu ve gönderilere ait bilgilerin gizliliği ve güvenliğine
ilişkin; yolcu ve gönderilerle ilgili her türlü bilgiyi açığa vurmaları, yolcunun bagajı veya gön-
derileri açmaları, içlerinde ne olduğunu araştırmaları, üçüncü kişilere bilgi vermeleri veya her-
hangi birinin bunları yapmasına neden olmaları ile gönderileri zapt veya yok etmeleri yasaktır.
Bu fıkraya uymayan yetki belgesi sahiplerine 5 uyarma verilir.

(40) Yetki belgesi sahipleri, yolcuların sağlıklı, rahat ve güvenli bir yolculuk yapmasını
sağlayacak tedbirleri almak, yolcu, eşya ve kargoyu güvenli bir şekilde taahhüt ettiği yere kadar
götürmekle yükümlüdürler. Bu fıkraya aykırı hareket edenlere, Kanunun 26 ncı maddesinin
birinci fıkrasının (e) bendinde belirtilen miktarda idari para cezası uygulanır.

(41) Yetki belgesi sahipleri;
a) Çalışanlarının ücret ve çalışma şartlarına, 
b) Şoförlerin çalışma ve dinlenme sürelerine, 
c) Araçların ağırlık ve boyutlarına, 
ç) Yol ve araç güvenliğine, 
d) Çevrenin korunmasına, 
ilişkin kurallara uygun faaliyette bulunmakla yükümlüdürler.
(42) Yetki belgesi sahipleri; yolcu ve eşya taşımalarının ilgili kanunlara, kararnamelere,

yönetmeliklere ve diğer mevzuata, Türkiye’nin taraf olduğu anlaşma ve sözleşmelere uygun
olarak yürütülmesinden sorumludurlar.

(43) Yetki belgesi sahiplerinin sorumluluğu ve yükümlülüğü ile ilgili olarak, uluslararası
anlaşmalar ve sözleşmelerde yer alan hükümler saklıdır.

(44) Yetki belgesi sahipleri, 60 ıncı maddenin yedinci fıkrasına aykırı olarak taşıma ya-
pacak yabancı plakalı taşıtlara yük ve/veya yolcu veremez. Bu fıkraya uymayan yetki belgesi
sahiplerine 50 uyarma verilir.

(45) Yolcu terminalleri ile tarifeli yolcu ve kargo taşımacılığı faaliyetinde bulunan yetki
belgesi sahipleri, “görülmüştür” şerhi düşülen ücret tarifeleri ile “onaylanmış” zaman tarifele-
rine uymak zorundadırlar. Bu fıkraya aykırı hareket edenlere, Kanunun 26 ncı maddesinin bi-
rinci fıkrasının (g) bendinde belirtilen miktarda idari para cezası uygulanır.

(46) Bu maddenin üçüncü, dördüncü, altıncı ve onüçüncü fıkraları, 43 üncü  maddenin
üçüncü ve dördüncü fıkraları ile 44 üncü maddenin altıncı ve yedinci fıkralarında öngörülen
yükümlülüklere ilişkin usul ve esaslar, Bakanlıkça belirlenir. Bu fıkrada belirtilen hükümlere
göre Bakanlığa aktarılan verilere ilişkin sorumluluk, yetki belgesi sahibine aittir.

(47) Bu maddenin üçüncü, dördüncü ve altıncı fıkraları, 43 üncü maddenin üçüncü ve
dördüncü fıkraları ile 44 üncü maddenin altıncı ve yedinci fıkralarındaki yükümlülüklerini ye-
rine getirmek üzere Bakanlığa iletmek zorunda olduğu bilgilerin yanlış veya yanıltıcı olduğu
tespit edilen yetki belgesi sahiplerine 5 uyarma verilir.

(48) Bu Yönetmelik hükümleri ile Bakanlık talimatlarına göre verilen süre içinde Ba-
kanlığa 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 ve-
rilen faaliyetleri geçici olarak durdurulur. Yetki belgesi sahipleri, kendilerinden istenilen bilgi
ve belgeleri Bakanlığa vermelerini müteakip, faaliyetlerine izin verilir.

(49) 213 sayılı Kanun hükümleri ile diğer mali mevzuat düzenlemeleri saklıdır.
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Yolcu taşımacılığı faaliyetinde bulunanların yükümlülükleri
MADDE 41 – (1) Yolcu taşımacılığında komisyonculuk yapılamaz. Bu fıkraya aykırı

hareket edenlere, Kanunun 26 ncı maddesinin birinci fıkrasının (f) bendinde belirtilen miktarda
idari para cezası uygulanır.

(2) A türü yetki belgesi sahiplerinden;
a) Kamu kurum ve kuruluşlarının yurtiçi taşıma hizmetini yapmak üzere A1 yetki bel-

gesi alanların, uluslararası tarifesiz yolcu taşımacılığı yapmaları,
b) Kara sınır kapısı bulunan illerimizde uluslararası tarifesiz yolcu taşımacılığı yapmak

üzere A2 yetki belgesi alanların, yetki belgesini kullanmak üzere aldığı sınır kapısı dışında faa-
liyet göstermeleri,

yasaktır. Bu fıkranın, (a) bendine uymayan yetki belgesi sahiplerine 20 uyarma verilir.
Bu fıkranın, (b) bendine aykırı hareket edenlere, Kanunun 26 ncı maddesinin birinci fıkrasının
(a) bendinde belirtilen miktarda idari para cezası uygulanır.

(3) 14/9/1972 tarihli ve 1618 sayılı Seyahat Acentaları ve Seyahat Acentaları Birliği
Kanunu ile 5/10/2007 tarihli ve 26664 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Seyahat Acentaları
Yönetmeliği hükümlerine göre kurulmuş seyahat acentalığı belgesine sahip olanların, yaptıkları
organizasyonlarda verecekleri hizmetlerin kapsamına karayolu taşımacılığını da dahil etmeleri
halinde; A1, A2, B1, B2, D1, D2 ve/veya D4 yetki belgesi alarak taşıma yapmaları veya bu ta-
şımaları söz konusu yetki belgesi sahiplerine yaptırmaları şarttır. Bu fıkraya aykırı hareket
edenlere, Kanunun 26 ncı maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde belirtilen miktarda idari
para cezası uygulanır.

(4) Yolcu taşımacıları, taşıma sırasında yolcuya ikram ettikleri yiyecek ve içecek mad-
delerinin 11/6/2010 tarihli ve 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Ka-
nununa uygun olmasından sorumludurlar. Bu fıkraya aykırılığın tespiti halinde, bu durum ilgili
birime iletilir.

(5) B1 ve D1 yetki belgesi sahipleri, mevcut hatları için belirlenmiş güzergahındaki,
iliçi ve 100 km’ye kadar şehirlerarası mesafelerde bulunan yerler arasında taşıma yapmak
üzere, 22:01 ile 04:59 saatleri dışında yolcu bindiremez. Bu fıkraya aykırı hareket edenlere,
Kanunun 26 ncı maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde belirtilen miktarda idari para cezası
uygulanır.

(6) Yolcu taşımacıları ve acenteleri, bilet satışı yaptıkları terminallerde ve çevresinde
yolcuları yönlendirmek için personel istihdam edemez, çalıştıramaz ve bunlardan yararlana-
mazlar. Bu fıkraya uymayan yetki belgesi sahiplerine 5 uyarma verilir. 

(7) Yolcu taşımacıları, şoförlerinin seyahat esnasında yolcularla veya personelle uzun
süreli sohbet etmelerini ve ses ve görüntü cihazlarını yönetmelerini önlemek, yol ve seyir gü-
venliğini tehlikeye düşürmemek için gerekli tedbirleri almakla yükümlüdürler. Seyahat esna-
sında ses ve görüntü cihazlarının yönetimi yardımcı personel tarafından yapılır. Bu fıkraya uy-
mayan yetki belgesi sahiplerine 2 uyarma verilir. 

(8) B1 ve/veya D1 yetki belgesi alanlar, yetki belgesinin verildiği tarihten itibaren dok-
san gün içinde firmalarına ait sürekli faal olacak bir internet sitesi kurmak, bu sitelere erişim
adresini Bakanlığa bildirmek, kurulacak sitede geçerli hat, güzergah, ücret ve zaman tarifeleri,
şube ve acente ile kendilerine ait iletişim ve benzeri bilgilere yer vermekle, bu bilgilerden her-
hangi birisinin değişmesi halinde ise en geç 24 saat içinde değişen bilgileri güncellemekle yü-
kümlüdürler. Bu fıkraya uymayan yetki belgesi sahiplerine 5 uyarma verilir.

(9) Yetki belgesi sahiplerinin, sefere gönderdikleri taşıtları kullanan taşıt şoförü ve yol-
culara hizmet eden personel; trafiğin seyir ve güvenliğini tehlikeye düşürecek, yolcuları rahatsız
edecek, genel ahlaka ve adaba aykırı tutum ve davranışlarda bulunamazlar. Bu fıkrada belirtilen
personelin mesleki saygınlığını kaybetmesi halinde, bu personelin iş akdinin yetki belgesi sa-
hibince fesh edilmesi zorunludur. Bu fıkraya uymayan yetki belgesi sahiplerine 20 uyarma ve-
rilir.
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(10) Yolcu taşımacılığı yetki belgesi sahipleri, taşıtlarında, yolcularını bilgilendirme
amaçlı duyurular dışında, ortama sesli ve/veya görüntülü yayın veremezler. Bu taşıtlarda sesli
ve/veya görüntülü yayın yapılmak istenilmesi halinde; bu yayınların bireysel (kapalı devre)
yapılmasını sağlamakla yükümlüdürler. Bu fıkraya uymayan yetki belgesi sahiplerine 5 uyarma
verilir.

(11) Yolcu taşımacılığı yetki belgesi sahipleri, taşıtlarında her 9 koltuk için en az 1 adet
boyun korsesi bulundurmakla yükümlüdürler. Bu fıkraya uymayan yetki belgesi sahiplerine
3 uyarma verilir.

(12) Yolcu taşımacılığı yetki belgesi sahiplerinin belediye sınırları içinde terminal dı-
şındaki indirme bindirme ceplerinde yolcu indirip bindirebilmesi için, bu ceplere UKOME’nin
ve/veya il ve/veya ilçe trafik komisyonlarının izin vermesi gerekir. 

(13) Tarifeli yolcu taşımalarında kalkış ve varışların bir terminalden yapılması esastır.
58 inci maddeye göre düzenlenmiş taşıma hatlarında belirlenen noktalar veya bu maddenin
onikinci fıkrasında belirtilen yerler dışında yolcu indirilip bildirilemez. Bu fıkraya aykırı ha-
reket edenlere, Kanunun 26 ncı maddesinin birinci fıkrasının (j) bendinde belirtilen miktarda
idari para cezası uygulanır.

(14) Grup yolcu taşımacılığında; seyahatin başladığı veya bittiği nokta aynı olmak üze-
re, otomobil ile 20 koltuk kapasitesine kadar olan otobüslerde en az 1, 20 koltuk kapasitesinin
üzerinde olan otobüslerde ise en az 2 kişiden oluşan ve otomobillerde sadece 1, 20 koltuk
kapasitesine kadar olan otobüslerde en fazla 3, 20 ile 30 arasında koltuk kapasitesine sahip
otobüslerde en fazla 5, 30 koltuk ve üzeri koltuk kapasitesine sahip otobüslerde ise en fazla
6 grup yolcunun taşınması yapılabilir. Bu fıkraya uymayan yetki belgesi sahiplerine 10 uyarma
verilir.

Acentelerin yükümlülükleri 
MADDE 42 – (1) G ve F türü yetki belgesi sahipleri, adlarına bilet satışı veya taşıma

senedi tanzim edecekleri yetki belgesi sahipleriyle, acentelik sözleşmesi yaparak bunları yetki
belgelerine kayıt ettirmek zorundadırlar. G ve F türü yetki belgesi sahipleri, sadece sözleşme
yaparak yetki belgelerine kayıt ettirdikleri yetki belgesi sahipleri adına iş ve işlem yapabilirler.
Bu fıkraya aykırı hareket edenlere, Kanunun 26 ncı maddesinin birinci fıkrasının (f) bendinde
belirtilen miktarda idari para cezası uygulanır.

Kargo ve dağıtım işletmecilerinin yükümlülükleri 
MADDE 43 – (1) M ve P türü yetki belgesi sahipleri, adreslerinde teslim edilmek veya

ödenmek üzere dağıtıma götürülüp de herhangi bir nedenle dağıtım imkanı sağlanamayarak
alıcılarına haber kağıdı bırakılmış  olan kargoları/gönderileri, teslimat adresine en yakın olan
merkez, şube veya acentelerinde toplam 3 gün süreyle bekletmek, bu süre sonunda alıcısı ta-
rafından teslim alınmayan kargoları/gönderileri ise, gönderene iade etmekle yükümlüdürler.
Ancak kargo/dağıtım işletmecisinin bu süre içerisinde gönderiyi ikinci defa adrese teslim etme
zorunluluğu bulunmamaktadır. Bu fıkraya uymayan yetki belgesi sahiplerine 5 uyarma verilir.

(2) M ve P türü yetki belgesi sahipleri, gönderici ve alıcılara ilişkin; ad ve soyad, unvan,
gerçek kişilerde T.C. kimlik numarasını, Türk vatandaşı değilse uyruğu, pasaport numarasını
veya varsa yabancı kimlik numarasını, tüzel kişiliklerde vergi kimlik numarası ile adresini,
herhangi bir araştırmaya ve anlaşmazlığa mahal vermeden kargonun/gönderinin yollanabilme-
sini ve alıcının kolaylıkla bulunabilmesini sağlamaya yarayacak bilgileri tam ve doğru olarak
kaydetmek ve T.C. kimlik/vergi/pasaport numarası hariç olmak üzere, bu bilgileri kargo/gönderi
üzerine yazmakla yükümlüdürler. Bu fıkraya uymayan yetki belgesi sahiplerine 5 uyarma ve-
rilir.

(3) M ve P türü yetki belgesi sahipleri, kabul ettikleri her bir kargo/gönderi için, fatura/e-
fatura ve/veya irsaliye bilgileriyle birlikte, ikinci fıkrada belirtilen bilgileri, kargonun/gönde-
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rinin kabul edildiği saatten, en geç 1 saat sonrasına kadar Bakanlığın U-ETDS sistemine işle-
mek/iletmek zorundadırlar. Bu fıkraya uymayan yetki belgesi sahiplerine 10 uyarma verilir.

(4) M ve P türü yetki belgesi sahipleri, havayoluyla gelen/giden/gidecek veya gönderi-
cinin tesliminde içeriğini gösterdiği veya kurumsal olarak hizmet verdikleri firmalara ait kar-
golar/gönderiler hariç sevk edecekleri diğer kargoları/gönderileri, kargo hizmetlerini yürüttük-
leri tasnif ve aktarma merkezlerinde, elektronik olarak içeriğin kontrol edilebildiği cihazla/ci-
hazlarla kontrol etmeleri ve varsa elde edecekleri verileri asgari 1 ay süreyle saklamaları ile
bu verileri gerektiğinde ilgili makamlarla paylaşmaları zorunludur. Bu fıkraya uymayan yetki
belgesi sahiplerine 5 uyarma verilir.

(5) M ve P türü yetki belgesi sahipleri veya onlar adına faaliyet gösteren acenteler, ger-
çek kişilere ait kargoları/gönderileri, göndericinin izniyle içeriğini kontrol ederek kabulünü
yapmak zorundadırlar. Bu fıkraya uymayan yetki belgesi sahiplerine 5 uyarma verilir.

(6) M ve P türü yetki belgesi sahipleri, teslimi mümkün olamayan adreslere teslim et-
mek üzere kargo/gönderi kabulü yapamazlar. Bu fıkraya uymayan yetki belgesi sahiplerine 10
uyarma verilir.

(7) M ve P türü yetki belgesi sahipleri, gönderici tarafından talep edilmesi halinde, tes-
lim edecekleri kargoları/gönderileri, şubelerinde veya acentelerinde alıcılarına teslim edebilir-
ler.

(8) M ve P türü yetki belgesi sahipleri, teslim aldıkları kargoyu/gönderiyi, teslim al-
dıkları günden itibaren, iliçi taşımalarda en geç 2 gün, yurtiçi taşımalarda en geç 3 gün, ulus-
lararası taşımalarda ise en geç 15 gün içinde taşımak ve bu süreler içinde teslimat şekline uygun
olarak alıcısına ulaştırmakla yükümlüdürler. Bu fıkraya uymayan yetki belgesi sahiplerine
5 uyarma verilir. 

(9) M ve P türü yetki belgesi sahipleri, taşıdıkları kargonun/gönderinin alıcısına tesli-
minde, alıcının talebi ve kargonun/gönderinin alıcı/gönderici tarafından açılmasının kabulü ha-
linde, bu talebi yerine getirmek zorundadırlar. Bu fıkraya uymayan yetki belgesi sahiplerine
10 uyarma verilir.

(10) M ve P türü yetki belgesi sahipleri:
a) Yapacağı hizmetin nitelik olarak kalitesini arttırabileceği gibi, teslim süresini de kı-

saltabilir. 
b) Yapılan rutin hizmetlerin dışında, özel olarak taahhüt ettiği kargo/gönderi hizmetini

taahhüdüne uygun olarak yerine getirmek zorundadır. 
c) Bu fıkranın (a) ve (b) bentlerinde belirtilen özel hizmeti yerine getirmek için, 56 ncı

maddede belirlenen yükümlülükleri de yerine getirmeleri zorunludur. 
Bu fıkraya uymayan yetki belgesi sahiplerine 10 uyarma verilir.
Terminal işletmecilerinin yükümlülükleri 
MADDE 44 – (1) Sebze ve meyve toptancı halleri hariç olmak üzere, yurtiçi ve ulus-

lararası eşya/kargo taşımaları ile iliçinde yolcu, eşya veya kargo taşımacılık faaliyetinde bulu-
nanlardan terminal zorunluluğu aranmaz.

(2) T türü yetki belgesi sahipleri, bu Yönetmelikte belirtilen sorumluluk ve yaptırımların
muhatabı olmak üzere, yapmış oldukları hizmetin bir kısmını başkasına devredebilirler veya
yaptırabilirler.

(3) T türü yetki belgesi sahipleri;
a) Terminallerde faaliyet gösteren taşımacı ve acenteler ile diğer işletmecilere fatura

ettikleri ortak giderlerle ilgili şeffaf olmak ve bu hususta yeterli, açık ve anlaşılır bilgi vermekle, 
b) Terminallerde yeterli sayıda personeli olan güvenlik ve temizlik birimleri oluşturmak

ve bu hizmetleri yürütmekle, 
c) Alt ve üst yapıya ilişkin özellikleri sürekli olarak faal, çalışır ve kullanılır durumda

bulundurmak ve bu hizmetleri yürütmekle, 
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ç) Yolcuların bagajlarını taşıyabilmeleri için, yeterli sayıda bagaj taşımaya mahsus kul-
lanımı ücretsiz araç ve gereç bulundurmakla, 

d) Bakanlıkça belirlenecek konulardaki uyarı, bilgi ve duyuru levhalarını kolayca gö-
rülebilecek uygun yerlere asmak, yerleştirmek ve bulundurmakla, 

e) Terminallerde ve çevresinde yolcuları rahatsız edecek şekilde, yolcuları yönlendir-
mek için personel istihdam edilmesine, çalıştırılmasına ve bunlardan yararlanılmasına izin ver-
memek ve bunları önlemekle, 

f) Terminal kapalı alanlarında satılan gıda ürünlerinin 5996 sayılı Kanuna uygun olma-
sını kontrol ettirmekle, 

g) Terminallerin kapalı alanlarında tehlike oluşturabilecek yanıcı, yakıcı, parlayıcı, pat-
layıcı, zehirli, bulaşıcı, radyoaktif ve benzeri nitelikteki maddeler ile pis koku yayan maddelerin
bulundurulmasını, satışını ve ticaretini engellemekle, 

ğ) İşlettikleri terminallerde yetki belgesiz taşımacılık ve acentelik faaliyetinde bulu-
nulmasına ve taşıt kartı olmayan taşıtların terminale giriş/çıkışına izin vermemek ve bunları
önlemekle, 

yükümlüdürler. Bu fıkranın, (b), (c), (ç), (d), (e), (f), (g) ve (ğ) bentlerine uymayan
yetki belgesi sahiplerine, her bent için 5 uyarma verilir.

(4) T1 ve T2 yetki belgesi sahipleri tarafından, terminalin bakımı, onarımı, korunması
ve işletme giderlerinin karşılanması ve kâr amacıyla yürütülecek faaliyetlerle ilgili olarak:

a) Yetki belgesi sahiplerinin, müşterilerine ücretsiz şehiriçi ulaşımı sağlayan taşıtların-
dan, taşıt başına günlük, haftalık veya aylık makul bir ücret alınabilir, bunların her giriş ve çı-
kışları için ayrıca ücret alınamaz.

b) Çıkış yapan yetki belgesi sahiplerinin taşıt belgelerine kayıtlı her taşıt başına makul
bir ücret alabilir. Ancak, sadece yolcu indirmek üzere terminale giren taşıtlardan ücret alın-
maz.

c) Park alanlarını kullanan taşıtlardan park sürelerine göre makul bir ücret alınabilir.
Ancak, yolcuları terminale getirmek veya terminalden almak üzere terminal içinde bulunan
genel park alanlarını kullanan özel ve resmi otomobillerden 25 dakikayı geçmeyen giriş ve çı-
kışlarda ücret alınmaz. Bu durumdaki otomobillere genel park alanlarının dışında terminal için-
de özel bir park alanı tahsis edilmesi halinde ise söz konusu ücretsiz süre ikiye katlanarak 50
dakika olur. Ancak, özel park yerinin olması, genel park yeri hakkını ortadan kaldırmaz. Bu
bende uymayan yetki belgesi sahiplerine 10 uyarma verilir.

(5) T1 ve T2 yetki belgesi sahipleri, terminale giren veya terminalden çıkan taşıtlara
ilişkin, taşıt plakaları ile giriş/çıkış saatlerini tam ve doğru olarak kaydetmekle yükümlüdürler.
Bu fıkraya uymayan yetki belgesi sahiplerine 5 uyarma verilir.

(6) T1 ve T2 yetki belgesi sahipleri, terminale giren veya terminalden çıkan taşıtlara
ilişkin, beşinci fıkrada belirtilen bilgileri, taşıtın/taşıtların giriş/çıkış yaptığı saatten en geç 24
saat sonrasına kadar Bakanlığın U-ETDS sistemine işlemek/iletmek zorundadırlar. Bu fıkraya
uymayan yetki belgesi sahiplerine 10 uyarma verilir.

(7) T1 ve T2 yetki belgesi sahipleri, hizmetlerini yürüttükleri merkezlerde, yolcuların
otobüse binmeden önce, taşınacak yolcu ve bu yolculara ait bagajları, elektronik olarak içerik-
lerinin kontrol edilebildiği cihazla/cihazlarla kontrol etmeleri zorunludur. Bu fıkraya uymayan
yetki belgesi sahiplerine 5 uyarma verilir.

Gönderenin ve yolcuların sorumluluğu
MADDE 45 – (1) Gönderen, gönderilerini, ilgili kanunlara ve diğer mevzuata uygun

bir şekilde taşımayı yapacak yetki belgesi sahibine teslim etmekten sorumludur.
(2) Gönderen; eşyanın cinsi, miktarı, nitelikleri, istifleme şekli, kalkış ve varış noktası,

alıcının adı ve adresi ile kimliğini ibraz etmek suretiyle kendi adres ve kimlik bilgileri gibi
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diğer önemli bilgileri tam ve doğru olarak yetki belgesi sahibine bildirmek zorundadır. Yanlış
ve eksik bildirimlerden doğacak sorumluluk gönderene aittir. Yetki belgesi sahibi, gönderenin
bildirmek zorunda olduğu bilgileri vermemesi halinde taşımayı yapmaz. Taşımayı yaparsa, so-
rumluluk yetki belgesi sahibine ait olur.

(3) Gönderen; bulundurulması, satılması, sevk edilmesi ve ticareti yasak olan bir eşyayı
veya kargoyu gönderemez, yetki belgesi sahipleri de bunu taşıyamaz. Aykırı hareket halinde
gönderen ve yetki belgesi sahibi sorumlu olur. 

(4) Gönderen; gönderilerini teslim etmeden önce taşımayı gerçekleştirecek gerçek veya
tüzel kişiliğin yetki belgesi sahibi olup olmadığını kontrol etmekten/ettirmekten sorumludur.

(5) Yolcular, trafiğin seyir ve güvenliğini tehlikeye düşürecek, diğer yolcuları rahatsız
edecek, genel ahlaka ve adaba aykırı tutum ve davranışlarda bulunamazlar. Taşıtın teknik do-
nanımını olumsuz etkileyebilecek hiçbir cihazı kullanamazlar. 

(6) Yolcular seyahat süresince yolcu taşıma biletlerini yanlarında bulundurmak zorun-
dadırlar.

(7) Gönderenler ve yolcular taşımacının güvenlik yönünden almış olduğu tedbirlere
uyarlar, aksi halde doğacak sonuçlardan sorumlu olurlar.

Hizmetten yararlananların hakları 
MADDE 46 – (1) Yetki belgesi sahiplerinin bu Yönetmelik kapsamında verdikleri hiz-

metlerden yararlananların, 7/11/2013 tarihli ve 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında
Kanun hükümlerinden doğan hakları saklıdır.

(2) Yetki belgesi sahipleri hizmetten yararlananlara kusursuz hizmet vermek zorunda-
dırlar. Kusursuz hizmet, hizmetten yararlananların hakkıdır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Sigorta

Sigorta yaptırma zorunluluğu
MADDE 47 – (1) Yolcu taşımalarında, yetki belgesi sahipleri; yolcular ile sürücüler

ve bunların yardımcılarına gelebilecek bedeni zararlar için, bu Yönetmelikte belirtilen zorunlu
sigortaları yaptırmak zorundadırlar. Bu fıkraya aykırı hareket edenlere, Kanunun 26 ncı mad-
desinin birinci fıkrasının (e) bendinde belirtilen miktarda idari para cezası uygulanır.

(2) Uluslararası yolcu taşımalarında, seyahatin Türkiye hudutları dışındaki bölümü ile
ilgili sigorta konusu Hazine Müsteşarlığınca yapılan düzenlemelere tabidir.

Yapılması zorunlu sigortalar
MADDE 48 – (1) Bu Yönetmelik kapsamındaki yolcu taşımalarında; 2918 sayılı Ka-

nunda tanımlanan zorunlu mali sorumluluk sigortası ile 3/6/2007 tarihli ve 5684 sayılı Sigor-
tacılık Kanununa dayanılarak çıkarılan karayolu yolcu taşımacılığı zorunlu koltuk ferdi kaza
sigortası, yaptırılması zorunlu olan sigortalardır.

Sigortasız taşıma yapılamayacağı
MADDE 49 – (1) Bu Yönetmelik kapsamında yolcu taşımacılığı faaliyetinde buluna-

caklar, zorunlu mali sorumluluk sigortası ve karayolu yolcu taşımacılığı zorunlu koltuk ferdi
kaza sigortası bulunmayan taşıtlarını sefere çıkaramazlar. Bu fıkraya aykırı hareket edenlere,
Kanunun 26 ncı maddesinin birinci fıkrasının (e) bendinde belirtilen miktarda idari para cezası
uygulanır.

(2) Birinci fıkrada belirtilen sigortaları olmayan taşıtların terminallerden çıkışlarına ve
trafiğe katılmalarına yetkili görevliler tarafından izin verilmez.
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DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
İstatistik, Bilgi Paylaşımı, Kamu Hizmeti Yükümlülüğü ve Sözleşmesi, 

Olağanüstü Hal ve Savaşta Taşımanın Planlanması

İstatistik
MADDE 50 – (1) Bakanlıkça, karayolu taşımacılık faaliyetlerinin genel seyrinin tespiti

ve politika oluşturulması bakımından bu faaliyetlere ilişkin güvenilir verilere dayalı istatistikler
oluşturulur.

(2) Bakanlık oluşturduğu istatistikleri gerektiğinde yayımlar.
Bilgi paylaşımı 
MADDE 51 – (1) Bu Yönetmelik kapsamındaki faaliyetler, bu faaliyetleri yürüten ger-

çek ve tüzel kişiler ile kullanılan araçlara ait Bakanlıkça elektronik ortamda tutulan verilerin
ilgili kamu idareleriyle; ilgili kamu idarelerince elektronik ortamda tutulan ve Bakanlıkça ih-
tiyaç duyulan verilerin de Bakanlıkla paylaşımı esastır. 

(2) Bakanlıkça gerek görülmesi halinde; birinci fıkraya göre Bakanlıkça elektronik or-
tamda tutulan veriler, tabi olduğu usul ve esaslar ilgili bakanlıklarca yayımlanan yönetmelik-
lerle belirlenen ve ilgili kamu idarelerinin denetimine tabi kuruluşlarla; bu kuruluşlarca elek-
tronik ortamda tutulan veriler de Bakanlıkla paylaşılır.

(3) Elektronik ortamda paylaşılan verilerin gizliliğinin korunmasından veriyi alan taraf
sorumludur. Bilgi paylaşımına ilişkin usul ve esaslar yapılacak protokollerle belirlenir.

Kamu hizmeti yükümlülüğü ve sözleşmesi 
MADDE 52 – (1) Milli güvenliği ve kamu düzenini ilgilendiren hususlarda Bakanlık,

toplumsal ihtiyaçları ve çevre faktörlerini dikkate alarak yeterli ulaştırma hizmetinin sağlanması
amacıyla ya da göç, afet ve acil durumlar, NATO harekatları/tatbikatları ile toplumsal ihtiyaç-
ların karşılanması ve benzeri hallerde, belli yolcu ve eşya gruplarına özel ücret ve zaman tari-
feleri ile güzergah belirlemek suretiyle, yetki belgesi sahiplerine kamu hizmeti yükümlülüğü
getirerek bunlarla sözleşme akdedebilir.

(2) Kamu hizmeti sözleşmesinde yer alan hükümler, aynı hizmeti gören diğer yetki bel-
gesi sahipleri aleyhine veya lehine sonuçlar doğuramaz. 

(3) Bakanlık gerektiğinde kamu hizmeti sözleşmesi kapsamında yürütülecek faaliyet-
lerle ilgili ihale yapabilir.

(4) Kamu hizmeti yükümlülüğü işletme, taşıma ve tarife yükümlülüklerinden oluşur.
Buna göre; 

a) İşletme yükümlülüğü, yetki belgesi sahiplerine taşıma hizmetleri ile ilgili süreklilik,
düzenlilik ve yeterlilik hususlarında belirlenmiş standartların sağlanmasına yönelik olarak ge-
tirilen işletme yükümlülüğünü,

b) Taşıma yükümlülüğü, yetki belgesi sahiplerine kamu hizmeti yükümlülüğü olarak
getirilen yolcuları ve eşyayı öngörülen rayiçlerde ve öngörülen şartlara tabi olarak taşıma yü-
kümlülüğünü,

c) Tarife yükümlülüğü, özellikle bazı yolcu gruplarına, bazı eşya ve kargo türleri veya
bazı güzergahlar için, yetki belgesi sahiplerinin ticari çıkarları ile uyuşmasa da Bakanlık tara-
fından tespit edilmiş ve onaylanmış tarifelere uyma yükümlülüğünü,

ifade eder. 
(5) Yetki belgesi sahiplerine getirilen işletme, taşıma veya tarife yükümlülüklerinden

dolayı ilgili yetki belgesi sahibinin ekonomik açıdan zarar görmesi durumunda, söz konusu
yetki belgesi sahibi kamu hizmeti yükümlülüğünün kısmen veya tamamen ortadan kaldırılma-
sına veya önemli değişiklikler yapılmasına yönelik olarak Bakanlığa başvurabilir. Bu talep,
Bakanlığa en az doksan gün önceden ihbarlı olarak bildirilir. Bakanlık, söz konusu hizmetin
ihbar tarihinden itibaren bir yıla kadar sürdürülmesi konusunda ısrar edebilir ve bunu ihbar sü-
resinin bitiminden en az otuz gün önce ilgili yetki belgesi sahibine bildirir. 
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(6) Bakanlık, beşinci fıkrada belirtilen şekilde ihbarlı talep yapılması halinde, getirdiği
kamu hizmeti yükümlülüklerinden feragat edebilir.

(7) Bakanlık, beşinci fıkrada belirtilen şekilde yapılan ihbarlı taleplerde kararlarını, iş-
letme ya da taşıma yükümlülükleri söz konusu olduğunda başvurunun yapıldığı tarihten itibaren
1 yıl içinde, tarife yükümlülükleri bakımından ise 6 ay içinde alır. 

(8) 25/10/1983 tarihli ve 2935 sayılı Olağanüstü Hal Kanunu hükümleri saklıdır.
Seferberlik ve savaş hali, gerginlik ve buhran dönemleri ile afet ve acil durumlarda

taşımanın planlanması
MADDE 53 – (1) Hükümet otoritesinin ve Devlete olan güvenin devamlılığını sağla-

yabilmek amacıyla, seferberlik ve savaş hali ile afet ve acil durumlarda uygulanmak üzere, Ba-
kanlıkça hazırlanan planlar; ilgili kuruluşlar ve yetki belgesi sahipleriyle işbirliği içerisinde
uygulamaya konulur.

(2) 16/7/1965 tarihli ve 697 sayılı Ulaştırma ve Haberleşme Hizmetlerinin Olağanüstü
Hallerde ve Savaşta Ne Suretle Yürütüleceğine Dair Kanun ve ilgili mevzuat hükümleri saklı-
dır.

BEŞİNCİ KISIM
Tarifeli Taşımalar, Özellik Arzeden Faaliyetler ve Uluslararası Taşımalar

BİRİNCİ BÖLÜM
Tarifeli Taşımalar

Taşıma hattı ve taşıma güzergahına uyma zorunluluğu
MADDE 54 – (1) B1 ve D1 yetki belgesi sahipleri, belirlenmiş olan ve hat çizelgesinde

kayıtlı taşıma hattı ve/veya taşıma güzergahına yasal mücbir sebepler dışında uymak zorunda-
dır. Bakanlıkça düzenlenecek hat çizelgesi elektronik belge olarak da düzenlenebilir. Bu fıkraya
uymayan yetki belgesi sahiplerine 5 uyarma verilir.

Hat sayısı
MADDE 55 – (1) B1 ve D1 yetki belgesi sahiplerinden; B1 yetki belgesi sahiplerine

uluslararası ve/veya yurtiçi, D1 yetki belgesi sahiplerine yurtiçi olmak üzere, tarifeli taşımalarda
kullanabileceği kayıtlı taşıtların karşılayacağı kadar taşıma hattı verilir. B1 ve D1 yetki belgesi
sahiplerine ilk defa verilecek hatlar, dört aylık olarak düzenlenir. Düzenlenen hatlar, seferlerin
doluluk oranları ve verimliliği gözetilerek uzatılır, azaltılır veya kaldırılır.

(2) D4 yetki belgesi sahiplerine tarifeli taşımalar için asgari bir hat verilir. Daha fazla
verilecek hat sayısı, Bakanlıkça belirlenir. 

(3) B1 yetki belgesi sahiplerinin, bir yerleşim yerine veya bir ülkeye, D1 yetki belgesi
sahiplerinin ise bir yerleşim yerine yönelik taşıma hatlarında yapacağı birden fazla sefer için,
faaliyette bulunacağı taşıma hattının mesafesi, taşıt belgesinde kayıtlı taşıt sayısı, sefer başına
ortalama yolcu sayısı, doluluk oranı ile mola, ara duraklar ve/veya gümrükte geçen süreler de
dikkate alınarak günlük, haftalık ve/veya aylık toplam sefer sayısı belirlenir. Yetki belgesi sa-
hibine verilmiş hat sayısı ile bu hatlardaki seferleri karşılayacak taşıt sayısının kaybedilmesi
halinde, mevcut taşıt sayısına göre yapabileceği hat ve sefer sayısının yeniden belirlenmesi zo-
runludur.

(4) B1 yetki belgesi sahiplerine uluslararası taşıma hattı verilebilmesi için; taşıma ya-
pılacak ülkede yerleşik bir firma ile karşılıklı olarak kullanacakları taşıma hatları için imza-
lanmış ve her iki ülkenin resmi makamlarınca onaylanmış bir anlaşmanın Bakanlığa sunulması
şarttır. 

(5) B1 yetki belgesi sahiplerine verilen taşıma hatlarında yapılacak seferlere karşılık,
izin verilen sefer sayısına dahil edilmeden, yabancı menşeili firmanın da, aynı hat için aynı sa-
yıda sefer yapmasına izin verilir. 
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(6) B1 yetki belgesi sahipleri, anlaşma yaptıkları yabancı menşeili firmanın yapacağı
taşıma sonucunda, bu Yönetmeliğe aykırılıklardan ve ortaya çıkacak mağduriyetlerden, bu Yö-
netmelikte uyarma gerektiren yaptırımlar çerçevesinde sorumludurlar.

(7) B1 yetki belgesi 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 yal-
nızca 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 belgesi sahibine ise 20 uyarma verilir.

(8) B2 yetki belgesi eki taşıt belgesinde kayıtlı taşıtın/taşıtların yurtiçine girdiği tarihten
itibaren 48 saat geçmedikçe veya Bakanlıkça özel izin düzenlenmediği sürece, aynı taşıtın/ta-
şıtların yeniden yurtdışına çıkışlarına izin verilmez.

Ücret tarifeleri 
MADDE 56 – (1) Yolcu terminalleri ile tarifeli yolcu ve kargo taşımacılığı faaliyetleri

ücret tarifesine tabidir. 
(2) Yolcu terminalleri, tarifeli yolcu ve kargo taşımaları ile ilgili ücret tarifeleri, yetki

belgesi sahiplerince, Bakanlıkça belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde fiziki veya E-Devlet
üzerinden elektronik olarak hazırlanır. Bu ücret tarifelerinin uygulamaya konulmasından önce,
Bakanlık tarafından ücret tarifelerine fiziki veya elektronik olarak “görülmüştür” şerhinin ve-
rilmesi zorunludur. Ücret tarifesi elektronik belge olarak da düzenlenebilir. Bu fıkraya aykırı
hareket edenlere, Kanunun 26 ncı maddesinin birinci fıkrasının (g) bendinde belirtilen miktarda
idari para cezası uygulanır.

(3) Yetki belgesi sahipleri; “görülmüştür” şerhi verilmiş ücret tarifelerini;
a) Alıcı, gönderici ve yolcuya fiili olarak hizmet verilen merkezi adresi, şube ve acen-

telerinde görülebilecek bir yere asmak veya bu yerlerde elektronik olarak görüntülemek, 
b) Bir örneğini yolcu taşıması yapan taşıtlarında bulundurmak,
zorundadırlar. Bu fıkranın; (a) bendine aykırı hareket edenlere, Kanunun 26 ncı mad-

desinin birinci fıkrasının (g) bendinde belirtilen miktarda idari para cezası, (b) bendine aykırı
hareket edenlere, 5 uyarma verilir.

(4) Yolcu taşımaları için düzenlenecek ücret tarifeleri, aynı hat ve güzergah üzerinde
gidiş ve dönüşte aynı olur. Aynı hat ve güzergah üzerinde gidiş ile dönüş için değişik ücret ta-
rifesi uygulanamaz. Bu fıkraya aykırı hareket edenlere, Kanunun 26 ncı maddesinin birinci
fıkrasının (g) bendinde belirtilen miktarda idari para cezası uygulanır.

(5) Yetki belgesi sahipleri, tespit edilmiş ücret tarifelerinin üzerinde ücret alamaz ve
%30’dan fazla indirim uygulayamazlar. Ancak, tarifeli yolcu taşımacıları önceden Bakanlıktan
izin almak suretiyle yılda bir kez ve 4 ayı geçmemek üzere, sefere çıkardığı taşıtın toplam kol-
tuk sayısının %10’unu aşmayacak sayıdaki koltuk için %30 indirim sınırlamasına tabi olmak-
sızın özel indirim uygulayabilirler. Bu fıkraya uymayan yetki belgesi sahiplerine her tespit için
5 uyarma verilir.

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

(7) Ücret tarifesinin bitim tarihini takip eden otuz günlük süre içinde yeni ücret tarifesi
için Bakanlığa müracaatta bulunulmazsa; ücret tarifesi, bitim tarihi itibariyle süresi dolan tarife
için belirlenen süre kadar başka bir işleme gerek kalmaksızın uzar ve geçerli olur. Süresi dolan
ücret tarifesi, otuz günlük müracaat süresi içinde de geçerlidir. 

(8) Ücret tarifelerinin geçerlilik süresini tamamlayan yetki belgesi sahipleri, bu sürenin
sonunda fazla ücret içeren yeni bir ücret tarifesi alabilecekleri gibi, aynı veya daha düşük ücret
içeren yeni bir ücret tarifesi de alabilirler. 
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(9) Yetki belgesi sahipleri, “görülmüştür” şerhi verilen ücret tarifelerini en geç beş gün
içinde faaliyette bulundukları şube ve acentelerine bildirmek zorundadırlar. Bu fıkraya uyma-
yan yetki belgesi sahiplerine 3 uyarma verilir. 

(10) 6 yaşın altında olan çocuklar yolcu taşıma bileti düzenlenmeksizin kucakta seyahat
edebilir. Ancak, 12 yaş altındaki çocuklar için ayrı koltuk talep edilmesi halinde, bilet ücreti
geçerli ücret tarifesi üzerinden %30 indirimli düzenlenir. Bu fıkraya uymayan yetki belgesi sa-
hiplerine 5 uyarma verilir.

(11) Yetki belgesi sahipleri,  en az %40 oranında engelli olduğunu belgeleyen kişilere;
20 koltuğa kadar olan taşıtlar için 1 kişiye, 20 koltuktan fazla koltuğa sahip taşıtlar için ise en
fazla 2 kişiye, geçerli ücret tarifesi üzerinden bilet ücretinde %40 indirim uygular. Ancak, aynı
taşıtla taşınacak engelli yolcu sayısının 20 koltuğa kadar olan taşıtlarda 1’den fazla, 20 kol-
tuktan fazla koltuğa sahip taşıtlarda ise 2’den fazla olması halinde, her fazla engelli yolcu için,
geçerli ücret tarifesi üzerinden bilet ücretinde %30 indirim uygulanır. Bu fıkraya uymayan
yetki belgesi sahiplerine 5 uyarma verilir.

(12) Yetki belgesi sahipleri, ücret tarifelerini kendilerine ait internet sitelerinde yayım-
lamak zorundadırlar. Bu fıkraya uymayan yetki belgesi sahiplerine 3 uyarma verilir.

(13) Geçerli ücret tarifeleri, Bakanlıkça belirlenen resmi internet sitelerinde kamuoyu-
nun bilgisine ve kullanımına sunulabilir.

(14) Uluslararası tarifeli yolcu ve kargo taşımalarında taraflar arasında yapılan sözleşme
hükümlerine göre işlem yapılır ve uygulanır.

(15) Tarifeli yolcu taşımacılığı yapan yetki belgesi sahipleri, “görülmüştür” şerhi verilen
ücret tarifelerindeki, kalkış, ara durak ve varış noktalarında meydana gelen/gelebilecek deği-
şiklikler ile verilmiş hattın iptali veya yeni hat almaları halinde, bu değişikliklerin meydana
geldiği tarih esas olmak üzere, bu değişikliklere ilişkin gerekli işlemleri 7 iş günü içerisinde
bu maddeye göre tamamlamak zorundadırlar. Ancak, bu fıkraya göre yapılacak değişikliklerde,
yedinci fıkrada belirlenen süreler işletilmez. Bu fıkraya uymayan yetki belgesi sahiplerine 5
uyarma verilir.

(16) Yolcu terminali işletmeciliği faaliyetinde bulunacak yetki belgesi sahipleri, yetki
belgeleri kapsamındaki faaliyetlerin bir kısmını veya tamamını ücretsiz olarak verebilir. Ancak,
ücretsiz olarak verilen hizmetler için de, hizmetin ücretsiz olduğunu gösterir tarifenin düzen-
lenmesi zorunludur. Bu fıkraya uymayan yetki belgesi sahiplerine 5 uyarma verilir.

Zaman tarifeleri
MADDE 57 – (1) Tarifeli yolcu taşımaları zaman tarifesine tabidir.
(2) Tarifeli yolcu taşımacılığı faaliyetinde bulunacak yetki belgesi sahipleri tarafından

hazırlanan zaman tarifeleri, Bakanlıkça belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde fiziki veya
E-Devlet üzerinden elektronik olarak hazırlanır. Bu zaman tarifelerinin uygulamaya konulma-
sından önce, Bakanlık tarafından fiziki veya elektronik olarak onaylanmış olması zorunludur.
Zaman tarifesi elektronik belge olarak da düzenlenebilir. Bu fıkraya uymayan yetki belgesi sa-
hiplerine 5 uyarma verilir.

(3) Tarifeli yolcu taşımacılığı faaliyetinde bulunacak yetki belgesi sahipleri, onaylanmış
zaman tarifelerini, fiili olarak faaliyet gösterdikleri merkezi adres, şube ve acentelerinde görü-
lebilecek bir yere asmak veya bu yerlerde elektronik olarak görüntülemek, ayrıca bir örneğini
yolcu taşıması yapan taşıtlarında bulundurmak zorundadırlar. Bu fıkraya aykırı hareket eden-
lere, Kanunun 26 ncı maddesinin birinci fıkrasının (g) bendinde belirtilen miktarda idari para
cezası uygulanır.

(4) Yetki belgesi sahipleri onaylanmış zaman tarifelerini beş gün içinde faaliyette bu-
lunduğu şube ve acentelerine bildirmek zorundadırlar. Bu fıkraya uymayan yetki belgesi sa-
hiplerine 3 uyarma verilir.

Sayfa : 44                               RESMÎ GAZETE                                   8 Ocak 2018 – Sayı : 30295



(5) Yetki belgesi sahipleri geçerli zaman tarifelerini kendilerine ait internet sitelerinde
yayımlamak zorundadırlar. Bu fıkraya uymayan yetki belgesi sahiplerine 3 uyarma verilir.

(6) Geçerli zaman tarifeleri, Bakanlıkça belirlenen resmi internet sitelerinde kamuoyu-
nun bilgisine ve kullanımına sunulabilir. 

(7) Zaman tarifeleri, hat ve güzergahların mesafesi ve durumu ile taşıt belgelerinde ka-
yıtlı taşıt sayısı dikkate alınarak düzenlenir.

(8) Tarifeli yolcu taşımalarında; Bakanlıkça onaylanmış zaman tarifesinde yer almayan
bir saate yolcu taşıma bileti düzenlenemez. Bu fıkraya uymayan yetki belgesi sahiplerine 10
uyarma verilir.

(9) Tarifeli yolcu taşımalarında; Bakanlıkça onaylanmış zaman tarifesinde yer alan her
sefer için taşıt tahsis edilmesi ve seferin yapılması zorunludur. Bu fıkraya uymayan yetki bel-
gesi sahiplerine 3 uyarma verilir.

(10) Tarifeli yolcu taşımalarında; Bakanlıkça onaylanmış zaman tarifesinde yer alan
bir saatin 10 dakika öncesi veya sonrasına ek sefer konulabilir. Bu ek sefer için yolcu taşıma
bileti düzenlenmesi ve taşıt tahsis edilmesi zorunludur. Bu fıkraya uymayan yetki belgesi sa-
hiplerine 10 uyarma verilir.

(11) Tarifeli yolcu taşımacılığı yapan yetki belgesi sahipleri, onaylanmış zaman tarife-
lerindeki, kalkış, ara durak ve varış noktalarında meydana gelen/gelebilecek değişiklikler ile
verilmiş hattın iptali veya yeni hat almaları halinde, bu değişikliklerin meydana geldiği tarih
esas olmak üzere, bu değişikliklere ilişkin gerekli işlemleri 7 iş günü içerisinde bu maddeye
göre tamamlamak zorundadırlar. Bu fıkrada verilen ve değişikliğin giderilmesi için tanınmış
süre, bu maddede öngörülen yaptırımların uygulanmaması için gerekçe gösterilemez. Bu fık-
raya uymayan yetki belgesi sahiplerine 5 uyarma verilir.

(12) Uluslararası tarifeli yolcu taşımalarında taraflar arasında yapılan sözleşme hüküm-
lerine göre işlem yapılır ve uygulanır.

Taşıma hatları ile ücret ve zaman tarifelerinin düzenlenme esasları
MADDE 58 – (1) B1 ve D1 yetki belgesi sahiplerinin, hat, hatta bağlı güzergah, zaman

ve ücret tarifeleri, aşağıdaki usullere göre düzenlenir. Buna göre;
a) Taşıma hattı ve hattaki güzergah tespitinde:
1) Yetki belgesi sahiplerinin; faaliyette bulunmak istedikleri taşıma hattı ve güzerga-

hındaki, kalkış, ara durak ve varış noktalarının, T1 veya T2 yetki belgeli yolcu terminallerinden
yapılması esastır. 

2) Yetki belgesi sahiplerinin; merkezi adres, şube veya acentelerinin bulunduğu, sefer-
lerin kalkış, ara durak ve varış noktalarında en az bir yolcu terminaline bağımsız olarak veya
birlikte sahip olmaları veya bu terminalin kullanma hakkını haiz olmaları gerekmektedir. 

3) T1 veya T2 yetki belgesi bulunmayan noktalar ile yolcu terminallerinde yer bulun-
maması veya terminal işletmecileri tarafından yer tahsis edilmemesi/edilememesi hallerinde,
ilgili mahalli makamlarca yolcuların asgari ihtiyaçlarını karşılayacak fiziki şartları haiz bir yer
tahsis edilmiş veya belirlenmiş olması ve bu yerlerle ilgili mahalli makamlarca düzenlenen
resmi belgenin yetki belgesi sahibi tarafından Bakanlığa sunulması gerekmektedir. 

4) (3) numaralı alt bentte belirtilen hususlara göre, terminalde yer olmaması veya ma-
halli makamlarca uygun bir yer tahsis edilmemesi/edilememesi halinde, aynı alt bentteki hu-
suslar sağlanıncaya kadar, ilgili ilin mülki idare amirinin vereceği yer izni ve bu izne ilişkin
Bakanlığın onayı ile bu yer, kalkış/ara durak/varış yeri olarak değerlendirilir.

5) D4 yetki belgeleri hariç, iliçi iki nokta arası için taşıma hattı düzenlenmez.
b) Ücret ve zaman tarifelerinin düzenlenmesi için;
1) Yetki belgesi sahibinin, (a) bendinde belirtilen esaslara göre hat ve güzergah almış

olması,
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2) Düzenlenmiş hat/hatlarda belirtilen noktalara göre, ücret ve zaman tarifelerinin, 56 ncı
ve 57 nci maddelere göre hazırlanması,

gerekmektedir.

İKİNCİ BÖLÜM
Uluslararası Taşımalar

Uluslararası taşımaların kapsamı
MADDE 59 – (1) Uluslararası yolcu ve eşya taşımaları;
a) Türkiye’ye karayoluyla veya demiryoluyla herhangi bir hudut kapısından giren veya

Türkiye’nin herhangi bir deniz limanına deniz yoluyla gelen yüklü karayolu taşıtlarının, her-
hangi bir aktarma olmadan yapacağı transit taşımaları,

b) Türkiye’ye demiryolu, denizyolu veya havayoluyla gelen yolcunun, eşyanın ve kar-
gonun varış yerlerinden karayolu taşıtlarıyla üçüncü ülkelere yapılan taşımaları, 

c) Türkiye’den karayolu taşıtları ile diğer ülkelere yapılan ikili taşımaları,
ç) Diğer ülkelerden karayolu taşıtları ile Türkiye’ye yapılan ikili taşımaları,
d) İndirme, bindirme ve/veya yükleme, boşaltma yerleri, taşımayı yapan taşıtın ait ol-

duğu ülke dışındaki ülkeler olan üçüncü ülke taşımalarını,
e) Türkiye’ye demiryolu veya denizyoluyla gelen dolu veya boş yabancı plakalı römork

veya yarı römorkların yurtiçine veya üçüncü ülkelere veya tersi yönde çekilmelerini veya ta-
şınmalarını,

kapsar.
Uluslararası taşıma yetkisi
MADDE 60 – (1) 59 uncu maddenin birinci fıkrasının (a), (c), (ç) ve (d) bentleri kap-

samındaki taşımalar, uluslararası taşımacılık alanında Bakanlıktan yetki belgesi almış kişilerin
taşıt belgelerinde kayıtlı taşıtlar ve ikili ve çok taraflı uluslararası karayolu taşıma anlaşmalarına
göre taşıma yapmaya yetkili veya Bakanlıkça özel izin belgesi verilmiş yabancı plakalı taşıtlarla
yapılabilir.

(2) 59 uncu maddenin birinci fıkrasının (b) ve (e) bendi kapsamındaki taşımalar, ulus-
lararası taşımacılık alanında Bakanlıktan yetki belgesi almış gerçek veya tüzel kişilerin taşıt
belgelerinde kayıtlı taşıtlarla yapılabilir/yaptırılabilir.

(3) Birinci ve ikinci fıkralarda taşıma yetkisi verilen taşıtların hangi ülke, hangi kara
hudut kapısı, deniz limanı, hava limanı veya alanı, demiryolu istasyonu veya garından taşıma
yapacağı Bakanlıkça belirlenir.

(4) Gerekli hallerde, 59 uncu maddenin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamındaki taşı-
malar için yabancı plakalı taşıtlara Kanunun 13 üncü maddesinin ikinci fıkrası çerçevesinde
taşıma yetkisi verilebilir.

(5) Yabancı plakalı taşıtlara bu madde kapsamında verilen taşıma yetkisi; Türkiye’ye
veya Türkiye’den veya Türkiye üzerinden taşıma yapma izni veren geçiş belgesi veya özel izin
belgesi olmadan kullanılamaz. Ancak; 

a) İtfaiye hizmetleri ile ilgili taşımalar,
b) Ambulans taşımaları,
c) Cenaze taşımaları,
ç) Seferberlik ve savaş hali, gerginlik ve buhran dönemleri, olağanüstü hal ve afet ve

acil durumlar ile ev sahibi ülke desteği kapsamında NATO harekatları/tatbikatları dahilinde
yapılan taşımalarda ilaç, alet ve tıbbi teçhizatlar ile gerekli diğer malzemelerin taşınması,

d) Kamu hizmeti çerçevesinde yapılan posta taşımaları,
e) Arıza, kaza veya benzeri durumlardaki taşımalar,
f) Mütekabiliyet esasına göre, taşıma kapasitesi 3,5 tonu veya toplam yüklü ağırlığı 6

tonu geçmeyen taşıtlarla yapılan eşya taşımaları,
için yabancı plakalı taşıtlardan yukarıdaki geçiş/izin belgelerinden hiçbiri aranmaz. 
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(6) Oto taşımaları ve özelliği olan taşımalar için imal edilmiş özel donanımlı taşıtlar
hariç, taşıma kapasitesi 10 tondan az olan taşıtlara geçiş belgesi tahsis edilmez.

(7) Yabancı plakalı taşıtlar, Türkiye sınırları dâhilinde iki nokta arasında taşıma yapa-
mazlar. Bu fıkraya aykırı hareket edenlere, Kanunun 26 ncı maddesinin birinci fıkrasının (ğ)
bendinde belirtilen miktarda idari para cezası uygulanır.

(8) Türkiye’nin taraf olduğu ikili ve çok taraflı uluslararası anlaşma ve sözleşmelerin
hükümleri saklıdır.

Sınır kapıları ve tampon bölgelerdeki yasak haller
MADDE 61 – (1) Seferberlik ve savaş hali, gerginlik ve buhran dönemleri, olağanüstü

hal ve afet ve acil durumlarda, sınır mülki idare amirinin vereceği izin dışında; 
a) İlgili mevzuata aykırı olarak, yolcu, eşya ve kargolar karayolu ile sınır kapılarına ve

tampon bölgelere taşınamaz. Bu bende aykırı hareket edenlere, Kanunun 26 ncı maddesinin
birinci fıkrasının (h) bendinde belirtilen miktarda idari para cezası uygulanır.

b) Sınır kapılarında ve tampon bölgelerde, eşyanın ve kargonun aktarılması, boşaltıl-
ması ve depolanması yapılamaz. Uluslararası eşya ve kargo taşımalarında aktarma ve boşaltma
işlemleri; sınır kapılarının dışındaki diğer gümrüklü sahalarda ve yetkili gümrük idarelerinin
gözetiminde yapılır. Bu bende aykırı hareket edenlere, Kanunun 26 ncı maddesinin birinci fık-
rasının (h) bendinde belirtilen miktarda idari para cezası uygulanır.

c) Sınır kapılarında ve tampon bölgelerde yolcu aktarma, indirme, bindirme yapılamaz.
Yolcuların sınır kapısından yaya olarak geçmek suretiyle bir başka taşıta binmesine müsaade
edilmez. Bu bende aykırı hareket edenlere, Kanunun 26 ncı maddesinin birinci fıkrasının (h)
bendinde belirtilen miktarda idari para cezası uygulanır.

(2) Bakanlıkça, sınır kapılarındaki fiziksel altyapının kapasitesi veya ticari taşımacılık
yoğunluğu dikkate alınarak, uluslararası taşımaları daha düzenli, güvenli ve seri kılmak ama-
cıyla; hususi tescil edilmiş otomobiller dahil tüm taşıtlar için sınır kapılarından yapılan giriş/çı-
kışlara yönelik günlük, aylık veya yıllık olarak; araç cinsi ve sayısı ile sefer sayısı bakımından
sınırlama getirilebilir.

Kota uygulaması, anlaşmasız ülkelere ait taşıt izinleri ve yabancı plakalı taşıtların
trafik mevzuatına uyma zorunluluğu

MADDE 62 – (1) İkili, üçüncü ülke ve transit taşımalarda, yurtiçi taşımaları aksatma-
mak ve/veya Türkiye üzerinden yapılan uluslararası taşımaları daha düzenli, güvenli ve seri
kılmak ve/veya çevrenin korunması amaçlarıyla, gerektiğinde diğer taşıma sistemleriyle birlikte
ve tamamlayıcı olmak üzere altyapının fiziksel sınırları ile güzergâhların belirlenmesine ilişkin
mevzuat çerçevesinde Bakanlıkça kota sistemi uygulanabilir. 

(2) Türkiye ile uluslararası karayolu taşımacılık anlaşması olmayan ülkelere ait taşıt-
larla, Türkiye’ye veya Türkiye’den veya Türkiye üzerinden yapılacak taşımalarda kullanılacak
her bir taşıt için Bakanlıktan izin alınması şarttır.

(3) Türkiye’ye veya Türkiye’den veya Türkiye üzerinden taşıma yapan yabancı plakalı
taşıtların 2918 sayılı Kanun ve Karayolları Trafik Yönetmeliğinde öngörülen kurallara uyması
zorunludur.

Geçiş ücretleri
MADDE 63 – (1) Karayolunun bakımı, korunması ile karayolu ve taşımanın yöneti-

mine ilişkin giderlere katkıda bulunmak üzere yabancı plakalı taşıtlardan, Euro veya karşılığı
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasınca değeri ilan edilen değiştirilebilir döviz veya Türk Li-
rası olarak geçiş ücreti alınır.

(2) Köprü, tünel ve otoyol ücreti gibi karayolu alt yapısının kullanılmasından alınan
ücret ile eşya/kargo ve taşıtlar için yapılan hizmetlerin ücretleri bu geçiş ücretlerine dâhil de-
ğildir.

(3) Bakanlık, geçiş ücretlerini tespit etmeye, arttırmaya, indirmeye veya kaldırmaya
yetkilidir.
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(4) Bu ücretlerin tahakkuku Bakanlıkça, tahsili ise sınır kapılarındaki Maliye Bakanlı-
ğına bağlı muhasebe birimlerince veya görevlendirilmiş muhasebe yetkilisi mutemetlerince
yapılır. 

(5) Türkiye’ye giriş gümrük kapılarında ödenmesi gereken geçiş ücretlerinin ödenme-
diği veya eksik ödendiğinin tespiti halinde, ödenmeyen veya eksik ödenen ücretler üç katı ola-
rak alınır.

(6) Bu madde kapsamındaki uygulamaya yönelik düzenlemeler ile geçiş ücretleri, Ba-
kanlık tarafından hazırlanarak Resmî Gazete’de yayımlanacak bir tebliğ ile belirlenir.

(7) Türkiye’nin taraf olduğu ikili ve çok taraflı uluslararası anlaşma ve sözleşmelerin
hükümleri saklıdır.

(8) 60 ıncı maddenin beşinci fıkrasında sayılan taşımalardan geçiş ücreti alınmaz.

ALTINCI KISIM
Denetim ve Tutanaklar, İdari Para Cezaları ve Diğer İdari Yaptırımlar

BİRİNCİ BÖLÜM
Denetim ve Tutanaklar

Denetim
MADDE 64 – (1) Yetki belgesi sahiplerinin Kanun ve bu Yönetmelik kapsamında yer

alan faaliyetleri Bakanlığın denetimine tabidir.
(2) Bakanlık yapacağı denetimleri; kendisinin yanı sıra, 655 sayılı Kanun Hükmünde

Kararnamenin 28 inci maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendinin verdiği yetkiye dayanarak, Ka-
nunun 27 nci ve bu Yönetmeliğin 65 inci ve 66 ncı maddelerinin yetkili kıldığı personel eliyle
yapar. 

(3) Bakanlık ve yetkili diğer kurum ve kuruluşlar, denetim faaliyetleri sırasında işbirliği
içerisinde ve koordineli olarak görev yapar.

(4) Denetim yapmakla görevli/yetkili olanlar tarafından yetki belgesi sahiplerinden is-
tenilen belgelerin verilmesi zorunludur. Bu fıkraya uymayan yetki belgesi sahiplerine 5 uyarma
verilir.

(5) Kanun ve bu Yönetmeliğe göre yapılacak denetimlere ilişkin usul ve esaslar, Ba-
kanlıkça belirlenir.

(6) Denetimle ilgili diğer mevzuat hükümleri saklıdır.
Denetimle görevli ve yetkili kuruluşlar
MADDE 65 – (1) Bakanlık, İçişleri Bakanlığı, Gümrük ve Ticaret Bakanlığının sınır

kapılarındaki birimleri, terminallerdeki belediye zabıta birimleri, Kanun ve bu Yönetmeliğin
kendilerine yüklediği görev ve yetkileri doğrudan yerine getirir ve kullanırlar.

Denetimle görevli ve yetkili kılınanlar ve bunlarla ilgili hususlar 
MADDE 66 – (1) Kanunda yazılı idarî para cezalarını uygulamaya Kanunun 27 nci

maddesinde belirtilen kişiler yetkilidir. 
(2) İhlal tespit tutanağı düzenleyebilecek personel aşağıda sayılmıştır:
a) Bakanlıkça yetkili kılınmış;
1) Karayolu Düzenleme Genel Müdürlüğü personeli.
2) Bakanlık Bölge Müdürlükleri personeli.
b) Trafik polisi ve zabıtası.
c) Trafik polisinin görev alanı dışında kalan yerlerde rütbeli jandarma personeli.
ç) Gümrük ve Ticaret Bakanlığının sınır kapılarında görev yapan gümrük muhafaza ve

gümrük muayene memurları ile bunların amirleri.
d) Terminallerde görevli belediye zabıtası.
(3) 213 sayılı Kanun uyarınca inceleme ve yoklama yapmaya yetkili olanlar,

yaptıkları/yapacakları inceleme ve yoklamalarda, bu Yönetmelikte yer alan kurallara aykırı
olarak yapılmış bir faaliyete istinaden düzenlenmiş fatura veya fatura yerine geçen belge tespit
etmeleri halinde; ilgililer hakkında Kanunun öngördüğü idari para cezalarının uygulanmasını
teminen bu durumu Bakanlığa bildirmekle görevlidirler.
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(4) Denetimle görevli ve yetkili kılınanlar, Kanun ve bu Yönetmelik esaslarına göre
denetim görevlerini yerine getirmek ve denetimler sırasında tespit ettikleri kusurlar ve ihlaller
için tutanak düzenlemekle yükümlüdürler.

(5) Bakanlık, uyarılmasına rağmen denetim görevini aksatanları ilgili idari ve adli mer-
cilere bildirir.

İhlal ve idari para cezası karar tutanağı düzenlenmesi 
MADDE 67 – (1) Kanunda öngörülen ve bu Yönetmelikte belirtilen kusurları ve/veya

ihlalleri işleyenler hakkında, 66 ncı maddede belirtilen görevliler tarafından idari para cezası
ve/veya ihlal tespitine dair tutanak düzenlenir.

(2) Tutanaklar, para cezası gerektiren kusurlar için idari para cezası karar tutanağı, uyar-
ma gerektiren mevzuat ihlalleri için ihlal tespit tutanağı olmak üzere iki şekilde düzenlenir.

(3) Birden fazla kusurun bir arada işlenmesi halinde her kabahat için ayrı idari para ce-
zası karar tutanağı düzenlenir.

(4) Birden fazla mevzuat ihlalinin bir arada işlenmesi halinde her ihlal için ayrı ihlal
tespit tutanağı düzenlenir.

(5) İdari para cezalarına ilişkin diğer hususlarda Maliye Bakanlığınca yayımlanan mev-
zuat esas alınır.

(6) Bu maddeye göre düzenlenecek tutanaklar, elektronik olarak da düzenlenebilir. Elek-
tronik olarak düzenlenecek tutanaklara ilişkin hususlar, Bakanlıkça düzenlenir.

Tutanakları düzenleyenlerin yükümlülüğü ve tutanakların muhafazası
MADDE 68 – (1) Tutanak düzenleyenler tutanaklarla ilgili aşağıdaki yükümlülüklere

uymak zorundadır. Buna göre:
a) Tutanaklara, mensubu olduğu kurumun veya birimin adı bulunan kaşe veya damgayı

basmak veya bu kurumun veya birimin adını yazmak.
b) Tutanaklara, kendi adını, soyadını, görev unvanını ve sicil numarasını yazarak veya

bu bilgilerin bulunduğu kaşe veya damgayı her nüshasına basarak imza etmek.
c) Tutanakları, tebliğ yerine geçmek üzere, hakkında işlem yapılana veya temsilcisine

imza ettirmek ve bir nüshasını vermek.
ç) Tutulan tutanaklarda, tutanak tutulan yer, tarih, saat ve dakikayı belirtmek.
d) Tutanakları imza etmekten kaçınanlar için “imza etmedi” kaydı koymak.
e) Zorunlu hallerde sorumlular için “gıyabında” yazarak kayıt koymak.
f) Tutanakların birer örneğini, tutanağın düzenlendiği tarihten itibaren en geç 30 takvim

günü içerisinde Bakanlığa göndermek.
(2) Fiziki ortamda basılmış olan idari para cezası ve/veya ihlal tespit tutanakları, 66 ncı

maddede belirtilen kişilere bir tutanakla teslim edilir ve bu kişilerden yine bir tutanakla teslim
alınır ve kontrolü yapılarak muhafaza edilir.

(3) Bakanlığa gönderilen tutanak nüshaları, Bakanlığın ilgili birimi tarafından incelenir,
değerlendirilir ve tutanak seri/sıra numarasına göre muhafaza edilir. Tutanak serilerinde eksiklik
bulunan nüshalar hakkında, ilgili birim nezdinde inceleme ve araştırma yapılır. Eksik olan nüs-
halara ilişkin kusuru bulunan personel hakkında, kurumları nezdinde gerekli idari işlemler ya-
pılır.

(4) Kanun ve bu Yönetmeliğe göre tespit edilen kusur ve/veya ihlallere ilişkin gereken
yaptırımın yapılmadığının veya eksik yapıldığının Bakanlıkça tespiti halinde, İdari Para Ce-
zalarına ilişkin hususlarda 30/3/2005 tarihli ve 5326 sayılı Kabahatler Kanununda öngörülen
hükümler saklı kalmak kaydıyla, tespitin durumuna göre İdari Para Cezası veya İhlal Tespit
Tutanağı gıyaben düzenlenir/düzenlettirilir.
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İKİNCİ BÖLÜM
Diğer İdari Yaptırımlar

Uyarma
MADDE 69 – (1) Yetki belgesi sahiplerine uyarma verilmesini gerektiren ayrı ayrı her

bir ihlal için verilen uyarmanın tebliğ edildiği tarihten itibaren, uyarmaya konu olan ihlalin gi-
derilmesi için onbeş gün beklenilir. Uyarmaya konu olan ihlalin devam etmesi halinde aynı
yaptırım yeniden uygulanır ve bu süreç ihlal giderilinceye kadar tekrarlanır. 

(2) 40 ıncı maddenin yirminci fıkrasının (a) bendinde belirlenen sermaye haricindeki
diğer değişikliklere ilişkin verilmesi gereken uyarmalar, firmanın birden fazla yetki belgesi sa-
hibi olması halinde, her yetki belgesi için ayrı ayrı uygulanır. 

(3) Yetki belgesi sahiplerinin, 40 ıncı maddenin yirminci fıkrasının (a) bendinde belir-
lenen değişiklikleri, kısmen veya toplu olarak aynı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde yayım-
latarak yasal süresi geçtikten sonra bildirmeleri halinde, bu durum tek bir ihlal kabul edilir.

(4) Yenileme işlemi tamamlanmış yetki belgesi için, yenileme işleminden önce gerçek-
leşmiş olan, ancak uyarma verilmemiş ihlallere ilişkin uyarma verilemez.

(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 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 üç aylık dönemlerle re’sen yapılacak kont-
rollerde; yetki belgesi sahiplerinin, kontrol edilen dönem için, 40 ıncı maddenin üçüncü, dör-
düncü, altıncı ve onüçüncü fıkraları, 43 üncü maddenin üçüncü ve dördüncü fıkraları ile 44 üncü
maddenin altıncı ve yedinci fıkralarındaki yükümlülüklerini yerine getirenlerin, kontrolü ya-
pılan yetki belgesi faaliyetleri için, varsa daha önce verilmiş ve henüz kaldırılmamış olan uyar-
malarından, 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.

Geçici durdurma ve yetki belgesi iptali
MADDE 70 – (1) 14 üncü maddedeki iptal hükmü hariç, diğer maddelerde belirtilen

iptal işlemleri, 19 uncu maddede belirlenmiş süreler içerisinde de uygulanır.
(2) T türü yetki belgesi sahipleri hakkında bu Yönetmelikle geçici durdurma işlemi tesis

edilmesi gerektiği hallerde, söz konusu yetki belgesi sahipleri hakkında geçici durdurma işlemi;
10 günlük geçici durdurma süresi boyunca 44 üncü maddenin dördüncü fıkrasının (b) bendi
kapsamında herhangi bir ücret alınmaksızın faaliyetlerini sürdürmeleri şeklinde uygulanır. Ter-
minal işletmecileri tarafından 44 üncü maddenin dördüncü fıkrasının (b) bendi kapsamında
ücret alındığının tespit edilmesi halinde, terminal işletmecilerine ücret aldıkları her taşıt için
3 uyarma verilir.

(3) Yetki belgesi sahibine verilen ve kaldırılmamış olan uyarmaların sayısının 150 adede
ulaşması ve bu hususun tebliğini izleyen 15 gün içinde ödeme yapılarak uyarmaların sayısının
150 adedinin altına düşürülmemesi halinde, ihlale konu olan yetki belgesinin faaliyeti geçici
olarak durdurulur. Bu şekilde yetki belgesi kapsamında geçici olarak faaliyeti durdurulanların,
gerekli ödemeyi yaparak uyarmaların sayısını 150 adedin altına düşürmeleri halinde, yetki bel-
gesi faaliyetlerine izin verilir.

(4) 40 ıncı maddenin üçüncü, dördüncü, altıncı ve onüçüncü fıkraları, 43 üncü maddenin
üçüncü ve dördüncü fıkraları ile 44 üncü maddenin altıncı ve yedinci fıkralarının; bir yıl içe-
risinde 30 kez ihlal edildiğinin tespiti halinde, firmanın ilgili yetki belgesi kapsamındaki faaliyeti
üç gün süreyle durdurulur. Sürenin hesabında, ilk ihlalin tespit edildiği tarih esas alınır.
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(5) 13 üncü maddenin altıncı fıkrası, 21 inci maddenin birinci fıkrası ile bu maddenin
dördüncü fıkrasında belirtilen geçici durdurma işlemleri hariç olmak üzere, bu Yönetmeliğe
göre yapılacak geçici durdurma işlemleri, geçici durdurma işleminin ilgili yetki belgesi sahibine
bildirim tarihini takip eden otuzuncu günde yürürlüğe girer.

(6) 18 inci maddenin ikinci fıkrası ile 21 inci maddenin ikinci fıkrasında belirtilen iptal
işlemleri, iptal işleminin yapıldığı tarihte; diğer iptal işlemleri ise iptal işleminin ilgili yetki
belgesi sahibine bildirim tarihini takip eden otuzuncu günde ve yetki belgesinin geçerlik süre-
sini aşmamak kaydıyla yürürlüğe girer.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Yenileme Hakkı Biten veya İptal Edilen Yetki Belgelerinin Yeniden Düzenlenmesi

Yenileme hakkı biten veya iptal edilen yetki belgeleri 
MADDE 71 – (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 öngö-
rülen şartların sağlanması, aynı yetki belgesinden geçerli veya yenileme sürecinde olan bir
yetki belgesinin bulunmaması ile mevcut yetki belgesi tam ücretinin % 50’sini ödemeleri ha-
linde, yetki belgesi yeniden düzenlenir. Bu şekilde düzenlenen yetki belgesi eki taşıt belgesine
kayıt edilecek taşıtlar için geçerli taşıt kartı ücreti tam olarak tahsil edilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
İdari Para Cezası ve Diğer İdari Yaptırımların Birlikte Uygulanması

İdari para cezası ve diğer idari yaptırımların birlikte uygulanması
MADDE 72 – (1) Kanunda öngörülen idari para cezaları, Kanunda ve bu Yönetmelikte

düzenlenen uyarma, geçici durdurma ve iptal gibi idarî müeyyidelerin uygulanmasına engel
teşkil etmez.

(2) Birden fazla kabahatin bir arada işlenmesi halinde her kabahat için ayrı ayrı idari
para cezası uygulanır.

(3) Kanun veya bu Yönetmeliğe muhalefet nedeniyle, elektronik ortamda tespit edilecek
kabahat ve ihlal için, denetimle görevli Bakanlık personeli gıyaben işlem tesis eder.

YEDİNCİ KISIM
Belge Ücretleri, Yetki Devri, Çeşitli ve Son Hükümler

BİRİNCİ BÖLÜM
Belge Ücretleri

Belge ücretleri
MADDE 73 – (1) Bakanlıkça verilecek yetki belgeleri ve taşıt kartlarından Ek-1’de

belirtilen ücretler alınır. Ücreti alınmadan yetki belgeleri ve taşıt kartları verilmez. Yetki bel-
gesinin yenilenmesinde ve zayiinde ücretin % 15’i alınır. Unvan, adres ve bağlı olduğu vergi
dairesi ve vergi kimlik numarası (gerçek kişilerde T.C. kimlik numarası) değişikliğinden dolayı
süresi bitmeden yenilenen yetki belgelerinden ve bu belgelere ait taşıt kartlarından ücret alın-
maz. 

(2) Birinci fıkrada belirtilen hükümler saklı kalmak kaydıyla, yetki belgesi yenilenmesi
sırasında yetki belgesi eki taşıt belgesinde kayıtlı olan her bir taşıt için veya 24 üncü maddenin
üçüncü fıkrası gereğince düşümü yapılan taşıtlardan tescili değişmemiş ve düşüldükten sonra
başka bir yetki belgesi eki taşıt belgesine ilave edilmemiş olan her bir taşıt için, taşıt kartı üc-
retinin %20’si alınır.

(3) 16 ncı maddenin yedinci fıkrası gereğince düzenlenecek yetki belgeleri için, yetki
belgesi ücretinde % 95 indirim uygulanır.
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(4) Bu Yönetmeliğe göre düzenlenmiş, geçerli ve iptal durumuna gelmemiş yetki bel-
gesine sahip gerçek veya tüzel kişilerden,  R türü yetki belgesi olanların, L1, L2 veya M2 yetki
belgelerinden herhangi birisini almak için veya L1, L2 veya M2 yetki belgelerinden herhangi
birisine sahip olanların, R türü yetki belgesi almak için Bakanlığa müracaat etmeleri halinde,
talep edilen yetki belgesi için 14 üncü ve 15 inci maddelerde belirlenmiş şartları sağlamaları
kaydıyla, düzenlenecek yetki belgesinin ücretinde bir defaya mahsus olmak üzere %50 indirim
uygulanır.

(5) Bu Yönetmeliğe göre düzenlenmiş yetki belgelerinin yenilenmesi sırasında, birinci
fıkraya göre alınan yetki belgesi yenileme ücreti, yetki belgeleri için 14 üncü maddeye göre
varsa uygulanmış olan indirim oranları esas alınarak tahsil edilir.

(6) Ek-1’de belirtilen ücretler, her yıl bir önceki yıla ilişkin olarak  213 sayılı Kanun
uyarınca belirlenen yeniden değerleme oranında her takvim yılı başından geçerli olmak üzere
arttırılır.

(7) Düzenlenme işlemi tamamlanmış olan belgeler için ödenmiş olan ücretler iade edil-
mez ve geri ödenmez. Ancak, bir yetki belgesi iptal edildikten sonra aynı yetki belgesini yeni-
den alanların, ilk yetki belgesiyle ilgili iptal işleminin yargı kararıyla iptal edilmesi halinde,
sonradan alınan yetki belgesi Bakanlıkça re’sen iptal edilir ve bu belge için ödenmiş yetki bel-
gesi ve taşıt kartı ücretleri ilgilisine iade edilir. İlk yetki belgesi geçerli hale getirilerek iptal
edildiği tarihteki taşıtlar yetki belgesi eki taşıt belgesine ücret alınmadan ilave edilir.

İKİNCİ BÖLÜM
Yetki Devri

Yetki devri
MADDE 74 – (1) Bakanlık, gerektiğinde teknik ve idari kapasite, teşkilat imkânları,

hizmetin hızlı/etkin/yaygın olarak üretilmesi ilkelerini gözeterek; Kanunun 35 inci maddesinin
verdiği yetkiye dayanarak, Kanun gereğince yerine getirmekle yükümlü olduğu görev ve yet-
kilerini aşağıda belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde devredebilir. 

a) Yetki devri, Bakanlık ile kamu kurum/kuruluşları, 18/5/2004 tarihli ve 5174 sayılı
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanunu kapsamına giren Birlik/Oda-
lar arasında düzenlenecek protokol/sözleşme ile yapılır. Bu protokol/sözleşmede devredilecek
yetkinin konusu, süresi ve mutabakata varılan hususlar açıkça belirtilir. 

b) Yetki devri, devredilecek yetkinin niteliği gözetilmek suretiyle en az 1 yıl en fazla 5
yıl süreyle yapılır. Yetki devri, süresinin bitiminde yenilenebilir.

c) Yetki devredilmiş olanların bu Yönetmelik ve ilgili mevzuat hükümlerine uymaması
halinde, Bakanlık tarafından 15 gün önceden yazılı olarak bildirimde bulunulmak suretiyle ya-
pılmış olan yetki devri tek taraflı olarak iptal edilir.

ç) Bakanlık, devredilen yetkinin kullanımı ile ilgili olarak gerektiğinde her türlü dene-
timi yapar.

d) Bakanlık tarafından, devredilen yetkinin özelliğine göre aynı konuda birden fazla
kamu kurum/kuruluşu veya birlik/odaya yetki devri yapılabilir.

e) Devredilen yetki kapsamında yetki verilenler tarafından üretilecek hizmet/hizmetler
için alınacak/ödenecek ücretler Bakanlığın onayını gerektirir. 

f) Bakanlık tarafından yapılacak yetki devri, düzenleme ve kural ihdası hususunu kap-
sayamaz ve bu hususta yetki devri yapılamaz. 

g) 64 üncü, 65 inci ve 66 ncı madde hükümleri saklıdır.
ğ) Yetki devri, Bakanlığın bu konudaki görev, sorumluluk ve yetkisini ortadan kaldır-

maz.
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Karayoluyla yapılacak hac ve umre
MADDE 75 – (1) Karayoluyla yapılacak hac ve umre seyahatleri de bu Yönetmeliğin

uluslararası yolcu taşımacılığı hükümlerine tabidir. 
Alt düzenleyici işlemler
MADDE 76 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerinin uygulanması amacıyla, Bakanlıkça alt

düzenleyici işlemler yapılabilir.
Sürelerin başlangıcı ve bitişi 
MADDE 77 – (1) Bu Yönetmeliğe göre düzenlenen belgelerde belirtilen geçerlilik ta-

rihleri hariç diğer süreler, işlem tarihini izleyen günden itibaren işlemeye başlar. Tatil günleri
sürelere dahildir. Sürenin son gününün tatil gününe rastlaması halinde, süre tatil gününü izleyen
ilk iş günü mesai bitimine kadar uzar. 

(2) Bu Yönetmelikte belirtilen ve belli bir süre içinde tekrarı halinde idari yaptırım ge-
rektiren fiiller için söz konusu sürenin belirlenmesinde başlangıç tarihi olarak ilk fiilin işlendiği
tarih esas alınır.

Bildirim
MADDE 78 – (1) Bu Yönetmeliğe göre idari para cezaları, uyarmalar, geçici durdurma

ve iptallere ilişkin bildirimler, 11/2/1959 tarihli ve 7201 sayılı Tebligat Kanununa ve ilgili diğer
tebligat mevzuatına göre yapılır.

Olağanüstü şartlarda yapılacak düzenlemeler
MADDE 79 – (1) Bakanlık, seferberlik ve savaş hali, gerginlik ve buhran dönemi, ola-

ğanüstü hal ve afet ve acil durumlarda, ülkelerin bu konulardaki durum ve konumlarına göre
bu Yönetmelikte uluslararası taşımalar ve faaliyetlerle ilgili hükümleri o ülkelere yönelik olarak
belirli bir süre için değiştirebilir veya kaldırabilir.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik
MADDE 80 – (1) 11/6/2009 tarihli ve 27255 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ka-

rayolu Taşıma Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.
Yaptırım, şube ve belgelere ilişkin geçiş hükümleri
GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce H, R veya

T türü yetki belgesi alarak merkezi adresleri ile birlikte şube adreslerinde de faaliyet göster-
melerine izin verilen yetki belgesi sahiplerinin şubelerinde yürüttükleri faaliyetler için, bu Yö-
netmeliğin 16 ncı maddesinin altıncı fıkrasında belirtilen şart, yetki belgelerinin ilk yenileme
tarihine kadar aranmaz.

(2) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girmesiyle mülga olan Karayolu Taşıma Yönetmeliğine
göre düzenlenmiş yetki belgeleri ile bu yetki belgeleri için uygulanmış yaptırımların, bu Yö-
netmelikte belirlenmiş şartlar çerçevesinde geçerlikleri devam eder.

(3) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce adlarına C2 veya N2 yetki belgesi
düzenlenmiş olan gerçek veya tüzel kişilerin, C2 yetki belgesini L2 yetki belgesiyle, N2 yetki
belgesini L1 yetki belgesiyle bu Yönetmeliğin 20 nci maddesi çerçevesinde değiştirilmesini
talep etmeleri halinde; değiştirilecek yetki belgesi ücreti bakımından 31/12/2018 tarihine kadar
uygulanmak üzere, mülga Yönetmeliğe göre düzenlenen yetki belgeleri için 2017 yılı geçerli
ücret tablosunda belirlenen ücretlerin iki katı ücret dikkate alınarak değişim işlemi sonuçlan-
dırılır.

Bazı zorunluluklara ilişkin süre verilmesi 
GEÇİCİ MADDE 2 – (1) 13 üncü maddenin birinci fıkrasının (ç) bendinin (3) numa-

ralı alt bendi, 24 üncü maddenin ikinci fıkrasının (l) bendiyle belirlenen kamera ve kayıt cihazı,
38 inci maddenin birinci fıkrasında belirlenen bagaj bilgilerinin elektronik olarak eşleştirilmesi,
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40 ıncı maddesinin üçüncü, dördüncü, altıncı ve onüçüncü fıkraları, 43 üncü maddesinin üçüncü
ve dördüncü fıkraları ile 44 üncü maddenin altıncı ve yedinci fıkralarında belirtilen hükümlere
uyma zorunluluğu, 31/12/2019 tarihine kadar uygulanmaz.

Finansal kiralamalı taşıtlar ile A1 yetki belgelerine ilişkin geçiş hükümleri
GEÇİCİ MADDE 3 – (1) 1/7/2009 tarihinden önce mülga 10/6/1985 tarihli ve 3226

sayılı Finansal Kiralama Kanunu kapsamında sağlanan taşıtlar, taşıt belgelerine özmal olarak
kaydedilir ve bu taşıtlar finansal kiralama sözleşmesinin bitim tarihine kadar özmal taşıt olarak
sayılmaya devam edilir.

(2) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girmesiyle mülga olan Karayolu Taşıma Yönetmeliğinin
geçici 1 inci maddesinin onüçüncü fıkrası kapsamında bulunan ve halen geçerliliği devam
eden, tarifeli taşımacılık faaliyetinde bulunmak üzere düzenlenmiş A1 yetki belgesi sahipleri,
yetki belgelerinin geçerlilik süresinin sonuna kadar tarifeli taşımacılık faaliyetlerine mevcut
hat, güzergah ve taşıt sayılarını aşmamak kaydıyla devam edebilirler. Bu durumda olanların,
yetki belgesinin geçerlilik süresinin bitiminde ise; durumlarını bu Yönetmeliğe uygun hale ge-
tirmiş olmaları kaydıyla yetki belgeleri yenilenir.

Muafiyetli K1 ve K3 yetki belgelerine ilişkin hükümler
GEÇİCİ MADDE 4 – (1) Mülga Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre, 25/2/2006 ta-

rihine kadar K1 veya K3 yetki belgesi almak üzere başvuran ve bu başvuruya istinaden,
30/4/2007 tarihine kadar kendilerine yetki belgesi düzenlenen gerçek kişilerden; bu Yönetme-
liğin 14 üncü maddesinde belirtilen asgari kapasite şartı, 40 ıncı maddesinin otuzdördüncü fık-
rasında belirtilen orta düzey yönetici mesleki yeterlilik belgesine sahip olma veya bu belgeye
sahip kişileri istihdam etme şartı aranmaz. Ancak bu durumda olan yetki belgesi sahiplerinin
en az 1 adet özmal birim taşıta sahip olmaları şarttır.

Sözleşme fazlası olan taşıtlara ilişkin hükümler
GEÇİCİ MADDE 5 – (1) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarih itibariyle L1, M1

ve N1 yetki belgesi sahiplerinin, taşıt belgesinde 25 inci maddede belirlenmiş sözleşmeli taşıt
oranlarından daha fazla olan sözleşmeli taşıt sayısını 1/10/2018 tarihine kadar söz konusu mad-
deye uygun hale getirmeleri şarttır. Yetki belgesi sahiplerinden bu yükümlülüklerini 1/10/2018
tarihine kadar yerine getirmeyenlerin; sözleşmeli taşıt kullanım oranının aşıldığı cinsteki söz-
leşmeli taşıtları, en son ilave edilmiş olandan başlanılarak eski tarihe doğru, oran sağlanıncaya
kadar Bakanlıkça taşıt belgesinden re’sen düşülür.

Yenileme ücretinin alınmaması ve A2 yetki belgelerine ilişkin geçiş hükümleri
GEÇİCİ MADDE 6 – (1) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girmesiyle mülga olan Karayolu

Taşıma Yönetmeliğinin geçici 11 inci maddesinin ikinci fıkrası kapsamında bulunan ve ilk ye-
nileme işleminde yetki belgesi yenileme ücreti tahsil edilmeyecek olan yetki belgeleri için, ilk
yenileme tarihinde yenileme ücreti alınmaz. Bu şekilde düzenlenen yetki belgesi eki taşıt bel-
gesine kayıt edilecek taşıtlar için geçerli taşıt kartı yenileme ücreti tahsil edilir.

(2) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce herhangi bir sınır kapısını kullanan
A2 yetki belgeli gerçek veya tüzel kişilerin sayısı 12’den fazla ise, bu Yönetmelik hükümlerine
göre A2 yetki belgeli gerçek veya tüzel kişiler, yetki belgeleri iptal edilmediği veya yenileme
hakkını kaybetmediği müddetçe aynı kara sınır kapısını kullanmaya devam ederler.

Önceki ihlaller
GEÇİCİ MADDE 7 – (1) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce gerçekleş-

miş olan ihlallere ilişkin uyarma verilmez.
Yürürlük
MADDE 81 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 82 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme

Bakanı yürütür.
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Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesinden:

ADANA BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ TRANSFER OFİSİ
UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Tek-

noloji Transfer Ofisi Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarını, faaliyet alanlarını, yöne-
tim organları ile görevlerini ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Teknoloji

Transfer Ofisi Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim or-
ganlarına, bu organların görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci madde-

sinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak
hazırlanmıştır.

Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,
b) Merkez: Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi Uygulama

ve Araştırma Merkezini,
c) Müdür: Merkezin Müdürünü,
ç) Rektör: Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektörünü,
d) Üniversite: Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesini,
e) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları

Merkezin amacı
MADDE 5 – (1) Merkezin amacı, Merkezin hizmet modülleri olan;
a) Tanıtım, farkındalık, bilgilendirme ve eğitim,
b) Ulusal ve uluslararası proje desteklerine ulaşım, projelendirme, yürütme, izleme,
c) Üniversite-sanayi işbirliği, Üniversite imkânlarından özel sektörün yararlandırılması,
ç) Fikri ve sınai mülkiyet hakları politikası ve yönetimi,
d) Ar-Ge sonuçlarının ticarileştirilmesi, lisanslama, şirketleşme, iş geliştirme ve giri-

şimcilik,
konularındaki çalışmaları, etkinlikleri ve hizmetleri tek bir çatı altında toplayarak

koordinasyonunu sağlamaktır.
Merkezin faaliyet alanları
MADDE 6 – (1) Merkez, 5 inci maddede belirtilen amaçlar doğrultusunda aşağıdaki

faaliyetlerde bulunur:
a) Üniversitenin Ar-Ge etkinliklerini güçlendirme ve üniversite-sanayi işbirliğini teşvik

etmek,
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b) Üniversiteye büyük bütçeli ulusal ve uluslararası hibeleri kazandırmak,

c) Proje desteklerine dair danışmanlık hizmeti sunmak,

ç) Üniversitede akademik birikime dayalı olarak üretilen bilginin iş dünyasında ve özel-

likle sanayide kullanılmasını sağlamak,

d) Üniversitenin fikri ve sınai mülkiyet portföyünü geliştirerek yönetilmesini sağlama

ve akademik girişimciliği teşvik etmek,

e) Bölgesel düzeyde inovasyona dayalı bir ekosistem oluşturmaya yönelik çalışmalar

yürütmek.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür,

b) Yönetim Kurulu,

c) Danışma Kurulu.

Müdür

MADDE 8 – (1) Müdür, Üniversitenin tam zamanlı öğretim üyeleri arasından Rektör

tarafından iki yıl süre için görevlendirilir. Süresi biten Müdür tekrar görevlendirilebilir. Müdür,

Merkezin çalışmalarının düzenli olarak yürütülmesi ve geliştirilmesinden Rektöre karşı so-

rumludur. 

(2) Müdürün önerisi üzerine, Üniversite öğretim üyeleri arasından en fazla iki kişi mü-

dür yardımcısı olarak Rektör tarafından iki yıl süre ile görevlendirilir. Müdür yardımcıları, Mü-

dürün kendilerine vereceği görevleri yapar. Müdürün görev süresi sona erdiğinde müdür yar-

dımcılarının da görevi kendiliğinden sona erer. Müdür, görevi başında bulunmadığı zaman yar-

dımcılarından birisini vekil bırakır. Göreve vekâlet altı aydan fazla sürerse yeni bir Müdür gö-

revlendirilir.

Müdürün görevleri

MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek,

b) Merkezin çalışmalarının düzenli olarak yürütülmesini ve geliştirilmesini sağlamak,

c) Yönetim Kurulunu toplantıya çağırmak, bu toplantıların gündemini hazırlamak ve

toplantılara başkanlık etmek, Yönetim Kurulu kararlarını uygulamak,

ç) Merkezin yıllık faaliyet raporunu ve bir sonraki yıla ait yıllık çalışma programını

hazırlamak ve onaylanmış şekli ile Rektörlüğe sunmak,

d) Danışma Kurulunu olağan ve olağanüstü toplantıya çağırmak.

Yönetim Kurulu

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür ve altı tam zamanlı öğretim üyeleri ile bir-

likte toplam yedi üyeden oluşur. Yönetim Kurulu üyeleri Rektör tarafından iki yıl süre ile gö-

revlendirilir. Süresi biten üyeler yeniden görevlendirilebilir. 

(2) Yönetim Kurulu düzenli olarak en az üç ayda bir defa toplanır. Yönetim Kurulu salt

çoğunlukla toplanır ve kararlar salt çoğunlukla alınır. 

(3) Herhangi bir nedenle görevinden ayrılan üyenin yerine kalan süreyi tamamlamak

üzere aynı yöntemle yeni bir üye görevlendirilir.
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Yönetim Kurulunun görevleri
MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Merkezin amacı, faaliyet alanları ve yönetimi ile ilgili konularda kararlar almak,
b) Merkezin yıllık faaliyet raporunu ve yıllık çalışma programını görüşerek karara bağ-

lamak,
c) Araştırma, yayın, öğretim ve diğer çalışma alanlarına ilişkin konularda karar almak,
ç) Merkezin bünyesinde kurulacak olan bilimsel çalışma gruplarını ve komisyonları

belirlemek,
d) Merkezin uzun vadeli bilimsel ve idari plan ve programını hazırlamak ve Rektörlüğe

sunmak.
Danışma Kurulu
MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu; Merkezin faaliyet alanlarında çalışmalar yürüten

veya çalışma alanlarının Merkez faaliyetlerine katkısı olacak Üniversite öğretim elemanları ile
istekleri halinde diğer kamu veya özel kurum ve kuruluş temsilcileri, kişiler ve yurt dışından
uzmanlar arasından belirlenen en fazla on iki üyeden oluşur. Danışma Kurulu üyeleri, Rektör
tarafından iki yıllığına görevlendirilir. Süresi biten üyeler yeniden görevlendirilebilir. Herhangi
bir nedenle görevinden ayrılan üyenin yerine kalan süreyi tamamlamak üzere aynı yöntemle
yeni bir üye görevlendirilir.

(2) Danışma Kurulu, Müdürün başkanlığında çoğunluk koşulu aranmadan yılda bir kez
olağan olarak toplanır. Müdür, gerekli gördüğü takdirde Danışma Kurulunu olağanüstü top-
lantıya çağırabilir.

Danışma Kurulunun görevleri
MADDE 13 – (1) Danışma Kurulu istişari bir organ olup görevleri şunlardır:
a) Merkezin uzun vadeli bilimsel faaliyet planlarını değerlendirerek, Yönetim Kuruluna

önerilerde bulunmak,
b) Merkeze çalışmalarında bilimsel ve idari açıdan bilgi, deneyim ve önerilerde bulun-

mak,
c) Merkez ile ilgili kuruluş ve sektörler arasında iletişim kurulmasını sağlamak,
ç) Müdür ve Yönetim Kurulu tarafından Danışma Kurulu gündemine getirilen diğer

konularda önerilerde bulunmak.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı 
MADDE 14 – (1) Merkezin personel ihtiyacı 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesine

göre Rektör tarafından görevlendirilecek personel ile karşılanır. 
Harcama yetkilisi
MADDE 15 – (1) Merkezin harcama yetkilisi Rektördür. Rektör bu yetkisini Müdüre

devredebilir. 
Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller 
MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, 2547 sayılı Kanun

ve ilgili mevzuat hükümleri uygulanır. 
Yürürlük
MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 18 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesi

Rektörü yürütür.
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Adnan Menderes Üniversitesinden:
ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ DEVE YETİŞTİRİCİLİĞİ VE DEVECİLİK

KÜLTÜRÜ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Adnan Menderes Üniversitesi Deve Yetişti-

riciliği ve Devecilik Kültürü Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyetlerine,
yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları
düzenlemektir.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Adnan Menderes Üniversitesi Deve Yetiştiriciliği ve

Devecilik Kültürü Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyetlerine, yönetim or-
ganlarına ve yönetim organlarının görevlerine ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 4/11/l981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Ka-

nununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü
maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,
b) Merkez: Adnan Menderes Üniversitesi Deve Yetiştiriciliği ve Devecilik Kültürü Uy-

gulama ve Araştırma Merkezini,
c) Müdür: Merkezin Müdürünü,
ç) Rektör: Adnan Menderes Üniversitesi Rektörünü,
d) Senato: Adnan Menderes Üniversitesi Senatosunu,
e) Üniversite: Adnan Menderes Üniversitesini,
f) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları

Merkezin amacı
MADDE 5 – (1) Merkezin amacı; Anadolu’da hem konar-göçer yaşam, hem de ticari

yük taşımacılığında önemli işlevler gören, ancak endüstrileşme ile birlikte genel olarak eko-
nomik yaşamda etkisi azalmasına rağmen Batı Anadolu’da kültürel ve sosyal yaşam içinde
hala önemli bir yere sahip olan devenin; varlığını korumak ve geliştirmek için bilimsel araştır-
malar yapmak, mevcut deve popülasyonlarının fizyolojik ve morfolojik özelliklerini tanımla-
mak, saf ve melez genotiplerin üretilmesine katkı sağlamak, sağlık sorunlarına çözüm bulmak,
devecilik kültürü ve deve güreşleri konusunda kapsamlı araştırmalar yapmak, bu alanlarda ça-
lışan araştırmacıları desteklemek, barınak ve laboratuar gibi tesisler kurmak suretiyle genetik
ve kültürel mirasının devamlılığını sağlamak, böylece yörenin folklorik değer ve zenginlikle-
rinin korunması ve geliştirilmesine katkıda bulunmaktır.

Faaliyet alanları
MADDE 6 – (1) Merkez, 5 inci maddede belirtilen amaçlar doğrultusunda, öncelikle

Çanakkale ilinden başlayarak Antalya iline kadar devam eden kıyı şeridi boyunca yaygın olarak
bulundurulan deve ile ilgili olarak aşağıdaki faaliyetlerde bulunur:

a) Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü Somut Olmayan Kültürel Mirasın
Korunması Sözleşmesi çerçevesinde, tarihin en eski dönemlerinden günümüze kadar uzanan
devecilikle ilgili geleneksel yapı ve kültürel mirasın korunması ve gelecek kuşaklara aktarılması
için çalışmalar yapmak, 
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b) Kıyı bölgelerinde bulundurulan develerin genetik, morfolojik, fizyolojik, biyolojik
ve biyokimyasal özellikler bakımından tanımlanması ile ilgili çalışmalar yapmak,

c) Develerin yetiştirilmesi, ıslahı ve beslenmesi gibi konularda bilimsel araştırmalar
yapmak, genellikle güreş devesine sahip olmak isteyen kişilerin talebini karşılamak için çalış-
malar yapmak,

ç) Develerin genellikle geleneksel yöntemlerle çözülmeye çalışılan sağlık sorunlarının
çözümüne katkı sağlayacak çalışmalar yapmak, sağlık koruma konularında deve sahiplerini
bilinçlendirmek,

d) Daha çok geleneksel biçimde üretilen ve değerlendirilen deve eti, sütü ve yünü ko-
nusunda çalışmalar yapmak,

e) Güreş dışında develerden yarış, gezi gibi farklı sosyal ve turizm amaçlı yararlanma
yollarını araştırmak,

f) Deve güreşleri konusunda geleneklere de bağlı kalınarak rasyonel kuralların belir-
lenmesi ve kurumsallaşmanın sağlanması yönünde çalışmalar yapmak,

g) Ulusal ve uluslararası seminer, konferans, kongre, kurs gibi bilimsel faaliyetler dü-
zenlemek,

ğ) Yurt içinde ve dışında başta Birleşmiş Milletlere bağlı ilgili kuruluşlar olmak üzere,
uygulama ve araştırma merkezleri, istasyonlar, yetiştirme kulüp ve çiftlikleri ile işbirliği yapmak,

h) Devecilikle ilgili karşılaşılan sorunlarla ilgili olarak kamu ve özel sektör kuruluşla-
rına danışmanlık hizmeti vermek,

ı) Yurt içi ve dışında düzenlenen bilimsel toplantı ve çalışmalara katılmak,
i) Deve ve devecilik ile ilgili dokümantasyon merkezi kurmak ve ilgililer için yazılı ve

görsel dokümanlar hazırlamak, başta çocuklar olmak üzere toplumun değişik kesimlerinde
deve konusunda farkındalık oluşturacak çalışmalar yapmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları
MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:
a) Müdür,
b) Yönetim Kurulu,
c) Danışma Kurulu.
Müdür
MADDE 8 – (1) Müdür, Üniversite öğretim elemanları arasından Rektör tarafından üç

yıl için görevlendirilir. Süresi sona eren Müdür tekrar görevlendirilebilir. Müdür, Merkez hiz-
metlerinin yürütülmesinden Rektöre karşı sorumludur. Rektör gerekli gördüğü hallerde Müdürü
süresinden önce değiştirebilir.

(2) Müdür, çalışmalarında kendisine yardımcı olmak üzere Üniversitede devamlı statüde
çalışan öğretim elemanları arasından bir kişiyi üç yıl süre ile Müdür Yardımcısı olarak görev-
lendirmek üzere Rektörün onayına sunar.

(3) Müdürün görevi başında bulunmadığı zamanlarda Müdür Yardımcısı, Müdüre ve-
kâlet eder. Vekâlet süresi altı ayı geçemez. Müdürün görev süresinin dolması veya herhangi
bir sebeple görevinden ayrılması halinde Müdür Yardımcısının da görevi kendiliğinden sona
erer.

Müdürün görevleri
MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:
a) Merkezi temsil etmek,
b) Merkezin gelişmesi için gerekli stratejik planları hazırlayarak Yönetim Kurulunun

görüşünü aldıktan sonra Rektöre sunmak,
c) Merkez hizmetlerinin hizmet içi programlara uygun olarak yürütülmesini temin etmek,
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ç) Merkezin ödenek, personel ihtiyaçları ile ilgili önerilerini gerekçeleri ile birlikte ha-
zırlayarak Yönetim Kuruluna sunmak,

d) İlgili mevzuat hükümlerine uygun olarak mal ve hizmet satın alınmasını, hizmet
satın alma yolu ile yapılan sözleşmelerin uygulanmasını ve denetimini sağlamak,

e) Merkez bünyesinde görev yapan personel arasında koordinasyonu ve iş bölümünü
sağlamak,

f) Yönetim Kurulunda görüşülecek konuları tespit ederek toplantı gündemini oluşturmak,
g) Merkezin, Üniversitedeki fakültelerin ilgili anabilim dalları ile koordinasyonunu ve

işbirliğini sağlamak,
ğ) Merkezin yıllık faaliyet raporunu hazırlayıp Yönetim Kuruluna sunmak,
h) Yurt içi ve dışında benzer faaliyetlerde bulunan kuruluşlarla işbirliği yapmak.
Yönetim Kurulu ve görevleri
MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Müdürün başkanlığında ve Müdür Yardımcısı ile

Müdürün teklif edeceği altı aday arasından Senato tarafından seçilen ve görevlendirilen üç üye
ile birlikte toplam beş üyeden oluşur. Yönetim Kurulu üyelerinin süresi üç yıldır ve süresi biten
üyeler yeniden seçilebilir. Süresi dolmadan ayrılan üyelerin yerine aynı usulle yenileri seçilir.
Yönetim Kurulu, başkanın daveti üzerine üye tam sayısının salt çoğunluğu ile yılda en az iki
defa toplanır ve kararlar oy çokluğu ile alınır.

(2) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Merkezin amacı doğrultusunda yıllık çalışma programını Danışma Kurulunun ka-

rarları ve önerilerine uygun olarak düzenlemek ve yürütmek,
b) Merkezin bir yıllık bilimsel ve idari çalışmalarına ilişkin yıllık çalışma raporlarını

hazırlamak,
c) Yıllık faaliyet raporlarını onaylamak,
ç) Eğitim, araştırma, kurs, kongre gibi bilimsel ve diğer bazı sosyal etkinliklerin dü-

zenlenmesi ile ilgili kararlar almak,
d) Müdürün görüş ve onay istediği konularda değerlendirmeler yapmak. 
Danışma Kurulu ve görevleri
MADDE 11 – (1) Danışma Kurulu, Rektör veya yardımcısının başkanlığında, Müdür

ve Müdür Yardımcısı, Üniversitenin Ziraat, Veteriner ve Fen-Edebiyat Fakültelerinin her bi-
rinden yönetim kurullarınca üç yıl için seçilen ikişer üye ile Üniversite dışından deve yetişti-
riciliği ve devecilik kültürü ile yakından ilgili kişilerden, Üniversite Yönetim Kurulunca üç yıl
için seçilen iki üyeden oluşur.

(2) Danışma Kurulu toplam on bir kişiden oluşur ve yılda en az bir defa toplanır. Da-
nışma Kurulu, üye tam sayısının salt çoğunluğu ile toplanır ve kararlar oy çokluğu ile alınır.

(3) Danışma Kurulunun görevleri, Merkezin çalışmaları ile ilgili konularda tavsiye ni-
teliğinde görüş ve önerilerde bulunmaktır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı
MADDE 12 – (1) Merkezin; akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı Müdürün talep

ve önerileri üzerine, 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesine göre Rektör tarafından görev-
lendirilecek personel ile karşılanır.

Harcama yetkilisi
MADDE 13 – (1) Merkezin harcama yetkilisi Rektördür. Rektör bu yetkisini uygun

gördüğü takdirde Müdüre devredebilir.
Yürürlük
MADDE 14 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Adnan Menderes Üniversitesi Rektörü

yürütür.
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Afyon Kocatepe Üniversitesinden: 

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ KADIN ÇALIŞMALARI

UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Afyon Kocatepe Üniversitesi Kadın Çalış-

maları Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına,

yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Afyon Kocatepe Üniversitesi Kadın Çalışmaları Uy-

gulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim

organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Ka-

nununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü

maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Birim: Afyon Kocatepe Üniversitesine bağlı enstitü, fakülte, konservatuvar, yüksekokul,

meslek yüksekokulu, diğer uygulama ve araştırma merkezleri ile Rektörlüğe bağlı bölümlerin

her birini,

b) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

c) Merkez (AKÜ-KAM): Afyon Kocatepe Üniversitesi Kadın Çalışmaları Uygulama

ve Araştırma Merkezini,

ç) Müdür: Merkezin Müdürünü,

d) Rektör: Afyon Kocatepe Üniversitesi Rektörünü,

e) Üniversite: Afyon Kocatepe Üniversitesini,

f) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları

Merkezin amacı

MADDE 5 – (1) Merkezin amacı, küresel gelişim ve değişim sürecinde kadın etkinliği

bilincini artırmak ve Türkiye’nin kültürel yapısıyla uyumlu dinamik bir insan profili geliştir-

mede kadın-erkek işbirliğini öne çıkarmak, kadınlar ve erkekler arasındaki fırsat eşitliği kadar

onların farklı bir birey olduklarının kabul edilmesinin önemini açığa çıkarmak, kadın haklarını
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özellikle de akademide kadın çalışanların mevcut haklarını korumak ve savunmak, yaygınlaş-

tırmak, geliştirmek ve bu alanda bütün toplumun bilinç düzeyinin yükseltilmesini sağlamak

amacıyla bilimsel çalışmalar yapmaktır.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

a) Kadınların eğitim, sağlık, hukuk, siyaset, bilim, sanat ve mesleki yaşamındaki ko-

numlarıyla ilgili olarak bilimsel araştırmalar yapmak, yeni yöntemler uygulamak ve elde edilen

sonuçları toplumla paylaşmak, süregelen çalışmaları desteklemek,

b) Atatürk ilke ve inkılapları ile kazanılmış hakları ve kadınların çağdaş toplum bireyi

olmasını temel alarak, kadın çalışmaları konusunda; ulusal ve/veya uluslararası çalıştay, panel,

kongre, konferans, seminer ve sempozyum gibi bilimsel toplantılar düzenlemek ve benzeri ça-

lışmaları takip etmek,

c) Kadın çalışmaları konusunda araştırma yapan ulusal ve uluslararası diğer merkezlerle

koordinasyon sağlamak, bu amaçla öğrenci ve öğretim üyelerinin değişimlerini gerçekleştirecek

girişimlerde bulunmak, kadın çalışmaları konusunda araştırma yapanların bir araya gelmesini

sağlamak ve iletişimi güçlendirmek,

ç) Üniversite bünyesinde farklı akademik disiplinlere mensup akademisyenlerin yürüt-

tüğü çalışmaları bir çatı altında toplayarak yürütülen bilimsel çalışmaları desteklemek,

d) Kadın çalışmaları konusunda lisansüstü programların açılmasını teşvik etmek, açılan

programların başarılı ve amaca uygun şekilde yürütülmesine katkıda bulunmak,

e) Lisans ve lisansüstü öğrencilerin, Merkezin faaliyet alanlarındaki konularda eğitim

ve öğretimlerine yardımcı olmak, toplumsal sorunların çözülmesine katkısı olacak uygulamalı

çalışmalar yapmalarına imkân sağlamak,

f) Akademik personel ve Üniversite öğrencilerini, Merkezin amaçları doğrultusunda

sosyal sorumluluk projelerine yöneltmek ve teşvik amaçlı ödüllü yarışmalar düzenlemek,

g) Ülke ve bölge kadınının kültürel birikimini araştırmak, eğitim, sağlık, yoksulluk, iç

ve dış göç, siyasi katılım, ekonomik üretim gibi alanlarla ilgili olarak Afyonkarahisar ilindeki

kadınların durumunu belirleyecek araştırmalar yapmak ve sonuçlarını yayımlamak,

ğ) Kadın çalışmaları konusu ile ilgili arşiv oluşturmak ve konuyla ilgili bülten, dergi

ve kitaplar yayımlamak,

h) Toplumsal hayata ve çağdaş yaşama etkin bir biçimde katılamamış olan kadınlar ve

kız çocukları için özel eğitim programları ve seminerler düzenlemek, yerel, bölgesel ve ulus-

lararası düzeyde Türk kadınını tanıtıcı çalışmalar yapmak,

ı) Kadın haklarıyla ilgili mevzuata ilişkin çalışmalar yapmak, 

i) Tüm mesleki alanlarda istihdam edilecek kadın sayısını artırmak amacıyla çalışmalar

yürütmek, bu çerçevede gerçekleştirilmesi gereken yapısal dönüşümleri belirlemek ve bu bil-

gileri kamuoyu ile paylaşmak,

j) Alanında başarılı çalışmalar yaparak topluma önemli katkılarda bulunan kadınların

Merkez ile iletişimlerini sağlamak ve deneyimlerini aktarmaları için uygun ortam oluşturmak,

k) Kadın ve toplumsal cinsiyet eşitliği konusunda araştırma yapan kurum ve kuruluşlara

danışmanlık yapmak.
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür,

b) Yönetim Kurulu,

c) Danışma Kurulu.

Müdür ve görevleri

MADDE 8 – (1) Müdür, Rektör tarafından Üniversitenin tam zamanlı öğretim eleman-

ları arasından üç yıl süre ile görevlendirilir. Görev süresi sona eren Müdür tekrar görevlendi-

rilebilir. Müdürün herhangi bir nedenle kesintisiz olarak altı aydan fazla görevi başında bulun-

maması halinde görevi kendiliğinden sona erer. Müdür, çalışmalarında kendisine yardımcı ol-

mak üzere en fazla iki kişiyi müdür yardımcısı olarak görevlendirmesi için Rektörün onayına

sunar. Müdürün görevi sona erdiğinde yardımcılarının görevi de kendiliğinden sona erer.

(2) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Yönetim Kurulunun aldığı kararları ve hazırladığı çalışma programını uygulamak,

b) Hazırlanan projeleri Merkezin amaçları doğrultusunda yönetmek,

c) Her faaliyet dönemi sonunda, o dönem içerisinde tamamlanan faaliyetlerle ilgili rapor

düzenlemek ve Yönetim Kuruluna sunmak,

ç) Merkezin sürekli gelişmesini sağlayacak çalışmalar yapmak,

d) Merkez bünyesinde sürdürülen proje, kurs ve diğer etkinliklerin en iyi biçimde yü-

rütülmesi için gerekli her türlü iletişim ve koordinasyonu sağlamak,

e) Personelin görevlendirilmesi ile ilgili teklifleri Rektörlüğe sunmak.

Yönetim Kurulu ve görevleri

MADDE 9 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür, müdür yardımcıları ve Rektör tarafından

Üniversite öğretim elemanları arasından görevlendirilecek altı üye olmak üzere toplam dokuz

kişiden oluşur. Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıl olup süresi biten üyeler yeniden

görevlendirilebilir. Görev süresi dolmadan ayrılan üyelerin yerine, kalan süreyi tamamlamak

üzere aynı yöntemle bir üye görevlendirilir.

(2) Yönetim Kurulu, Müdür tarafından hazırlanan gündem maddelerini görüşerek karar

alır, Müdürün daveti üzerine salt çoğunlukla toplanır ve kararlar katılanların oy çokluğuyla alı-

nır.

(3) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Müdürün her faaliyet dönemi sonunda hazırlayacağı faaliyet raporunun düzenlen-

mesine ilişkin esasları tespit etmek, sunulan raporu değerlendirmek ve bir sonraki döneme ait

çalışma programını düzenlemek,

b) Gerekli hallerde Merkezin faaliyetleri ile ilgili geçici çalışma grupları kurmak ve

bunların görevlerini düzenlemek,

c) Müdür tarafından önerilen konuları değerlendirerek karara bağlamak.
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Danışma Kurulu ve görevleri

MADDE 10 – (1) Danışma Kurulu, Merkezin çalışmalarına önerileriyle katkıda bulu-

nan bir organdır. Merkezin çalışmalarıyla ilgili özel ve kamu sektöründeki kuruluşların ya da

sivil toplum örgütlerinin Müdür tarafından önerilen ve Rektör tarafından üç yıl için seçilen

yedi kişilik temsilcilerden oluşur. Süresi dolmadan görevlerinden ayrılan üyelerin yerine kalan

süreyi doldurmak için aynı yöntemle yenileri seçilir. Süresi biten üye tekrar seçilebilir. Danışma

Kuruluna, Müdür başkanlık eder. Danışma Kurulu yılda en az iki kez Müdürün çağrısıyla top-

lanır.  

(2) Danışma Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin faaliyetleri hakkında görüş ve tavsiyelerde bulunmak,

b) Merkezin çalışma alanlarıyla ilgili yeni çalışmaları, önerileri, proje imkânlarını ve

işbirliğini sağlamak. 

Akademik birim temsilcileri

MADDE 11 – (1) Akademik birim temsilcileri Üniversite bünyesindeki her akademik

birimi temsilen bir öğretim elemanından oluşur. Temsilciler, Yönetim Kurulunun önerisiyle

Müdür tarafından belirlenir. 

(2) Akademik birim temsilcilerinin görevleri şunlardır:

a) Akademik birimler ile Merkez arasındaki iletişimi sağlamak,

b) Akademik birimlerde kadın akademisyenlerin karşılaştığı sıkıntıları Merkeze iletmek

ve çözüm önerileri sunmak.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Çalışma grupları

MADDE 12 – (1) Yönetim Kurulu tarafından, Merkezin amaçları doğrultusunda ça-

lışmalar yapmak üzere gerekli görülen konularda çalışma grupları oluşturulabilir. Bu gruplar

yapılacak çalışmanın niteliğine göre Üniversite içindeki öğretim elemanlarından, uzmanlardan

ve bu konuda uzmanlaşmış Üniversite dışından diğer kişilerden oluşturulabilir. Görev süreleri

Yönetim Kurulunun kararı ile belirlenir. Görevini tamamlayan çalışma grubu, gerçekleştirdiği

faaliyetlerle ilgili raporunu Müdüre sunar.

Personel ihtiyacı

MADDE 13 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı 2547 sayılı Ka-

nunun 13 üncü maddesi uyarınca Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından kar-

şılanır.

Hüküm bulunmayan hâller

MADDE 14 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hâllerde, 2547 sayılı Kanun

ve ilgili diğer mevzuat hükümleriyle Senato kararları uygulanır.

Yürürlük

MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Afyon Kocatepe Üniversitesi Rektörü

yürütür.
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Avrasya Üniversitesinden:

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV 

YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA 

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 25/5/2014 tarihli ve 29010 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Avrasya

Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 2 nci maddesi aşağıdaki şe-

kilde değiştirilmiştir.

“MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Avrasya Üniversitesine bağlı enstitülerde yürütülen

yüksek lisans, doktora ve sanatta yeterlilik programları ile bunların gerektirdiği eğitim, bilimsel

araştırma ve uygulama faaliyetlerine yönelik programlardan oluşan lisansüstü eğitim ve öğre-

time ilişkin hükümleri kapsar.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 23 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinin

(1) numaralı alt bendi ile aynı maddenin beşinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“1) Eksik (E) notu; hastalık veya geçerli başka bir nedenle dönem içinde başarılı olduğu

halde ders için gerekli koşulları tamamlayamayan öğrencilere verilir. Öğrenci, herhangi bir

dersten (E) notu aldığı takdirde, notların Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına teslim tarihinden

itibaren on beş gün içinde eksiklerini tamamlayarak bir not almak zorundadır. Aksi halde (E)

notu kendiliğinden FF haline gelir. Ancak, uzayan bir hastalık ve benzeri hallerde, EABDB’nin

önerisi ve enstitü yönetim kurulunun onayıyla E notunun süresi bir sonraki kayıt döneminin

başlangıcına kadar uzatılabilir.”

“(5) Yarıyıl sonu ders notları, Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına verildiği anda kesinleşir

ve ilan edilir.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 28 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde

değiştirilmiştir.   

“(1) Tezli yüksek lisans programının amacı; öğrencinin bilimsel/sanatsal araştırma ya-

parak bilgilere erişme, bilgiyi değerlendirme ve yorumlama ile sanatsal yaratma ve uygulama

yeteneğini kazanmasını sağlamaktır. Bu program toplam 21 krediden az olmamak koşuluyla;

en az yedi adet ders, en az bir seminer dersi ve tez çalışmasından oluşur. Ders sayısı ve kredi

toplamı, enstitü kurulu kararı ile %50 oranında artırılabilir. Tezli yüksek lisans programı bir

eğitim-öğretim dönemi 60 AKTS kredisinden az olmamak koşuluyla seminer dersi dahil en az

sekiz ders ve tez çalışması olmak üzere toplam en az 120 AKTS kredisinden oluşur. Seminer

dersi ve tez çalışması başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir. Öğrenci, en geç üçüncü ya-

rıyılın başından itibaren her yarıyıl tez çalışmasına kayıt yaptırmak zorundadır.” 

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 29 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 29 – (1) Tezli yüksek lisans programının süresi bilimsel hazırlıkta geçen

süre hariç kayıt olduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dö-

nem için kayıt yaptırıp yaptırılmadığına bakılmaksızın dört yarıyıl olup program en çok altı

yarıyılda tamamlanır.

(2) Dört yarıyıl sonunda öğretim planında yer alan kredili derslerini ve seminer dersini

başarıyla tamamlayamayan veya bu süre içerisinde Üniversitenin öngördüğü başarı koşulları-

nı/ölçütlerini yerine getiremeyen, azami süreler içerisinde ise tez çalışmasında başarısız olan

veya tez savunmasına girmeyen öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.
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(3) Yüksek lisans programından süresinden önce mezun olabilecek öğrencilerin du-

rumları Senato tarafından belirlenen esaslara göre yürütülür.  

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 34 üncü maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde

değiştirilmiştir. 

“(1) Tezsiz yüksek lisans programının amacı, öğrenciye mesleki konuda bilgi kazan-

dırmak ve mevcut bilginin uygulamada nasıl kullanılacağını göstermektir. Tezsiz yüksek lisans

programı ikinci lisansüstü öğretimde de yürütülebilir.  Bu program toplam 30 krediden ve 90

AKTS’den az olmamak koşuluyla en az 10 ders ile dönem projesi dersinden oluşur. Dönem

projesi başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir. Öğrenci, dönem projesinin alındığı yarı-

yılda dönem projesine kayıt yaptırmak ve yarıyıl sonunda yazılı bir rapor vermek zorundadır.

Senato tarafından belirlenen esaslara göre tezsiz yüksek lisans programının sonunda yeterlik

sınavı uygulanabilir. İkinci lisansüstü öğretim programlarında sadece tezsiz yüksek lisans eği-

timi yürütülebilir. Bu programlarda doktora ve tezli yüksek lisans eğitimi yapılamaz. Öğren-

cinin alacağı derslerin en çok üç tanesi, lisans öğrenimi sırasında alınmamış olması koşuluyla,

lisans derslerinden de seçilebilir.”

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 36 ncı maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde

değiştirilmiştir.

“(1) Tezsiz yüksek lisans programını tamamlama süresi, bilimsel hazırlıkta geçen süre

hariç, kayıt olduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere her dönem

için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın en az iki yarıyıl, en çok üç yarıyıldır. Bu sü-

renin sonunda başarısız olan veya programı tamamlayamayan öğrencinin Üniversite ile ilişiği

kesilir.”

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 38 inci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde

değiştirilmiştir. 

“(2) Doktora programı, tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için

toplam 21 krediden ve bir eğitim-öğretim dönemi 60 AKTS’den az olmamak koşuluyla en az

7 ders, seminer, yeterlik sınavı, tez önerisi ve tez çalışması olmak üzere en az 240 AKTS kre-

disinden oluşur.  Lisans derecesi ile kabul edilen öğrenciler için de en az 42 kredilik 14 ders,

seminer, yeterlik sınavı, tez önerisi ve tez çalışması olmak üzere toplam en az 300 AKTS kre-

disinden oluşur.”

MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 40 ıncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 40 – (1) Doktora programı, bilimsel hazırlıkta geçen süre hariç tezli yüksek

lisans deresi ile kabul edilenler için kayıt olduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönemden

başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptıramadığına bakılmaksızın sekiz yarıyıl olup

azami tamamlama süresi on iki yarıyıl; lisans derecesi ile kabul edilenler için on yarıyıl olup

azami tamamlama süresi on dört yarıyıldır.

(2) Doktora programı için gerekli kredili dersleri başarıyla tamamlamanın azami süresi

tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için dört yarıyıl, lisans derecesi ile kabul edilenler

için altı yarıyıldır. Bu süre içinde kredili derslerini başarıyla tamamlamayan veya Üniversitenin

öngördüğü en az genel not ortalamasını sağlayamayan öğrencinin Üniversite  ile ilişiği kesilir.
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(3) Kredili derslerini başarıyla bitiren, yeterlik sınavında başarılı bulunan ve tez önerisi

kabul edilen, ancak tez çalışmasını birinci fıkrada belirtilen on iki veya on dört yarıyıl sonuna

kadar tamamlayamayan öğrencinin Üniversite ilişiği kesilir.

(4) Lisans derecesi ile doktora programına başvurmuş öğrencilerden, kredili derslerini

ve/veya azami süresi içinde tez çalışmasını tamamlayamayanlara, doktora tezinde başarılı ol-

mayanlara tezsiz yüksek lisans için gerekli kredi yükü, proje ve benzeri diğer şartları yerine

getirmiş olmaları kaydıyla talepleri halinde tezsiz yüksek lisans diploması verilir.”

MADDE 9 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 10 – Bu Yönetmelik hükümlerini Avrasya Üniversitesi Rektörü yürütür.

—— • ——
Bahçeşehir Üniversitesinden:

BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ SİBER GÜVENLİK UYGULAMA 

VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Bahçeşehir Üniversitesi Siber Güvenlik Uy-

gulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, görevlerine, organlarına ve yönetimine ilişkin

usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Bahçeşehir Üniversitesi Siber Güvenlik Uygulama

ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine

ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Ka-

nununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü

maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

b) Merkez: Bahçeşehir Üniversitesi Siber Güvenlik Uygulama ve Araştırma Merkezini, 

c) Müdür: Merkezin Müdürünü,

ç) Rektör: Bahçeşehir Üniversitesi Rektörünü,

d) Üniversite: Bahçeşehir Üniversitesini,

e) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

25/5/2014 29010
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İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları

MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları; siber güvenlik alanına giren her konuda, ulusal

bilinç oluşumuna katkı sağlamak, kurum ve kuruluşlara danışmanlık hizmeti vermek, nitelikli

insan gücü yetiştirilmesine katkı sağlamak, akademik araştırma ve çalışmalar yapmaktır.

Faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

a) Araştırma, inceleme, geliştirme, uygulama yapmak ve çalıştığı konularda iletişim

altyapısı ve veri bankaları kurmak.

b) Amaç ve görevlerini gerçekleştirebilmek için yurt içi ve yurt dışı kurum, araştırma

ve eğitim kuruluşları ile işbirliği yapmak.

c) Çalışmalarını daha ileri düzeye çıkarabilmek için ulusal/uluslararası seviyelerde ser-

tifika programları, kurslar, seminerler, konferanslar, kongreler ve benzeri toplantılar tertip et-

mek ve bunlara iştirak etmek.

ç) Araştırma ve uygulama çalışmaları sonunda elde edilen bilimsel ve teknik bulguları

ve verileri açıklayan, sorunlara çözüm önerileri getiren rapor, bülten, proje, kitap, makale, dergi

ve benzeri yayınlarda bulunmak, kamuoyunu bilgilendirmek.

d) Bu çalışmaların gerçekleştirilmesinde alanında uzman yerli ve yabancı kişilerden

yararlanmak.   

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür.

b) Yönetim Kurulu.

c) Danışma Kurulu.

Müdür

MADDE 8 – (1) Müdür; Merkezin faaliyet alanı ile ilgili yayınları ve çalışmaları bu-

lunan, Üniversite çalışanları arasından Rektör tarafından üç yıl süre ile görevlendirilir. Süresi

sona eren Müdür yeniden görevlendirilebilir. Müdürün altı aydan fazla süre ile görev başında

bulunamaması durumunda görevi sona erer. Müdür, çalışmalarında kendisine yardımcı olmak

üzere öğretim üyeleri/görevlileri arasından bir kişiyi Müdür Yardımcısı olarak görevlendirmek

üzere Rektörün onayına sunar. Müdür, görevi başında bulunmadığı zamanlarda Müdür Yar-

dımcısına vekâlet bırakır. Vekâletin süresi altı ayı geçemez.

Müdürün görevleri

MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek.

b) Yönetim Kurulunu toplantıya çağırmak, gündemi hazırlamak ve toplantıya başkanlık

etmek.

c) Personel ihtiyacını belirlemek, Yönetim Kurulunun görüşünü aldıktan sonra Rektörün

onayına sunmak.
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ç) Merkezin çalışma programını hazırlayıp Yönetim Kuruluna sunmak.

d) Merkezin faaliyet raporunu hazırlamak ve Yönetim Kurulunun görüşünü aldıktan

sonra Rektöre sunmak.

e) Araştırma projelerinin düzenlenmesini, yönlendirilmesini ve denetimini sağlamak.

f) Araştırma ve proje çalışma gruplarını kurmak.

Yönetim Kurulu

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür ve Üniversite öğretim üyeleri/görevlileri

arasından, Rektör tarafından üç yıl süre ile görevlendirilen beş üyeden oluşur. Süresi biten üye

yeniden görevlendirilebilir. Üyeliğin herhangi bir nedenle boşalması halinde kalan süreyi ta-

mamlamak üzere yeni bir üye görevlendirilir. Yönetim Kurulu, belirlenen tarihlerde yılda en

az dört kez toplanır. Müdür, gerekli gördüğü hallerde veya üyelerden üçünün yazılı talebi üze-

rine Yönetim Kurulunu ayrıca toplantıya çağırabilir. Üst üste üç kez Yönetim Kurulu toplan-

tısına özürsüz katılmayan üyenin üyeliği kendiliğinden düşer.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin çalışmalarını düzenlemek.

b) Müdür tarafından hazırlanan yıllık çalışma planını, gündemde bulunan araştırma ve

eğitim projelerini görüşüp karara bağlamak.

c) Merkezin çalışmaları için gerekli görülen çalışma grupları ve komisyonları kurmak.

Danışma Kurulu

MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu; Yönetim Kurulunca, Merkezin faaliyet alanlarında

çalışan, tecrübesi olan, gerektiğinde bilgisine başvurulabilecek kişiler arasından Rektör tara-

fından görevlendirilen en çok sekiz üyeden oluşur.

(2) Danışma Kurulu üyelerinin görev süresi bir yıldır. Üyelik süresi sona erenler yeniden

görevlendirilebilir.

(3) Danışma Kurulu, yılda en az bir kez olmak üzere, Müdürün daveti üzerine toplanır.

(4) Müdür, gerektiğinde Danışma Kurulu üyelerini düşünce ve deneyimlerinden yarar-

lanmak, görüşlerini almak ve faaliyetleri hakkında bilgi vermek üzere toplantıya çağırabilir.

Danışma Kurulunun görevi

MADDE 13 – (1) Danışma Kurulunun görevi; bu Yönetmeliğin amaçları doğrultusun-

da, Merkezin faaliyetlerine yönelik görüş ve önerilerini Müdüre ve Yönetim Kuruluna sun-

maktır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı

MADDE 14 – (1) Merkezin akademik, idari ve teknik personel ihtiyacı 2547 sayılı

Yükseköğretim Kanununun 13 üncü maddesi uyarınca Rektör tarafından görevlendirilecek

personel tarafından karşılanır.

Yürürlük

MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Bahçeşehir Üniversitesi Rektörü yürütür.
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Munzur Üniversitesinden:
MUNZUR ÜNİVERSİTESİ DENEY HAYVANLARI UYGULAMA VE

ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Munzur Üniversitesi Deney Hayvanları Uy-

gulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına ve bu
organların görevlerine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Munzur Üniversitesi Deney Hayvanları Uygulama

ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına ve bu organların
görevlerine ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Ka-

nununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü
maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Merkez (MÜDAM): Munzur Üniversitesi Deney Hayvanları Uygulama ve Araştırma

Merkezini,
b) Müdür: Munzur Üniversitesi Deney Hayvanları Uygulama ve Araştırma Merkezi

Müdürünü,
c) Rektör: Munzur Üniversitesi Rektörünü,
ç) Üniversite: Munzur Üniversitesini,
d) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları
MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları; alanında uzman Üniversite akademik personelinin

bilimsel araştırma, uygulama ve eğitim faaliyetleri için gereken deney hayvanlarının uluslararası
standartlarda üretimini, bakımını ve kullanımını sağlamak, Merkezin faaliyet alanlarına giren
konularda gereken altyapı ve teknik desteği sunmak, uygulama, eğitim ve danışmanlık hizmeti
vermektir.

Merkezin faaliyet alanları
MADDE 6 – (1) Merkez, amacını gerçekleştirmek üzere aşağıdaki alanlarda faaliyette

bulunur:
a) Deney hayvanlarının ilgili mevzuata ve uluslararası standartlara uygun olarak üre-

tilmesini, yetiştirilmesini, tedarik edilmesini, bakım ve barındırılmasını sağlamak.
b) Uygulama yapacak araştırmacıların, deney hayvanı kullanım süreçlerini yerel ve ev-

rensel etik kurallarına uygun olarak yürütmelerini sağlamak.
c) Merkezin faaliyet alanları ile ilgili olarak eğitim, araştırma ve uygulama projeleri

geliştirmek, devam etmekte olan çalışmaları desteklemek, ulusal ve uluslararası kurum ve ku-
ruluşlarla iş birliği sağlamak.

8 Ocak 2018 – Sayı : 30295                                   RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 71



ç) Deney hayvanlarının eğitim ve araştırmalarda kullanımı için amaca uygun modern
uygulama laboratuvarları kurmak.

d) Merkezin faaliyet alanları ile ilgili kurs, seminer ve konferanslar düzenlemek, ko-
nuyla ilgili kitap, broşür, dergi, makale ve benzeri bilimsel dokümanları hazırlamak ve/veya
yayımlamak.

e) Deney hayvanlarının hayvan refahına uygun hijyenik ve teknik özelliklere sahip or-
tamlarda sağlıklı olarak yetiştirilmeleri için Merkeze bağlı barınaklar açmak.

f) Eğitim, araştırma ve uygulama faaliyetlerinde ihtiyaç duyulan hayvan türlerinin üre-
tilmesi için bilimsel araştırma ve geliştirme çalışmaları yapmak, bünyesinde üretilmeyen hayvan
tür ve soylarını, ilgili mevzuat hükümlerine göre yurt içi/yurt dışı üreticilerden temin etmek.

g) Merkezin sahip olduğu deney hayvanı tür ve soylarına yönelik arşiv oluşturmak.
ğ) Deney hayvanları üzerinde gerçekleştirilen çalışmalardan elde edilen verilerin bilim

dünyasıyla paylaşılmasını teşvik etmek ve desteklemek.
h) Merkezin amaçları ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun diğer çalışmaları yapmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları
MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:
a) Müdür,
b) Yönetim Kurulu.
Müdür
MADDE 8 – (1) Müdür, Rektör tarafından Üniversitenin tam zamanlı öğretim üyeleri

arasından Merkezin amaçları doğrultusunda araştırma, uygulama ve eğitim deneyimi bulunan
öğretim üyeleri arasından üç yıl için görevlendirilir. Süresi biten Müdür yeniden görevlendiri-
lebilir.

(2) Müdürün önerisi ile Merkezin faaliyet alanı ile ilgili Üniversitede görevli öğretim
üyeleri arasından iki kişi üç yıl için Rektör tarafından Müdür yardımcısı olarak görevlendirilir.
Müdür yardımcısının görevi birimin tüm sevk idaresinde Müdüre birinci derece yardımcı olmak
ve Müdürün vekil bıraktığı zamanlarda Müdüre vekalet etmektir. Rektör gerektiğinde aynı
usulle Müdür yardımcılarını değiştirebilir.

(3) Müdür görevi başında bulunmadığı zamanlarda yardımcılarından birini vekil olarak
bırakır. Vekalet altı aydan fazla sürerse yeni Müdür görevlendirilir. Müdürün görevi sona er-
diğinde yardımcılarının da görevi sona erer.

Müdürün görevleri
MADDE 9 – (1) Müdür; Merkezin faaliyetleri doğrultusundaki çalışmaların düzenli

bir şekilde yürütülmesinden, Merkezin tüm etkinliklerinin gözetim ve denetiminden ve bu ko-
nularda gerekli önlemlerin alınmasından Rektöre karşı birinci derecede sorumludur.

(2) Müdürün görevleri şunlardır:
a) Merkezi yönetmek ve temsil etmek.
b) Yönetim Kurulunu toplantıya çağırmak.
c) Yönetim Kuruluna başkanlık etmek ve alınan kararları uygulamak.
ç) Merkezde yürütülen çalışmaların Merkezin işleyiş kurallarına ve deney hayvanla-

rında yapılan işlemlerin etik kurallara uygunluğunu takip etmek, denetlemek ve çalışanları bu
konuda yönlendirmek.

d) Merkezde çalışan personelin görev paylaşımını ve çalışma düzenini belirlemek ve
denetlemek.

e) Merkezin idari işlerini yürütmek.
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Yönetim Kurulu
MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür ve iki Müdür yardımcısı ile Merkezin faa-

liyet alanı ile ilgili Üniversite öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından üç yıl için görev-
lendirilen dört üye olmak üzere toplam yedi üyeden oluşur. Süresi biten üye yeniden görev-
lendirilebilir. Herhangi bir nedenle görevinden ayrılan üyenin yerine kalan süreyi tamamlamak
üzere aynı usulle yeni bir üye görevlendirilir.

(2) Yönetim Kurulu; yılda en az iki kez olağan ve gerektiğinde olağanüstü olarak Mü-
dürün yazılı çağrısı üzerine salt çoğunlukla toplanır ve kararlar toplantıya katılanların salt ço-
ğunluğu ile alınır. Geçerli mazereti olmaksızın üç kez üst üste Yönetim Kurulu toplantısına
katılmayanların Yönetim Kurulu üyeliği son bulur. Boşalan üyelik için Rektör aynı usul ile bir
ay içinde yeni üye görevlendirir.

Yönetim Kurulunun görevleri
MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulu, Merkezin yönetimi ile ilgili konularda aşağıdaki

görevleri yapar:
a) Merkezin eğitim, öğretim, bilimsel araştırma, danışmanlık, yayın faaliyetleri ve bu

faaliyetlerle ilgili esasları kararlaştırmak.
b) Merkezin faaliyetleri ile ilgili plan ve programların hazırlanmasını ve uygulanmasını

sağlamak.
c) Merkezi ilgilendiren konularda, yetkili organlarda görüşülmek üzere Rektörlüğe öne-

rilerde bulunmak.
ç) Merkezin amaçlarına uygun olarak çalışması, gelişmesi ve hizmetlerin aksamadan

yürütülmesi için gerekli kararları almak, gerektiğinde yürütülen çalışmaları denetlemek.
d) Merkez tarafından yürütülecek faaliyetlere ilişkin çalışma esaslarını ve sunulacak

her türlü hizmete ilişkin esasları ilgili mevzuat hükümlerine göre belirlemek.
e) Yurt içi ve yurt dışındaki kamu ve özel kuruluşlar ile ortaklaşa yürütülecek çalışma-

ların temel ilke, esas ve usullerini tespit etmek.
f) Müdürün, Merkezin çalışmaları ile ilgili getireceği konuları değerlendirerek karara

bağlamak.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı
MADDE 12 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, 2547 sayılı

Kanunun 13 üncü maddesine göre Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından kar-
şılanır.

Harcama yetkilisi
MADDE 13 – (1) Merkezin harcama yetkilisi Rektördür. Rektör bu yetkisini Müdüre

devredebilir.
Demirbaşlar
MADDE 14 – (1) Merkeze, Rektörlükçe alınan ya da hibe edilen her türlü cihaz ve de-

mirbaşlar öncelikli olarak Merkezin ihtiyaçlarının karşılanmasında kullanılır.
Hüküm bulunmayan haller
MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, ilgili diğer mevzuat

hükümleri ile Senato, Üniversite Yönetim Kurulu ve Yönetim Kurulu kararları uygulanır.
Yürürlük
MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Munzur Üniversitesi Rektörü yürütür.
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Uludağ Üniversitesinden:
ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ MALZEME BİLİMLERİ UYGULAMA VE

ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Uludağ Üniversitesine bağlı olarak kurulan

Uludağ Üniversitesi Malzeme Bilimleri Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçları, faali-
yetleri, yönetim organları ve çalışma biçimine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Uludağ Üniversitesi Malzeme Bilimleri Uygulama

ve Araştırma Merkezinin amaç kısmında belirtilen iş ve işlemleri kapsar.
Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Ka-

nununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendiyle 14 üncü
maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,
b) Merkez-MUAM: Uludağ Üniversitesi Malzeme Bilimleri Uygulama ve Araştırma

Merkezini,
c) Müdür: Merkezin Müdürünü,
ç) Üniversite: Uludağ Üniversitesini,
d) Rektör: Uludağ Üniversitesi Rektörünü,
e) Senato: Uludağ Üniversitesi Senatosunu,
f) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları

Merkezin amacı
MADDE 5 – (1) Merkezin amacı; Uludağ Üniversitesi bünyesinde malzeme bilimi ala-

nında nitelikli araştırmalar yapmak, yapılan buluşları ve uygulamaları hızlandırmak, yüksek
katma değerli ürünlerin üretimine katkı sunmak, uygulamalı malzeme bilimleri alanında di-
siplinler arası nitelikli lisansüstü öğretimine imkân sağlamak ve bunların toplum yararına
dönüştürülmesini sağlayarak var olan akademi, sanayi ve devlet desteğini bir araya getirmektir.

Merkezin faaliyet alanları
MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:
a) Malzeme ve yeni nesil üretim teknolojiler alanında ilgili enstitü ve/veya enstitüler

bünyesinde gerçekleştirilmek üzere uygulamalı disiplinler arası lisansüstü öğretim faaliyetlerine
yardımcı olmak.

b) Üniversite birimlerinin ortak ihtiyacı olan ileri araştırma düzeneklerini temin ederek,
Üniversite bünyesinde veya Merkeze bağlı olarak kurulan Ar-Ge birimlerinde ortak kullanıma
sunmak.

c) Araştırmacılardaki motivasyonu artıracak, araştırma yapmaya imkân tanıyacak ve
güvenilir sonuçların elde edilmesini sağlayacak bir alt yapıyı oluşturmak.

ç) Sanayinin ihtiyacına cevap verebilecek Ar-Ge faaliyetlerine yönelik araştırmaları
yapmak ve bunları sanayiye aktarmak.

d) Özel ve kamu kuruluşlarının ihtiyaç duydukları test, analiz ve ölçüm isteklerini kar-
şılamak.
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e) Mevcut cihazların günün koşullarına göre gelişen talepleri karşılayacak şekilde ge-
liştirilmesini ve cihazların kalibrasyon, belgelenmesi ve akredite çalışmalarını sağlamak.

f) Merkezden diğer üniversitelerin, enstitülerin, araştırma merkezlerinin ve sanayi ku-
ruluşlarındaki araştırmacıların da yararlanmasını sağlamak.

g) Malzeme bilimi alanında çalışma yapmak isteyen başarılı öğrencilere özel sektör
kuruluşlarından burs sağlamak.

ğ) Üniversitenin nitelikli proje yürütme potansiyelini artırmak.
h) Bölgesel, ulusal ve uluslararası öncelikli araştırma, inceleme, uygulama ve geliştirme

faaliyetleri kapsamında yürütülecek projeler için gerekli test, analiz çalışmaları yapmak.
ı) Üniversiteler ve ilgili kamu kurum ve kuruluşlarınca yapılan ulusal ve uluslararası

projelerde ihtiyaç duyulan test, analiz ve ölçüm isteklerini karşılamak.
i) Merkez bünyesinde ileri teknoloji malzemeleri konularında çalışma kümelerini oluş-

turmak ve teşvik ederek disiplinler arası çalışmalara öncülük etmek.
j) İlgili ulusal ve uluslararası, merkez ve enstitüler ve özel sektör kuruluşları ile işbirliği

yapmak, ortak çalışmaları özendirmek, organize etmek, proje pazarı, konferans, kongre, eğitim
ve bilimsel toplantılar düzenlemek ve elde edilen çıktıları paylaşmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları
MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:
a) Müdür.
b) Yönetim Kurulu.
c) Danışma Kurulu.
Müdür
MADDE 8 – (1) Müdür, Üniversitede görevli öğretim üyeleri arasından, üç yıl için

Rektör tarafından görevlendirilir. Süresi dolan Müdür, aynı usulle tekrar görevlendirilebilir.
(2) Müdürün önerisiyle çalışmalarında kendisine yardımcı olmak üzere Üniversitede

görevli öğretim üyeleri arasından iki kişi, Rektör tarafından müdür yardımcısı olarak görev-
lendirilir. Müdür yardımcılarının görev süresi Müdürün görev süresi ile sınırlıdır. Müdür gerekli
gördüğünde yardımcılarının değiştirilebilmesini Rektöre teklif edebilir.

(3) Müdürün önerisiyle, Üniversite öğretim elemanları ya da idari personel arasından
bir kişi, Rektör tarafından sekreter olarak görevlendirilebilir.

(4) Müdürün yokluğunda müdür yardımcılarından kıdemli olan müdürlüğe vekâlet eder.
Göreve vekâlet altı aydan fazla süremez.

Müdürün görevleri
MADDE 9 – (1) Müdür aşağıda belirtilen görevleri yapar:
a) Merkezi temsil etmek ve yönetmek.
b) Yönetim Kuruluna başkanlık etmek.
c) Yönetim Kurulunun kararlarını yönetmelik çerçevesinde uygulamak ve faaliyetlerini

denetlemek.
ç) Merkezde görevli tüm personelin faaliyetlerini planlamak, koordine etmek ve denet-

lemek.
d) Üniversite dışı kişi ve kurumlarla işbirliği sürecini koordine etmek.
e) Merkezin faaliyetleriyle ilgili olarak her altı ayda bir rapor hazırlamak ve Yönetim

Kuruluna sunmak.
f) Yıllık çalışma programının hazırlanmasını sağlamak ve Yönetim Kurulunun onayına

sunmak.
g) Merkezin personel ve diğer kaynaklarla ilgili ihtiyaçlarını tespit etmek, Yönetim Ku-

rulunun görüş ve onayına sunmak.
ğ) Müdürün önerisi ve Rektörün onayıyla gerektiğinde öğrencilerden oluşan alt çalışma

ekipleri oluşturmak ve Merkezin faaliyetleri çerçevesinde çalışmalar yapmak.
h) Yönetim Kurulunu olağanüstü toplantıya çağırmak.
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Yönetim Kurulu
MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür ve Rektörün önerisi ile Üniversite öğretim

üyeleri arasından seçilen altı kişi olmak üzere toplam yedi kişiden oluşur. Yönetim Kurulu üye-
leri, Rektör tarafından üç yıllığına atanırlar. Yönetim Kurulu Başkanlığını Müdür yürütür. Mü-
dürün yokluğunda Yönetim Kurulu Başkanlığı görevi, Müdürün görevlendireceği Yönetim
Kurulu üyesi tarafından yürütülür.

(2) Ayrılma nedeniyle boş kalan Yönetim Kurulu üyeliği için kalan süreyi tamamlamak
üzere Müdürün önerisi ve Rektörün onayıyla yeni bir üye görevlendirilir.

(3) Gerekli olması halinde bilgi almak ve danışmak amacıyla müdür yardımcısı ve
sekreteri, Yönetim Kurulu toplantılarına katılabilir.

Yönetim Kurulunun görevleri
MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Hazırlanan yıllık çalışma programını kontrol etmek, onaylamak ve Rektöre sunmak.
b) Altı ayda bir hazırlanan faaliyet raporunu gözden geçirmek, onaylamak ve Rektöre

sunmak.
c) Müdürün getireceği diğer konuları görüşüp karara bağlamak.
(2) Yönetim Kurulu, yılda en az dört kez ve gerekli hallerde Müdürün çağrısı üzerine

üye tam sayısının salt çoğunluğu ile toplanır ve kararlar toplantıya katılanların oy çokluğu ile
alınır. Oyların eşitliği halinde Müdürün kullandığı oy yönünde karar alınmış sayılır.

Danışma Kurulu
MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu; bilimsel ve teknolojik araştırma ve uygulamalar

konusunda deneyimi olan ve Rektör tarafından üç yıl için seçilen en az on beş en çok otuz ki-
şiden oluşur. Süresi biten üye yeniden görevlendirilebilir. Merkez Müdürü ve Merkez müdür
yardımcıları, Mühendislik Fakültesi Dekanı, Fen-Edebiyat Fakültesi Dekanı, Fen Bilimleri
Enstitüsü Müdürü, Merkezin Danışma Kurulunun doğal üyeleridir.

(2) Danışma Kuruluna Müdür başkanlık eder. Danışma Kurulu yılda en az iki kere top-
lanarak merkez faaliyetleriyle ilgili görüş ve önerilerde bulunur.

(3) Merkez sekreteri, Danışma Kurulu toplantılarında raportör olarak görev alır.
(4) Danışma Kurulunun idari yetkisi bulunmamaktadır.
Danışma Kurulunun görevleri
MADDE 13 – (1) Danışma Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Merkez faaliyetleri ile ilgili görüş sunmak ve önerilerde bulunmak.
b) Merkez faaliyetleri çerçevesinde meydana gelen gelişmeleri takip etmek ve yeni fi-

kirler sunmak.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı
MADDE 14 – (1) Merkezin personel ihtiyacı, 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesine

göre Rektör tarafından görevlendirilecek personel ile karşılanır.
Harcama yetkilisi
MADDE 15 – (1) Merkezin harcama yetkilisi Rektördür. Rektör bu yetkisini Merkez

Müdürüne devredebilir.
Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller
MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, 2547 sayılı Kanun

ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.
Yürürlük
MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 18 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Uludağ Üniversitesi Rektörü yürütür.
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İLÂN BÖLÜMÜ 
(İlânlarla ilgili müracaatlar Başbakanlık Basımevi Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğüne yapılır.) 

YARGI İLÂNLARI 

Doğubayazıt 1. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

ESAS NO  : 2016/447  

KARAR NO : 2017/648 

DAVACI : K.H. 

KATILAN : GÜRBULAK GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ 

SANIK : RAHMAN ABDOLAHPOUR, Nabi ve Rubab oğlu, 

11/02/1987 MACOO doğumlu 

SUÇ : 5607 Sayılı Yasanın 3/18. Maddesine Muhalefet 

SUÇ TARĠHĠ  : 09/12/2016 

SUÇ YERĠ  : AĞRI/DOĞUBAYAZIT 

KARAR TARĠHĠ  : 21/11/2017 

GEREKÇELĠ KARAR TARĠHĠ : 21/11/2017 

Yukarıda açık kimlik bilgileri ve üzerine atılı suç yazılı yabancı uyruklu sanık hakkında 

5607 sayılı Yasanın 3/18. maddesine muhalefet suçundan kamu davası açılmıĢ olmakla 

Mahkememizce yapılan yargılama sonunda yabancı uyruklu sanık hakkında neticeten hükmün 

açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiĢ olup, yabancı uyruklu sanığın tebligata elveriĢli 

adresi bulunmadığından gerekçeli kararın 7201 sayılı Yasanın 28. ve devamı maddeleri gereğince 

ilan suretiyle tebliği, yayın tarihinden itibaren 15 gün içerisinde kanun yoluna baĢvurulamadığı 

takdirde kesinleĢmiĢ sayılacağı ilan olunur. 10671 

—— • —— 

İzmir 7. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

ESAS NO : 2016/836 

KARAR NO : 2017/358 

Vergi Usul Kanununa Muhalefet, Vergi Usul Kanununa Muhalefet, 213 Sayılı Yasaya 

Muhalefet suçundan Mahkememizin yukarıda Esas ve Karar numarası yazılı 27/04/2017 tarihli 

ilamı ile 359/b-1, 359/b-1, 359/b-2 maddesi gereğince 18 AY 22 GÜN HAPĠS, 18 AY 22 GÜN 

HAPĠS,18 AY 22 GÜN HAPĠS, ĠNFAZ SÜRESĠNCE KAMU HĠZMETLERĠNDEN 

YASAKLILIK (TCK 53/1-a,d,e), VELAYET HAK. VESAYET VEYA KAYYIMLIK HĠZM. 

MEN (ALTSOY) (TCK 53/1-c) cezası ile cezalandırılan Ġsmail ve AyĢe oğlu, 09/09/1956 

doğumlu, Denizli, Tavas, Karahisar Mah./köy nüfusuna kayıtlı ÖMER ġAMA tüm aramalara 

rağmen bulunamamıĢ, GEREKÇELĠ KARAR tebliğ edilememiĢtir. 

1 - 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin RESMĠ 

GAZETE’DE ĠLANEN TEBLĠĞĠNE, 

2 - Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 7 gün sonra tebliğ edilmiĢ sayılacağına karar 

verilmiĢ olup, ilan olunur. 10793 
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Reyhanlı 3. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

HÜKÜM ÖZETĠ 

Esas No : 2014/496 

Karar No : 2017/197 

MüĢteki Sanık : MERYEM IHLEF, Mervan ve Fatme kızı 1986 Hama D.lu Suriye 

Ülkesi nüfusunda kayıtlı olup,  

Suç : Tehdit (Mağdur Mune Fato'ya yönelik)  

  Tehdit (Mağdur Ayat Ahmad'a yönelik)  

Suç Tarihi : 04/08/2014 

Karar Tarihi : 18/07/2017 

Mahkememizin yukarıda esas/karar numaraları yazılı MüĢteki Sanık MERYEM IHLEF 

hakkında Mağdur Mune Fato'ya yönelik Tehdit suçundan UzlaĢma Sağlandığından kamu 

davasının DÜġÜRÜLMESĠNE, Mağdur Ayat Ahmad'a yönelik Tehdit suçundan ise TCK'nın 

106/1-1, 62/1, CMK 231/5-8 maddeleri uyarınca 5 Ay Hapis Cezası (Hükmün Açıklanmasının 

Geri Bırakılmasına) karar verilmiĢtir. 

MüĢteki Sanığın bildirdiği adresinin yetersiz olması, adına çıkartılan tebligatların bila 

tebliğ iade edilmesi ve yapılan adres araĢtırması sonucu tebligata yarar açık adresi tespit 

edilemediğinden, karar tebliğ edilememiĢ, bu suretle adresin meçhul olduğu anlaĢılmakla, 7201 

Sayılı Tebligat Kanununun 28, 29 ve müteakip maddeleri gereğince hüküm özetinin RESMĠ 

GAZETE’DE ĠLANEN TEBLĠĞĠNE, 

Ġlan ücretinin ve mahkeme masrafının karar kesinleĢtikten sonra sanıktan tahsiline. hüküm 

fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiĢ sayılacağına, düĢme kararı 

yönünden tebliğden itibaren CMK'nın 273. maddesi uyarınca 7 günlük süre içerisinde 

mahkememize veya baĢka yer Asliye Ceza Mahkemesine yapılacak yazılı baĢvuru veya tutanağa 

geçirilmek kaydıyla zabıt katibine beyanda bulunmak suretiyle Gaziantep Bölge Adliye 

Mahkemesine istinat yoluna baĢvurabileceği. 

Hükmün Açıklanmasını Geri Bırakılmasına iliĢkin karar yönünden ise, CMK'nın 268. 

maddesi uyarınca 7 günlük süre içerisinde mahkememize veya baĢka yer Asliye Ceza 

Mahkemesine yapılacak yazılı baĢvuru veya tutanağa geçirilmek kaydıyla zabıt katibine beyanda 

bulunmak suretiyle Kırıkhan Ağır Ceza Mahkemesine itiraz yoluna baĢvurabileceği, aksi halde 

hükümlerin kesinleĢeceği ilan olunur.  10631 

—— • —— 

İzmir 7. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

ESAS NO : 2013/257  

KARAR NO : 2014/491 

BaĢkasına Ait Banka veya Kredi Kartının Ġzinsiz Kullanılması Suretiyle Yarar Sağlama 

suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 18/07/2014 tarihli ilamı ile 

245/1, 245/1 maddesi gereğince 1200 TL ADLĠ PARA, 5 YIL HAPĠS, 2000 TL ADLĠ PARA,    

4 YIL HAPĠS cezası ile cezalandırılan Ali ve Remziye oğlu, 01/04/1968 doğumlu, Hatay, 

Dörtyol, YeĢilköy Mah./köy nüfusuna kayıtlı MUHAMMET ALTAN tüm aramalara rağmen 

bulunamamıĢ, GEREKÇELĠ KARAR tebliğ edilememiĢtir. 

1 - 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin RESMĠ 

GAZETE’DE ĠLANEN TEBLĠĞĠNE, 

2 - Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 7 gün sonra tebliğ edilmiĢ sayılacağına karar 

verilmiĢ olup, ilan olunur. 10794 
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ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI 

TAġINMAZLAR SATILACAKTIR 

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğü 1. Bölge 

Müdürlüğünden:  

Hamidiye Mah. Kemerburgaz Cad. No: 170 

34408 - Kağıthane/ĠSTANBUL 

AĢağıda adı, tahmini keĢif bedeli, geçici teminatı, ihale gün ve saati, yazılı taĢınmazlar 

2886 sayılı Kanunun 45. maddesi uyarınca açık teklif usulü artırma ile satıĢa çıkarılmıĢtır. 

Artırma Karayolları 1. Bölge Müdürlüğü Ġhale Salonunda ihale komisyonunca yapılacaktır. Bu 

taĢınmazlara ait artırma dosyası ve Ģartname Karayolları 1. Bölge Müdürlüğü Ġhaleler 

BaĢmühendisliğinde görülebilir. 

Bu taĢınmazlara, teklif vermek isteyenlerin TaĢınmazlar BaĢmühendisliğinden; taĢınmazın 

hali hazır durumunu gördüklerine dair yer görme belgesi alması, ―Alıcı taĢınmaz malı mevcut 

durumu (elektrik, su, havagazı, doğalgaz ve lojman olarak tahsis, iĢgal, hasar, hisse, alan (m²) 

imar, iskan, sit, vefa hakkı, bilumum Ģerhler v.b. durumlarını) görmüĢ, beğenmiĢ ve kabul etmiĢ 

sayılır. Bu konuda Karayolları Genel Müdürlüğü aleyhine herhangi bir itiraz ve talep hakkı 

bulunmayacaktır.‖  

TaĢınmaz malın satıĢ ihalesine ait ilan bedelleri, ihale üzerinde kalan istekliden 

alınacaktır. 

 

ĠĢin Adı Tahmini Bedeli Geçici Teminatı Ġhale Gün ve Saati 

Sakarya Ġli, Sapanca Ġlçesi, 

Çayiçi Mahallesi, sınırları 

içerisinde bulunan 3.050,98 m² 

Yüzölçümlü 123 Ada, 107 

sayılı parsel taĢınmazın satıĢı 

2.842.636,00 TRY 284.263,60 TRY 

22.01.2018 

Pazartesi  

Saat: 14.00 

Ġstanbul Ġli, Esenyurt Ġlçesi, 

Esenyurt Mahallesi, sınırları 

içerisinde bulunan toplam 

30.00 m² Yüzölçümlü 8932 

sayılı parsel taĢınmazın satıĢı 

142.500,00 TRY 14.250,00 TRY 

22.01.2018 

Pazartesi  

Saat: 14.15 
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1 - Açık Teklif Usulü ile yapılacak ihaleye katılacak gerçek ve tüzel kiĢilerin, teklif 

verecekleri her ihale için ayrı ayrı olmak üzere; 

a- Gerçek kiĢiler için YerleĢim Belgesi (Nüfus müdürlüğünden) 

b- Gerçek kiĢiler için, Nüfus cüzdanı sureti (Nüfus müdürlüğünden), 

c- Gerçek kiĢi olması halinde noter tasdikli imza sirküleri, 

d- Tüzel kiĢiler için, tüzel kiĢiliğin idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya 

siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret veya Sanayi Odasından veya benzeri bir makamdan ihalenin 

yapıldığı yıl içinde alınmıĢ, tüzel kiĢiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge ile ticaret sicil 

gazetesi, 

e- Tüzel kiĢi olması halinde noter tasdikli imza sirküleri, 

f- Ġstekliler adına vekaleten iĢtirak ediliyor ise istekli adına teklifte bulunacak kimselerin 

vekaletnameleri ile vekaleten iĢtirak edenin noter tasdikli imza sirküleri, 

g- Geçici teminata ait alındı makbuzu veya Banka teminat mektubunu; (Geçici teminat 

mektubunun Ģekli ve içeriğinin 2886 sayılı Devlet Ġhale Kanununun 27. maddesinde belirtilen 

Ģartları taĢıması gerekir.) 

h- TaĢınmaz Mal SatıĢ ġartnamesi, (ġartnamenin her sayfası ayrı ayrı ihaleye iĢtirak eden 

tarafından imzalanmak zorundadır.) 

i- Ortak giriĢim olması halinde, ortak giriĢimi oluĢturan gerçek veya tüzel kiĢilerin her 

birinin (a, b, c, d, e, f, g, h, Md.)'deki esaslara göre temin edecekleri belge ile Ģartnameye uygun 

ortak giriĢim beyannamesini vermesi, (Ġhale üzerinde kaldığı takdirde noter tasdikli ortaklık 

sözleĢmesi verilir.) 

j- Yer görme belgesi (idare ve iĢtirak eden tarafından imzalı) 

2 - Ġhaleye katılabilme Ģartı olarak istenilen bütün belgeler bir zarfa konulur. Zarfın 

üzerine isteklinin adı, soyadı veya ticaret unvanı, tebligata esas açık adresi, teklifin hangi iĢe ait 

olduğu ve ihaleyi yapan idarenin açık adresi yazılır. Zarfın yapıĢtırılan yeri istekli tarafından 

imzalanır ve mühürlenerek ihale tarih ve saatine kadar, Karayolları 1. Bölge Müdürlüğü 

Hamidiye Mah. Kemerburgaz Cad. No: 170   34408 - Kağıthane/ĠSTANBUL adresine Ġhale 

Komisyon BaĢkanlığına teslim edilir. Bu saatten sonra verilecek teklif zarfları veya her hangi bir 

nedenle oluĢacak gecikmeler dikkate alınmaz. 

3 - SatıĢ bedeli üzerinden ilgili mevzuatı gereğince ödenecek her türlü vergi (%18 KDV), 

resim, harç ile ulaĢım giderleri alıcıya aittir. 

4 - Ġhale komisyonu, ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. 

5 - Postadaki gecikmeler kabul edilmez. 

Ġlan olunur. 186/1-1 
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ALTYAPI, ISITMA VE ELEKTRĠK DAĞITIM ġEBEKESĠ 

YAPIM ĠġĠ ĠHALE EDĠLECEKTĠR 

Ağrı Diyadin Tarıma Dayalı İhtisas Sera Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyet 

Başkanlığından:  

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının kredi desteği ile MüteĢebbis Heyet 

BaĢkanlığımızın sorumluluğu altında yapılacak olan, Ağrı Diyadin Tarıma Dayalı Ġhtisas Sera 

Organize Sanayi Bölgesi Altyapı, Isıtma ve Elektrik Dağıtım ġebekesi Yapım ĠĢi, birim fiyat esası 

ve birim fiyatların her biri için geçerli olmak üzere iĢin tümüne indirim verilmek suretiyle, kapalı 

zarf teklif alma usulü ile ihale edilecektir. 

1 - Ġdarenin 

Adresi : Diyadin Tarıma Dayalı Ġhtisas Sera Organize Sanayi Bölge 

Müdürlüğü, 

  Atatürk Mahallesi Ġnönü Cad. YĠBO Bahçesi No: 211 

Diyadin/AĞRI 

2 - Ġhale konusu yapım iĢinin 

a) Niteliği, türü ve miktarı : Ağrı Diyadin Tarıma Dayalı Ġhtisas Sera Organize Sanayi 

Bölgesi Altyapı, Isıtma ve Elektrik Dağıtım ġebekesi 

Yapım ĠĢi inĢaatlarından müteĢekkil Altyapı Yapım ĠĢi 

b) Yapılacağı yer : Ağrı Diyadin TDĠOSB Alanı 

c) ĠĢe baĢlama tarihi : SözleĢmenin noterce tescil edildiği günden itibaren en geç 

5 (beĢ) gün içinde yer teslimi yapılarak iĢe baĢlanacaktır.  

d) ĠĢin süresi : 720 (YediYüzYirmi) takvim günüdür. 

e) KeĢif Bedeli (2017 B.F.) : 57.919.306.43 TL 

f) Geçici Teminatı : 4.054.351.45 TL 

3 - Ġhalenin 

a) Yapılacağı yer : Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Tarım Reformu Genel 

Müdürlüğü, 

  EskiĢehir Yolu 9. Km. 8. Kat Ġhale Salonu Lodumlu/ 

ANKARA 

b) Tarihi ve saati : 17/01/2018 - Saat 10.00 

4 - Ġhaleye katılabilme Ģartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde 

uygulanacak kriterler: 

Ġsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aĢağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında 

sunmaları gerekir: 

A) Tebligat için adres beyanı, ayrıca irtibat için telefon numarası ve faks numarası ile 

varsa elektronik posta adresini, uyruğunu, TC kimlik numarasını ve vergi kimlik numarasını 

içeren, Ġhale Komisyonu BaĢkanlığına hitaben yazılacak baĢvuru mektubu. 

B) Mesleki ve Teknik Yeterliğe ĠliĢkin Belgeler.  

1) Mevzuat gereği kayıtlı olunan Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da Esnaf ve Sanatkâr 

Odası veya ilgili Meslek Odası Belgesi. 

2) Teklif vermeye yetkili olunduğunu gösteren Ġmza Beyannamesi veya Ġmza Sirküleri. 

3) Vekâleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kiĢiye ait noter tasdikli 

Vekâletname ile noter tasdikli Ġmza Beyannamesi. 

4) ĠĢ Deneyim Belgesi. 

Ġsteklinin, Yapım ĠĢleri Ġhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde yazılı esas ve usullere uygun 

olarak, kamu veya özel sektöre bedel içeren tek bir sözleĢme kapsamında taahhüt edilen ihale 

konusu iĢ veya benzer iĢlere iliĢkin olarak, idarece kusursuz kabul edilecek Ģekilde 

gerçekleĢtirildiğini gösteren, istekli tarafından teklif edilen bedelin en az %60’ı oranında ihale 

konusu iĢ veya benzer bir iĢle ilgili ĠĢ Deneyim Belgesinin aslının sunulması zorunludur. Bu iĢ 

deneyim belgesini tevsik amacıyla belge vermeye yetkili kurum veya kuruluĢa ibraz edilen diğer 

belgelerin aslı veya noter tasdikli örneklerinin de sunulması gerekmektedir. 

ĠĢ deneyiminde değerlendirilecek benzer iĢler; Yapım ĠĢlerinde Benzer ĠĢ Tebliği Listesinde 

bulunan AIV, AV, AIX grubu yapım iĢleridir.  

5) Ġsteklinin organizasyon yapısına ve personel durumuna iliĢkin belgeler. 



Sayfa : 82 RESMÎ GAZETE 8 Ocak 2018 – Sayı : 30295 

 

a - Ġdari ġartnamede belirtilen Teknik Personele ait Taahhütname. 

6) Makine ve diğer ekipmana iliĢkin belgeler. 

a - Ġdari ġartnamede belirtilen Yapı Araçlarına ait Taahhütname 

C) Ekonomik ve Mali Yeterliğe ĠliĢkin Belgeler. 

1) KeĢif bedelinin en az %20’si oranında, bankalar nezdindeki kullanılmamıĢ nakit kredisini 

ve aynı oranda kullanılmamıĢ teminat kredisini gösterir, ilk ilan tarihinden sonra bankalardan 

alınacak belge. (Bu belge, ilgili bankanın genel müdürlüğünden teyit ettirilecektir. Faks ile yapılan 
teyitler, banka Ģubesinin en az iki yetkilisinin imzasını taĢımalıdır.) 

2) Bildirim tarihindeki mevduat ve kredi durumu gösterir, kendi beyanı mali durum bildirimi. 

3) Ġsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yılsonu bilançosu veya eĢdeğer belgeleri. 

a) Ġlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olan isteklilerin, yılsonu 

bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterleri sağlandığını gösteren bölümlerini, 

b) Ġlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olmayan isteklilerin, 
yılsonu bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterleri sağladığını gösteren bölümlerini ya da bu 

kriterlerin sağlandığını göstermek üzere yeminli mali müĢavir veya serbest muhasebeci mali müĢavir 

tarafından standart formalarda yer alan ―bilanço bilgileri tablosuna‖ uygun olarak düzenlenen 

belgeyi sunmaları gerekmektedir. 

Sunulan bilanço veya eĢdeğer belgelerde; 

a) Belli sürelerde nakit akıĢını sağlayabilmesi için gerekli likiditeye ve kısa dönem (bir 
yıl) içinde borç ödeme gücüne sahip olup olmadığını gösteren cari oranın (dönen varlıklar/kısa 

vadeli borçlar) en az 0,75 olması, (hesaplama yapılırken; yıllara yaygın inĢaat maliyetleri dönen 

varlıklardan, yıllara yaygın inĢaat hakediĢ gelirleri ise kısa vadeli borçlardan düĢülecektir), 

b) Aktif varlıkların ne kadarının öz kaynaklardan oluĢtuğunu gösteren öz kaynak oranının 

(öz kaynaklar/toplam aktif) en az 0,15 olması, (hesaplama yapılırken, yıllara yaygın inĢaat maliyetleri 

toplam aktiflerden düĢülecektir), 
c) Kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının 0,50’den küçük olması ve 

belirtilen üç kriterin birlikte sağlanması zorunludur. Sunulan bilançolarda varsa yıllara yaygın 

inĢaat maliyetleri ile hakediĢ gelirlerinin gösterilmesi gerekir. 

Yukarıda belirtilen kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son üç yıla kadar olan 

yılların belgelerini sunabilirler. Bu takdirde belgeleri sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması 

üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır. 
Bilanço veya bilançonun yukarıda belirtilen kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerinin 

ilgili mevzuatına göre düzenlenmiĢ ve yeminli mali müĢavir veya serbest muhasebeci mali 

müĢavir ya da vergi dairesince onaylanmıĢ olması zorunludur. Yabancı ülkede düzenlenen 

bilanço veya bilançonun yukarıda belirtilen kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerinin ise o 

ülke mevzuatına göre düzenlenmesi ve bu belgeleri düzenlemeye yetkili merci tarafından onaylanmıĢ 

olması gereklidir. 
Yabancı ülkede düzenlenen yayımlanması zorunlu olmayan bilançoların veya bunların 

bölümlerinin ibraz edilmemesi durumunda, yukarıda belirtilen kriterlerin sağlandığı o ülke 

mevzuatına göre bu belgeleri düzenlemeye yetkili merci tarafından onaylanmıĢ belge ile tevsik 

edilebilir. 

4) ĠĢ hacmini gösteren belgeler 

Ġsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait, aĢağıda belirtilen belgelerden birini 
sunması yeterlidir; 

a) Toplam cirosunu gösteren gelir tablosu, 

b) Taahhüdü altında devam eden yapım iĢlerinin gerçekleĢtirilen kısmının veya bitirilen 

yapım iĢlerinin parasal tutarını gösteren faturalar. 

Ġsteklinin cirosunun teklif ettiği bedelin %25'inden, taahhüt altında devam eden yapım 

iĢlerinin gerçekleĢtirilen kısmının veya bitirilen yapım iĢlerinin parasal tutarının ise teklif ettiği 

bedelin %15'inden az olmaması gerekir. Bu kriterlerden herhangi birini sağlayan ve sağladığı 

kritere iliĢkin belgeyi sunan istekli yeterli kabul edilir. 

Bu kriterleri ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıl için sağlayamayanlar, ihalenin yapıldığı 

yıldan önceki yıldan baĢlamak üzere birbirini takip eden son altı yıla kadarki belgelerini 

sunabilirler. Bu takdirde, belgeleri sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden 

yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır. 
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Taahhüt altında devam eden yapım iĢlerinin gerçekleĢtirilen kısmının veya bitirilen yapım 

iĢlerinin parasal tutarını tevsik etmek üzere; fatura örnekleri ya da bu örneklerin noter, yeminli 

mali müĢavir veya serbest muhasebeci mali müĢavir ya da vergi dairesince onaylı suretleri sunulur. 

Gelir tablosunun, yeminli mali müĢavir veya serbest muhasebeci mali müĢavir ya da vergi 

dairesince onaylı olması zorunludur. Yabancı ülkede düzenlenen gelir tablosunun o ülke mevzuatına 

göre düzenlenmesi ve bu belgeyi düzenlemeye yetkili merci tarafından onaylanmıĢ olması 

gereklidir. 

D) Tüzel kiĢi tarafından iĢ deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kiĢiliğin 

yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası 

bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müĢavir ya da serbest 

muhasebeci mali müĢavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten 

geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu Ģartın korunduğunu gösteren belge 

E) Ortağı olduğu veya hissedarı bulunduğu tüzel kiĢiliklere iliĢkin beyanname. 

F) KeĢif bedelinin %7’si oranında, Ġdari ġartnamede belirlenen niteliklere ve ekindeki 

form örneğine uygun olarak, Ağrı Diyadin Tarıma Dayalı Ġhtisas Sera Organize Sanayi Bölgesi 

MüteĢebbis Heyet BaĢkanlığımız adına alınacak Geçici Teminat. 

G) Son beĢ yılda bitirilen iĢlere ait taahhüt bildirimi. 

H) Ġhale dokümanının satın alındığına dair belge. (Banka dekontu veya doküman alındı belgesi) 

Ġ) Ġç Zarf. 

ġekli ve içeriği idari Ģartnamede belirlenen esaslara ve ekindeki form örneğine uygun 

olarak hazırlanacak kapalı zarf içerisinde teklif mektubunu içeren iç zarf 

Kapalı zarf içerisinde teklif mektubunu içeren iç zarf da dâhil olmak üzere ihaleye 

katılabilme Ģartı olarak yukarıda istenilen bütün belgeler dıĢ zarfa konularak oluĢturulacak teklif 

dosyasını, en geç ihale günü saat 10.00’a kadar; Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Tarım 

Reformu Genel Müdürlüğü, EskiĢehir Yolu 9. Km. 8. Kat Ġhale Salonu Lodumlu/ANKARA 

adresine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Belirtilen gün ve 

saatten sonra teslim edilen veya postadaki gecikmeler nedeniyle ulaĢmayan teklifler dikkate 

alınmaz. 

Ġsteklilerce sunulacak Türkçe dıĢındaki belgelerin, idari Ģartnamenin 7.3 uncu maddesinde 

belirtilen niteliklere uygun olarak sunulması gerekir. 

5 - Ġsteklilerin gerçek veya tüzel kiĢi olması zorunludur. Ortak GiriĢim (iĢ ortaklığı veya 

konsorsiyum) kabul edilmez. 

6 - Bu ihalede, iĢ deneyim belgesi yerine iĢ yönetme, iĢ denetleme ve diploma kabul edilmez. 

7 - Ġhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.  

8 - Ġhale dokümanı Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Tarım Reformu Genel 

Müdürlüğü Organize Tarım ve Hayvancılık Bölgeleri Daire BaĢkanlığı EskiĢehir Yolu 9. Km. 12. Kat 

(1229 Nolu büro) Lodumlu/ANKARA veya Atatürk Mahallesi Ġnönü Cad. YĠBO Bahçesi No: 211 

Diyadin/AĞRI adreslerinde görülebilir veya 1000,00 TL ihale dokümanı bedelini Diyadin (AĞRI) 

Tarıma Dayalı Ġhtisas (Sera) Organize Sanayi Bölgesi Ziraat Bankası Diyadin ġubesi 

TR230001000479770596035001 IBAN numaralı hesabına yatırıldıktan sonra dekontla birlikte 

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Tarım Reformu Genel Müdürlüğü Organize Tarım ve 

Hayvancılık Bölgeleri Daire BaĢkanlığı EskiĢehir Yolu 9. Km. 12. Kat (1229 Nolu büro) Lodumlu/ 

ANKARA adresinden temin edilebilir. 

Ġhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 

9 - Ġstekliler tekliflerini, birim fiyatların her biri için geçerli olmak üzere iĢin tümüne 

indirim vermek suretiyle birim fiyat esası üzerinden vereceklerdir. Ġhale sonucu, üzerine ihale 

yapılan istekli ile keĢif bedeline teklif edilen indirim oranının uygulanması sonucu bulunan 

toplam sözleĢme bedeli üzerinden birim fiyat esaslı sözleĢme düzenlenecektir. 

10 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 (AltmıĢ) takvim 

günü olmalıdır.  

11 - MüteĢebbis Heyetimiz, Kamu Ġhale Kanununa tabi değildir. 11406/2-2 
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MÜDÜRLÜK ÜRÜNLERĠNĠN TÜKETĠCĠLERE ULAġMASININ  

SAĞLANMASI ĠġĠ ĠHALESĠ YAPILACAKTIR 

Atatürk Orman Çiftliği Müdürlüğünden: 

Müdürlük ürünlerinin Ġzmir Ġli, Antalya Ġli, Bursa Ġli, EskiĢehir Ġli, Konya Ġli, Mersin Ġli, 

Samsun Ġli ve Adana Ġli sınırları içerisinde tüketicilere ulaĢmasının sağlanması iĢi ihalesi, Atatürk 

Orman Çiftliği Müdürlüğünün Satım ve Kiraya Verme ĠĢlerine Dair Yönetmeliğin 42’nci 

maddesine göre açık eksiltme usulü ile yapılacaktır. 

Ġhalede zarflar açıldıktan sonra evrakları tamam olan istekliler arasında açık eksiltmeye 

gidilecektir. 

1 - Ġdarenin 

a) Adres : Yeni Çiftlik Cad. No: 6/3   06560 Yenimahalle/Ankara 

b) Telefon ve Faks Numarası : 0 312 211 01 70 - 0 312 211 01 79 

c) Elektronik Posta Adresi : aoc@aoc.gov.tr 

d) Ġhale dokümanının görülebileceği 

    Ġnternet adresi : www.aoc.gov.tr 

e) Ġhale ġartnamesinin temin 

    edileceği yer ve ücreti : A.O.Ç. Ticaret Müdürlüğü, 100,00-TL 

  Posta Yoluyla 150,00-TL 

2 - Ġhale Konusu ĠĢin 

a) Niteliği, Türü ve Miktarı : Ġzmir Ġli: %12 Iskonto, Antalya Ġli: %11 Iskonto, Bursa 

Ġli: %9 Iskonto, EskiĢehir Ġli: %6 Iskonto, Konya Ġli: %6 

Iskonto, Mersin Ġli: %11 Iskonto, Samsun Ġli: %9 

Iskonto, Adana Ġli: %12 

b) ĠĢin Süresi : SözleĢmenin yürürlüğe girmesinden itibaren 5 yıldır. 

c) Tahmini Bedel :  

ĠZMĠR ili için;  : 6.000.000,00 TL. 

ANTALYA ili için;  : 4.250.000,00 TL. 

BURSA ili için;  : 2.000.000,00 TL. 

ESKĠġEHĠR ili için;  : 2.500.000,00 TL. 

KONYA ili için;  : 1.500.000,00 TL. 

MERSĠN ili için;  : 2.500.000,00 TL. 

SAMSUN ili için;  : 1.000.000,00 TL. 

ADANA ili için;  : 2.000.000,00 TL. 

d) Geçici Teminat :  

ĠZMĠR ili için; : 180.000,00 TL. 

ANTALYA ili için;  : 127.500,00 TL. 

BURSA ili için;     60.000,00 TL. 

ESKĠġEHĠR ili için;  :   75.000,00 TL. 

KONYA ili için;  :   45.000,00 TL. 

MERSĠN ili için;  :   75.000,00 TL. 

SAMSUN ili için;  :   30.000,00 TL. 

ADANA ili için;  :   60.000,00 TL. 
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e) Kati Teminat : 

ĠZMĠR ili için;  : 360.000,00 TL. 

ANTALYA ili için;  : 255.000,00 TL. 

BURSA ili için;  : 120.000,00 TL. 

ESKĠġEHĠR ili için;  : 150.000,00 TL. 

KONYA ili için;  :   90.000,00 TL. 

MERSĠN ili için;  : 150.000,00 TL. 

SAMSUN ili için;  :   60.000,00 TL. 

ADANA ili için;  : 120.000,00 TL. 

3 - Ġhalenin 

a) Yapılacağı Yer : A.O.Ç. Müdürlüğü Ġdare Binası 

b) Tarihi ve Saati : 19/01/2018 - 15:00 

c) Teklif Mektuplarının en son teslim  

    tarihi, saati, teslim yeri : 19/01/2018 - 15:00 A.O.Ç. Ticaret Müdürlüğü  

A.O.Ç. Müdürlüğü ihaleyi yapıp yapmamakta ve A.O.Ç. Müdürlüğü menfaatleri 

gözetilerek en uygun bedeli tespitte serbesttir. 144/1-1 

—— • —— 

ĠPTAL ĠLANI 

TCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğünden: 

Ġhale Kayıt No : 2017/661523 

1 - Ġdarenin: 

a) Adresi : TCDD TAġIMACILIK A.ġ Genel Müdürlüğü GAR/ 

ANKARA 

b) Telefon ve Faks Numarası : 0 312 309 05 15 / 71589 - Faks: 309 13 65 

c) WEB Adresi : siparissubesi@tasimacilik.gov.tr 

2 - Ġhale konusu malın adı ve miktarı: ġirketimizce 2018 yılı içerisinde ihtiyaç duyulacak 

mutad baskı iĢleri (BB, CLP, AfiĢ ve Föy) ile mesh branda baskı iĢleri mal alımı temini  

09/01/2018 günü yerel saatle 10:30’da teklifleri alınacağı ilan edilen, ġirketimizce 2018 

yılı içerisinde ihtiyaç duyulacak mutad baskı iĢleri (BB, CLP, AfiĢ ve Föy) ile mesh branda baskı 

iĢleri mal alımı temini ihalesi Ġdari ġartnamenin 15. maddesine ―Ġhale saatinden önce ihalenin 

iptal edilmesinde idarenin serbestliği‖ Ġstinaden ihale iptal edilmiĢtir.  146/1-1 

—— • —— 

YOLCU VAGONLARININ VE JENERATÖR VAGONLARININ 

TEMĠZLĠĞĠ ĠġĠ ĠHALE EDĠLECEKTĠR 

TCDD Taşımacılık A.Ş. Adana Araç Bakım Servis Müdürlüğünden: 

Ġhale Kayıt No : 2017/702059 

1 - Ġdarenin: 

a) Adresi : KurtuluĢ Mah. Uğur Mumcu Meydanı Tren Garı içi Seyhan/ 

ADANA 

b) Telefon ve Faks Numarası : 0322 453 69 14 - 71523 ve 0322 457 63 22  

c) Elektronik Posta Adresi : 

2 - Ġhale Konusu Hizmetin 

     Adı ve Miktarı : Bölgemize tahsisli yolcu vagonlarının ve jeneratör 

vagonlarının Adana-Mersin-Konya-Ġskenderun-Karaman-

FevzipaĢa Garlarında temizliği iĢi toplam 39 iĢçi ile iĢin 

süresi 01.03.2018 - 31.12.2018 

3 - Yukarıda belirtilen Hizmetin Yerli Ġsteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık Ġhale 

Usulü ile ihaleye çıkarılmıĢ olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında 

belirtilmiĢtir. 



Sayfa : 86 RESMÎ GAZETE 8 Ocak 2018 – Sayı : 30295 

 

4 - Tekliflerin TCDD TaĢımacılık A.ġ. Adana Araç Bakım Servis Müdürlüğü Malzeme 

Bürosuna 24.01.2018 günü saat 10.00’a kadar verilmiĢ veya gelmiĢ olması Ģarttır. 

5 - Ġhale dokümanı TCDD TaĢımacılık A.ġ. Adana Araç Bakım Servis Müdürlüğü 

Malzeme Bürosunda görülebilir. Ġhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları 

zorunlu olup Türkiye Vakıfbank Adana Merkez ġubesi TR10 0001 5001 5800 7305 3990 77 IBAN 

nolu hesaba yatırılarak KDV Dahil 250-TL bedelle temin edilebilir. 

6 - Teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat verilecektir.  

7 - Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı Yasalara 

tabi değildir. 11/1-1 

—— •• —— 

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR 

Etimesgut Belediye Başkanlığı Plan ve Proje Müdürlüğünden: 

Belediye Meclisimizin 06/10/2017 tarih ve 587 sayılı kararı ile tadilen uygun görülen, 

Ankara BüyükĢehir Belediye Meclisi'nin 13/12/2017 tarih ve 2407 sayılı kararı ile tadilen onanan 

―Etimesgut Ġlçesi, Ayyıldız Mahallesi imarın 45985 ada 1 ve 2 sayılı parsellere iliĢkin 1/1000 

ölçekli Uygulama Ġmar Planı DeğiĢikliği" 08/01/2018 günü Müdürlüğümüz ilan panosuna 

asılmıĢtır. 

Ġlgililere ilanen duyurulur. 124/1-1 

—— • —— 

Beykent Üniversitesi Rektörlüğünden: 

Üniversitemize 2547 Sayılı Yüksek Öğretim Kanunu ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme 

ve Atanma Yönetmelik hükümlerinde aranan koĢulları yerine getirmiĢ olmak kaydı ile aylık ve 

özlük hakları yönünden 4857 sayılı ĠĢ Kanunu hükümlerine tabi olarak Hukuk Fakültesi ve 

Meslek Yüksekokulu bünyesine çeĢitli alanlarda; 3 Öğretim Üyesi alınacaktır. Ġlana konu olan 

kadrolar tam zamanlıdır.  

Yardımcı Doçent kadrosuna baĢvuracakların, baĢvuruda bulunduğu fakülte ve bölümü 

belirten bir dilekçenin ekinde, YÖK formatlı özgeçmiĢ, öğrenim durumunu gösteren belgeler 

(onaylı suret ve yurt dıĢından alınan diplomalar için denklik belgesi) ile bilimsel yayın ve 

çalıĢmalarını kapsayan dosyasını (4 takım) halinde vermeleri gerekmektedir.  

BaĢvurular bu ilanın Resmi Gazete’de yayım tarihinden itibaren 15 gün içinde T.C. 

Beykent Üniversitesi Personel Daire BaĢkanlığına Ģahsen veya posta aracılığı ile yapılabilir. 

Postadaki gecikmeler ve eksik belge ile yapılan baĢvurular dikkate alınmaz. Ġnternet üzerinden 

baĢvurular kabul edilmez. BaĢvuru için gerekli belgeler ve diğer tamamlayıcı bilgiler ilgili 

birimlerden öğrenilecektir. 

Duyurulur. 

 

Fakülte / 

Yüksekokul Bölüm/Program 

Öğretim 

Üyesi Alan Ek Açıklamalar 

Meslek 

Yüksekokulu 

Tıbbi Görüntüleme 

Teknikleri 
1 

Kulak, Burun, 

Boğaz  
Yardımcı Doçent 

Eczane Hizmetleri 1 Organik Kimya Yardımcı Doçent 

Hukuk Fakültesi 
Kamu Hukuku 

Anabilim Dalı 
1 Kamu Hukuku Yardımcı Doçent 

 199/1-1 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

KARS KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

  36.05.282 

Toplantı Tarihi ve No : 20.12.2017-137 TOPLANTI YERĠ 

Karar Tarihi ve No : 20.12.2017-1926 KARS 

Kars Ġli, SarıkamıĢ Ġlçesi, Köroğlu Köyünde yer alan ve herhangi bir sit alanı içerisinde 

kalmayan, kamu orta malına ait, 137 ada, 155, 163, 164 ve 178 parsellerde kayıtlı taĢınmazların I. 

Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak tescil edilmesine iliĢkin; Kars Kültür Varlıklarını Koruma 

Bölge Kurulunun 15.11.2017 tarih ve 1895 sayılı kararı, Kars Valiliği, Ġl Kültür ve Turizm 

Müdürlüğü’nün 12.09.2017 tarih ve 2117 sayılı yazı ve ekleri, Kars Kültür Varlıklarını Koruma 

Bölge Kurulu Müdürlüğü uzmanının 23.11.2017 tarih ve 2060 sayılı raporu okundu. Konu ile 

ilgili bilgi ve belgeler incelendi. 

Kars Ġli, SarıkamıĢ Ġlçesi, Köroğlu Köyünde yer alan ve herhangi bir sit alanı içerisinde 

kalmayan, kamu orta malına ait, 137 ada, 155, 163, 164 ve 178 parsellerde kayıtlı taĢınmazların I. 

Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak tescil edilmesine iliĢkin; söz konusu taĢınmazın 2863 sayılı 

Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu kapsamında ―Korunması Gerekli TaĢınmaz Kültür 

Varlığı‖ özelliği göstermesi nedeniyle, 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma 

Kanunu’nun Tespit ve Tescil ile ilgili 7. Maddesi ve Korunması Gerekli TaĢınmaz Kültür 

Varlıklarının ve Sitlerin Tespit ve Tescili Hakkında Yönetmeliğin 7. Maddesi uyarınca I. Derece 

Arkeolojik Sit Alanı olarak tescil edilmesine, sınırları belirlenen I. Derece Arkeolojik Sit 

Alanında herhangi bir fiziki ve inĢai müdahale (Yeni yapılanma, Tevhit, Ġfraz vb.) öncesinde 

Kurulumuzdan izin alınmasına; 

Karar verildi. 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

KARS KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

  36.00.01 

Toplantı Tarihi ve No : 21.12.2017-138 TOPLANTI YERĠ 

Karar Tarihi ve No : 21.12.2017-1946 KARS 

Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü uzmanlarının tespit ve irdeleme sonucu 

08.08.2017 tarih ve E.161535 sayılı yazı ile Kurulumuza ilettikleri rapor ve eklerinin 

değerlendirilmesi sonucu Kurulumuzun almıĢ olduğu 29.09.2017 tarih ve 1852 sayılı kararında 

Kentsel Sit Alanı’nın sınırları yeniden belirlenmiĢ olup yeniden belirlenen Kentsel Sit alanı 

sınırlarının GeçiĢ Dönemi Koruma Esasları ve Kullanma ġartlarının belirlenmesine iliĢkin; 

Erzurum Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 09.11.2002 tarih ve 1307 sayılı 

kararı, Kars Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 24.05.2017 tarih ve 1680 sayılı kararı, 

25.08.2017 tarih ve 1808 sayılı kararı, 29.09.2017 tarih ve 1852 sayılı  kararı, 19.10.2017 tarih ve 

1883 sayılı kararı, 16.11.2017 tarih ve 1919 sayılı kararı, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel 

Müdürlüğü’nün 08.08.2017 tarih ve E.161535 sayılı yazısı ve ekleri, Kars Kültür Varlıklarını 

Koruma Bölge Kurulu uzmanının 15.12.2017 tarih ve 2236 sayılı sunum raporu okundu. Konu ile 

ilgili bilgi ve belgeler incelendi. 

Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü uzmanlarının tespit ve irdeleme sonucu 

08.08.2017 tarih ve E.161535 sayılı yazı ile Kurulumuza ilettikleri rapor ve eklerinin 

değerlendirilmesi sonucu Kurulumuzun almıĢ olduğu 29.09.2017 tarih ve 1852 sayılı kararında 

Kentsel Sit Alanı’nın sınırları yeniden belirlenmiĢ olup yeniden belirlenen Kentsel Sit alanı 

sınırlarının GeçiĢ Dönemi Koruma Esasları ve Kullanma ġartlarının belirlenmesine iliĢkin; Kars 

Ġli, Merkez Ġlçesi, Kentsel Sit Alanına iliĢkin daha önce Kurulumuzun 24.05.2017 tarih ve 1680 

sayılı kararı ile belirlenen GeçiĢ Dönemi Koruma Esasları ve Kullanım ġartlarının geçerli 

olduğuna; 

Karar verildi. 84/1-1 

————— 

SAMSUN KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

  57.00/1 

Toplantı Tarihi ve No : 21.12.2017-204 TOPLANTI YERĠ 

Karar Tarihi ve No : 21.12.2017-4940 SAMSUN 

Sinop Ġli kıyılarında ve Sinop Limanında sualtı kültür varlıklarının belgelenmesi, dalıĢ 

yasağı getirilen alanlar ile I. derece arkeolojik sit alanının irdelenmesine yönelik Kültür Varlıkları 

ve Müzeler Genel Müdürlüğünün izniyle Müze Müdürlüğü baĢkanlığında yapılan sualtı 

araĢtırmalarına ait rapor ve belgelerin gönderildiği Sinop Valiliği Ġl Kültür ve Turizm 

Müdürlüğü’nün 04.10.2017 gün ve 3108 sayılı yazısı, aynı raporların iletildiği ve sit önerilerinin 

kurulda değerlendirilmesine iliĢkin Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü’nün 

13.10.2017 gün ve 212138 sayılı yazısı, Sinop Valiliği Ġl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Müze 

Müdürlüğü’nün 04.12.2017 gün ve 1787 sayılı yazısı, Samsun Kültür ve Tabiat Varlıklarını 

Koruma Bölge Kurulu’nun 12.11.2006 gün ve 958 sayılı, 14.02.2007 gün ve 1074 sayılı kararları, 

konuya ait Samsun Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü uzmanının 15.12.2017 

gün ve 529 sayılı dosya inceleme raporu okundu, ekleri ve ilgili dosyası incelendi, yapılan 

görüĢmeler sonunda; 
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Sinop Ġli kıyılarında ve Sinop Limanında sualtı kültür varlıklarının belgelenmesi, dalıĢ 

yasağı getirilen alanlar ile I. derece arkeolojik sit alanının irdelenmesine yönelik Kültür Varlıkları 

ve Müzeler Genel Müdürlüğünün izniyle Müze Müdürlüğü baĢkanlığında yapılan sualtı 

araĢtırmaları sonucunda;, Selçuklu döneminde tersanecilik faaliyetlerinin yapıldığı, 1853 

Osmanlı-Rus Deniz SavaĢının cereyan ettiği, antik liman sahası olan ve tarihsel açıdan önem arz 

eden Sinop Ġç Liman Bölgesi’nin ve yine Rıza Nur Kütüphanesi önündeki sualtında, kıyıya 

paralel olarak yaklaĢık 300 m. devam eden rıhtım ve/veya sualtı tahkimatının bulunduğu bölgenin 

I. derece arkeolojik sit statüsünün bulunduğu, diğer kesimlerde herhangi bir anomaliye 

rastlanmadığı, tespit edilen yasak dalıĢ bölgeleri ve batıklarla ilgili değerlendirmenin ise Kültür 

Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğünce yapılabileceği anlaĢıldığından, Samsun Kültür ve 

Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 12.11.2006 gün ve 958 sayılı kararı ile belirlenen I. 

derece arkeolojik sit alanı sınırlarının iptal edilmesine; Sinop Ġç Liman Bölgesinde ve Rıza Nur 

Kütüphanesi önünde yer alan, Sinop ili kıyılarındaki konumları ekli 1/10.000 ölçekli haritada 

gösterilen ve sit sınırları ile koordinatları yine ekli 1/10.000 ölçekli haritada belirtilen iki adet 

alanın 2863 sayılı yasanın 6. maddesi kapsamında I. derece arkeolojik sit alanı olarak tescil 

edilmesine, bu sit alanlarında ekte belirtilen koruma Ģartları ve kullanma esaslarının geçerli 

olduğuna karar verildi. 

 

SĠNOP ĠÇ LĠMAN BÖLGESĠ VE RIZA NUR KÜTÜPHANESĠ ÖNÜNDEKĠ 

I. DERECE ARKEOLOJĠK SĠT ALANLARI 

KORUMA ġARTLARI VE KULLANMA ESASLARI 

1 - Sinop Ġç Limanı ve Rıza Nur Kütüphanesi önündeki I. derece arkeolojik sit 

alanlarında, kıyı kesimi dahil su ürünleri üretim ve yetiĢtirme tesisleri yapılamaz. 

2 - Denizin dibini tahrip edebilecek trol, algarna, kum alma, salyangoz ve midye avcılığı 

vb. gibi herhangi bir uygulama yapılamaz. 

3 - Koruma Bölge Kurulu izni olmadan inĢaat tesisat, kazı, sondaj vb. herhangi bir inĢai 

ve fiziki müdahalede bulunulamaz. 

4 - I. derece arkeolojik sit alanlarının kıyı kesimlerinde, Kıyı Kanununun Uygulanmasına 

Dair Yönetmelik’in 13.c maddesinde belirtilen hizmet noktalarında wc, duĢ, soyunma kabini, 

mobil satıĢ üniteleri ile gölgelik, ahĢap iskele, yönetmelikte belirtilen koĢulları aĢmamak kaydıyla 

ve Koruma Bölge Kurulu izniyle yapılabilir. 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

SAMSUN KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

  57.00/734 

Toplantı Tarihi ve No : 21.12.2017-204 TOPLANTI YERĠ 

Karar Tarihi ve No : 21.12.2017-4930 SAMSUN 

Sinop Ġli, Merkez, Meydankapı Mahallesi, Samsun Kültür Varlıklarını Koruma Bölge 

Kurulu’nun 14.10.2016 gün ve 3828 sayılı kararı ile tescilli kentsel ve III. derece arkeolojik sit 

alanı içinde kalan ve tescilli yapının bitiĢik parselinde bulunan, özel mülkiyete ait 120 ada, 25 

parselde inĢaat talebi üzerine Müze Müdürlüğünce yapılan sondaj kazılarında ortaya çıkan antik 

duvar (rıhtım) kalıntılarının tescil edilmesine ve yapılaĢma talebinin değerlendirilmesine dair 

rapor ve belgelerin gönderildiği Sinop Valiliği il Kültür ve Turizm Müdürlüğü’nün 14.11.2017 

gün ve 3595 sayılı yazısı, Trabzon Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu’nun 22.08.1992 

gün ve 1418 sayılı kararı, Samsun Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 14.10.2016 gün 

ve 3828 sayılı kararı, Sinop Çevre ve ġehircilik Ġl Müdürlüğü’nün 06.12.2017 gün ve 3818 sayılı 

yazısı, Sinop Belediyesi’nin 12.12.2017 gün ve 4518 sayılı yazısı, konuya ait Samsun Kültür 

Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü uzmanının 13.12.2017 gün ve 528 sayılı dosya 

inceleme raporu okundu, ekleri ve ilgili dosyası incelendi, yapılan görüĢmeler sonunda; 

Sinop Ġli, Merkez, Meydankapı Mahallesi, Samsun Kültür Varlıklarını Koruma Bölge 

Kurulu’nun 14.10.2016 gün ve 3828 sayılı kararı ile tescilli kentsel ve III. derece arkeolojik sit 

alanı içinde kalan ve tescilli yapının bitiĢik parselinde bulunan, özel mülkiyete ait 120 ada, 25 

parselde inĢaat talebi üzerine Müze Müdürlüğünce yapılan sondaj kazılarında ortaya çıkan ve ekli 

vaziyet planında konumları iĢaretlenip koordinatları verilen, Hellenistik ve Geç Roma dönemi 

rıhtım yapısına ait antik duvar kalıntılarının 2863 sayılı yasanın 6. maddesi kapsamında 

korunması gerekli taĢınmaz kültür varlığı olarak, bu kalıntıların taĢınmazın geneline yayılmıĢ 

olarak bulunduğu 120 ada, 25 parselin de I. derece arkeolojik sit alanı olarak tescil edilmesine; 

ekteki tescil fiĢinin uygun olduğuna; I. derece arkeolojik sit alanına iliĢkin sayısal sit haritası ve 

sit fiĢinin hazırlanarak kurulumuza sunulmasına; 

I. derece arkeolojik sit alanı olarak tescil edilen 120 ada, 25 parselde herhangi bir 

yapılaĢmaya gidilemeyeceğine, tescilli kalıntıların teĢhir-tanzimine yönelik projenin hazırlanarak 

sunulması halinde kurulda değerlendirilebileceğine; 120 ada, 25 parselin tapu kaydına ―korunması 

gerekli taĢınmaz kültür varlığı‖ ve ―. I. derece arkeolojik sit alanı‖ olduğuna dair kayıt 

konulmasına, parselde kazı çalıĢması nedeniyle oluĢan riskli duruma karĢı gerekli güvenlik 

önlemlerinin Müze Müdürlüğü denetiminde belediyesince alınmasına karar verildi. 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

SAMSUN KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

  57.00/803 

Toplantı Tarihi ve No : 21.12.2017-204 TOPLANTI YERĠ 

Karar Tarihi ve No : 21.12.2017-4945 SAMSUN 

Sinop Ġli, Merkez, Gelincik Mahallesi, kentsel ve arkeolojik sit alanları dıĢında kalan, özel 

mülkiyete ait 237 ada, 18 parselde yapılaĢma talebi üzerine, Müze Müdürlüğü denetiminde 

yapılan temel hafriyatında üç adet basit mezar çıktığına ve yapılaĢma talebinin 

değerlendirilmesine ve bu parsel çevresinde geçmiĢte ortaya çıkan mezarlar ıĢığında bölgenin 

antik nekropol alanı olduğundan III. derece arkeolojik sit alanı olarak tescil edilmesine dair rapor 

ve belgelerin gönderildiği Sinop Valiliği Ġl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’nün 06.12.2017 gün ve 

3863 sayılı yazısı, kurum görüĢlerinin iletildiği Maden ĠĢleri Genel Müdürlüğü’nün 11.12.2017 

gün ve 446051 sayılı, Karayolları 7. Bölge Müdürlüğü’nün 11.12.2017 gün ve 416938 sayılı, 

Sinop Belediyesi’nin 11.12.2017 gün ve 4493 sayılı, Sinop Çevre ve ġehircilik Ġl Müdürlüğü’nün 

12.12.2017 gün ve 3897 sayılı, DSĠ 7. Bölge Müdürlüğü’nün 14.12.2017 gün ve 870628 sayılı 

yazları, konuya ait Samsun Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü uzmanının 

19.12.2017 gün ve 537 sayılı dosya inceleme raporu okundu, ekleri ve ilgili dosyası incelendi, 

yapılan görüĢmeler sonunda; 

Sinop Ġli, Merkez, Gelincik Mahallesi, kentsel ve arkeolojik sit alanları dıĢında kalan, özel 

mülkiyete ait 237 ada, 18 parselde yapılaĢma talebi üzerine, Müze Müdürlüğü denetiminde 

yapılan temel hafriyatında üç adet basit/kiremit mezarın ortaya çıktığı, bu parsel çevresinde 

geçmiĢte ortaya çıkan mezarlar ıĢığında bölgenin antik nekropol alanı olduğu anlaĢıldığından ekli 

1/5000 ölçekli kadastral haritada sınırları iĢaretlenen ve ekli listede koordinatları verilen alanın 

2863 sayılı yasanın 6. maddesi kapsamında III. derece arkeolojik sit alanı olarak tescil edilmesine, 

ekteki tescil fiĢinin uygun olduğuna, sit alanı içinde kalan ekli listede belirtilen parsellerin tapu 

kaydına ―III. derece arkeolojik sit alanı‖ olduğuna dair kayıt konulmasına,  

III. derece Arkeolojik Sit Alanında koruma amaçlı imar planı yapılıncaya kadar, Koruma - 

Kullanma ġartları olarak, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu’nun 5.11.1999 

gün ve 658 sayılı ilke kararındaki III. derece arkeolojik sit alanlarına iliĢkin hükümlerin geçerli 

olduğuna; 

Bu sit alanı içinde kalan 237 ada, 18 parselde yapılaĢma talebi üzerine, Müze Müdürlüğü 

denetiminde yapılan temel hafriyatında ortaya çıkan üç adet basit/kiremit mezarın belgeleri alınıp 

Müze Müdürlüğünce kaldırıldığı ve alanda herhangi bir taĢınmaz kültür varlığı parçasına 

rastlanmadığı anlaĢıldığından, anılan parselde mevcut imar planına göre yapılaĢmaya 

gidilebileceğine, temel hafriyatının Müze denetiminde yapılmasına, herhangi bir buluntuya 

rastlandığı takdirde çalıĢmaların durdurularak konunun kurula iletilmesine karar verildi. 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

ĠZMĠR II NUMARALI KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

  45.05/147 

Toplantı Tarihi ve No : 24.11.2017-375 TOPLANTI YERĠ 

Karar Tarihi ve No : 24.11.2017-9071 ĠZMĠR 

Manisa Ġli, Ahmetli Ġlçesi, Dereköy Mahallesi sınırlarında kalan alanda tescil 

çalıĢmalarının tamamlanmasının istendiği Ġzmir 2 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge 

Kurulu’nun 09.06.2017 tarihli ve 8337 sayılı kararı, Manisa Valiliği Ġl Kültür ve Turizm 

Müdürlüğünün 09.06.2017 tarihli ve 2597 sayılı yazısı ve ekleri. Ġzmir 2 Numaralı Kültür 

Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğünün 21.07.2017 tarihli ve 2636 sayılı yazısı ve eki 

kurum görüĢü haritası; 5177 sayılı kanun ile değiĢik 2863 sayılı Kanunun 7. Maddesi gereği 

iletilen kurum görüĢleri, Manisa Valiliği Ġl Kültür ve Turizm Müdürlüğünün 06.09.2017 tarihli ve 

3821 sayılı yazısı ve ekleri. Kurul Müdürlüğü uzmanlarınca hazırlanan ve Müdürlük evrak 

kaydında 23.11.2017 tarihli ve 1523 sayı ile kayıtlı ile kayıtlı rapor okundu, ekleri ve iĢlem 

dosyası incelendi, yapılan görüĢmeler sonunda; 

Manisa Ġli, Ahmetli Ġlçesi, Dereköy Mahallesi sınırlarında kalan alanın, kararımız eki 

1/2000 ölçekli kadastral pafta üzerinde iĢaretlendiği Ģekli ile 1. (Birinci) Derece Arkeolojik Sit 

olarak tescil edilmesine, Müze Müdürlüğünce hazırlanan ekli sit fiĢinin uygun olduğuna karar 

verildi. 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

ĠZMĠR II NUMARALI KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

  35.09/860 

Toplantı Tarihi ve No : 05.04.2017-329 TOPLANTI YERĠ 

Karar Tarihi ve No : 05.04.2017-7984 ĠZMĠR 

Ġzmir ili, KemalpaĢa ilçesi, Ulucak mahallesi, Ġncepınar Mevkiinde bulunan, Kurul 

Müdürlüğü uzmanlarınca tespit edilerek 2863 sayılı kanunun 7. Maddesi kapsamında 3.(üçüncü) 

Derece Arkeolojik Sit olarak tescili önerilen alana iliĢkin olarak 5177 sayılı kanun ile değiĢik 

2863 sayılı kanunun 7. Maddesi doğrultusunda Kurul Müdürlüğünün 14.11.2016 tarihli ve 3844 

sayılı yazısı ile istenilen kurum görüĢlerinin iletildiği; Ġzmir Valiliği Ġl Gıda Tarım ve Hayvancılık 

Müdürlüğü’nün 24.11.2016 tarihli ve 41690 sayılı yazısı, Ġzmir Valiliği Çevre ve ġehircilik Ġl 

Müdürlüğü’nün 25.11.2016 tarihli ve 71160347-250-E.46106 sayılı yazısı,  Kültür ve Turizm 

Bakanlığı Yatırım ve ĠĢletmeler Genel Müdürlüğü’nün 30.11.2016 tarihli ve 213333 sayılı yazısı,  

KemalpaĢa Kaymakamlığı Ġlçe Halk Kütüphanesi Memurluğunun 29.11.2016 tarihli ve 104 sayılı 

yazısı,  KemalpaĢa Belediye BaĢkanlığı Plan ve Proje Müdürlüğü’nün 12.12.2016 tarihli ve 10945 

sayılı yazısı ve ekleri,  Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ĠĢleri Genel Müdürlüğü’nün 

10.01.2017 tarihli ve E.401101 sayılı yazısı, Ġzmir BüyükĢehir Belediye BaĢkanlığı Etüd ve 

Projeler Dairesi BaĢkanlığı’nın 23.01.2017 tarihli ve E.16635 sayılı yazısı ve ekleri, Ġzmir 2 

Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 08.03.2017 tarihli ve 7842 sayılı kararı 

ile konuya iliĢkin olarak Kurul Müdürlüğü uzmanlarınca hazırlanan 04.04.2017 tarih ve 467 sayı 

ile Müdürlük evrak kaydına giren rapor okundu, yazı ekleri ve iĢlem dosyası incelendi. 

Kurulumuz üyelerince mahallinde inceleme yapıldı. Yapılan görüĢmeler sonucunda; 

Ġzmir ili, KemalpaĢa ilçesi, Ulucak mahallesi, Ġncepınar Mevkiinde Kurul Müdürlüğü 

uzmanlarınca yapılan tespit çalıĢmaları sonucunda 2863 sayılı yasanın 6. Maddesi kapsamında 3. 

(üçüncü) derece arkeolojik sit önerisi getirilen alanın 2863 sayılı yasa kapsamında 3. (üçüncü) 

derece arkeolojik sit olarak tescilinin uygun olmadığına, ancak söz konusu alan içerisinde yer alan 

duvar kalıntısının korunması gerekli taĢınmaz kültür varlığı olarak tesciline, kararımız eki 1/1000 

ölçekli kadastral durum haritasında gösterildiği Ģekilde korunma alanının belirlenmesine, 

kararımız eki tescil fiĢinin uygun olduğuna, 

Korunması gerekli taĢınmaz kültür varlığı olarak tescil edilen ve korunma alanı belirlenen 

duvar kalıntısının korunma alanı sınırının Uygulama Ġmar Planı üzerine iĢlenmesine ve bu alanda 

Koruma Bölge Kurulu izni olmadan herhangi bir uygulamada bulunulmamasına,  

Söz konusu korunma alanı haricindeki alanda ise plan doğrultusunda yapılacak 

uygulamalarda herhangi bir inĢai ve fiziki müdahale yapılması durumunda alanda herhangi bir 

korunması gerekli taĢınmaz kültür varlığına rastlanılması halinde 2863 sayılı yasanın 4. Maddesi 

gereği uygulamanın derhal durdurularak en büyük mülki idare amirliğine ve Müze Müdürlüğüne 

haber verilmesine, karar verildi. 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

ĠZMĠR II NUMARALI KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

  35.06/1787 

Toplantı Tarihi ve No : 08.11.2017-370 TOPLANTI YERĠ 

Karar Tarihi ve No : 08.11.2017-8978 ĠZMĠR 

Ġzmir ili, Foça ilçesi, Yenifoça Mustafa Kemal Atatürk Mahallesi, Fevzi Çakmak 

Mahallesi ve Fatih Mahallesi sınırları içerisinde yapılması planlanan 1/5000 ölçekli Nazım Ġmar 

Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama Ġmar Planı çalıĢmalarına esas olmak üzere Kurum görüĢünün 

iletilmesinin istenildiği Foça Belediye BaĢkanlığı Ġmar ve ġehircilik Müdürlüğü’nün 14.03.2016 

tarih ve 24605066.804.01-914/1353 sayılı yazısı ve ekleri doğrultusunda Kurul Müdürlüğü 

uzmanlarınca yerinde yapılan inceleme çalıĢmaları neticesinde 2863 sayılı Yasa kapsamında 

tespit edilen Korunması Gerekli TaĢınmaz Kültür Varlıkları için 2863 sayılı Kanunun 7.Maddesi 

gereği iletilmiĢ olan kurum görüĢleri ve Kurul Müdürlüğü uzmanlarınca hazırlanan 06.11.2017 

tarihli, 07.11.2017 tarih ve 1385 sayı ile Müdürlük evrak kaydına giren rapor okundu, yazı ekleri 

ve iĢlem dosyası incelendi. Yapılan görüĢmeler sonucunda; 

Ġzmir ili, Foça ilçesi, Yenifoça Mahallesinde yer alan, tapunun 10800 ada 1 parsel 

numaralı taĢınmazların kuzeybatısında ve tapunun 200 parsel numaralı taĢınmaz içerisinde yer 

alan, Foça geleneksel mimarisini yansıtan kule ev niteliğindeki toplam 2 adet yapının 2863 sayılı 

kanun kapsamında korunması gerekli taĢınmaz kültür varlığı olarak tescil edilmelerine, koruma 

gruplarının 2.(ikinci) grup yapı olarak belirlenmesine, kötü durumdaki yapıların tahribatının 

önlenmesi amacıyla gerekli tedbirlerin ilgili idaresince alınmasına, rölöve restorasyon ve 

restitüsyon projelerinin hazırlanarak Koruma Bölge Kurulu’nda değerlendirilmek üzere 

iletilmesine, Korunma alanlarının kararımız eki 1/1000 ölçekli pafta üzerinde gösterildiği Ģekli 

olarak belirlenmesine, 

10800 ada 1 parsel numaralı taĢınmazın kuzeybatısında ve tapunun 200 parsel numaralı 

taĢınmazında yer alan yapı ile bunların korunma alanlarının yürürlükte bulunan plan paftaları 

üzerine iĢlenmesine ve Kurulumuzca tescili uygun görülen yapılardan, kamuya terk edilen alanda 

(yolda) kalanının ise imar planındaki yapı adaları içine alınmasına yönelik hazırlanacak plan 

tadilatının Koruma Bölge Kurulu’nda değerlendirilmek üzere Kurul Müdürlüğüne iletilmesine, 

10690 ada, 1 parsel numaralı taĢınmazda yer alan yapının tesciline iliĢkin durumunun 

Kurulumuz üyelerince yerinde incelenmesinden sonra değerlendirilmesine, karar verildi. 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

KAYSERĠ KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

   

Toplantı Tarihi ve No : 22.11.2017 - 191 TOPLANTI YERĠ 

Karar Tarihi ve No : 22.11.2017 - 2948 KAYSERĠ 

Kayseri Ġli, Melikgazi Ġlçesi, Gesi-Bağpınar Mahallesinde, sit alanı dıĢında, kadastro 

harici alanda bulunan, Bağpınar (Isbıdın) AĢağı Köprü’ nün; 2863 sayılı yasanın 6.maddesi 

kapsamına girmesi ve 03.03.2012 tarih ve 28232 sayılı resmi gazete'de yayımlanarak yürürlüğe 

giren korunması gerekli taĢınmaz kültür varlıklarının ve sitlerin tespit ve tescili hakkında 

yönetmeliğin 4. maddesinin (b) ve (c) maddelerinde belirtilen kıstasları taĢıması nedeniyle 

korunması gerekli taĢınmaz kültür varlığı olarak tescil edilmesine, kararımız eki tescil fiĢinin 

uygun olduğuna, yapı grubunun ―I.grup‖ olarak belirlenmesine, yapıya yönelik kararımız eki 

1/1000 ölçekli kadastral haritada iĢaretli alanın koruma alanı olarak belirlenmesine, bir kısmı 

tescilli köprünün koruma alanı sınırları içerisinde bulunan, 793 ve 789 parsellerin pafta, fen 

klasörü ve tapu kütüğü beyanlar hanesine ―bir kısmı korunma alanıdır‖ Ģerhinin Tapu ve Kadastro 

Müdürlüklerince verilmesi gerektiğine karar verildi. 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

KAYSERĠ KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

   

Toplantı Tarihi ve No : 24.11.2017 - 193 TOPLANTI YERĠ 

Karar Tarihi ve No : 24.11.2017 - 2978 KAYSERĠ 

Yozgat Ġli, Yerköy ilçesi, Karaosmanoğlu Köyünde bulunan, tapunun 213, 317, 464, 473, 

485, 486, 571 parsellerinde kalan, 10.02.2017 tarih 2516 sayılı kararımız ile 1.derece arkeolojik 

sit alanı olarak tescil edilen Karaosmanoğlu Tümülüslerine ( 7 adet) ait kadastral bilgilerinde 

sehven yapılan maddi hatalar nedeniyle; Kurulumuzun 10.02.2017 tarih 2516 sayılı karar eki olan 

1/5000 ölçekli kadastro haritasının iptal edilmesine,  

Aynı karar ile Yerköy Ġlçesi Karaosmanoğlu Köyü,  213, 317, 464, 473, 485, 486, 571 

parsellerin tapu kütüğü beyanlar hanesine konmuĢ olan ―sit alanı‖ Ģerhinin kaldırılmasına, 

Karaosmanoğlu Tümülüslerine (7 adet) ait yeniden hazırlanan 1/1000 ölçekli haritanın ve 

düzeltilen tescil fiĢinin uygun olduğuna, sit alanlarının bastığı, Yozgat Ġli Yerköy Ġlçesi 

Karaosmanoğlu Köyü 346, 351, 352, 651, 658 parseller ile Yozgat Ġli ġefaatli Ġlçesi Kaykılı Köyü 

101 ada, 47 ve 63 parsellerinin pafta, fen klasörü ve tapu kütüğü beyanlar hanesine ilgili tapu ve 

kadastro müdürlüklerince 13.03.2012 tarih ve 28232 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak 

yürürlüğe giren ―Korunması Gerekli TaĢınmaz Kültür Varlıklarının ve Sitlerin Tespit ve Tescili 

Hakkında Yönetmelik‖ gereği ―bir kısmı I. derece arkeolojik sit alanıdır‖ Ģerhinin verilmesine, sit 

alanlarında 2863 sayılı Kanunun 17. Maddesinin geçerli olacağına, söz konusu sit alanlarında 

Yüksek Kurulu’nun 05.11.1999 tarih ve 658 sayılı ilke kararının 1. Maddesinde belirtilen I. 

Derece arkeolojik sitlere iliĢkin Koruma ve Kullanma KoĢullarının geçerli olduğuna, karar verildi. 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

KÜLTÜR VARLIKLARI VE MÜZELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

GAZĠANTEP KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

  27.07.1000.46 

Toplantı Tarihi ve No : 08.12.2017 - 162 TOPLANTI YERĠ 

Karar Tarihi ve No : 08.12.2017 - 2521 GAZĠANTEP 

Gaziantep Ġli, ġahinbey Ġlçesi, Sırasöğüt Mahallesi, Kumluk Mevki N38d.23a pafta, 107 

ada, 117 parselde yer alan III. Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak tescilli Sırasöğüt Tepeüstü 

YerleĢimine ait sit haritasının hazırlanarak Kurulumuza sunulmasına onanmasına yönelik   

Kurulumuzun 27.09.2017 tarih ve 2389 sayılı kararı, Gaziantep BüyükĢehir Belediye 

BaĢkanlığının 01.11.2017 tarih ve 25258 sayılı yazısı, ġahinbey Belediye BaĢkanlığının 

07.11.2017 tarih ve 201700854 sayılı yazısı, Ġl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğünün 

16.11.2017 tarih ve E.2873951 sayılı yazısı okundu, konunun ekleri ve iĢlem dosyası incelendi, 

yapılan görüĢmeler sonucunda; 

Gaziantep Ġli, ġahinbey Ġlçesi, Sırasöğüt Mahallesi sınırları içinde yer alan, Kurulumuzun 

27.09.2017 tarih ve 2389 sayılı karar gereği hazırlanan bilgi ve belgelerin değerlendirilmesi 

sonucunda kararımız eki haritada sınırları belirlenen alanın 2863 Sayılı yasanın 6.Maddesi 

kapsamında aynı yasanın 7. Maddesi gereği III. Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak 

belirlenmesine, Kurul uzmanlarınca hazırlanan sit fiĢi ve haritasının uygun olduğuna (OLUMLU), 

alanda III. Derece Arkeolojik Sitler Koruma ve Kullanma koĢullarının geçerli olduğuna,  geçiĢ 

dönemi yapılanma koĢullarının hazırlanarak Kurulumuza getirilmesine karar verildi. 
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BAŞBAKANLIK BASIMEVİ Perakende Satış Fiyatı  (KDV dahil)  40 Kr 
www.bbasimevi.gov.tr
e-posta : bbasimevi@basbakanlik.gov.tr

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER
— Karayolu Taşıma Yönetmeliği
— Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi Uygulama ve

Araştırma Merkezi Yönetmeliği
— Adnan Menderes Üniversitesi Deve Yetiştiriciliği ve Devecilik Kültürü

Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği
— Afyon Kocatepe Üniversitesi Kadın Çalışmaları Uygulama ve Araştırma

Merkezi Yönetmeliği
— Avrasya Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde

Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
— Bahçeşehir Üniversitesi Siber Güvenlik Uygulama ve Araştırma Merkezi

Yönetmeliği
— Munzur Üniversitesi Deney Hayvanları Uygulama ve Araştırma Merkezi

Yönetmeliği
— Uludağ Üniversitesi Malzeme Bilimleri Uygulama ve Araştırma Merkezi

Yönetmeliği

İLÂN BÖLÜMÜ
a - Yargı İlânları
b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
c - Çeşitli İlânlar
– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin

Günlük Değerleri

D U Y U R U

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünden:

http://www.basbakanlik.gov.tr adresinden 

Yürürlükteki Kanunlar, KHK’ler, Tüzükler, Yönetmelikler ve Tebliğlere

e - Mevzuat,
Günlük Resmî Gazete’ye ise

e - Resmi Gazete ile

abone olmadan ve ücretsiz olarak erişebilirsiniz.


