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TANIMLAMA

Bu başlık kapsamında:
“Karayolu taşımacılığına konu olan her türlü
faaliyetin ilgili mevzuata uygunluğunun
araştırılması ve incelenmesi sürecine karayolu
taşımacılık denetimi, bu sürecin her
kademesindeki iş ve işlemler ise karayolu
taşımacılık denetimi faaliyetleri” dir.



YASAL ALTYAPI

• 4925 Sayılı Karayolu Taşıma Kanunu
• * İlgili Yönetmelikler



Yetki Belgesi Türleri
 A Yetki belgesi: Ticari amaçla otomobille 

yolcu taşımacılığı yapacak gerçek ve tüzel 
kişilere verilir. Taşımanın şekline göre 
aşağıdaki türlere ayrılır. 

 A1 Yetki belgesi: Yurtiçi tarifesiz yolcu 
taşımacılığı yapacaklara,

 A2 Yetki belgesi: Uluslararası tarifesiz 
yolcu taşımacılığı yapacaklara,



 B Yetki belgesi : Otobüsle  uluslararası ve yurtiçi 
yolcu taşımacılığı yapacak gerçek ve tüzel kişilere 
verilir. Taşımanın şekline göre aşağıdaki türlere 
ayrılır. 

 B1 Yetki belgesi: Tarifeli olarak uluslar arası ve 
şehirlerarası ticari yolcu taşımacılığı yapacaklara,

 B2 Yetki belgesi: 
 Tarifesiz olarak uluslar arası ve yurtiçi ticari yolcu 

taşıma yapacaklara 

 B3 Yetki belgesi: Sadece kendi esas iştigal 
konusu ile ilgili  personelini taşımak üzere uluslar 
arası ve yurtiçi yolcu taşımacılığı yapacak ve 
ticari maksatla taşımacılık yapmayacaklara,



 C Yetki belgesi : Uluslar arası ve yurtiçi  
eşya taşımacılığı yapacak gerçek ve tüzel 
kişilere verilir. Taşımanın şekline göre 
aşağıdaki türlere ayrılır. 

 C1 Yetki belgesi: Sadece kendi esas iştigal 
konusu ile ilgili  eşya taşımacılığı  yapacak 
ve ticari maksatla taşımacılık 
yapmayacaklara, 

 C2 Yetki belgesi: Ticari amaçla eşya 
taşımacılığı yapacaklara,

 C3 Yetki belgesi: Ticari amaçla Ev ve büro  
eşyası taşıması yapacaklara 



 D Yetki belgesi: Otobüsle yurtiçi yolcu taşımacılığı 
yapacak gerçek ve tüzel kişilere verilir. Taşımanın 
şekline göre aşağıdaki türlere ayrılır. 

 D1 Yetki belgesi: Tarifeli olarak şehirlerarası ticari 
yolcu taşımacılığı yapacaklara,

 D2 Yetki belgesi: Tarifesiz olarak yurtiçi yolcu 
taşımacılığı yapacaklara,

 D3 Yetki belgesi: Sadece kendi esas iştigal 
konusu ile ilgili personelini yurtiçinde taşımak 
üzere yolcu taşımacılığı yapacak ve ticari 
maksatla taşımacılık yapmayacaklara, 

 D4 Yetki Belgesi:Taşıma mesafesine 
bakılmaksızın il içi ve 100 kilometreye kadar olan 
şehirlerarası tarifeli ve tarifesiz olarak ticari yolcu 
taşımacılığı yapacaklara



 F  Yetki belgesi: Ticari amaçla yolcu 
taşımacılığı alanında acentelik yapacak 
gerçek ve tüzel kişilere verilir. Faaliyetin 
şekline göre aşağıdaki türlere ayrılır. 

 F1 Yetki belgesi: Yurtiçi  yolcu taşımacılığı 
alanında acentelik yapacaklara,

 F2 Yetki belgesi: Uluslararası ve yurtiçi 
yolcu taşımacılığı alanında acentelik 
yapacaklara,



 G Yetki belgesi: Ticari amaçla eşya ve kargo 
taşımacılığı alanında acentelik yapacak gerçek ve 
tüzel kişilere verilir. Taşımanın şekline göre 
aşağıdaki türlere ayrılır. 

 G1 Yetki belgesi: Yurtiçi eşya taşımacılığı 
alanında acentelik yapacaklara,   

 G2 Yetki belgesi: Uluslar arası ve yurtiçi eşya  
taşımacılığı alanında acentelik yapacaklara,

 G3 Yetki belgesi: Yurtiçi kargo taşımacılığı 
alanında acentelik yapacaklara,  

 G4 Yetki belgesi: Uluslararası  ve yurtiçi kargo 
taşımacılığı alanında acentelik yapacaklara,



 H Yetki belgesi: Ticari amaçla eşya taşımacılığı alanında  
komisyonculuk yapacak gerçek ve tüzel kişilere 
verilir.Taşımanın şekline göre aşağıdaki türlere ayrılır. 

 H1 Yetki belgesi: Yurtiçi eşya taşımacılığı alanında 
komisyonculuk yapacaklara,

 H2 Yetki belgesi: Uluslar arası ve yurtiçi eşya 
taşımacılığı alanında komisyonculuk yapacaklara,

 K Yetki belgesi: Yurtiçi eşya taşımacılığı yapacak gerçek 
ve tüzel kişilere verilir. Taşımanın şekline göre aşağıdaki 
türlere ayrılır. 

 K1 Yetki belgesi: Ticari amaçla eşya taşımacılığı 
yapacaklara,

 K2 Yetki belgesi: Sadece kendi esas iştigal konusu ile 
ilgili eşya taşımacılığı  yapacak ve ticari maksatla 
taşımacılık yapmayacaklara, 

 K3 Yetki belgesi: Ev ve büro eşyası taşımacılığı 
yapacaklara,



 L Yetki belgesi : Ticari amaçla lojistik işletmeciliği  
yapacak gerçek ve tüzel kişilere verilir. Taşımanın 
şekline göre aşağıdaki türlere ayrılır.

 L1  Yetki belgesi: Yurtiçi lojistik işletmeciliği  
yapacaklara,

 L2  Yetki belgesi: Uluslararası ve yurtiçi lojistik 
işletmeciliği   yapacaklara,

 M Yetki belgesi: Tarifeli olarak ticari amaçla kargo 
işletmeciliği yapacak gerçek ve tüzel kişilere verilir. 
Taşımanın şekline göre aşağıdaki türlere ayrılır. 

 M1 Yetki belgesi: İliçi  kargo işletmeciliği 
yapacaklara,

 M2 Yetki belgesi:  Yurtiçi kargo işletmeciliği 
yapacaklara,

 M3 Yetki belgesi: Uluslar arası ve yurtiçi  kargo 
işletmeciliği yapacaklara,



 N Yetki belgesi: Ticari amaçla nakliyat ambarı 
işletmeciliği yapacak gerçek ve tüzel kişilere 
verilir. Taşımanın şekline göre aşağıdaki türlere 
ayrılır.

 N1 Yetki belgesi: İliçi  nakliyat ambarı 
işletmeciliği yapacaklara,

 N2 Yetki belgesi: Yurtiçi nakliyat ambarı 
işletmeciliği yapacaklara,

 P Yetki belgesi: Ticari amaçla dağıtım 
işletmeciliği yapacak gerçek ve tüzel kişilere 
verilir. Taşımanın şekline göre aşağıdaki türlere 
ayrılır.

 P1  Yetki belgesi: İliçi dağıtım yapacaklara,
 P2  Yetki belgesi: Yurtiçinde dağıtım yapacaklara,



 R Yetki belgesi: Ticari amaçla taşıma işleri 
organizatörlüğü yapacak tüzel kişilere verilir. 
Taşımanın şekline göre aşağıdaki türlere ayrılır.

 R1 Yetki belgesi: Yurtiçi taşıma işleri 
organizatörlüğü yapacaklara,

 R2 Yetki belgesi: Uluslararası ve yurtiçi  taşıma 
işleri organizatörlüğü yapacaklara,

 T Yetki belgesi : Terminal  işletmeciliği yapacak 
tüzel kişiler ile kamu kurum ve kuruluşlarına 
verilir ve aşağıdaki türlere ayrılır.

 T1 Yetki belgesi : Büyükşehir Belediyesi sınırları 
içinde yolcu terminali işletmeciliği yapacaklara,

 T2 Yetki belgesi: Büyükşehir Belediyesi sınırları 
dışında kalan  yerleşim birimlerindeki yolcu 
terminali işletmeciliği yapacaklara,

 T3 Yetki belgesi : Eşya terminali işletmeciliği 
yapacaklara,



3348 Sayılı Kanun’da Denetim
 Ulaştırma Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri 

Hakkında 3348 Sayılı Kanunun 10 uncu 
maddesinde;
“a) Karayolu taşıma etkinliklerinde
bulunacak taşımacı, acente ve
komisyoncuların yeterlilik şartlarını
düzenlemek, gereken durumlarda yetki
belgesi vermek ve denetlemek,
b) Karayolu taşımacılığında kamu ve özel
sektör tarafından yürütülen faaliyetlerin
kamu yararı ve piyasa ihtiyaçlarına göre
gelişmesini sağlayıcı tedbirleri almak,
gerektiğinde tavan ve taban fiyatlarını tespit
etmek ve uygulamayı denetlemek;”



4925 Sayılı Kanun’da Denetim
 “Madde 70 (1)– Yetki Belgesi sahiplerinin Kanun 

ve bu Yönetmelik kapsamında yer alan faaliyetleri 
Bakanlığın denetimine tabidir. 

 Madde 71 - Bakanlık, valilikler (kolluk
kuvvetleri)Gümrük Müsteşarlığının sınır
kapılarındaki birimleri, terminallerdeki belediye
zabıta birimleri, Kanun ve bu Yönetmeliğin
kendilerine yüklediği görev ve yetkileri doğrudan
yerine getirir ve kullanırlar.



 “Madde 70-(2)Bakanlık yapacağı
denetimleri; kendisinin yanısıra
Kanun 35 inci maddesinin verdiği
yetkiye dayanarak bu Yönetmeliğin
71 inci maddesiyle yetkili kıldığı
diğer kamu kurum ve kuruluşları
eliyle yapar.

Karayolu Taşıma Yönetmeliğinde
Denetim -1



Madde 70-(3)       (Devam)

Denetimle ilgili olarak yetkili kılınan
kuruluşlar Bakanlıkla her zaman
işbirliği içinde olmak ve Bakanlık
talimatlarını yerine getirmek
zorundadırlar.



Karayolu Taşıma Yönetmeliğinde
Denetim -2

Denetimle Görevli ve Yetkili Kuruluşlar

 “Madde 72- (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.



Madde 72- (5)

“Bakanlık, uyarılmasına rağmen
denetim görevini aksatanları ilgili idari
ve adli mercilere bildirir.”



İhlal ve İdari Para Ceza karar Tutanağı
Düzenlenmesi

 Madde 73- (1) Kanunda öngörülen ve bu Yönetmelikte 
belirtilen kusurlarıve/veya ihlalleri işleyenler hakkında, bu 
Yönetmeliğin 72 inci maddesinde 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,
- uyarma gerektiren mevzuat ihlalleri için ihlal tespit 
tutanağı, olmak üzere iki şekilde düzenlenir.

(3)Birden fazla  kusurun bir arada  işlenmesi halinde her 
kusur için  ayrı idari para cezası uygulanır.  
(4)Birden fazla mevzuat ihlalinin bir arada işlenmesi 
halinde her ihlal için ayrı ihlal tespit tutanağı düzenlenir

Karayolu Taşıma Yönetmeliğinde
Denetim -4



(Devam)
 Kanunun 26 ncı maddesinde öngörülen ve bu

Yönetmeliğin 73 üncü maddesinde belirtilen para
cezaları, tahsilat yapmaya yetkili ve bu
Yönetmeliğin 77 nci maddesinde ifade edilen
kurumlarca , tutanağa istinaden makbuz karşılığı
tahsil edilir.

 Tutanakların düzenlenmesine ve yapılacak diğer
işlemlere ait uygulamalar ile ilgili olarak bu
Yönetmelikte yer almayan hususlarda,
27/1/1989 tarihli ve 20062 sayılı Resmi
Gazete’de yayımlanan "Trafik Para Cezalarının
Tahsilinde ve Takibinde Uygulanacak Esas ve
Usuller ile Kullanılacak Belgeler Hakkında
Yönetmelik" hükümleri uygulanır.



Tutanakları Düzenleyenlerin Yükümlülüğü 
 Madde 74- (1) Tutanak düzenleyenlerin tutanaklarla 

ilgili yükümlülükleri;  Tutanak düzenleyenler;

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 bilgiler bulunan 
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, , (devam)

Karayolu Taşıma Yönetmeliğinde
Denetim -5



ç) Tutanakları imza etmekten kaçınanlar için “imza 
etmedi” kaydı koymak

d) Zorunlu hallerde sorumlular için "gıyabında“ yazarak 
kayıt koymak,

e)Tutanakların birer örneğini Bakanlığa göndermek
ile yükümlüdürler.

Madde 79 (1) Kanunda öngörülen idari para cezaları 
Kanunda ve bu yönetmelikle düzenlenen uyarma, 
geçici durdurma ve iptal gibi idari müeyyidilerin 
uygulanmasına engel teşkil etmez.

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

(3)Birden fazla ihlalin bir arada işlenmesi halinde her 
ihlal için ayrı idari müeyyide uygulanır.



DENETİMİN TEMEL İLKELERİ
 Denetimlerin mutlaka kolluk kuvvetlerinin 

desteğinde yapılması
 Yol kenarı denetimlerinin can ve mal 

kaybına sebebiyet vermeyecek şekilde 
yapılması

 Denetimlerin önceden bir duyuru/ bildirim 
yapılması zorunluluğunun bulunmaması

 Ceza ve kusur tutanaklarının usulüne uygun 
ve eksiksiz düzenlenmesi

 Denetimlerin belli bir plan dahilinde 
yapılması

Gerekmektedir.



DENETİM ŞEKİLLERİ
 YOL KENARINDA DENETİM

(Yol Kenarında önceden belirlenen sabit noktalarda
Kolluk kuvvetlerinin desteğinde yapılan denetimler)

 SEYİR HALİNDE DENETİM
(Araçların seyir halinde iken tespiti veya araçlara 
yolcu gibi binmek suretiyle yapılan denetimler)

 MAHALLİNDE DENETİM
(Yetki belgesi sahiplerinin iş adresinde yapılan 
denetimler)

 İHBAR/ŞİKAYET BAŞVURUSU ÜZERİNE 
YAPILAN DENETİM
(Yetki belgesi sahibinin veya bir başkasının 
ihbar/şikayet başvurusu üzerine yapılan denetimler)



DENETİMLERİN GENEL İÇERİĞİ

 Yetki belgesi kontrolü
 Mesleki yeterlilik belgesi kontrolü 
 Araçların teknik yeterliliklerinin 

kontrolü
 Ücret ve zaman tarifelerine uygunluğun 

kontrolü
 Ağırlık ve boyut kontrolü
 İbraz edilen belgelerin doğruluğunun U-

Net sistemi ile kontrolü 



DEVLETİN İLGİLİ BİRİMLERİNCE 
YAPILACAK OLAN DENETİMLER

 Güvenlik birimlerimizce  ülke 
geneline yaygın olarak  yapılacak 
denetimler,

 Gümrük Kapılarında görevli 
personel tarafından yapılacak 
denetimler,

 Terminalde görevli Belediye 
Zabıtası tarafından yapılacak 
denetimler



DENETİMİN AMACI
 Can ve mal güvenliğini 

arttırmak.
 Ülke ekonomisindeki 

kayıpları en aza 
indirmek.

 Kanunlara ve 
Yönetmeliklere uygun 
taşıma yapılmasını 
sağlamak.

 Haksız rekabeti 
engellemek.



CAN VE MAL GÜVENLİĞİ İÇİN;

 “Her şeyin en iyisine layık olan insanımız 
canını ve malını emanet ettiği karayolu 
ulaştırma hizmetlerinin de en iyisine 
layıktır.” Bilinci ile hareket edilmelidir.

 Karayolu taşımacılık sektörü Türkiye’nin 
layık olduğu seviyeye getirilmelidir.

 Yolcu ve yük taşımalarında mağduriyetlere 
engel olabilmek için sektör denetimler 
sürekli olmalıdır.



ÜLKE EKONOMİSİNE KATKI İÇİN;

 Üretilen hizmet ve malların birim fiyatlarında 
önemli bir paya sahip olan karayolu 
taşımacılık sektörü, yapılacak güçlü 
denetimlerle kontrol altına alınmalıdır.

 ülkenin refahının ve yaşam kalitesinin 
yükselmesi için Sektörden kaynaklı kayıt dışı 
ekonominin tümüyle kontrol altına alınması 
sağlanmalıdır.

 Suç ve terör gruplarını besleyen kaçakçılığı 
engellemek için denetimler sıkılaştırılmalıdır.

 Yapılacak etkin denetimlerle kurallara uyan 
taşımacı ve çalışanlar ile yatırımcıların 
devlete güveni gittikçe arttırılmalıdır.



DEVLETE GÜVENİN KORUNMASI VE 
ARTTIRILMASI İÇİN;

 Karayolu taşımacılık sektörü, mevzuata 
aldırmadan yoluna devam etmeye 
çalışanlardan arındırılmalıdır.

 Devlete güvenerek yetki belgesi alan sektör 
mensupları, bu kararlarından dolayı pişman 
edilmemelidir.

 Ülkemiz ekonomisinde önemli bir role sahip 
karayolu taşımacılık sektörü, asla kendi 
haline;  devletin denetimi dışında bırakılamaz 
ve bırakılmamalıdır.



HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİ

 Yetki belgesi almadan, taşıdığı yolcuyu sigorta 
ettirmeden, haddinden fazla yükleme yaparak ve genel 
meslek kurallarına uymadan yapılan her taşımacılık 
faaliyeti engellenmelidir.

 Sektöre girecek nitelikli yatırımcıyı ürküten ve yatırımdan 
vazgeçiren her türlü haksız eylem ve davranışların önüne 
geçilmelidir. 

 Sektör mensupları arasında gerginliklerin doğmasına, 
kavgalara ve zaman zaman ölümlere dahi neden olacak 
ayırımcı/kayırıcı uygulamalara fırsat verilmemelidir.

 Önlenememesi halinde, bir kaos ortamı oluşturan haksız
rekabet unsurlarını ortadan kaldırmak için mutlaka
düzenli, etkin ve sürekli denetimler yapılmalıdır.



YETERSİZ DENETİM

 Denetimlerin yetersiz olduğu bir 
karayolu taşımacılık sektörü
• Ülke ekonomisine,
• Cana ve mala,
• Çevreye zarar verdiği gibi,
• Toplumun refahını ve yaşam 

kalitesini olumsuz etkiler, düşürür.



EKONOMİK ZARARLAR
 Sektörün büyümesi 

ve işleyişi aksar.
 Karayollarının 

bakım onarım 
süreleri kısalır.

 Araçların ekonomik 
ve teknik ömrü 
kısalır.



SOSYAL ZARARLAR
 Denetimsiz sektör daha 

çok trafik kazalarına yol 
açar.

 Trafik kazalarının 
ölçülebilir ekonomik 
boyutu olduğu gibi 
ölçülemeyen sosyal 
zararları da büyüktür.

 Denetimsiz sektörün 
itibar sorunu olur ve bu 
durum hizmetten 
yararlananların 
mağduriyetine yol açar.



ARAÇLARIN TEKNİK MUAYENELERİ
 Muayenesi yapılmamış 

araçlar , taşıma kapasiteleri 
üzerinde yüklenen araçların; 
fren, aks, lastik ve aktarma 
organları gibi araç sistem ve 
aksamları zarar 
görmektedir. 

Bu da sürücünün daha 
çabuk yorulmasına ve aracın 
kontrolünü kaybetmesine 
neden olmaktadır.







YOLCU TAŞIMACILIĞINDA TAŞIMA 
SÖZLEŞMESİ  ÖRNEĞİ



YOLCU BİLETİNDE BULUNMASI 
GEREKEN BİLGİLER

 MADDE 38 – (1) Tarifeli yolcu taşımalarında yolcu bileti düzenlenir. 
 (2) Tarifeli yolcu taşımalarında, her yolcu için ayrı ayrı yolcu bileti 

düzenlenmesi zorunludur. 
 (3) (Değişik:RG-31/12/2010-27802) (1) Yolcu biletinde, yetki 

belgesi sahibi taşımacının adı/unvanı, yetki belgesi numarası, adresi, 
vergi numarası ile yolcunun adı, soyadı, kalkış ve varış yeri, koltuk 
numarası, hareket tarihi ve saati, taşıma ücreti, biletin seri ve 
müteselsil sıra numarası ve düzenleme tarihinin yer alması 
zorunludur. 

 (4)Yetkili acenteler aracılığı ile düzenlenen yolcu biletlerinde ise; 
üçüncü fıkradaki bilgilere ek olarak acentenin adı, unvanı, adresi, 
(Değişik ibare:RG-31/12/2010-27802) (1) yetki belgesi 
numarası ve vergi numarasının yer aldığı bilgilerin/kaşenin 
bulunması/basılması zorunludur. 



YOLCU TAŞIMACILIĞI BİLET ÖRNEĞİ



YOLCU TAŞIMACILIĞINDA TAŞIMA 
FATURASI ÖRNEĞİ



TARİFESİZ VEYA GRUP YOLCU 
TAŞIMALARINDA YOLCU İSİM LİSTESİ 



EŞYA YÜK TAŞIMACILIĞINDA SEVK 
İRSALİYESİ



EŞYA YÜK TAŞIMACILIĞI TAŞIMA 
İRSALİYESİ ÖRNEĞİ



ARZ EDERİM…
YALÇIN DOĞAN

ŞUBE MÜDÜR VEKİLİ 
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