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YÖNETMELİK

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından:
TAŞIMA İŞLERİ ORGANİZATÖRLÜĞÜ YÖNETMELİĞİ

 
BİRİNCİ BÖLÜM

Başlangıç Hükümler�
Amaç
MADDE 1- (1) Bu Yönetmel�ğ�n amacı, karayolu, dem�ryolu, den�zyolu veya havayolu taşımacılığında

ve/veya komb�ne taşımacılık alanında faal�yet gösterecek taşıma �şler� organ�zatörler�n�n h�zmet esasları ve
koşullarının bel�rlenmes� �le bu faal�yetlerde bulunanların, alıcıların, gönderenler�n hak, sorumluluk ve
yükümlülükler�n� bel�rlemek; tüm taşıma türler�n�n etk�n kullanımını, denet�m�n� ve mevcut �mkânların daha yararlı
b�r şek�lde kullanılmasını tem�n etmek; etk�n h�zmet tem�n� �ç�n gerekl� olan düzeyde b�r profesyonel eğ�t�m ve
denet�m s�stem� gel�şt�rmek, taşıma �şler� organ�zatörler�n�n ulusal ve uluslararası mevzuata uygun olarak faal�yet
göstermeler�n� sağlamaktır.

Kapsam
MADDE 2- (1) Bu Yönetmel�k, ulusal ve uluslararası taşımacılık alanında taşıma �şler� organ�zatörü olarak

faal�yet gösteren gerçek ve tüzel k�ş�ler� kapsar.
Dayanak
MADDE 3- (1) Bu Yönetmel�k; 10/7/2003 tar�hl� ve 4925 sayılı Karayolu Taşıma Kanunu, 1 sayılı

Cumhurbaşkanlığı Teşk�latı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnames�n�n 477 nc� ve 497 nc� maddeler� ve 26/9/2011
tar�hl� ve 655 sayılı Ulaştırma ve Altyapı Alanına İl�şk�n Bazı Düzenlemeler Hakkında Kanun Hükmünde
Kararnamen�n 28 �nc� maddes�ne dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar
MADDE 4- (1) Bu Yönetmel�kte geçen;
a) Alıcı: Taşınan yükün tesl�m ed�leceğ� gerçek ve tüzel k�ş�y�,
b) Bakanlık: Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığını,
c) FIATA: Uluslararası Taşıma İşler� Organ�zatörler� Dernekler� Federasyonunu,
ç) Gönderen: Yükü taşımacıya tesl�m eden ve taşıma sened�n� �mzalayan k�ş�y�,
d) İntermodal taşımacılık: Yükler�n aynı taşıma b�r�m� �çer�s�nde karayolu, den�zyolu ve dem�ryolu türler�

arasında art arda �k� veya �k�den fazla taşıma türü kullanılarak yapılan ve taşıma türü değ�ş�mler�nde sadece yükün
�ç�nde bulunduğu taşıma b�r�m�n�n elleçlend�ğ� taşımacılık faal�yet�n�,

e) Komb�ne taşımacılık: Taşımacılığın büyük kısmının dem�ryolu, �ç suyolu veya den�zyoluyla, taşımanın
başlangıç veya son etabının �se mümkün olan en kısa mesafeyle karayoluyla yapıldığı �ntermodal taşımacılığı,

f) Meslek� saygınlık: Taşımacılık faal�yetler�n�n �crası �le �lg�l� kurallara uygun davranmayı ve faal�yet
göstermey�; k�ş�sel olarak �se kaçakçılık, dolandırıcılık, h�lel� �flas, sahtec�l�k, uyuşturucu ve s�lah kaçakçılığı, göçmen
kaçakçılığı ve �nsan t�caret�, hırsızlık, rüşvet suçları ve 12/4/1991 tar�hl� ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu �le
21/3/2007 tar�hl� ve 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu kapsamına g�ren suçlardan dolayı hükümlü veya
26/9/2004 tar�hl� ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddes� çerçeves�nde bell� haklardan yoksun
bırakılmış olmamayı,

g) Meslek� yeterl�l�k belges�: 3/9/2004 tar�hl� ve 25572 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Karayolu
Taşımacılık Faal�yetler� Meslek� Yeterl�l�k Eğ�t�m� Yönetmel�ğ�nce öngörülen ve k�ş�lerde meslek� yeterl�l�ğ�n
bulunduğunu gösteren belgey�,

ğ) Meslek� yeterl�l�k: Taşıma �şler� organ�zatörlüğü ve taşımacılık faal�yetler�n�n �crası �le �lg�l� eğ�t�m, b�lg�,
becer� ve donanıma sah�p olmayı,

h) Şube: Yetk� belges� sah�b�n�n merkez �şyer� adres� dışındak� faal�yet�yle �lg�l� t�caret s�c�l�ne tesc�l ed�lm�ş
ve yetk� belges� ek� şube l�stes�ne eklenm�ş b�r�m�n�,

ı) Şube l�stes�: Yetk� belges� sah�b�n�n, faal�yette bulunmak üzere Bakanlığa b�ld�rd�ğ� şubeler�n� gösteren ve
elektron�k olarak da düzenleneb�len belgey�,

�) Taşıma �şler� organ�zatörü: Bu Yönetmel�k ve �lg�l� d�ğer mevzuatın taşımacılık sıfatı �le faal�yet
gösterenlere get�rd�kler� yükümlülük ve sorumluluklar çerçeves�nde taşımacı kabul ed�lerek, �lg�l� mevzuatlara göre
eşya ve kargo taşımacılığı alanında yetk� belges� almış gerçek ve tüzel k�ş�ler �le uluslararası anlaşmalara uygun olmak
şartıyla, eşya taşımacılığı alanında faal�yet gösteren yabancı plakalı taşıtların �mkan, kab�l�yet ve kapas�teler� �le
gerekt�ğ�nde d�ğer taşıma türler�nden de yararlanarak veya bunları kullanarak komb�ne taşımacılık dah�l kend� nam ve
hesabına eşya ve kargo taşıması yaptırarak taşıma faturası düzenleyen gerçek ve tüzel k�ş�ler�,

j) Taşıma �şler� organ�zatörü (TİO) yetk� belges�: Bu Yönetmel�k kapsamında faal�yette bulunacak gerçek ve
tüzel k�ş�lere çalışma �zn� veren ve Bakanlıkça düzenlenen belgey�,



k) Taşıma sened�/sözleşmes�: Eşya ve kargo taşımalarında gönderen �le yetk� belges� sah�b� arasında akded�len,
taşımada kullanılan taşıt �le taşıtı kullanana a�t b�lg�ler �le �lg�l� d�ğer mevzuat ve bu Yönetmel�kle bel�rlenen b�lg�ler�
�ht�va eden sözleşme belges� veya bu tür b�r sözleşmede bulunması gereken b�lg�ler� �ht�va etmes� hal�nde taşıma
sened� yer�ne geçecek olan taşıma faturası, taşıma �rsal�yes� veya �rsal�yel� taşıma faturasını,

l) Taşımacı: Kend� nam ve hesabına taşımayı b�r ücret karşılığı üstlenen gerçek veya tüzel k�ş�y�,
�fade eder.
(2) Bu Yönetmel�kte yer alan, ancak bu maddede yer almayan ve tanımlanmaya �ht�yaç duyulan d�ğer

�fadeler�n tanımları �ç�n �lg�l� mevzuatta veya taraf olduğumuz uluslararası anlaşmalarda bel�rt�len tanımlar esas alınır.
İKİNCİ BÖLÜM
Temel Hükümler

Yetk� belges� alma zorunluluğu
MADDE 5- (1) Bu Yönetmel�k kapsamına g�ren taşıma �şler� organ�zatörlüğü faal�yet�nde bulunacak gerçek

ve tüzel k�ş�ler�n Bakanlık tarafından ver�lecek TİO yetk� belges�n� almaları zorunludur.
(2) Taşıma �şler� organ�zatörünün, faal�yetler�n� �k�l� ve çok taraflı uluslararası anlaşma ve sözleşmelere, bu

Yönetmel�ğe ve �lg�l� d�ğer mevzuata uygun olarak gerçekleşt�rmes� esastır.
(3) TİO yetk� belges� sah�b�, bu Yönetmel�k kapsamındak� faal�yetler�n�, Bakanlığa b�ld�rd�kler� merkez ve

şubeler�nde yürütmekle yükümlüdür.
H�zmet�n sürekl�l�ğ� ve engellenemeyeceğ�
MADDE 6- (1) Bakanlıktan yetk� belges� almış olan gerçek veya tüzel k�ş�ler, almış oldukları yetk� belges�

kapsamına g�ren h�zmetler�n�, h�zmet�n �fasını �mkânsız kılan yasal mücb�r sebepler dışında yapmaktan kaçınamazlar.
(2) Bu Yönetmel�k kapsamındak� h�zmetler�n yer�ne get�r�lmes�, h�zmet� üstlenenler veya üçüncü şahıslar

tarafından engellenemez.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Yetk� Belges� Ver�lmes�, Yen�lenmes� ve Başvuru Şartları
Yetk� belges� almanın şartları
MADDE 7- (1) Yetk� belges� almak veya yen�lemek �ç�n başvuru sah�pler�n�n aşağıdak� şartları ha�z olması

gerek�r:
a) Gerçek k�ş�ler�n Türk�ye Cumhur�yet� tab��yet�nde olmaları.
b) Tüzel k�ş�ler�n Türk�ye Cumhur�yet� kanunlarına göre kurulmuş ve t�caret s�c�l�ne tesc�l ed�lm�ş olmaları.
c) Gerçek k�ş�lerde sah�p ve/veya varsa tems�l ve �lzama yetk�l� k�ş�/k�ş�ler�n, anon�m ş�rket statüsündek� tüzel

k�ş�l�klerde, yönet�m kurulu başkan ve üyeler�, genel müdür �le tems�l ve �lzama yetk�l� yönet�c�ler�n, d�ğer ş�rket
statüsündek� tüzel k�ş�lerde, tüm ortakların ve bu tüzel k�ş�l�ğ� tems�l ve �lzama yetk�l� yönet�c�ler�n meslek� saygınlığa
sah�p olmaları.

ç) En az 150.000 Türk L�rası sermayeye sah�p olması.
d) Merkez adres�ne sah�p olması.
e) Faal verg� mükellef� olması.
f) Bu Yönetmel�kte bel�rt�len meslek� yeterl�l�k şartlarına sah�p olması.
g) Merkez� adresler�n�n bulunduğu yerdek� t�caret odası veya t�caret ve sanay� odası veya esnaf ve sanatkârlar

odası veya z�raat odasından b�r�ne kayıtlı olmaları.
ğ) Elektron�k tebl�gat s�stem�ne kayıtlı olması.
Yetk� belges� almak veya yen�lemek �ç�n �lave başvuru şartları ve gerekl� belgeler
MADDE 8- (1) Yetk� belges� başvurusu �ç�n gerekl� belgeler:
a) Başvuru d�lekçes�.
b) Başvuru d�lekçes�n� �mzalayan k�ş�ler�n tems�le ve �lzama yetk�l� olduklarına da�r s�c�l tasd�knames�.
c) İlg�l� meslek odası ya da t�caret ve/veya sanay� veya z�raat odalarından b�r�ne kayıtlı olduğunu gösteren

başvuru tar�h�n�n �ç�nde bulunduğu yılda alınmış belge.
ç) T�caret s�c�l� gazetes�/gazeteler� veya esnaf ve sanatkârlar s�c�l gazetes�/gazeteler�.
d) TİO yetk� belges�/yen�leme ücret�n� ödem�ş olması.
e) 7 nc� maddede yer alan ve sah�p olunması zorunlu olan hususlara �l�şk�n d�ğer belgeler.
(2) Aslı veya noterden ıslak mühürlü ve �mzalı olarak Bakanlığa sunulan ve geçerl�l�ğ� bulunan belgeler, talep

ed�lmes� hal�nde, “Aslı görülmüştür” şerh� düşülen örneğ� alınmak suret�yle �ade ed�leb�l�r.
(3) Yetk� belges� sah�pler�n�n, bu Yönetmel�ğe göre merkez� adresler� dışındak� şubeler�nde faal�yette

bulunmak üzere yetk� belges� şube l�stes�ne �lave ed�lecek şubeler �ç�n;
a) Başvuru d�lekçes�n�n,
b) Şubey� tems�l edecek k�ş�n�n/k�ş�ler�n T.C. k�ml�k numarası beyanlarının,
c) Şubeye a�t, t�caret odası veya t�caret ve sanay� veya z�raat odası belges�n�n,
ç) T�caret s�c�l� gazetes�/gazeteler� veya esnaf ve sanatkârlar s�c�l gazetes�/gazeteler�n�n,
d) Şubey� ş�rket adına tems�l ve �lzama yetk�l� olanların yetk�l� olduğuna da�r s�c�l tasd�knames�n�n,
�braz ed�lmes� zorunludur.



Yetk� belgeler�n�n ver�lmes�
MADDE 9- (1) Yetk� belges� almak veya yen�lemek �steyen gerçek ve tüzel k�ş�ler 7 nc� ve 8 �nc� maddelerde

bel�rt�len belgelerle b�rl�kte Bakanlığa müracaat ederler.
(2) Bakanlık, yapılan başvuruya �l�şk�n �ncelemes�n� en geç 30 gün �ç�nde tamamlar. Yapılan �nceleme

sonunda;
a) Başvuru belgeler�n�n mevzuata uygun ve noksansız olması,
b) 7 nc� ve 8 �nc� maddelerde bel�rt�len şartların sağlanmış olması,
hal�nde belge ücret�n�n ödend�ğ� tar�h ver�l�ş tar�h� olarak kabul ed�l�r ve talep ed�len yetk� belges�

düzenlenerek ver�l�r.
(3) Yetk� belgeler� düzenlen�rken, yetk� belges�ne; yetk� belges�n�n ver�l�ş tar�h�, geçerl�l�k süres�n�n b�t�ş

tar�h�, numarası �le yetk� belges� sah�b�n�n t�car� unvanı, varsa kısa unvanı, adres�, t�caret odası/esnaf odası/z�raat odası
s�c�l numarası, bağlı bulunduğu verg� da�res�n�n adı ve verg� k�ml�k numarası/gerçek k�ş�lerde T.C. k�ml�k numarası,
düzenlenen yetk� belges�n�n kapsamına �l�şk�n kısa açıklama ve benzer� b�lg�ler yazılır.

(4) Ad� ortaklıklara yetk� belges� ver�lmez.
(5) Yetk� belges� talep eden gerçek veya tüzel k�ş�ler�n, e-Devlet üzer�nden yapacakları yetk� belges�

müracaatları kabul ed�leb�l�r ve bu Yönetmel�kle bel�rlenen şartları sağladığına da�r talep sah�b�n�n beyanı esas
alınarak bu talepler elektron�k olarak karşılanab�l�r. Ancak, bu fıkraya göre yetk� belges� taleb� karşılanan gerçek veya
tüzel k�ş�ler�n, talep ett�kler� yetk� belges�yle �lg�l� bu Yönetmel�kle bel�rlenm�ş şartları sağladıklarına �l�şk�n gerçeğe
aykırı beyanda bulunduklarının tesp�t� hal�nde, düzenlenm�ş olan yetk� belges�ne �l�şk�n faal�yetler� geç�c� olarak
durdurulur. Yetk� belges� sah�pler�n�n, adlarına düzenlenen yetk� belgeler�ne �l�şk�n gerekl� şartları sağladıklarının
tesp�t�ne müteak�p, faal�yetler�ne yen�den �z�n ver�l�r.

(6) Yetk� belgeler�, satılamaz, devred�lemez ve haczed�lemez.
(7) Başvurunun olumsuz değerlend�r�lmes� hal�nde, Bakanlık bunun gerekçeler�n� başvuru sah�b�ne yazılı

olarak veya elektron�k ortamda b�ld�r�r.
Yetk� belgeler�n�n süres�
MADDE 10- (1) Bu Yönetmel�k kapsamında ver�len ve yen�lenen yetk� belgeler�n�n süres� 5 yıldır.
(2) B�r defaya mahsus olmak üzere �lk defa ver�lecek yetk� belgeler� 1 yıl sürel� olarak da düzenleneb�l�r. B�r

yıl sürel� düzenlenen yetk� belgeler�, belge geçerl�l�k süres� �çer�s�nde müracaat ed�lmes� ve 25 �nc� madden�n b�r�nc�
fıkrasında bel�rlenen ücret farkının ödenmes� kaydıyla kullanılan gün sayısı b�r�nc� fıkrada bel�rt�len süreden düşülerek
yen�den düzenlen�r.

(3) 11 �nc� madden�n b�r�nc� fıkrasında bel�rlenen 90 günlük süre �çer�s�nde yen�lenen TİO yetk� belgeler� �ç�n,
yen�lenm�ş olan yetk� belges�nde kalan süre, yen�lenen yetk� belges�n�n geçerl�l�k süres�ne �lave ed�l�r.

Yetk� belgeler�n�n yen�lenmes�
MADDE 11- (1) Yetk� belges� sah�pler�n�n yetk� belges�n�n geçerl�l�k süres� b�tmeden 90 gün önce Bakanlığa

yazılı olarak müracaat etmeler� ve başvurunun uygun bulunması hal�nde yetk� belgeler� yen�len�r.
(2) Yetk� belgeler� 5 yıllık süre �ç�n yen�len�r. Yen�leme ücret�, o yıla a�t yetk� belges� ücret�n�n %15’ �d�r.
(3) Düzenleme �şlem� tamamlanmış olan belgeler �ç�n ödenm�ş olan ücretler �ade ed�lmez ve ger� ödenmez.

Ancak, b�r yetk� belges� �ptal ed�ld�kten sonra aynı yetk� belges�n� yen�den alanların, �lk yetk� belges�yle �lg�l� �ptal
�şlem�n�n yargı kararıyla �ptal ed�lmes� hal�nde, sonradan alınan yetk� belges� Bakanlıkça resen �ptal ed�l�r ve bu belge
�ç�n ödenm�ş yetk� belges� ücret� �lg�l�s�ne �ade ed�l�r.

(4) Yetk� belges� sah�pler� tarafından yetk� belgeler�n�n yen�lenmes� �ç�n yetk� belges�n�n geçerl�l�k süres�n�n
sona erd�ğ� tar�hten �t�baren 540 takv�m günü �ç�nde Bakanlığa yazılı olarak müracaat ed�lmes� hal�nde; yetk� belges�,
yen�leme ücret�n�n ödend�ğ� tar�h esas alınarak yen�len�r. Yen�leme ücret�n�n, söz konusu 540 günlük süre �ç�nde ve
ödeme tar�h�ndek� geçerl� yen�leme ücret� olarak ödenmes� şarttır. Bu süren�n aşımı hal�nde �lg�l�, yetk� belges�
yen�leme hakkını kaybeder.

(5) B�r yıl sürel� olarak ver�len yetk� belgeler� yen�lenmez.
(6) Bu Yönetmel�ğe göre e-Devlet üzer�nde yapılab�lecek �şlemler, yazılı müracaat olarak kabul ed�l�r.
Yetk� belgeler�n�n değ�şt�r�lmes�
MADDE 12- (1) 8/1/2018 tar�hl� ve 30295 sayılı Karayolu Taşıma Yönetmel�ğ� hükümler� uyarınca yetk�

belges� olan taşımacılar, sah�p oldukları yetk� belges�n� TİO yetk� belges�yle değ�şt�reb�l�rler. Buna göre:
a) Karayolu Taşıma Yönetmel�ğ� hükümler� uyarınca yetk� belges� bulunan taşımacıların sah�p oldukları yetk�

belges�n�, TİO yetk� belges� �le değ�şt�rmek �stemeler� hal�nde; TİO yetk� belges� �ç�n bu Yönetmel�kte öngörülen
şartları sağlamaları ve her �k� yetk� belges�n�n değ�ş�kl�k tar�h�ndek� geçerl� tam ücretler� arasındak� ücret farkını
ödemeler� kaydıyla yetk� belgeler� değ�şt�r�l�r.

b) Karayolu Taşıma Yönetmel�ğ� hükümler� uyarınca yetk� belges� bulunan taşımacıların sah�p oldukları yetk�
belges�n�n ücret�n�n TİO yetk� belges�nden fazla olması hal�nde para �ades� yapılmaz.

c) (a) ve (b) bentler�ne göre yapılan belge değ�ş�kl�kler�nde yen� ver�len yetk� belgeler�n�n geçerl�l�k süres�n�n
b�t�ş tar�h�, öncek� yetk� belges�n�n b�t�ş tar�h� olarak düzenlen�r.

(2) B�r�nc� fıkra kapsamında yetk� belges� değ�ş�kl�ğ�n�n yapılab�lmes� �ç�n;



a) Karayolu Taşıma Yönetmel�ğ� hükümler�ne göre düzenlenen yetk� belges�n�n faal�yet� durdurulmamış veya
�ptal durumuna gelmem�ş olması,

b) Değ�ş�m neden�yle oluşan b�r ücret ödemes� varsa bu ücret ödemes�n�n yetk� belges� yen�leme hakkı
kaybed�lmeden önce ve ödeme b�ld�r�m�n�n oluşturulduğu tar�hten başlamak üzere en geç beş gün �ç�nde yapılmış
olması,

c) Karayolu Taşıma Yönetmel�ğ� hükümler� uyarınca düzenlenen ve değ�şt�r�lmek �sten�len yetk� belges�
üzer�nde bulunan tüm uyarmaların kaldırılması,

ç) B�r�nc� fıkranın (a) bend� kapsamında değ�şt�r�lecek yetk� belgeler� �ç�n, yetk� belges�n�n �lk ver�l�ş
tar�h�nden �t�baren doksan gün geçm�ş olması,

şarttır.
(3) 19/8/2016 tar�hl� ve 29806 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Dem�ryolu İşletmec�l�ğ� Yetk�lend�rme

Yönetmel�ğ�ne göre düzenlenm�ş, geçerl� DD yetk� belges� bulunan taşımacıların sah�p oldukları yetk� belges�n�, TİO
yetk� belges�yle değ�şt�reb�l�rler. Buna göre:

a) DD yetk� belges� sah�pler�ne TİO yetk� belges� ücret� üzer�nden %90 �nd�r�m yapılır.
b) DD yetk� belges�n�n TİO yetk� belges�yle değ�şt�r�lmes� sonucunda düzenlenen TİO yetk� belges� süres� 5

yıldır.
Gerçek k�ş�n�n ölümü hal�nde yetk� belges�n�n durumu
MADDE 13- (1) Bu Yönetmel�ğe göre düzenlenen yetk� belges�n�n sah�b� olan gerçek k�ş�n�n ölümü hal�nde,

yetk� belges�n�n faal�yet� durdurulur. Faal�yet� durdurulan yetk� belges�n�n kanun� m�rasçıları, bu belgen�n
kullanımından kaynaklı oluşab�lecek �dar�/adl� yaptırımlara karşı yükümlüdürler.

(2) B�r�nc� fıkraya göre faal�yet� durdurulan yetk� belges� �le �lg�l� olarak; ölen yetk� belges� sah�b�n�n kanun�
m�rasçılarının, yetk� belges�n�n geçerl�l�k süres�n�n b�t�m tar�h�ne kadar Bakanlığa yazılı olarak başvurmaları şartıyla;
yetk� belges� geçerl�l�k tar�h� �le ölüm tar�h� arasındak� gün sayısının, mevcut yetk� belges� car� ücret�ne düşen kısmı
hak sah�pler�ne �ade ed�lerek yetk� belges� �ptal ed�l�r ve bu çerçevede ücret �ades� yapılan kanun� m�rasçılar yen�den
bu belgeyle �lg�l� olarak, bu Yönetmel�ğe göre herhang� b�r hak �dd�asında bulunamazlar. Ancak, b�r�nc� fıkraya göre
faal�yet� durdurulmuş yetk� belges� kapsamındak� faal�yetlere devam etmek �steyen ve bu fıkraya göre belge ücret�
�ades� yapılmayan meslek� saygınlığa sah�p kanun� m�rasçıların, yetk� belges�n�n yen�leme süres�n�n b�t�m tar�h�ne
kadar Bakanlığa yazılı olarak başvurmaları kaydıyla:

a) Kanun� m�rasçıların yazılı muvafakat vermeler� hal�nde sadece b�r m�rasçı adına yetk� belges� yen�den
düzenlen�r.

b) Adlarına yetk� belges� düzenlenen kanun� m�rasçılar, bu Yönetmel�kte bel�rt�len şartlara, yetk� belges�n�n
düzenlend�ğ� tar�hten �t�baren 2 yıl �çer�s�nde uyum sağlamak zorundadır.

c) Bu şek�lde düzenlenm�ş olan yetk� belges� süres�n�n, bu fıkrada bel�rt�len 2 yıllık süreden önce b�tmes�
hal�nde söz konusu yetk� belges�, meslek� saygınlık şartı har�c�ndek� d�ğer şartlara bakılmaksızın yen�len�r ve 2 yıllık
süreden kalan süre yen�leme �şlem�nden sonra da devam eder.

(3) İk�nc� fıkranın (b) veya (c) bentler�nde bel�rt�len süre �çer�s�nde, bu Yönetmel�kte öngörülen şartların
sağlanmaması hal�nde yetk� belges� �ptal ed�l�r.

Dev�r olarak kabul ed�lmeyecek haller �le bölünme, b�rleşme ve tür değ�ş�kl�ğ�
MADDE 14- (1) Aşağıdak� haller yetk� belges� devr� olarak kabul ed�lmez. Buna göre;
a) Gerçek k�ş�lerde, yetk� belges� sah�b�n�n taleb� üzer�ne; yetk� belges�, babası veya annes� veya eş� veya

çocukları veya kardeşler� arasında bulunan b�r gerçek k�ş� adına düzenleneb�l�r.
b) Gerçek k�ş�lerde, yetk� belges� sah�b�n�n taleb� üzer�ne; gerçek k�ş� adına düzenlenm�ş olan yetk� belges�,

yetk� belges� sah�b� gerçek k�ş�n�n t�caret s�c�l�ne tesc�l ed�lm�ş b�r tüzel k�ş�l�k �ç�nde asgar� % 25 h�sseye sah�p olması
kaydıyla söz konusu tüzel k�ş�l�k adına düzenleneb�l�r.

(2) Tüzel k�ş�l�kler�n, bölünmeler�, b�rleşmeler� ve tür değ�şt�rmeler� hal�nde aşağıdak� kurallar uygulanır:
a) Yetk� belgel� b�r tüzel k�ş�l�ğ�n 13/1/2011 tar�hl� ve 6102 sayılı Türk T�caret Kanununa uygun olarak

bölünmes� hal�nde; tüzel k�ş�l�k adına düzenlenen yetk� belges�, yen� ortaya çıkan tüzel k�ş�l�klerden sadece b�r� adına
düzenleneb�l�r. Bunun �ç�n, bölünme sonucunda ortaya çıkan tüzel k�ş�l�kler�n, yetk� belges�n�n düzenleneceğ� tüzel
k�ş�l�k leh�ne noter onaylı muvafakatname vermeler� şarttır.

b) Yetk� belgel� veya yetk� belges�z b�r tüzel k�ş�l�ğ�n 6102 sayılı Kanuna uygun olarak akt�f ve pas�f�yle b�r
başka yetk� belgel� tüzel k�ş�yle b�rleşmes� hal�nde; bu b�rleşmeye göre b�rleş�len tüzel k�ş�l�k adına yetk� belges�
yen�den düzenlen�r.

c) Yetk� belgel� b�r tüzel k�ş�l�ğ�n 6102 sayılı Kanuna uygun olarak tür değ�şt�rmes� hal�nde; yetk� belges� yen�
ortaya çıkan tüzel k�ş�l�k adına düzenlen�r.

Yetk� belges� �ptal� �le faal�yet durdurma
MADDE 15- (1) Yetk� belges� sah�pler�n�n, gerçek veya tüzel k�ş�l�kler�n�n son bulması veya herhang� b�r

sebeple faal�yetler�n� bırakmak �stemeler� ve adlarına düzenlenen yetk� belgeler�n�n �ptal�n� talep etmeler� hal�nde,
yetk� belgeler� �ptal ed�l�r.



(2) 7 nc� madden�n b�r�nc� fıkrasının (ç), (d) ve (e) bentler�nde yer alan ve sah�p olunması zorunlu olan, faal
verg� mükellef�yet� har�ç, sermaye ve merkez �şyer� şartının veya şartlarından b�r�n�n kaybed�lmes� hal�nde geç�c�
durdurma �şlemler�, geç�c� durdurma �şlem�n�n �lg�l� yetk� belges� sah�b�ne b�ld�r�m tar�h�n� tak�p eden otuzuncu günde
yürürlüğe g�rer. Faal�yet� geç�c� olarak durdurulan yetk� belges� sah�b�ne, kaybed�len şartı/şartları
sağlaması/tamamlaması hal�nde faal�yet�ne yen�den �z�n ver�l�r.

(3) Bakanlık tarafından yetk� belges� ver�ld�kten sonra, yetk� belges� ver�len gerçek veya tüzel k�ş�ler �le bunlar
tarafından Bakanlığa yapılan yetk� belges� alma, yen�leme, değ�ş�kl�k ve benzer� her türlü müracaat ve �şlem sırasında
beyan ed�len b�lg�ler ve ver�len belgeler hakkında, gerekt�ğ�nde �lg�l� kurum ve kuruluşlar nezd�nde �nceleme ve
araştırma yapılır. Yapılan �nceleme ve araştırma sonucunda, beyan ed�len b�lg�ler ve ver�len belgelerden herhang�
b�r�n�n tahr�f ed�lm�ş olduğunun veya sahte olarak ver�lmek suret�yle haksız yetk� belges� alındığının veya
yen�lend�ğ�n�n veya değ�şt�r�ld�ğ�n�n tesp�t ed�lmes� hal�nde, yetk� belges� �ptal ed�l�r. Bu �ptal �şlem�, b�lg� �ç�n
gerekçes�yle b�rl�kte �lg�l� yetk� belges� sah�b�ne, sunulan belgeler arasında tahr�f ed�lm�ş veya sahte belge ver�ld�ğ�n�n
tesp�t ed�lmes� hal�nde �se �lg�l�ler hakkında gerekl� kanun� �şlem�n yapılması �ç�n �lg�l� Cumhur�yet Savcılığına
b�ld�r�l�r.

(4) İptal �şlemler�; b�r�nc� fıkrada bel�rt�len �ptal �şlem� �ptal�n yapıldığı gün; d�ğer �ptaller, �ptal �şlem�n�n �lg�l�
yetk� belges� sah�b�ne b�ld�r�m tar�h�n� tak�p eden otuzuncu günde yürürlüğe g�rer.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Eğ�t�m ve Meslek� Yeterl�l�k, Sorumluluk, Yükümlülük ve Haklar,

Tarafların Sorumluluk ve Yükümlülükler�
Eğ�t�m ve meslek� yeterl�l�k
MADDE 16- (1) Bu Yönetmel�k kapsamında faal�yet gösteren yetk� belges� sah�pler�n�n Karayolu Taşımacılık

Faal�yetler� Meslek� Yeterl�l�k Eğ�t�m� Yönetmel�ğ�nde tanımlanan en az b�r adet ÜDY3 türü meslek� yeterl�l�k
belges�ne sah�p olmaları veya bu n�tel�klere ha�z k�ş�ler� �st�hdam etmeler� zorunludur.

(2) Yetk� belges� sah�b�n�n t�caret s�c�l� �le yetk� belges�ne şube olarak eklenm�ş her b�r şubes� �ç�n Karayolu
Taşımacılık Faal�yetler� Meslek� Yeterl�l�k Eğ�t�m� Yönetmel�ğ�nde tanımlanan en az b�r adet ODY3 türü meslek�
yeterl�l�k belges�ne sah�p olmaları veya bu n�tel�klere ha�z k�ş�ler� �st�hdam etmeler� zorunludur.

(3) Yetk� belges� sah�b�n�n 10’un üzer�ndek� şubeler� �ç�n meslek� yeterl�l�k belges� şartı aranmaz.
Genel sorumluluk ve yükümlülükler
MADDE 17- (1) Taşıma �şler� organ�zatörlüğü faal�yet�nde yer alan tarafların hak, sorumluluk ve

yükümlülükler�, �lg�l� mevzuat doğrultusunda, taraflar arasında akded�len sözleşme hükümler�yle bel�rlen�r.
(2) B�r�nc� fıkrada bel�rt�len sözleşmeye bu Yönetmel�ğe aykırı hüküm konulamaz. TİO yetk� belges� sah�b� ve

onunla akd� �l�şk� kuran taraflar, akd� �l�şk�den doğan ed�mler�n� karşılıklı olarak yer�ne get�rmekle yükümlüdür.
(3) TİO yetk� belges� sah�b� taşımasını üstlend�ğ� eşyayı ve kargoyu taşıma sened� olmadan

taşıyamaz/taşıttıramaz.
(4) TİO yetk� belges� sah�b�, eşyanın ve kargonun tesl�m alındığı andan tesl�m ed�l�nceye kadar, yükün,

tamamen veya kısmen kaybından, zay��nden, hasara uğramasından, çalınmasından, güvenl�ğ�n� sağlamaktan, tesl�m
aldıkları şekl�n� muhafaza etmekten, korunması ve taşınmasından sorumludurlar.

(5) TİO yetk� belges� sah�b�, Karayolu Taşıma Yönetmel�ğ� hükümler�nce düzenlenen C1 �le K2 yetk� belges�
sah�pler�ne taşıma yaptıramazlar.

(6) Ulaşım alt yapısı, �şlet�lmes�, doğal afetler, meteoroloj�k şartlar �le arıza ve kaza hal� dah�l, taşıma
esnasında meydana gelen ve beklenmeyen durumlarla �lg�l� olarak ortaya çıkan ve taşımanın devamına engel olan
sebepler�n, bel�rs�z b�r süre beklemey� mecbur� kılması veya varış noktasına kadar gerekl� zamanın üç katından daha
fazla beklemey� gerekt�rmes� hal�nde, TİO yetk� belges� sah�b� yükü gönder�c� ve/veya alıcı tarafından bel�rt�len yere
ve/veya hareket noktasına ger� get�rmekle yükümlüdür. Bu yükün gönder�c� ve/veya alıcının �steğ� dışında tesl�m
alınan yere get�r�lmes� hal�nde TİO yetk� belges� sah�b� herhang� b�r ödeme veya benzer� talepte bulunamaz.

(7) TİO yetk� belges� düzenlend�ğ� tar�hten �t�baren 6 ay �ç�nde, 16 ncı madden�n b�r�nc� ve �k�nc�
fıkralarındak� meslek� yeterl�l�k �le �lg�l� yükümlülüğü yer�ne get�rmek ve faal�yet� süres�nce muhafaza etmek
zorundadır. Bu madde kapsamında merkez ve/veya şubede �st�hdam ed�len k�ş�/k�ş�ler�n herhang� b�r sebeple
ayrılmaları hal�nde bu eks�kl�ğ� en geç 30 gün �ç�nde ve son 45 gününü bu Yönetmel�k veya Karayolu Taşıma
Yönetmel�ğ�ne göre düzenlenm�ş herhang� b�r yetk� belges� bulunan taşımacılar tarafından �st�hdam ed�lmem�ş
k�ş�/k�ş�ler �le sağlamaları zorunludur.

(8) TİO yetk� belges� sah�b�, k�ş�sel ver�ler�n korunmasıyla �lg�l� mevzuat hükümler�ne uymak zorundadır.
(9) TİO yetk� belges� sah�b�, yük taşımalarının �lg�l� kanunlara, kararnamelere, yönetmel�klere ve d�ğer

mevzuata, Türk�ye’n�n taraf olduğu anlaşma ve sözleşmelere uygun olarak yürütülmes�nden sorumludur.
(10) TİO yetk� belges� sah�pler� Bakanlık tarafından kend�ler�nden �sten�len b�lg� ve belgeler�, �sten�len süre

�çer�s�nde Bakanlığa vermekle yükümlüdür.
(11) Bakanlığa ver�lmes� gereken b�lg� ve belgeler� zamanında vermeyen TİO yetk� belges� sah�pler�nden aynı

mah�yettek� b�lg� ve belgeler �k�nc� kez �sten�l�r. Buna rağmen �sten�len b�lg� ve belgeler�n ver�lmemes� hal�nde, yetk�



belges� sah�pler�n�n yetk� belges� kapsamında �z�n ver�len faal�yetler� geç�c� olarak durdurulur. Yetk� belges�
sah�pler�n�n kend�ler�nden �sten�len b�lg� ve belgeler� Bakanlığa vermeler�n� müteak�p, faal�yetler�ne �z�n ver�l�r.

(12) TİO yetk� belges� sah�pler�, halka açık sermaye ş�rketler�nde ham�l�ne yazılı h�sse dev�rler� har�ç, unvan,
adres, verg� numarası, ortaklık, ortaklık durumunu etk�lemeyen dev�rler har�ç h�sse devr�, bu Yönetmel�kte öngörülen
sermaye şartını kaybedecek şek�lde sermaye azalışları ve yönet�c� değ�ş�kl�kler�n�, değ�ş�kl�ğ�n meydana geld�ğ�
tar�hten �t�baren 90 gün �ç�nde Bakanlığa b�ld�rmek zorundadır.

(13) TİO yetk� belges� sah�pler�, tems�l ve/veya �lzama yetk�l� şahıslara �l�şk�n değ�ş�kl�kler�, değ�ş�kl�ğ�n
meydana geld�ğ� tar�hten �t�baren 60 gün �ç�nde Bakanlığa b�ld�rmekle yükümlüdürler. Bu değ�ş�kl�k b�ld�r�l�nceye
kadar, değ�ş�kl�k önces� Bakanlığa b�ld�r�lm�ş tems�l ve/veya �lzama yetk�l� şahısların talepler�ne göre �ş ve �şlemler
gerçekleşt�r�l�r.

H�zmetten yararlananların hakları
MADDE 18- (1) Bu Yönetmel�k kapsamında TİO yetk� belges� sah�pler�n�n verd�kler� h�zmetlerden

yararlananlar 6102 sayılı Kanun, 11/1/2011 tar�hl� ve 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu, 7/11/2013 tar�hl� ve 6502
sayılı Tüket�c�n�n Korunması Hakkında Kanun �le Ülkem�zce taraf olunan uluslararası sözleşme ve konvans�yonlarda
yer alan haklara sah�pt�r.

S�gorta
MADDE 19- (1) TİO yetk� belges� sah�b�, organ�ze ve taahhüt ett�ğ� taşımadan doğan sorumluluklar �ç�n

“taşıyıcı sorumluluk s�gortası” yaptırmak/yapmak zorundadır.
BEŞİNCİ BÖLÜM

Denet�m, İdar� Para Cezaları, İdar� Para Cezası Karar Tutanağı Düzenlenmes�,
Tutanakları Düzenleyenler�n Yükümlülüğü ve Tutanakların Muhafazası

Denet�m
MADDE 20- (1) TİO yetk� belges� sah�pler�n�n bu Yönetmel�k kapsamında yer alan faal�yetler� Bakanlık

denet�m�ne tab�d�r.
(2) Bakanlık yapacağı denet�mler�, kend� personel�n�n yanı sıra 655 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamen�n 28

�nc� maddes� ve 4925 sayılı Kanunun 27 nc� maddes�ne göre yetk�lend�r�len kurum ve kuruluş personel� aracılığı �le
yapar veya yaptırır.

(3) Denet�m yapmakla görevl�/yetk�l� olanlar tarafından �sten�len belgeler�n ver�lmes� zorunludur.
(4) Kanun ve bu Yönetmel�ğe göre yapılacak denet�mlere �l�şk�n usul ve esaslar Bakanlıkça bel�rlen�r.
(5) Denet�mle �lg�l� d�ğer mevzuat hükümler� saklıdır.
İdar� para cezaları
MADDE 21- (1) Bu Yönetmel�k kapsamında faal�yette bulunacaklara yönel�k yapılacak denet�mlerde, aşağıda

yer alan �hlaller �ç�n, 655 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamen�n 28 �nc� maddes�n�n b�r�nc� fıkrası uyarınca;
a) 5 �nc� madden�n b�r�nc� fıkrasına aykırı hareket edenlere, üçb�n�k�yüzotuz Türk L�rası,
b) 5 �nc� madden�n üçüncü fıkrasına aykırı hareket edenlere b�nyüzyetm�ş Türk L�rası,
c) 6 ncı madden�n b�r�nc� fıkrasına aykırı hareket edenlere b�naltıyüzsek�z Türk L�rası,
ç) 6 ncı madden�n �k�nc� fıkrasına aykırı hareket edenlere dörtb�nsek�zyüzkırküç Türk L�rası,
d) 17 nc� madden�n b�r�nc�, üçüncü, altıncı ve yed�nc� fıkralarına aykırı hareket edenlere her b�r fıkra �ç�n

b�naltıyüzsek�z Türk L�rası,
e) 17 nc� madden�n �k�nc�, on�k�nc� ve onüçüncü fıkralarına aykırı hareket edenlere her b�r fıkra �ç�n

beşyüzseksenbeş Türk L�rası,
f) 17 nc� madden�n dördüncü fıkrasına aykırı hareket edenlere dokuzyüzaltmış�k� Türk L�rası,
g) 17 nc� madden�n beş�nc� fıkrasına aykırı hareket edenlere b�nbeşyüz Türk L�rası,
ğ) 17 nc� madden�n onuncu fıkrasına aykırı hareket edenlere beşb�nsek�zyüzell� Türk L�rası,
h) 19 uncu madden�n b�r�nc� fıkrasına aykırı hareket edenlere beşyüzseksenbeş Türk L�rası,
ı) 20 nc� madden�n üçüncü fıkrasına aykırı hareket edenlere beşyüzseksenbeş Türk L�rası,
�) 26 ncı madden�n �k�nc� fıkrasına aykırı hareket edenlere beşb�nsek�zyüzell� Türk L�rası,
�dar� para cezası uygulanır.
(2) Aynı kabahatler �ç�n b�r�nc� fıkrada bel�rt�len �dar� para cezaları 48 saat geçmeden �k�nc� defa uygulanmaz.
(3) Bu maddede bel�rt�len �dar� para cezaları her takv�m yılı başından geçerl� olmak üzere o yıl �ç�n 213 sayılı

Verg� Usul Kanununun mükerrer 298 �nc� maddes� hükümler� uyarınca tesp�t ve �lan ed�len yen�den değerleme
oranında artırılarak uygulanır. Bu suretle �dar� para cezasının hesabında b�r Türk L�rasının küsuru d�kkate alınmaz.

(4) İdar� para cezası karar tutanağı, tebl�gat usuller� ve �dar� yaptırımların uygulanmasına �l�şk�n d�ğer
hususlarda, 30/3/2005 tar�hl� ve 5326 sayılı Kabahatler Kanunu ve 11/2/1959 tar�hl� ve 7201 sayılı Tebl�gat Kanunu
hükümler� uygulanır.

İdar� para cezası karar tutanağı düzenlenmes� ve muhafazası �le tutanakları düzenleyenler�n
yükümlülükler�

MADDE 22- (1) İdar� para cezası karar tutanağının düzenlenmes� ve muhafazasında uyulacak usul ve esaslar
�le tutanakları düzenleyenler�n yükümlülükler�n�n bel�rlenmes� �ç�n 3/6/2021 tar�hl� ve 31500 sayılı Resmî Gazete’de



yayımlanan Ulaştırma H�zmetler� Denet�m Yönetmel�ğ� hükümler� uygulanır.
ALTINCI BÖLÜM
Yetk� Belges� Ücret�

Yetk� belges� ücret�
MADDE 23- (1) TİO yetk� belges� ücret� 273.244 (�k�yüzyetm�şüçb�n�k�yüzkırkdört) Türk L�rasıdır. Ancak,

10 uncu madden�n �k�nc� fıkrası uyarınca düzenlenen yetk� belges� ücret� 70.000 (yetm�şb�n) Türk L�rasıdır.
(2) Unvan, adres ve bağlı olduğu verg� da�res� ve verg� numarası değ�ş�kl�ğ�nden dolayı süres� b�tmeden

yen�lenen yetk� belgeler�nden ücret alınmaz.
(3) Bu Yönetmel�k kapsamında e-Devlet üzer�nden yapılacak yetk� belges� ve yetk� belges� yen�leme

ücretler�nde geçerl� ücret üzer�nden %1 oranında �nd�r�m uygulanır.
(4) Yetk� belges� ücret� her yıl, b�r öncek� yıla �l�şk�n olarak 213 sayılı Verg� Usul Kanununun mükerrer 298

�nc� maddes� uyarınca tesp�t ve �lan ed�len yen�den değerleme oranında artırılarak uygulanır.
(5) Yetk�lend�rme ücretler�, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Döner Sermaye İşletmes� Hesabına yatırılır.

YEDİNCİ BÖLÜM
Çeş�tl� ve Son Hükümler

İstat�st�k
MADDE 24- (1) Bakanlık tarafından, taşıma �şler� organ�zatörlüğü faal�yetler�n�n genel seyr�n�n tesp�t� ve

pol�t�ka oluşturulması bakımından bu faal�yetlere �l�şk�n güven�l�r ver�lere dayalı �stat�st�kler oluşturulur.
(2) Bakanlık, oluşturduğu ve uygun gördüğü �stat�st�kler� yayımlar.
B�lg� paylaşımı
MADDE 25- (1) Bu Yönetmel�k kapsamındak� gerçek ve tüzel k�ş�ler�n faal�yetler� �le Bakanlıkça elektron�k

ortamda tutulan ver�ler�n �lg�l� kamu �dareler�yle; �lg�l� kamu �dareler�nce elektron�k ortamda tutulan ve Bakanlıkça
�ht�yaç duyulan ver�ler�n de Bakanlıkla paylaşımı esastır.

(2) Bakanlıkça gerek görülmes� hal�nde; b�r�nc� fıkraya göre Bakanlıkça elektron�k ortamda tutulan ver�ler,
tab� olduğu usul ve esaslar �lg�l� bakanlıklarca yayımlanan yönetmel�klerle bel�rlenen ve �lg�l� kamu �dareler�n�n
denet�m�ne tab� kuruluşlarla; bu kuruluşlarca elektron�k ortamda tutulan ver�ler de Bakanlıkla paylaşılır.

(3) Elektron�k ortamda paylaşılan ver�ler�n g�zl�l�ğ�n�n korunmasından ver�y� alan taraf sorumludur. B�lg�
paylaşımına �l�şk�n usul ve esaslar yapılacak protokollerle bel�rlen�r.

Alt düzenley�c� �şlemler
MADDE 26- (1) Bu Yönetmel�k hükümler�n�n uygulanması amacıyla, Bakanlıkça alt düzenley�c� �şlemler

yapılab�l�r.
(2) Yetk� belges� sah�pler�, faal�yetler�yle �lg�l� olarak Bakanlıkça yayımlanan alt düzenley�c� �şlemlere

uymakla yükümlüdürler.
B�ld�r�m
MADDE 27- (1) Bu Yönetmel�ğe göre �dar� para cezaları ve �ptallere �l�şk�n b�ld�r�mler, 7201 sayılı Kanuna

ve �lg�l� d�ğer tebl�gat mevzuatına göre yapılır.
Yürürlükten kaldırılan yönetmel�k
MADDE 28- (1) 6/7/2018 tar�hl� ve 30470 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Taşıma İşler� Organ�zatörlüğü

Yönetmel�ğ� yürürlükten kaldırılmıştır.
İhlaller
GEÇİCİ MADDE 1- (1) Bu Yönetmel�ğ�n 28 �nc� maddes� �le yürürlükten kaldırılan Taşıma İşler�

Organ�zatörlüğü Yönetmel�ğ�n�n 21 �nc� maddes�n�n b�r�nc� fıkrasına göre düzenlenm�ş �dar� para cezaları �le y�ne aynı
Yönetmel�ğe göre düzenlenm�ş yetk� belgeler�n�n geçerl�l�kler� bu Yönetmel�kte bel�rlenm�ş şartlar çerçeves�nde
devam eder.

Geç�ş hükümler�
GEÇİCİ MADDE 2- (1) Ülkem�zdek� Loj�st�k bölümler�nden l�sans veya ön l�sans mezunları �le “FIATA”

d�ploma eğ�t�m� programına katılarak başarılı olan ve d�ploma almaya hak kazananların bu d�plomaları 16 ncı
maddede bahs� geçen ODY veya ÜDY belges� yer�ne kullanılır. Bu durumda olanlara 21 �nc� madden�n b�r�nc�
fıkrasının (d) bend� hükümler� uygulanmaz.

(2) Taşıma İşler� Organ�zatörler�ne Yönel�k Meslek� Yeterl�l�k Eğ�t�m� ve Belges� Yönerges� hükümler�ne göre
düzenlenen ODY-TİO belges� ODY3 �le ÜDY-TİO belges� ÜDY3 türü meslek� yeterl�l�k belges� �le resen değ�şt�r�l�r.

(3) Taşıma İşler� Organ�zatörler�ne Yönel�k Meslek� Yeterl�l�k Eğ�t�m� ve Belges� Yönerges� hükümler�nce
düzenlenen ve bu madden�n �k�nc� fıkrasında bel�rt�len değ�ş�kl�k neden�yle ücret �ades� yapılmaz.

DD yetk� belgeler�n�n geçerl�l�ğ�
GEÇİCİ MADDE 3- (1) 19/8/2016 tar�hl� ve 29806 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Dem�ryolu

İşletmec�l�ğ� Yetk�lend�rme Yönetmel�ğ� çerçeves�nde düzenlenen DD yetk� belgeler�, belge üzer�nde bel�rt�len
geçerl�l�k süres� boyunca geçerl�l�ğ�n� korur.

(2) Bu Yönetmel�ğ�n yürürlüğe g�rd�ğ� tar�hten sonra geçerl�l�k süres� dolan DD yetk� belgeler�, bu Yönetmel�k
�le düzenlenen TİO yetk� belges� �le değ�şt�r�l�r. Değ�şt�r�len yetk� belges� ücret�, bu Yönetmel�kle bel�rlenen yetk�



belges� ücret� üzer�nden hesaplanan yen�leme ücret�ne tab�d�r.
(3) Bu Yönetmel�ğ�n yürürlüğe g�rd�ğ� tar�hten sonra geçerl�l�k süres� devam eden DD yetk� belges�

sah�pler�n�n hakları, görev, sorumluluk ve faal�yet alanı, belge geçerl�l�k süres� boyunca Dem�ryolu İşletmec�l�ğ�
Yetk�lend�rme Yönetmel�ğ� hükümler�ne tab�d�r.

(4) Bu Yönetmel�ğ�n yürürlüğe g�rd�ğ� tar�hten sonra gerçekleşt�r�len yen� başvurularda ve yetk� belges�
değ�ş�mler�nde bu Yönetmel�k hükümler� esas alınır.

(5) Karayolu Taşıma Yönetmel�ğ� hükümler� uyarınca mülga “R” türü yetk� belges� bulunması neden�yle
ücrets�z olarak DD yetk� belges� alan taşımacılara, R, DD veya TİO belgeler� neden�yle ücret �ades� yapılmaz.

Bazı zorunluluklara �l�şk�n hususlar
GEÇİCİ MADDE 4- (1) Kend� �steğ�yle yapılmış �ptal �şlemler� har�ç olmak üzere, �ptal ed�lm�ş veya 11 �nc�

maddeye göre yen�leme hakkı bulunmayan TİO yetk� belgeler� ve bu Yönetmel�kle mülga olan R �le DD yetk�
belgeler� �ç�n, yetk� belges� sah�b� tarafından TİO yetk� belges� talep ed�lmes� hal�nde; bu Yönetmel�kte öngörülen
şartların sağlanması, aynı yetk� belges�nden geçerl� veya yen�leme sürec�nde olan b�r yetk� belges�n�n bulunmaması �le
mevcut yetk� belges� tam ücret�n�n % 50’s�n� ödemeler� hal�nde, TİO yetk� belges� ver�l�r.

TİO yetk� belges� ücret�nde �nd�r�m yapılmasına da�r hususlar
GEÇİCİ MADDE 5- (1) Bu Yönetmel�ğ�n yürürlüğe g�rd�ğ� tar�hten önce Karayolu Taşıma Yönetmel�ğ�ne

göre adlarına C2, C3, G1, G2, G3, G3*, H1, H2, K1, K1(Ö), K1*, K3, K3*, L1, L2, M1, M2, N1, N2, P1 veya P2
yetk� belges� düzenlenen ve söz konusu yetk� belges� geçerl� bulunan gerçek veya tüzel k�ş�ler�n bu Yönetmel�k
kapsamında TİO yetk� belges� almak üzere müracaat etmes� hal�nde; yetk� belges�n�n �lk düzenlend�ğ� tar�h esas
alınarak aşağıda yer alan tabloya göre TİO yetk� belges� ücret� bel�rlen�r ve bu ücret tahs�l ed�lerek adlarına TİO yetk�
belges� düzenlen�r.

(2) Bu madde uygulanarak düzenlenecek olan TİO yetk� belges� �ç�n ödenecek belge ücret�, 11 �nc� madden�n
�k�nc� fıkrasında yer alan yetk� belges� yen�leme ücret�n�n 2022 yılı �ç�n bel�rlenen ücret�nden az olamaz.

(3) B�r�nc� fıkra kapsamında olmayan gerçek veya tüzel k�ş�ler�n, bu Yönetmel�k kapsamında TİO yetk�
belges� almak üzere müracaat etmes� hal�nde, müracaat sah�pler�ne yetk� belges� ücret�nde %40 �nd�r�m uygulanır. Bu
fıkranın uygulanması suret�yle hesaplanacak ve ödenecek yetk� belges� ücretler� �ç�n 2022 yılı belge ücretler� esas
alınır.

(4) Bu Yönetmel�ğ�n yürürlüğe g�rd�ğ� tar�hten önce TİO yetk� belges� bulunan gerçek veya tüzel k�ş�ler�n,
mevcut TİO yetk� belges� geçerl�l�k süreler�ne 10 yıl �lave ed�l�r.

(5) Dördüncü fıkrada bel�rt�len süren�n başlangıç tar�h� 1/3/2022 tar�h� esas alınarak uygulanır.
(6) B�r�nc� ve üçüncü fıkralarda bel�rt�len �nd�r�mden b�r defa yararlanılab�l�r.
(7) Karayolu Taşıma Yönetmel�ğ�ne göre �nd�r�me esas b�rden fazla yetk� belges� bulunan taşımacıların TİO

yetk� belges� talepler�ne �l�şk�n yetk� belges� ücret�, en avantajlı olan yetk� belges� seç�lerek bel�rlen�r.
(8) B�r�nc� ve üçüncü fıkralarda bel�rt�len �nd�r�mler 14/7/2023 tar�h�ne kadar uygulanır.
Yürürlük
MADDE 29- (1) Bu Yönetmel�k yayımı tar�h�nde yürürlüğe g�rer.
Yürütme
MADDE 30- (1) Bu Yönetmel�k hükümler�n� Ulaştırma ve Altyapı Bakanı yürütür.

 



 


