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21 E-Yolcu listesi taşıtta bulunmakta mıdır?
□ Evet                                                                      

□ Hayır (İse Açıklamayı Okuyunuz)       
1) KTY 36/11   Bu fıkraya uymayan yetki belgesi sahiplerine 5 uyarma verilir.

13 Ocak 2022

10
4925 sayılı Karayolu Taşıma Kanunu ve Karayolu Taşıma 

Yöenetmeliği (KTY) kapsamında bir faaliyet mi?

□ Evet (İse Açıklamayı Okuyunuz)                                                                       

□ Hayır       

(KTY Maddec2/3)                                                                                                                                     

□ Özel otomobillerle ve bunların römorklarıyla yapılan ve ticari olmayan taşımalar,

□ Resmi taşıtlarla ve bunların römorklarıyla yapılan ticari olmayan taşımalar,

□ Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı ve 

Emniyet Genel Müdürlüğüne ait taşıtlarla ve bunların römorklarıyla yapılan taşımalar,

□ Altı dingilin üzerindeki lastik tekerlekli vinç veya cenaze aracı veya ambulans veya naklen 

yayın aracı olarak tescil edilmiş araçların kullanım amaçlarına uygun olarak yapılan 

taşımalar veya Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından tescil edilmemiş taşıtlarla yapılan 

taşımalar,

□ 10/7/2004 tarihli ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu ile 3/7/2005 tarihli ve 5393 

sayılı Belediye Kanunu hükümleri kapsamında düzenlenmiş alanda yapılan taşıma.

Yetki Belgesi:

Sürücü T.C. :

II.İlgili Mevzuat Hükümleri ve Kontrol                                                                                                                                                                                                 Yaptırım / Açıklama

11
Taşıtın 4925 sayılı Kanun ve KTY kapsamında bir muafiyeti 

var mı?

□  Var  (Açıklamayı Okuyunuz)                                     

□  Yok           

(KTY Madde 40/15)                                                                                                                         

Araç tescilinin yapıldığı tarihten itibaren 5 işgününü aşmayan ve taşıma yapılmayan 

taşıtlariçin 4925 sayılı Kanunun 26/a maddesi kapsamında cezai müeyyide düzenlenmez.

12 Taşıt / taşıtlar yetki belgesine kayıtlı mı?
□ Evet                                                                       

□ Hayır (İse Açıklamayı Okuyunuz ve Seçiniz)          

□ 4925 26/1-A-2 (yetki belgesi almadan veya yetki belgesi aldığı halde yetki belgesi 

kapsamına uygun olmayan faaliyetlerde bulunanlara)                                                                                                

□ 4925 26/1-A-3 (yetki belgesi olduğu halde taşıtını yetki belgesine kaydettirmeden 

kullananlara)       

13  Gerçek / tüzel kişinin taşımaya uygun yetki belgesi var mı?
□ Var                                                                   

□ Yok (İse Açıklamayı Okuyunuz)       

1) 4925 26/1-A-2 (yetki belgesi almadan veya yetki belgesi aldığı halde yetki belgesi 

kapsamına uygun olmayan faaliyetlerde bulunanlara)                                                                            

15
Sürücünün taşımaya uygun SRC mesleki yeterlilik belgesi var 

mı?                                                                                 

□ Var/Kapsam Dışı                                                    

□ Yok (İse Açıklamayı Okuyunuz)       

1) 4925 26/1-L-1 (mesleki yeterlilik belgesine sahip olmadan taşıt kullanan şoförlere)                                                                                                                                                       

2) 4925 26/1-L-2 (mesleki yeterlilik belgesine sahip olmadan taşıt kullanan şoförün 

işletmecisine)       

14

Yetki belgesi sahibinin taşıt belgesine sözleşmeli olarak kayıtlı 

taşıt / taşıtların sahipleri kendi nam ve hesabına taşıma 

yapamakta mıdır?.

□ Evet  (İse Açıklamayı Okuyunuz)                                                                    

□ Hayır        

1) 4925 26/1-A-2 (yetki belgesi almadan veya yetki belgesi aldığı halde yetki belgesi 

kapsamına uygun olmayan faaliyetlerde bulunanlara) (Taşıt sahibine)                                                                                               

2 )KTY 40/2   Bu fıkraya uymayan yetki belgesi sahiplerine 50 uyarma verilir.                     

(Yetki Belgesi sahibine)                                                                                                           

16
Yetki Belgesi Sahibi Tarafından Nitelikli Sürücü Sefere 

Gönderilmiş midir?                                                                                 

□ Evet                                                                      

□ Hayır (İse Açıklamayı Okuyunuz)       

1) 4925 26/1-E-II-2   (7 nci maddesinin ikinci fıkrasına aykırı olarak nitelikli olmayan şoför 

ve hizmetli personeli sefere gönderenlere) (İlgili mevzuat hükümlerine uygun nitelikli 

olmayan şoförü sefere gönderen yetki belgesi sahibine)  

17 Sefere gönderilen araç teknik şartlara uygun mudur?                                                                     
□ Uygun                                                                   

□ Uygun Değil (İse Açıklamayı Okuyunuz)            

1) 4925 26/1-E-II-4 (7 nci maddesinin ikinci fıkrasına aykırı olarak teknik şartlara uymayan 

taşıtları trafiğe çıkaran taşımacılara)(İlgili mevzuat hükümlerine uygun bir taşıtı, teknik 

şartlara uymayan taşıtı sefere çıkaran yetki belgesi sahinine)  

18
Yetki belgesi sahibi, tarifeli yolcu taşımalarında, her yolcu için 

ayrı ayrı yolcu taşıma bileti düzenlenmiş midir?                                    

□ Evet                                                                      

□ Hayır (İse Açıklamayı Okuyunuz)       

1) 4925 26/1-D-I-2 (6 ncı maddenin birinci fıkrasına aykırı olarak biletsiz yolcu taşıyan 

düzenli yolcu taşımacılarına)

19
Yetki belgesi sahiplerinin, terminal ve ara durak dışında yolcu 

indirip bindiriyor mu?                                                                                   

□ Evet (İse Açıklamayı Okuyunuz)                                                                       

□ Hayır       

1) 4925 26/1-J (32 nci maddeye aykırı olarak terminal ve ara durak dışında yolcu indirip 

bindiren taşımacılara)

20
Yetki belgesi sahibi, kendi adına tescilli olmayan ve yetki 

belgesi bulunmayan başka bir taşıtı kullanıyor mu?                                    

□ Evet                                                                      

□ Hayır (İse Açıklamayı Okuyunuz)       

1)  4925 26/1-E-II-1   (7 nci maddesinin ikinci fıkrasına aykırı olarak ilgili mevzuat 

hükümlerine uygun olmayan bir taşıtı sefere gönderen taşımacılara)                                                            

* Bilet düzenleyen Yetki Belgesi sahibine                                                                                                                                 

2)  4925 26/1-E-II-1   (7 nci maddesinin ikinci fıkrasına aykırı olarak ilgili mevzuat 

hükümlerine uygun olmayan bir taşıtı sefere gönderen taşımacılara)                                       

* Varsa bilet düzenleyen Acenteye                                                                                                                                        

3)26/1-A-2 (yetki belgesi almadan veya yetki belgesi aldığı halde yetki belgesi kapsamına 

uygun olmayan faaliyetlerde bulunanlara)(Taşıt Sahibine)

26

01.04.2017 tarih ve 30025 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 

Kış Lastiği Kullanma Zorunluluğu İle İlgili Usul Ve Esaslar 

Hakkında Tebliğe uygun olarak kış lastiği kullanılmış mıdır?  
□ Evet                                                                      

□ Hayır (İse Açıklamayı Okuyunuz)       

1) 2918 65/A (Yolcu ve eşya taşımalarında kullanılan araçların kış lastiği kullanmaları, 

illerin hava ve iklim şartlarına göre Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı 

tarafından yılın belirli dönemi için zorunlu tutulur. Bu maddede düzenlenen yükümlülüğe 

uymayan aracın işletenine 625 Türk Lirası tutarında bu maddede belirtilen görevlilerce idari 

para cezası verilir ve bu araçların lastiklerini uygun hale getirebilecekleri en yakın yerleşim 

birimine kadar gitmelerine denetimle görevli olanlar tarafından izin verilir)                                                                                                    

2)Kış lastiği bulunmayan araçların lastiklerini uygun hale getirebilecekleri en yakın 

yerleşim birimine kadar gitmelerine denetimle görevli olanlar tarafından Tebliğin Ek-

2'dekibelge ile izin verilir.)

22 Yolcu biletleri mevzuattaki şartlara uygun düzenlenmiş midir? 
□ Evet                                                                      

□ Hayır (İse Açıklamayı Okuyunuz)       
1) KTY 36/2   Bu fıkraya uymayan yetki belgesi sahiplerine 5 uyarma verilir.

24 Taşıtta ücret tarifesi bulunuyor mu?                                                                                                                 
□ Evet                                                                      

□ Hayır (İse Açıklamayı Okuyunuz)       
1) KTY 56/3-b  Bu fıkraya uymayan yetki belgesi sahiplerine 5 uyarma verilir.

23

Belirlenmiş olan ve hat çizelgesinde kayıtlı taşıma hattı ve/veya 

taşıma güzergahına yasal mücbir sebepler dışında uymuş 

mudur?

□ Evet                                                                      

□ Hayır (İse Açıklamayı Okuyunuz)       
1) KTY 54/1   Bu fıkraya uymayan yetki belgesi sahiplerine 5 uyarma verilir.

25 U-ETDS'ye veri gönderme zorunluluğuna uymuş mudur?
□ Evet                                                                      

□ Hayır (İse Açıklamayı Okuyunuz ve seçiniz)       

□ KTY 69/8-a   Bu fıkraya uymayan yetki belgesi sahiplerine 15 uyarma verilir.                                     

□ KTY 69/8-b   Bu fıkraya uymayan yetki belgesi sahiplerine iletilen seferlerde, sefer başına 

(gidiş veya dönüş) 10 adedi geçmemek üzere eksik/yanlış bilgi/veri gönderenlere, her 

eksiklik/yanlışlık için 1 uyarma verilir.                                                                                                          

□ KTY 69/8-c   Bu fıkraya uymayan yetki belgesi sahiplerine 10 uyarma verilir.

Not 1 : Denetimlerde ilave bir uygunsuzluğa rastlanılması halinde, tespit edilen uygunsuzluğa açıklama kısmında yer verilecektir.

Açıklama:

Denetim Personeli Adı Soyadı Unvanı Sicil No. İmza

Kontrol Listesine Ek Varsa Fotograf, Video v.b. Bilgi ve Belgeler


