
1 Denetim Yeri: 2 3 Saati :

4 Vergi / T.C. No: 5

6 Yetki Belgesi: 7

7
Temsil Edilen Firma 

Unvan: 

KARAYOLU YOLCU TAŞIMACILIĞI ACENTE (F1, F2)                                                                                             

İŞLETME KONTROL LİSTESİ 

Kontrol Listesi No: KL004

Revizyon No: -

İlk Yayım Tarihi: 5 Kasım 2021

Revizyon Tarihi: -

I. Genel Bilgiler

Tarihi :

Unvan: 

Temsil Edilen 

Firma Unvan:

II.İlgili Mevzuat Hükümleri ve Kontrol                                                                                                                                                                                                 Yaptırım / Açıklama

8  Gerçek/Tüzel kişinin faaliyetine 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)

9
Müstakil bir büronun veya terminallerdeki bürolardan birinde 

yeterli kullanım hakkına sahip mi?                                          

□ Evet                                                                                 

□ Hayır (İse Açıklamayı Okuyunuz)                                   
1) KTY 14/20'DEN İŞLEM BAŞLATILIR.

11
Tarifeli taşımalar için ücret tarifesi görülebilecek şekilde 

asılmış mı?                                                                                                                 

□ Evet                                                                                 

□ Hayır (İse Açıklamayı Okuyunuz)                                   

1) 4925 26/1-G-7   (11 inci maddenin ikinci fıkrasına aykırı davranarak ücret tarifelerini 

görülebilecek şekilde iş yeri, terminal ve bilet satış yerlerinde bulundurmayanlara)  

10 Bakanlığı bildirilen merkezi adresinde faaliyet gösteriyor mu?
□ Evet                                                                                 

□ Hayır (İse Açıklamayı Okuyunuz)                                   
1) KTY 40/29   Bu fıkraya uymayan yetki belgesi sahiplerine 10 uyarma verilir.

12
Tarifeli taşımalar için zaman tarifesi görülebilecek şekilde 

asılmış mı?                                                                                                                 

□ Evet                                                                                 

□ Hayır (İse Açıklamayı Okuyunuz)                                   

1) 4925 26/1-G-8   (11 inci maddenin altıncı fıkrasına aykırı davranarak zaman 

tarifelerini görülebilecek şekilde iş yeri, terminal ve bilet satış yerlerinde 

bulundurmayanlara)  

13
Tarifeli taşımalar için yolcu biletleri mevzuattaki şartlara uygun 

düzenlenmekte midir? 

□ Evet                                                                                 

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

14
Tarifeli Taşımalar için düzenledikleri biletlerde acente bilgileri 

yer alıyor mu?                                                                                                                 

□ Evet                                                                                 

□ Hayır (İse Açıklamayı Okuyunuz)                                   
1) KTY 36/3  Bu fıkraya uymayan yetki belgesi sahiplerine 5 uyarma verilir.

15 Kendi nam ve hesabına taşıma yaptırıyor mu?                                    
□ Evet   (İse Açıklamayı Okuyunuz)                                                                    

□ Hayır                                  

1) 4925 26/1-F (10 ncu maddesine aykırı davranarak taşımacı yetki belgesi almadan 

kendi nam ve hesaplarına taşıma yapan ve yaptıran acentelik ve taşıma işleri 

komisyonculuğu yetki belgesi sahiplerine)

1) 4925 26/1-F (10 ncu maddesine aykırı davranarak taşımacı yetki belgesi almadan 

kendi nam ve hesaplarına taşıma yapan ve yaptıran acentelik ve taşıma işleri 

komisyonculuğu yetki belgesi sahiplerine)

17
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 taşımacıların)

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

18 Komisyonculuk yapılıyor mu?                                               
□ Evet (İse Açıklamayı Okuyunuz)                                                                   

□ Hayır       

1) 4925 26/1-F (10 ncu maddesine aykırı davranarak taşımacı yetki belgesi almadan 

kendi nam ve hesaplarına taşıma yapan ve yaptıran acentelik ve taşıma işleri 

komisyonculuğu yetki belgesi sahiplerine)

19 Hizmet akdi yapılmadan personel istihdam ediliyor mu?                                                                                                                 
□ Evet  (İse Açıklamayı Okuyunuz)                                                                   

□ Hayır      
1) KTY 33/1-a  Bu fıkraya uymayan yetki belgesi sahiplerine 3 uyarma verilir.

16
Sözleşme yaparak yetki belgelerine kayıt ettirdikleri yetki 

belgesi sahipleri dışındaki firmalar adına işlem yapılıyor mu?                                    

□ Evet   (İse Açıklamayı Okuyunuz)                                                                     

□ Hayır                                    


