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7

Terminalin Kurulu Alanı, yer uygunluk denetim tutanağına göre 

uygun görülen şartları sağlıyor mu?                                                 
*KTY'nin 14/14-c bendide sayılan uygunluk şartlarının kaybedilmesi ve kaybedildiği 

tarihten itibaren 90 gün içerisinde bu şartın yeniden sağlanmaması halinde, 

düzenlenmiş olan T türü yetki belgesi hukuki süreçler göz önünde tutularak iptal 

edilir. Ancak, bu bende göre yetki belgesi iptal edilmiş olan firma, aynı terminal için 

yeniden yetki belgesi düzenleninceye kadar Bakanlıkça tarife düzenlenmiş olan 

faaliyetlerine herhangi bir ücret almadan devam eder. 

□ Uygun                                                                            

□  Uygun Değil (İse Açıklamayı Okuyunuz)       
1) 655 KHK - KTY 14/14-H

I. Genel Bilgiler

Tarihi :

 Yetki Belgesi No:

II.İlgili Mevzuat Hükümleri ve Kontrol                                                                                                                                                                                                 Yaptırım / Açıklama

8

Terminalin kullanım alanının %20'den fazlası bir gerçek/tüzel 

kişiye tahsis edilmiş midir?                                                                                                   
(Yetki belgesi sahiplerinin kendilerine mahsus kurdukları özel terminaller hariç olmak 

üzere, diğer yolcu terminallerinde, söz konusu terminalin karayolu taşımacılık 

faaliyetlerine ayrılan toplam alanının en çok % 20’sine kadar olan kısmı karayolu 

taşımacılık faaliyetinde bulunacak bir gerçek veya tüzel kişiye, tahsis edilebilir.)

□ Evet                                □  Hayır     

AÇIKLAMA:   

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

…….…………………………………………………………………...

9

Yolcu terminallerinden yararlanacak taşıtlar için “Bakanlıktan 

görülmüştür.” şerhi düşülen ücret tarifesinin veya hizmetin 

ücretsiz olduğuna dair belge var mıdır?

□ Var      □  Yok (İse Açıklamayı Okuyunuz)        1) KTY  56/16 Bu fıkraya uymayan yetki belgesi sahiplerine 5 uyarma verilir.

10
Terminale ait alt ve üst yapılar faal olarak çalışıyor mu? (ilişkin 

özellikleri sürekli olarak faal, çalışır ve kullanılır durumda bulunduruyor ve bu 

hizmetleri yürütüyor mu?)

□ Evet                                                                                   

□ Hayır (İse Açıklamayı Okuyunuz)                                  
1) KTY 44/3-c Bu fıkraya uymayan yetki belgesi sahiplerine 5 uyarma verilir.

11 Terminal temizlik ve güvenlik birimi var mıdır? □ Var      □  Yok (İse Açıklamayı Okuyunuz)        1) KTY 44/3-b Bu fıkraya uymayan yetki belgesi sahiplerine 5 uyarma verilir.

12

Terminallerde faaliyet gösteren taşımacı ve acenteler ile diğer 

işletmecilere fatura ettikleri ortak giderlerle ilgili şeffaf olmak 

ve bu hususta yeterli, açık ve anlaşılır bilgi vermekte midir?

□ Evet                                                                                   

□ Hayır (İse Açıklamayı Okuyunuz)                                  
1) KTY 44/3-a Bu fıkraya uymayan yetki belgesi sahiplerine 5 uyarma verilir.

13

Yolcuların bagajlarını taşıyabilmeleri için, yeterli sayıda bagaj 

taşımaya mahsus kullanımı ücretsiz araç ve gereç bulunmakta 

mıdır?

□ Evet                                                                                   

□ Hayır (İse Açıklamayı Okuyunuz)                                  
1) KTY 44/3-ç Bu fıkraya uymayan yetki belgesi sahiplerine 5 uyarma verilir.

14 Duyuru, İlan ve Bilgi Panoları mevcut mudur?
□ Evet                                                                                   

□ Hayır (İse Açıklamayı Okuyunuz)                                  
1) KTY 44/3-d  Bu fıkraya uymayan yetki belgesi sahiplerine 5 uyarma verilir.

15

Terminallerde ve çevresinde yolcuları rahatsız edecek şekilde, 

yolcuları yönlendirmek için personel istihdam edilmesine, 

çalıştırılmasına ve bunlardan yararlanılmasına engel olunuyor 

veya önleniyor mu?

□ Evet                                                                                   

□ Hayır (İse Açıklamayı Okuyunuz)                                  
1) KTY 44/3-e   Bu fıkraya uymayan yetki belgesi sahiplerine 5 uyarma verilir.

16
Terminal kapalı alanlarında satılan gıda ürünlerinin 5996 sayılı 

Kanuna uygun olup olmaması kontrol ediliyor mu?    

□ Evet                                                                                   

□ Hayır (İse Açıklamayı Okuyunuz)                                  
1) KTY 44/3-f   Bu fıkraya uymayan yetki belgesi sahiplerine 5 uyarma verilir.

17

Terminallerin kapalı alanlarında tehlike oluşturabilecek yanıcı, 

yakıcı, parlayıcı, patlayıcı, zehirli, bulaşıcı, radyoaktif ve 

benzeri nitelikteki maddeler ile pis koku yayan maddelerin 

bulundurulması, satışı ve ticareti kontrol ediliyor mu?

□ Evet                                                                                   

□ Hayır (İse Açıklamayı Okuyunuz)                                  
1) KTY 44/3-g   Bu fıkraya uymayan yetki belgesi sahiplerine 5 uyarma verilir.

18

İşlettikleri terminallerde yetki belgesiz taşımacılık ve acentelik 

faaliyetinde bulunulmasına ve taşıt kartı olmayan taşıtların 

terminale giriş/çıkışına izin veriliyor mu? 

□ Evet  (İse Açıklamayı Okuyunuz)                                     

□ Hayır                                  
1) KTY 44/3-ğ   Bu fıkraya uymayan yetki belgesi sahiplerine 5 uyarma verilir.

19

Yolcuları terminale getirmek veya terminalden almak üzere 

kullanılan özel ve resmi otomobillerin giriş ve çıkışlarında da 

kullanılabilecek genel park için ücretsiz 25 dakika zaman 

veriliyor mu?

□ Evet                                                                                   

□ Hayır (İse Açıklamayı Okuyunuz)                                  
1) KTY 44/4-c   Bu fıkraya uymayan yetki belgesi sahiplerine 10 uyarma verilir.

Açıklama:

20

Yolcuları terminale getirmek veya terminalden almak üzere 

kullanılan özel ve resmi otomobillerin giriş ve çıkışlarında da 

kullanılabilecek özel bir park alanı var ise, ücretsiz 50 dakika 

zaman veriliyor mu?

□ Evet                                                                                   

□ Hayır (İse Açıklamayı Okuyunuz)                                  
1) KTY 44/4-c  Bu fıkraya uymayan yetki belgesi sahiplerine 10 uyarma verilir.

21

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/iletmekte midir?

□ Evet                                                                                   

□ Hayır (İse Açıklamayı Okuyunuz)                                  
1) KTY 44/6   Bu fıkraya uymayan yetki belgesi sahiplerine 10 uyarma verilir.

22

T1 ve T2 yetki belgesi sahipleri, hizmetlerini yürüttükleri 

merkezlerde, yolcuların otobüse binmeden önce, taşınacak 

yolcu ve bu yolculara ait bagajları, elektronik olarak 

içeriklerinin kontrol edilebildiği cihazla/cihazlarla kontrol 

edecek cihaz bulunmakta mıdır? 

□ Evet                                                                                   

□ Hayır (İse Açıklamayı Okuyunuz)                                  
1) KTY 44/7   Bu fıkraya uymayan yetki belgesi sahiplerine 5 uyarma verilir.

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

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