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A1 ve A2 yetki belgesi için; kullanım hakkına sahip olunan ve 

taşımacılık faaliyetinin yürütüleceği merkezi adresi veya varsa 

şubesinin bulunduğu imarlı yapı/bina/tesis uygun mudur?

□ Uygun      □  Uygun Değil       

İnceleme Hangi Belge Üzerinden Yapılmıştır?                                                              

□ Tapu Senedi                                                                                                                  

□ Kira Sözleşmesi                                                                                                                

□ Vaziyet Planı v.b.                                                                                                                

□ Yerinde kontrol/denetim

I. Genel Bilgiler

Tarihi :
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F1 ve F2 Yetki Belgesi İçin; Müstakil bir büronun veya 

terminallerdeki bürolardan birinde yeterli kullanım hakkına sahip 

mi?                                                                                          

□ Uygun      □  Uygun Değil       

İnceleme Hangi Belge Üzerinden Yapılmıştır?                                                              

□ Tapu Senedi                                                                                                                  

□ Kira Sözleşmesi                                                                                                                

□ Vaziyet Planı v.b.                                                                                                                

□ Yerinde kontrol/denetim
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G1, G2 veya G3 yetki belgesi için; en az 20 m2’lik kapalı ve 

bağımsız bir taşınmazın kullanım hakkına sahip midir?
□ Uygun      □  Uygun Değil       

İnceleme Hangi Belge Üzerinden Yapılmıştır?                                                              

□ Tapu Senedi                                                                                                                  

□ Kira Sözleşmesi                                                                                                                

□ Vaziyet Planı v.b.                                                                                                                

□ Yerinde kontrol/denetim

11
H1 ve H2 yetki belgesi için; Bağımsız bir büronun kullanım 

hakkına sahip mi? 
□ Uygun      □  Uygun Değil       

İnceleme Hangi Belge Üzerinden Yapılmıştır?                                                              

□ Tapu Senedi                                                                                                                  

□ Kira Sözleşmesi                                                                                                                

□ Vaziyet Planı v.b.                                                                                                                

□ Yerinde kontrol/denetim
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L1 yetki belgesi için; merkezinde veya şubesinde, lojistik 

işletmeciliği faaliyetine uygun, en az 500 m2’lik açık, kapalı veya 

taşıt park alanı olarak kullanılabilecek bir taşınmazın kullanım 

hakkına sahip midir?

□ Uygun      □  Uygun Değil       

İnceleme Hangi Belge Üzerinden Yapılmıştır?                                                              

□ Tapu Senedi                                                                                                                  

□ Kira Sözleşmesi                                                                                                                

□ Vaziyet Planı v.b.                                                                                                                

□ Yerinde kontrol/denetim
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L1 yetki belgesi için; her bir şube için  açık, kapalı veya taşıt park 

alanı olarak kullanılabilecek haiz en az 100 m2’lik kapalı ve/veya 

açık alana sahip bir taşınmazın kullanım hakkına sahip midir?

□ Uygun      □  Uygun Değil       

İnceleme Hangi Belge Üzerinden Yapılmıştır?                                                              

□ Tapu Senedi                                                                                                                  

□ Kira Sözleşmesi                                                                                                                

□ Vaziyet Planı v.b.                                                                                                                

□ Yerinde kontrol/denetim
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L2 yetki belgesi için; merkezinde veya şubesinde, lojistik 

işletmeciliği faaliyetine uygun, en az 1.000 m2’lik açık, kapalı veya 

taşıt park alanı olarak kullanılabilecek bir taşınmazın kullanım 

hakkına sahip midir?

□ Uygun      □  Uygun Değil       

İnceleme Hangi Belge Üzerinden Yapılmıştır?                                                              

□ Tapu Senedi                                                                                                                  

□ Kira Sözleşmesi                                                                                                                

□ Vaziyet Planı v.b.                                                                                                                

□ Yerinde kontrol/denetim
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N1 yetki belgesi için; merkezinde veya merkezinin bulunduğu il sınırları 

içinde şube olarak tescil edilmiş en az 75 m2’lik kapalı ve yükleme, 

boşaltma, aktarma, istifleme, tasnif, etiketleme ile depolama gibi 

hizmetlere elverişli yapı ve donanımda, trafiği engellemeyen ve eşya 

taşımaya mahsus taşıtların yanaşıp yükleme, boşaltma yapabileceği 

bağımsız bir taşınmazın kullanım hakkına sahip midir?

□ Uygun      □  Uygun Değil       

İnceleme Hangi Belge Üzerinden Yapılmıştır?                                                              

□ Tapu Senedi                                                                                                                  

□ Kira Sözleşmesi                                                                                                                

□ Vaziyet Planı v.b.                                                                                                                

□ Yerinde kontrol/denetim
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L2 yetki belgesi için; her bir şube için  açık, kapalı veya taşıt park 

alanı olarak kullanılabilecek nitelikleri haiz en az 100 m2’lik 

kapalı ve/veya açık alana sahip bir taşınmazın kullanım hakkına 

sahip midir?

□ Uygun      □  Uygun Değil       

İnceleme Hangi Belge Üzerinden Yapılmıştır?                                                              

□ Tapu Senedi                                                                                                                  

□ Kira Sözleşmesi                                                                                                                

□ Vaziyet Planı v.b.                                                                                                                

□ Yerinde kontrol/denetim
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N1 yetki belgesi için; her bir şube için kapalı ve yükleme, boşaltma, 

aktarma, istifleme, tasnif, etiketleme ile depolama gibi hizmetlere 

elverişli yapı ve donanımda, trafiği engellemeyen ve eşya taşımaya 

mahsus taşıtların yanaşıp yükleme, boşaltma yapabileceği en az 25 

m2’lik kapalı alana sahip bir taşınmazın kullanım hakkına sahip  midir?

□ Uygun      □  Uygun Değil       

İnceleme Hangi Belge Üzerinden Yapılmıştır?                                                              

□ Tapu Senedi                                                                                                                  

□ Kira Sözleşmesi                                                                                                                

□ Vaziyet Planı v.b.                                                                                                                

□ Yerinde kontrol/denetim
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N2 yetki belgesi için; merkezinde veya şubesinde en az, 150 m2’lik 

kapalı ve yükleme, boşaltma, aktarma, istifleme, tasnif, etiketleme ile 

depolama gibi hizmetlere elverişli yapı ve donanımda, trafiği 

engellemeyen ve eşya taşımaya mahsus taşıtların yanaşıp yükleme, 

boşaltma yapabileceği bağımsız bir taşınmazın kullanım hakkına sahip 

midir?

□ Uygun      □  Uygun Değil       

İnceleme Hangi Belge Üzerinden Yapılmıştır?                                                              

□ Tapu Senedi                                                                                                                  

□ Kira Sözleşmesi                                                                                                                

□ Vaziyet Planı v.b.                                                                                                                

□ Yerinde kontrol/denetim

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

Açıklama:
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N2 yetki belgesi için; her bir şube için kapalı ve yükleme, boşaltma, 

aktarma, istifleme, tasnif, etiketleme ile depolama gibi hizmetlere 

elverişli yapı ve donanımda, trafiği engellemeyen ve eşya taşımaya 

mahsus taşıtların yanaşıp yükleme, boşaltma yapabileceği en az 25 

m2’lik kapalı alana sahip bir taşınmazın kullanım hakkına sahip  midir?

□ Uygun      □  Uygun Değil       

İnceleme Hangi Belge Üzerinden Yapılmıştır?                                                              

□ Tapu Senedi                                                                                                                  

□ Kira Sözleşmesi                                                                                                                

□ Vaziyet Planı v.b.                                                                                                                

□ Yerinde kontrol/denetim

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

Denetim Personeli Adı Soyadı Unvanı Sicil No. İmza


