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Kış Lastiği Kullanma Zorunluluğu İle İlgili Usul Ve Esaslar 

Hakkında Tebliğe uygun olarak kış lastiği kullanılmış mıdır?  

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

Denetim Personeli Adı Soyadı Unvanı Sicil No. İmza

Türkiye sınırları dâhilindeki iki nokta arasında taşıma yapıyor mu?
□ Evet  (İse Açıklamayı Okuyunuz)                                   

□ Hayır                                  

1) 4925 26/1-Ğ (Türkiye sınırları dâhilindeki iki nokta arasında taşıma yapması 

hâlinde, taşıt sahibine veya şoförüne)

□ 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.)

B1 yetki belgesi sahiplerinin yabancı menşeili bir firma ikili izninin 

ekinde yer alan taşıma hattına / taşıma güzergahına (Taşıma 

krokisi) uygun taşımacılık yapıyor mu?

□ Evet                                                                                

□ Hayır (İse Açıklamayı Okuyunuz)                                  
1) 55/7 Türk menseyli firmaya 20 Uyarma verilir.

B1 yetki belgesi sahiplerinin anlaşma yaptıkları yabancı menşeili bir 

firma ikili izninin ekinde yer alan Bakanlığa bildirdikleri ücret 

tarifelerine uygun olarak faaliyet göstermekte midir?

□ Evet  (İse Açıklamayı Okuyunuz)                                       

□ Hayır                                  
1) 55/7 Türk menseyli firmaya 20 Uyarma verilir.

B1 yetki belgesi sahiplerinin anlaşma yaptıkları yabancı menşeili bir 

firma ikili izninin ekinde yer alan Bakanlığa bildirdikleri zaman 

tarifelerine uygun olarak faaliyet göstermekte midir?

□ Evet  (İse Açıklamayı Okuyunuz)                                       

□ Hayır                                  
1) 55/7 Türk menseyli firmaya 20 Uyarma verilir.

Yetki belgesi sahibi firmadan yolcu alınmış mı?
□ Evet  (İse Açıklamayı Okuyunuz)                                              

□ Hayır   

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

Açıklama:

10

B1 yetki belgesi sahiplerinin anlaşma yaptıkları yabancı menşeili bir 

firma ikili izninin ekinde yer alan kalkış varış ve ara durakları 

haricinde yolcu almış mıdır?

□ Evet  (İse Açıklamayı Okuyunuz)                                       

□ Hayır                                  
1) 55/7 Türk menseyli firmaya 20 Uyarma verilir.
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1) KTY 40/44 Yetki belgesi sahipleri, 60 ıncı maddenin yedinci fıkrasına aykırı olarak 

taşıma yapacak yabancı plakalı taşıtlara yük ve/veya yolcu veremez. Bu fıkraya 

uymayan yetki belgesi sahiplerine 50 uyarma verilir.                  
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