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Tek Slaytta Muammer Ünlü☺
• Lise eğitiminden sonra Gümrük Komisyonculuğuyla iş hayatına 

başladım.

• Lisans eğitimimi Kamu Yönetimi, Yüksek Lisans eğitimimi de  
Uluslararası Ticaret ve Lojistik alanında yaptım.

• 32 yıllık iş hayatımın 26 yılı lojistik sektöründe geçti.

• Sırasıyla; Erenköy Ro-Ro (TASİŞ) Sahası UND Temsilciliği, UND Vize Ofisi, 
Sürücü Eğitimleri, Balkan ve Avrupa Ülkelerinden sorumlu Uzman 
Yardımcılığı, Ortadoğu Ülkelerinden sorumlu Uzman, Eğitimlerden 
Sorumlu İcra Kurulu Üyeliği, İstanbul Üniversitesi Öğretim 
Görevliliğinin yanı sıra UBAK-Geçiş Belgeleri, Gümrük, AETR, CMR, ATP 
ve ADR gibi konular ile ilgili SRC-ÜDY-ODY-ADR Eğitimlerinde 
eğitmenlik yapıyorum…   



1. 3.500 Uluslararası Taşımacı ve Lojistikçi (C + L2)

2. 450 Bin Yurtiçi Taşımacı (342.696 Adedi Kendi Yükünü Taş.)

3. 250 Yurtiçi Lojistikçi (L1 Yetki Belgeli)

4. 2.000’ni aşkın Acente (G1-G2-G3)

5. 36 Kargocu (M / max 100 kg)

6. 4 Bin (…?) Taşıma İşleri Organizatörü (R1 – R2 = TİO)

7. 45 Dağıtım İşletmesi (Posta/max 2 kg)

8. Toplamda 460 Bine yakın firma yurtiçi ve yurtdışı yük taşımacılığı 

ile iştigal ediyor. 894 Bini Kamyon, yaklaşık 4 Milyon 

(4.155.381)kamyonet olmak üzere trafiğe kayıtlı yaklaşık 5 Milyon 

Yük Taşımacılığında kullanılan araç var.

9. Uluslararası faaliyet gösteren araç sayısı yaklaşık 75-80 Bin

TEK SLAYTTA SEKTÖRE GENEL BİR BAKIŞ



1. Uluslararası Sözleşmeler (TIR, CMR,ADR, ATP, AETR..vb.)

2. Karayolu Taşımacılık Kanunu (Ticaret 

3. Türk Ticaret Kanunu (Taşımacılık Ticaretle Vardır)

4. Karayolu Taşımacılık Yönetmeliği (Yeki Belgesi)

5. Tehlikeli Madde Taşıma Yönetmeliği (ADR/TMFB)

6. Mesleki Yeterlilik Eğitim Yönetmeliği (SRC 3)

7. Yönerge, Genelge ve Tebliğler …(UBAK-Geçiş Belgeleri)

8. Bakanlıklar (Ulaştırma, Ticaret, Dışişleri, İçişleri vs),

9. Kuruluş ve Birlikler (TOBB-TİM-DEİK-İGEME..vb)

ULUSAL ve ULUSLARARASI TAŞIMACILIK 

SEKTÖRÜNDE YASAL DÜZENLEMELER 



ULUSLARARASI TAŞIMA YETKİSİ

MADDE 60

(1) 59 uncu maddenin birinci fıkrasının (a), (c), (ç) ve (d) bentleri kapsamındaki taşımalar,
uluslararası taşımacılık alanında Bakanlıktan yetki belgesi almış kişilerin taşıt
belgelerinde kayıtlı taşıtlar ve ikili ve çok taraflı uluslararası karayolu taşıma
anlaşmalarına göre taşıma yapmaya yetkili veya Bakanlıkça özel izin belgesi verilmiş
yabancı plakalı taşıtlarla yapılabilir.

(2) 59 uncu maddenin birinci fıkrasının (b) ve (e) bendi kapsamındaki taşımalar,
uluslararası taşımacılık alanında Bakanlıktan yetki belgesi almış gerçek veya tüzel
kişilerin taşıt belgelerinde kayıtlı taşıtlarla yapılabilir/yaptırılabilir.

(3) Birinci ve ikinci fıkralarda taşıma yetkisi verilen taşıtların hangi ülke, hangi kara hudut
kapısı, deniz limanı, hava limanı veya alanı, demiryolu istasyonu veya garından taşıma
yapacağı Bakanlıkça belirlenir.

(4) Gerekli hallerde, 59 uncu maddenin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamındaki
taşımalar için yabancı plakalı taşıtlara Kanunun 13 üncü maddesinin ikinci fıkrası
çerçevesinde taşıma yetkisi verilebilir.



ULUSLARARASI TAŞIMA YETKİSİ

MADDE 60

(6) Oto taşımaları ve özelliği olan taşımalar için imal edilmiş özel donanımlı taşıtlar hariç,
taşıma kapasitesi 10 tondan az olan taşıtlara geçiş belgesi tahsis edilmez.

(7) Yabancı plakalı taşıtlar, Türkiye sınırları dâhilinde iki nokta arasında taşıma
yapamazlar. Bu fıkraya aykırı hareket edenlere, Kanunun 26 ncı maddesinin birinci
fıkrasının (ğ) bendinde belirtilen miktarda idari para cezası uygulanır.

(8) Türkiye’nin taraf olduğu ikili ve çok taraflı uluslararası anlaşma ve sözleşmelerin
hükümleri saklıdır.



GEÇİŞ BELGESİ (DOZVOLA)

Karayolu ile uluslararası eşya taşımacılığı yapan 
araçların, ilgili ülkeye yönelik taşımalar sırasında (şayet 

kota teati edildiyse) ibraz edilmesi zorunlu belge.  

“Yükün ve Aracın Vizesi”









Kapıkule/Hamzabeyli

Bulgaristan - Romanya - Macaristan - Avusturya - Almanya

Bulgaristan - Romanya - Macaristan - Slovakya - Çek Cum. - Almanya

Bulgaristan - Romanya - Macaristan - Slovakya - Polonya - Almanya

Bulgaristan - Sırbistan - Macaristan - Avusturya - Almanya

Bulgaristan - Romanya - Ukrayna - Polonya - Almanya

Bulgaristan - Sırbistan - Hırvatistan - Slovenya - Avusturya - Almanya

Bulgaristan-Romanya-Ukrayna-Slovakya-Çek Cum.-Almanya

Güzergahlar (Almanya)



İpsala

Yunanistan-Makedonya-Sırbistan-Hırvatistan-Slovenya-Avusturya-Alm.

Yunanistan-Makedonya-Sırbistan-Macaristan-Avusturya-Almanya

Haydarpaşa

Kapıkule Gar

Yunanistan-Makedonya-Sırbistan-Hırvatistan-Slovenya-Avusturya-Alm.

Yunanistan-Makedonya-Sırbistan-Macaristan-Avusturya-Almanya

Almanya

Güzergahlar (Almanya)





TANIMLAR /Geçiş Belgeleri + UBAK

Kapsam : C2 – L2 – M2 yetki Belgesine sahip firmaları kapsar

Çekici: Yarırömorkları ve römorkları çekmek için imal edilmiş olan ve bunlar olmadan 
eşya taşıyamayan motorlu taşıtı, 

Dağıtım Büroları: Geçiş belgelerinin, Türk taşımacılarına dağıtımının yapıldığı 
yetkilendirilmiş birimleri, 

Danışma Komisyonu: Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Ulaştırma Hizmetleri Düzenleme 
Genel Müdürlüğü, ve/veya ilgili Daire Başkanı Başkanlığında, Ticaret Bakanlığı, Türkiye 
Odalar ve Borsalar Birliği, Türkiye İhracatçılar Meclisi, Genel Müdürlükçe belirlenen 
sektör kuruluşları (UND-UTİKAD-UKAT…vb.) temsilcilerinden oluşan Geçiş Belgesi 
Danışma Komisyonunu



Dönüş Yükü : Varış ülkesi dışında herhangi bir ülkeden alınan yükü,

Geçiş Belgesi: Uluslararası anlaşmalar çerçevesinde yabancı ülkelerden temin edilen ve 
uluslararası taşımalarda kullanılan ikili, transit, üçüncü ülke, dönüş yükü ve benzeri izin 
belgesini, 

Genel Müdürlük: Ulaştırma Hizmetleri Düzenleme Genel Müdürlüğü’nü,

İkili Taşıma: Akit ülke taşıtlarının iki ülke arasında yapmış olduğu eşya/yük taşımalarını,

İzleme Komitesi: Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Karayolu Düzenleme Genel Müdürlüğü 
Daire Başkanı başkanlığında, Ticaret Bakanlığı, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, 
Türkiye İhracatçılar Meclisi, Genel Müdürlükçe belirlenen sektör kuruluşları 
temsilcilerinden oluşan komisyonunu,

İzlenecek Güzergah: Taşımanın başladığı kalkış ülkesinden bittiği varış ülkesine kadar 
geçilen ülkeler de dahil takip edilen ülkeler zincirini/silsilesini,



Limandan-Limana Belgesi: Taşıt sürücüsü tarafından tüm denizyolu yolculuğunu 
gösteren bir doküman taşıması koşuluyla İtalya’daki bir boşaltma limanında İtalya’daki 
başka bir boşaltma limanına yapılan taşımalarda geçerli olan belgeyi,

Ödül (Bonus) Belgesi: İkili anlaşmalar gereği yabancı ülkelerden özel şartlara bağlı 
olarak kota harici temin edilen geçiş belgesini,

Parsiyel Taşıma: Kayıt ülkesinden en az iki farklı ülkeye aynı taşıtla yapılan eşya 
taşımalarını,

Ro-La: Karayolu yük taşıma taşıtlarının demiryolunda vagon üstünde refakatli veya 
refakatsiz bir şekilde taşınma biçimini,

Ro-Ro: Denizyolununun kullanılarak, kendi yürür taşıtların veya çekilerek yürütülebilen 
vasıtaların taşınma biçimini,



Römork: Motorlu taşıtla çekilen, insan, hayvan veya eşya taşımak için imal edilmiş 
motorsuz taşıtı,

Römork Çektirme Belgesi: İtalya’da kayıtlı çekiciler tarafından münhasıran yürütülen 
çektirme faaliyeti için Türk yarı-römorkları için geçerli belgeyi,

Sektör Kuruluşu: Üyeleri gerçek veya tüzel kişiler olan, asgari 100 (yüz) üyeye sahip ve 
üyelerinin en az %80’i yetki belgesi sahibi olarak Karayolu Taşıma Yönetmeliği 
kapsamındaki faaliyetlerde bulunan dernek, vakıf, birlik ve benzeri sivil toplum 
kuruluşlarını,

Taşımacı: C türü, L2 ve M2 yetki belgesi sahibi gerçek ve tüzel kişileri,

Taşıt Kartı: Bir taşıtın en az bir yetki belgesinin eki taşıt belgesinde kayıtlı olduğunu ve 
söz konusu yetki belgesi altında çalıştırılabileceğini gösteren belgeyi,



Transit Taşıma: Herhangi bir ülkede başlayan ve en az bir ülke toprakları üzerinden geçtikten 
sonra bir başka ülkede sona eren, başlama ve sona erme ülkeleri dışında kalan ülke 
toprakları üzerinden geçilerek yapılan eşya taşımalarını,

UBAK İzin Belgesi: Çok taraflı kota dahilinde UBAK (Ulaştırma Bakanları Avrupa Konferansı) 
üyesi ülkeler arasında veya bu ülkeler üzerinden yapılan transit taşımalar için tahsis edilen ve 
taşımacılara dağıtımı ayrı bir düzenleme ile yapılan UBAK Karayolu izin belgesini,

Üçüncü Ülke Taşıması: Eşyanın bindirme, indirme, yükleme, boşaltma noktalarının taşıtın 
kayıtlı olduğu ülkenin dışındaki ülkeler arasında yapılan eşya taşımalarını,

Yarı Römork: Bir kısmı motorlu taşıt üzerine oturan, taşıdığı eşyanın ve kendi ağırlığının bir 
kısmı motorlu taşıt tarafından taşınan römorku,

Yeşil Taşıt: Taşımacıların uluslararası taşımalarda kullandıkları ve UBAK Karayolu Çalışma 
Grubu’nun UBAK Kullanım Kılavuz’unda açıklanan gürültü ve egzoz emisyon değerlerine haiz 
çekici ve kamyonları (EURO-3-4-5-6),



GEÇİŞ BELGESİ ALABİLMEK İÇİN GEREKLİ OLAN İŞ VE İŞLEMLER

• Geçiş belgesi talebinde bulunan C türü (C1-C2-C3), L2 ve M2 yetki belgesi 
sahibi olan gerçek ve tüzel kişiler; bu Yönerge’nin “ Altıncı Kısım” başlığı altında 
yer alan ve ülkelere göre belirtilen özel şartlardaki belgelerle birlikte aşağıdaki 
belgeleri Dağıtım Bürolarına vermek zorundadırlar.

• Dilekçe (Firma antetli olacak, taşıt plakaları, taşıt EURO normu, güzergah ve 
talep edilen geçiş belgeleri belirtilecek) 

• Taşıt sürücülerinin geçiş belgesi ile ilgili işlemleri firma adına yürütebilmeleri 
için, şirket yetkilisi veya yetkilileri tarafından imzalanmış noter onaylı 
vekaletname aslı veya fotokopisi,

• Gümrük işlemlerinin yapıldığı; TIR Karnesi veya ATA Karnesinin, gümrük 
mühürlü ve/veya kaşeli ve imzalı aslı veya Kalem Listesi ekli ve MRN numaralı 
Transit Refakat Belgesinin veya Kalem Listesi ekli ve İRB numaralı İhracat 
Refakat Belgesinin gümrük memuru isim kaşeli ve imzalı örneği veya ibrazı 
zorunlu ülkeler için İhracata İlişkin Gümrük Beyannamesinin gümrük mühürlü 
ve/veya kaşeli ve imzalı örneği,





TAŞIMACILARIN SORUMLULUKLARI
• Uluslararası anlaşmalar gereği; taşıma türüne ve taşıt/taşıma özelliğine uygun 

geçiş belgesinin kullanılarak uluslararası taşımaların yapılması,

• Taşıtlara tahsis edilen geçiş belgelerinin geçerlilik süresi içinde kullanılması,

• Uluslararası anlaşmalar gereği; geçiş belgesi kapsamında yapılması gereken 
taşımaların geçiş belgesiz olarak yapılmaması,

• Geçiş belgesi alınarak yurtdışına çıkış yaptıktan sonra herhangi bir sebeple ikinci 
bir geçiş belgesi talep edilmemesi,

• Geçiş belgelerinin taşıtların yurtdışına çıkışından önce alınması, yurtdışına çıkış 
yaptıktan sonra güzergah değişikliği için ayrıca belge talep edilmemesi, 

• İstenilen bilgi ve belgelerin süresi içerisinde Bakanlığa veya ilgili dağıtım 
bürolarına verilmesi,

• Taşıtlara tahsis edilen geçiş belgelerinin Genel Müdürlük bilgisi ve onayı dışında 
başka firmalara kullandırılmaması, başka firmalarca da kullanılmaması,

• Taşıtlara tahsis edilen geçiş belgelerinin üzerinde karalama, yapıştırma, tahrifat 
ve benzeri bir işlem yapılmamasından sorumludurlar. 



BELGE DAĞITIMINDA GENEL ŞARTLAR
• Geçiş Belgeleri “kamyon”, “kamyon+römork”, “çekici+yarırömork/römork” veya 

“yarırömorklar”için düzenlenir.

• Deniz sınır kapılarımızdan taşıma yapan taşıtlar ile Bakanlıkça grup firma olarak 
tanımlanması uygun görülen firmaların özmal çekici+römork/yarı 
römorklarından oluşan taşıt kombinasyonları hariç farklı yetki belgelerinde 
kayıtlı taşıtlardan oluşan kombinasyonlara geçiş belgesi tahsis edilmez.

• Bu Yönerge’deki kısıtlayıcı hükümler saklı kalmak kaydıyla, geçiş belgeleri varış 
ülkesi ile birlikte izlenecek güzergah ülkeleri için de tahsis edilir.  

• Taşıma Kapasitesi 10 tondan az olan taşıtlara geçiş belgesi tahsis edilmez. 
Ancak; oto taşıma ve özelliği olan taşımalar için imal edilmiş özel donanımlı 
taşıtlar, kara sınır kapılarımız olan komşu ülkelere yönelik ikili taşımalarda 
taşıma kapasitesi 3.5 ton ve üstü taşıtlar, Romanya ve Bulgaristan üzerinden 
yapılan transit taşımalarda taşıma kapasitesi 3.5 ton ve üstü taşıtlar, (bu 
kapsamda taşıma yapacak olan ve geçiş belgesi talebinde bulunan taşıtlara 
sadece Romanya ve Bulgaristan transit geçiş belgeleri tahsis edilir. )

bu kısıtlamanın dışındadır.  Uluslararası anlaşma hükümleri saklıdır.



• Taşıtların dönüşlerinde güzergah değişikliği yapmaları halinde, dönüş güzergahı 
için geçiş belgesi tahsis edilmez.

• Yurtdışına çıkış yapmış olan taşıtlara sonradan geçiş belgesi tahsis edilmez.

• Düzenlendiği tarihten itibaren süresi bir yılı geçen tren biletlerine belge tahsis 
edilmez. Geçiş belgesi tahsis edilebilmesi için aynı tren bileti sadece bir kez 
ibraz edilir. Tren biletleri üzerinde plakaları yeralan çekici/yarı römorkların (grup 
firmalar hariç) aynı yetki belgesinde kayıtlı olmaları halinde geçiş belgesi tahsis 
edilir.

• Geçiş belgeleri her yılın son gününe kadar dağıtılır. 31 Ocak tarihine kadar 
geçerli geçiş belgelerinin kullanıma açılma tarihleri Genel Müdürlükçe belirlenir.

• Bu Yönerge’de ülkelere göre belirtilen dağıtım usulü ve özel şartlar saklı kalmak 
kaydıyla, ikili anlaşmalar gereği geçiş belgesi istenilmeyen sergi, fuar malzemesi 
ve ev eşyası taşımalarında, araçta bulunan eşyanın %40’ından fazlasının ticari 
eşya olması durumunda, geçiş belgesi tahsis edilir.

• Gabari dışı taşımalarda boş çıkan taşıtlara mevcut geçiş belgesi durumu dikkate 
alınarak Genel Müdürlükçe uygun görülmesi halinde geçiş belgesi tahsis edilir. 



ÜLKELERE GÖRE DAĞITIM ŞARTLARI ( ÖRNEK AVUSTURYA)
• Avusturya tektip (ikili/transit/3.ülke) geçiş belgelerinin %65’i transit, %35’i ikili 

taşımalara tahsis edilir. 

• Kabotaj belgeleri ise, Trieste’de yerleşik çekicilerle Trieste’den Avusturya’ya 
yönelik yapılacak ikili taşımalara tahsis edilir. 

• İkili ve transit kapsamında gerçekleştirilen taşımalar için ayrılan geçiş belgeleri 
2’şer aylık dönemler halinde kullanıma açılır. İki aylık dönemler için ayrılan 
belgelerin tükenmesi durumunda ilave belge verilmez, belgelerin bitmemesi 
durumunda ise kalan belgeler takip eden dönemlere aktarılır. 

• Avusturya Makamlarından dönemler halinde temin edilen belgelerin 
zamanında ülkemize ulaşmaması halinde, iki aylık dönem içerisinde dağıtılacak 
sayıyı aşmamak ve daha sonra mahsup edilmek kaydıyla diğer belgelerden 
kullandırılabilir.

• Ödül belgeleri hariç, Avusturya’ya yük almak üzere boş çıkış yapacak taşıtlara 
ve diğer ülkelere yük götürüp dönüş yükünü Avusturya’dan alacak taşıtlara 
Avusturya geçiş belgesi tahsis edilmez.  



Avusturya Üzerinden Yapılan Transit taşımalarda Uygulanacak Özel Kurallar:

• Yaş meyve, sebze ve su ürünleri yüklü taşıtlara (Patates, fındık ve taşınan yükün 
ağırlık olarak % 40’ını aşan karpuz veya kavun, taze ve kuru soğan, defne yaprağı, 
kestane, ceviz, keçiboynuzu, ayçicek taşıyan taşıtlar hariç),

• Canlı çiçek yüklü taşıtlara,

• TIR Karnesi veya Transit Refakat Belgesinde dondurulmuş gıda maddesi olarak 
belirtilmiş yükler ile aslı ibraz edilecek sağlık sertifikalarında (farklı dillerde 
hazırlanan sağlık sertifikalarının yeminli tercüman onaylı Türkçe tercümeleri veya 
Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından onaylanmış Türkçe tercümesi ile 
birlikte) belirli bir sabit sıcaklıkta taşınmasının gerektiği belirtilen bozulabilir gıda 
maddesi ve benzeri yüklü frigorifik taşıtlara, 

• Isıtmalı tank/tanker biçiminde olan yarı römorklara,

• Fatura değeri en az 200.000 Euro olan tıbbi müstahzarat - ilaç taşıyan frigorifik 
taşıtlara Avusturya geçiş belgesi tahsis edilir.

• Yükün en az  % 90’ı için yukarıda yer alan şartların sağlandığı taşımalarda, geri 
kalan kısmın yükle ilgili (ambalaj, etiket, vs.) malzeme olması halinde de Avusturya 
geçiş belgesi tahsis edilir.



Avusturya’ya Yapılacak İkili taşımalar:

• Yükün tamamının Avusturya’ya taşınması durumunda tonaj şartı aranmaz.

• Yükün en az % 60’ının Avusturya’ya taşındığının Serbest Bölge İşlem Formu aslı 
veya İhracata İlişkin Gümrük Beyannamesi (alıcı adresi veya gideceği ülke 
Avusturya olmalıdır.) veya Mahrece İade İşlemine İlişkin Gümrük 
Beyannamesinin ibraz edilmesi şartıyla Avusturya geçiş belgesi tahsis edilir.

Avusturya’ya Yapılacak Parsiyel taşımalar:

• Avusturya’ya parsiyel yük götürecek taşıtların bu ülkeye en az 5 ton (ambalaj 
malzemesinde 2,5 ton) yüklü olması ve bu ülkeye taşınan yükün en az % 60’ı için 
Serbest Bölge İşlem Formu aslı veya İhracata İlişkin Gümrük Beyannamesi (alıcı 
adresi veya gideceği ülke Avusturya olmalıdır.) veya Mahrece İade İşlemine 
İlişkin Gümrük Beyannamesinin ibraz edilmesi şartıyla Avusturya geçiş belgesi 
tahsis edilir.



Avusturya Ro-La tren hattı kullanımı karşılığı alınan ödül geçiş belgeleri:

• Tren bileti aslını ilgili dağıtım bürosuna ibraz eden firmalara, 3 tren bileti 
kullanımı karşılığında 2 adet Avusturya geçiş belgesi tahsis edilir.

• Bu Yönerge’nin 10 uncu maddesinin B-Özel Şartlar bölümünün birinci ve 
üçüncü fıkralarında belirlenen taşımaların haricindeki (canlı çiçek, tıbbi 
müstahzarat vb.), Avusturya’dan transit geçecek ancak taşıdıkları yük cinsi 
itibariyle Avusturya belgesi alamayan taşıtlar; Avusturya, Macaristan, Slovenya, 
Romanya veya İtalya’dan trene binmek suretiyle Avusturya’dan transit 
geçeceklerdir.

• Bu araçların tren kullanımı karşılığı Avusturya’dan alınacak geçiş belgeleri aynı 
taşımacıya birebir oranında tahsis edilir.

• Yani Türkiye’ye verilen ödül belgelerinden havuza ortak kullanım için tahsis 
yapılmaz. Ancak, ödül belgeleri geçerlilik süresi içinde kullanılmayacağı 
öngörüldüğü durumlarda genel kullanıma açılır.



Çeşitli ve Geçici Hükümler 

• Taşımacılar geçiş belgelerini ülkemizin taraf olduğu uluslararası ikili ve çok 
taraflı anlaşmalara uygun olarak kullanmak zorundadırlar.

• Genel Müdürlük, doğal afet, gerginlik ve savaş hali, zorunlu göç, ekonomik ve 
siyasi kriz ve benzeri olağanüstü ve zorunlu hallerde, ülkelerin konumlarına göre 
bu Yönerge’de uluslararası taşımalar ve faaliyetler için öngörülen hükümleri ve 
uygulamaları en çok 2 aylık bir süre için değiştirebilir veya kaldırabilir.

• Genel Müdürlük geçiş belgelerinin başvuru, belge dağıtımının genel şartları ile 
ülkelere göre dağıtım usulü ve özel şartları hususlarında değişiklik yapmaya 
yetkilidir.

Bu Yönerge’de hüküm bulunmayan hallerde Karayolu Taşıma Mevzuatı hükümleri 
uygulanır.



ŞOFÖRLERDE ARANACAK NİTELİK VE ŞARTLAR

MADDE 34

(1) Bu Yönetmelik kapsamındaki taşıtları kullanan şoförlerin;

a) İlgili mevzuatın öngördüğü mesleki yeterlilik belgesine sahip olmaları,

b) Büyük otobüs kullananlarının 26 yaşından gün almış olmaları,

c) 66 yaşından gün almamış olmaları,

ç) Tehlikeli madde taşıyan taşıtları kullananlarının, ilgili mevzuatın öngördüğü 
eğitimi aldığını gösteren belgeye sahip olmaları,

d) Uyuşturucu, silah, insan ve gümrük kaçakçılığı ile terör suçlarından dolayı 
hürriyeti bağlayıcı ceza almamış olmaları,

e) Şoförlük mesleği bakımından bedeni ve psiko-teknik açıdan sağlıklı olduklarını 
gösteren bir sağlık raporunu, yetkili sağlık kuruluşlarından her beş yılda bir almaları,

şarttır.

(2) Birinci fıkranın (a) bendine aykırı hareket eden şoförlere, Kanunun 26 ncı maddesinin 
birinci fıkrasının (l) bendinde belirtilen miktarda idari para cezası uygulanır.



YETKİ BELGESİ SAHİPLERİNİN ORTAK YÜKÜMLÜLÜKLERİ 

MADDE 40

(1) Acenteler ve taşıma işleri komisyoncuları; bu sıfatla yapmış oldukları faaliyet ve
işlemlerden, taşımacılar ile müştereken ve müteselsilen sorumludurlar.

(2) Bir yetki belgesi sahibinin taşıt belgesine sözleşmeli olarak kayıtlı taşıtların sahipleri
kendi nam ve hesabına taşıma yapamazlar. Bu fıkraya aykırı hareket edenlere,
Kanunun 26 ncı maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde belirtilen miktarda idari
para cezası uygulanır.

(5) C2, C3, K1, K3, L1, L2, N1, N2, R1 ve R2 yetki belgesi sahipleri; taşımasını üstlendikleri
eşyalara ait, gönderici ve alıcılara ilişkin; ad ve soyad, unvan, gerçek kişilerde T.C.
kimlik numarasını, Türk vatandaşı değilse uyruğu, pasaport numarasını veya varsa
yabancı kimlik numarasını tüzel kişiliklerde vergi kimlik numarası ile adresini, herhangi
bir araştırmaya ve anlaşmazlığa mahal vermeden gönderinin yollanabilmesini ve
alıcının kolaylıkla bulunabilmesini sağlamaya yarayacak bilgileri tam ve doğru olarak
kaydetmekle yükümlüdürler. Bu fıkraya uymayan yetki belgesi sahiplerine 5 uyarma
verilir.



YETKİ BELGESİ SAHİPLERİNİN ORTAK YÜKÜMLÜLÜKLERİ 

MADDE 40

(15) Emniyet Genel Müdürlüğünün elektronik kayıtlarında geçerli Araç Tesciline İlişkin
Geçici Belgesi olan ve taşıma yapmamaları kaydıyla, trafiğe çıkan taşıtlar hariç olmak
üzere, taşıt belgesine kaydedilmeyen taşıtlar, bu Yönetmelik kapsamındaki
faaliyetlerde kullanılamaz.

(16) Posta gönderilerinin karayoluyla taşınabilmesi için Posta Hizmetleri Kanunu
kapsamında yetki belgesi alınması zorunludur.

(17) Yetki belgesi sahipleri, almış oldukları yetki belgesinin kapsamı dışında faaliyette
bulunamazlar.

(18) Yapılacak faaliyetin kapsamına uygun bir yetki belgesi alınmadan veya geçerli yetki
belgesi olmadan, muhtevası bu Yönetmelikte belirtilen herhangi bir faaliyette
bulunulamaz.

(19) Yetki belgesi sahibi, bir ihbar veya şüphe halinde en yakın resmi güvenlik birimi
görevlileri huzurunda eşya, kargo veya bagajı kontrol ettirebilir. Kontrolle ilgili bir
tutanak düzenlenir.



GÖNDERENİN VE YOLCULARIN SORUMLULUĞU

MADDE 45

(1) Gönderen, gönderilerini, ilgili kanunlara ve diğer mevzuata uygun bir şekilde taşımayı
yapacak yetki belgesi sahibine teslim etmekten sorumludur.

(2) Gönderen; eşyanın cinsi, miktarı, nitelikleri, istifleme şekli, kalkış ve varış noktası,
alıcının adı ve adresi ile kimliğini ibraz etmek suretiyle kendi adres ve kimlik bilgileri
gibi diğer önemli bilgileri tam ve doğru olarak yetki belgesi sahibine bildirmek
zorundadır. Yanlış ve eksik bildirimlerden doğacak sorumluluk gönderene aittir. Yetki
belgesi sahibi, gönderenin bildirmek zorunda olduğu bilgileri vermemesi halinde
taşımayı yapmaz. Taşımayı yaparsa, sorumluluk yetki belgesi sahibine ait olur.

(3) Gönderen; bulundurulması, satılması, sevk edilmesi ve ticareti yasak olan bir eşyayı
veya kargoyu gönderemez, yetki belgesi sahipleri de bunu taşıyamaz. Aykırı hareket
halinde gönderen ve yetki belgesi sahibi sorumlu olur.



GÖNDERENİN VE YOLCULARIN SORUMLULUĞU

MADDE 45

(4) Gönderen; gönderilerini teslim etmeden önce taşımayı gerçekleştirecek gerçek veya
tüzel kişiliğin yetki belgesi sahibi olup olmadığını kontrol etmekten/ettirmekten
sorumludur.

(5) Yolcular, trafiğin seyir ve güvenliğini tehlikeye düşürecek, diğer yolcuları rahatsız
edecek, genel ahlaka ve adaba aykırı tutum ve davranışlarda bulunamazlar. Taşıtın
teknik donanımını olumsuz etkileyebilecek hiçbir cihazı kullanamazlar.

(6) Yolcular seyahat süresince yolcu taşıma biletlerini yanlarında bulundurmak
zorundadırlar.

(7) Gönderenler ve yolcular taşımacının güvenlik yönünden almış olduğu tedbirlere
uyarlar, aksi halde doğacak sonuçlardan sorumlu olurlar.







BAŞVURU / DUYURU ve ŞEKLİ 

• Genel Müdürlük her yıl, en geç Ağustos ayının son günü (bu günün 
resmi tatile rastlaması durumunda takip eden ilk iş günü) mesai saati 
bitimine kadar, 

• Birlik ve Sektör Kuruluşlarına; İzin Belgesi tahsis edilebilmesi için e-devlet 
kapısı üzerinden İzin Belgesi başvurusu yapılması ve gerekli bilgi ve 
belgelerin Genel Müdürlüğe gönderilmesini içeren bir duyuru yazısı 
gönderir ve bu duyuruyu Genel Müdürlüğün  (www.uhdgm.gov.tr) 
internet adresinde de yayımlar. 

• Ayrıca söz konusu duyurunun bir örneği Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı 
Bölge Müdürlükleri ilan panolarında 30 Eylül’e kadar asılı tutulur. 
Kendilerine duyuru yazısı gönderilen sektör kuruluşları, üyelerini bu 
konuda bilgilendirmekle yükümlüdürler.

http://www.uhdgm.gov.tr/


Başvuru Yeri, Tarihi, İlanı ve Değişiklik Bildirimi

• İzin Belgesi başvuruları e-devlet kapısı üzerinden firma yetkililerince her yıl 

01-30 Eylül tarihleri arasında yapılır. Bu tarihten sonra yapılan başvurular kabul 
edilmez.

• Tüm özmal taşıtların araç norm girişleri e-devlet kapısı üzerinden 31 Ekim 
tarihine kadar yapılır. Bu tarihten sonraki özmal araç sayıları ve norm girişleri 
İzin belgesi değerlendirmelerinde dikkate alınmaz. Araç norm girişlerinin 
yapılması İzin Belgesi başvuru talebi yerine geçmez.

• 30 Eylül tarihine kadar başvuran firmalara ilişkin Ön Değerlendirme listesi en 
geç 15 Ekim tarihinde Genel Müdürlük (www.uhdgm.gov.tr) internet adresinde 
yayımlanır.

• Sözkonusu firmalar, kendileri ile ilgili bilgilerde bir hata olması durumunda, 31 
Ekim tarihine kadar bu hataların düzeltilebilmesi için gerekli belgelerle birlikte 
düzeltme başvurusunda bulunurlar. 

• Bu tarihten sonra yapılan düzeltme başvuruları dikkate alınmaz.

http://www.kugm.gov.tr/


Değerlendirme Unsurları, Puanlama ve Sıralama

İzin Belgesinin tahsisinde değerlendirmeye esas alınacak değerlendirme unsurları; 
toplam yeşil taşıt sayısı, toplam taşıt sayısı, toplam sefer sayısı, İzin Belgeleriyle 
yapılan üçüncü ülke taşımaları toplam sefer sayısı, verimlilik olarak belirlenmiştir.

* Toplam yeşil taşıt sayısı: Müracaat yılının 31 Ekim tarihi itibariyle C2, L2 ve M2 
yetki belgesi eki taşıt belgesinde özmal olarak kayıtlı EURO V taşıt sayısı ve EURO VI 
taşıt sayısının 1,1 (bir nokta bir) ile çarpımından elde edilen kıymetlendirilmiş 
toplam çekici ve kamyon (tanker kamyonlar hariç) sayısıdır.

* Toplam taşıt sayısı: C2, L2 ve M2 Yetki belgesi sahibi taşımacıların Faaliyet Yılına 
ait 30 Haziran ve 30 Aralık tarihleri itibariyle U-NET otomasyon sisteminde [özmal + 
sözleşmeli] olarak kayıtlı (tanker kamyon hariç) kamyon, çekici, römork ve yarı 
römork toplam sayılarının aritmetik ortalamasıdır. 

* Toplam sefer sayısı: Aşağıdaki şekilde hesaplanmak suretiyle bulunan 
kıymetlendirilmiş sefer sayılarının toplamıdır.   



ÜLKE PUAN ÜLKE PUAN ÜLKE PUAN

Almanya 2,89 Hırvatistan 1,78 Macaristan 1,77

Arnavutluk 1,46 Hollanda 3,14 Makedonya 1,23

Avusturya 2,01 İngiltere 3,46 Malta 2,53

Azerbaycan 1,91 İrlanda 4,04 Moldova 1,56

Belarus 2,69 İspanya 3,98 Norveç 3,98

Belçika 3,09 İsveç 3,72 Polonya 2,48

Bosna-Hersek 1,77 İsviçre 2,69 Portekiz 4,62

Bulgaristan 1,00 İtalya 2,42 Romanya 1,07

Çek Cumhuriyeti 2,27 İzlanda 6,02 Rusya 3,07

Danimarka 3,40 Karadağ 1,38 Sırbistan 1,38

Estonya 3,39 Letonya 3,10 Slovakya 1,94

Finlandiya 3,48 Liechtenstein 2,55 Slovenya 1,91

Fransa 3,19 Litvanya 2,89 Ukrayna 2,14

Gürcistan 1,30 Lüksemburg 2,92 Yunanistan 1,22

Not: Tablodaki katsayılar bu ülkelerin bÜLKE PUANLARI başkentine olan uzaklıkları dikkate alınarak 

tespit edilmiştir.



ARAÇ SAYISI İLE İLGİLİ EŞLEŞTİRME (Belge sayısının 2 katı araç)

• İzin Belge sayısının, İzin Belgesi almaya hak kazanan taşımacı sayısından fazla 
olması veya bu maddenin ikinci ve üçüncü fıkralarına göre tahsis edilememesi 
halinde; kalan belgeler, tükeninceye kadar turlar halinde birinci sıradan 
başlamak üzere ek belge olarak sıra ile tahsis edilir.

• EURO V ve üzeri araçlar için geçerli İzin Belgesi tahsis edilebilmesi için; 

İzin Belge sayısının 2 katı EURO V ve daha üst normda özmal taşıtlara sahip 
olunması,  EURO VI geçerli İzin Belgesi tahsis edilebilmesi için; İzin Belge sayısının 2 
katı EURO VI normda özmal taşıtlara sahip olunması esastır.

Ancak, Macaristan geçerli ve ikili taşımalar için ayrılmış İzin Belgelerinin tahsis 
edildiği firmalar için tahsis edilen belge adedi kadar araca sahip olunması şarttır.



UBAK, Beraberinde usule uygun olarak 
doldurulmuş bir seyir defteri olan, üye 

ülkeler arasında belirli bir sefer sayısı ile 
taşımaya izin veren bir belgedir.

“Yükün & Aracın Schengen Vizesi” 



Bulgaristan, Romanya, Yunanistan, Makedonya, Gürcistan,

Sırbistan, Karadağ, Arnavutluk, Moldova, Bosna-Hersek,
Macaristan, Hırvatistan, Azerbaycan, Slovenya, Slovakya,
Avusturya, Ukrayna, Çek Cumhuriyeti, İtalya, Polonya, Malta,
Liechtenstein, İsviçre, Belarus, Almanya, Litvanya,
Lüksemburg, Rusya, Belçika, Letonya, Hollanda, Fransa,
Estonya, Danimarka, İngiltere, Finlandiya, İsveç, İspanya,
Norveç, İrlanda, Portekiz, Ermenistan Türkiye ve İzlanda
olmak üzere 43 üye ülkeden oluşmaktadır.

43 ülke ile kota teati edilmektedir.



❖1 yıl boyunca tek bir belge ile çok giriş-çıkışlı taşıma imkanı
sağlar.

❖Bürokratik süreç azalır

❖Firma taşıtları arasında el değiştirebilir

❖Transit geçme ve kayıt ülkesi dışında 3 dolu taşıma yapma
hakkı sağlar

❖3.ülke taşımacılığını kolaylaştırır

❖UBAK ile geçilen ülkelerde geçiş ücreti ödenmez diye bir kural
yok. (Azerbaycan ve Gürcistan hariç)
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❖Çekicinin kayıtlı olduğu ülkeye ait olması zorunludur.

❖Bir kerede yalnızca bir taşıt tarafından kullanılabilir.

❖Yükleme ve boşaltma noktaları arasında taşıtta
bulundurulması zorunludur.

❖UBAK İzin Belgesi, karayolu karnesi ve Aracın Teknik
Uygunluk Belgesi (Yola Elverişlilik Belgesi/Yol Değerlilik Testi)
araçta mutlaka bulundurulmalıdır.

❖UBAK İzin Belgesi ile Karayolu Karnesinin seyahat boyunca
taşıtta bulundurulması zorunlu olup, yetkili kontrol
memurlarının isteği üzerine denetim ve kontrol için
gösterilmesi zorunludur.



• GÜZERGAH MALİYETİ HESAPLANMASI ? 

• Maliyet Kalemleri Denince Aklımıza Ne Geliyor?

• Sabit ve Değişken Maliyet Ne Demek?

• Tamirci Ustamızın Maliyetini Sefer Maliyetine Eklemek Doğru mu?

• 5 Yıl Sonra Aracın Yenilenmesi Ne Demek?

• Gider Kalemleri Arasında «Muhtelif/Diğer Ne Anlama Geliyor?

• Ne Pahasına Olursa Olsun Müşteri En Ucuzu İster. Peki bu durum 
SÜRDÜRÜLEBİLİR bir durum mu? 



 Fatura

 CMR Sözleşmesi / Yurtiçindeki İrsaliye

 TIR Karnesi (T.I.R Sistemi) veya 

 Transit Refakat Belgesi (Ortak Transit)

 ADR’li yüklerde güvenlik formu

 ATP’li yüklerde Bitki Sağlık Sertifikası

 Parsiyel yüklerde Çeki Listesi/yük detayı









 Ruhsat

 C2 Yetki Belgesi

 Taşıt Kartı

 Yeşil Araç Belgesi (üretici firmadan)

 Yol Değerlilik Testi (TÜV)

 Egzoz Emisyon Testi

 Takograf Kalibrasyon Belgesi 

 Trafik Sigorta Poliçesi

 Yeşil Kart Sigorta Poliçesi



 Taşıt Onay Belgesi (Uygunluk/set olarak)

 Geçiş İzin Belgesi Talep Dilekçesi

 Belge Teslim Tutanağı

 Teslim Edilen Geçiş İzin Belgeleri









 Vekaletname (Firma adına işlemler için)

 Sürücü Belgesi (E – D)

 SRC 3 Mesleki Yeterlilik Belgesi

 Psikoteknik Test Raporu

 Takograf Kartı (Ticaret Odalarından Alınır.. 

uzun yol taşımacılığı yapan ağır vasıtalar)

 Pasaport (ilgili ülkelerin vizeleri kalış 

sürelerine dikkat…!)















 www.uhdgm.uab.gov.tr

 www.und.org.tr

 www.rega.org

 www.igeme.gov.tr

 www.tim.org.tr

 www.tobb.org.tr

 www.mfa.gov.tr
 Sektörel panel, konferans, fuar vb. etkinliklere katılım ve

makale, araştırma, raporların takibi geleceğinizi belirleyecektir.

http://www.und.org.tr/
http://www.und.org.tr/
http://www.rega.org/
http://www.igeme.gov.tr/
http://www.tim.org.tr/
http://www.tobb.org.tr/
http://www.mfa.gov.tr/


TEŞEKKÜRLER

Muammer ÜNLÜ

muammer.unlu@und.org.tr

0507 – 531 29 95 & 0533 342 72 47

mailto:muammer.unlu@und.org.tr

