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Ambar:  
Eşyanın kapalı alanda 
muhafaza edilmesine 

uygun olan yeri, 
 



Antrepo:  
Gümrük mevzuatı hükümlerine 
göre açılmasına izin verilen ve 

gümrük idaresine verilen 
beyannameyle gümrük idaresi 
gözetimi ve denetimi altında 

eşyanın muhafaza edildiği yeri, 



Ara durak:  
Tarifeli yolcu taşımacılığında, 
kalkış noktası ile varış noktası 
arasında bulunan, yolcuların 

asgari ihtiyaçlarının 
karşılandığı ve yolcu indirilip 

bindirilen yeri, 



Atıl kapasite:  
Karayolu taşımacılık 

piyasasında, taşıt veya 
işletmeci sayısı 

bakımından, talebe göre 
arzın fazla olmasını,  



Bakanlık:  
Ulaştırma Bakanlığını, 

 



Birim taşıt:  
Yarı römorku veya römorkuyla 
birlikte çekiciyi veya araç tescil 
belgesinde “römork takabilir” 

ifadesi varsa römorkuyla 
birlikte veya tek başına 

kamyonu, 



Çekici:  
Römork ve yarı römorkları 
çekmek için imal edilmiş 
olan ve bunlar olmadan 

eşya taşıyamayan motorlu 
taşıtı, 

 



Dağıtım işletmecisi:  
Tek parçada en fazla 5 kilogram 

ağırlığındaki kargoların kısa 
sürede kapıdan kapıya kendi 
nam ve hesabına dağıtımını 

yapan gerçek ve tüzel kişileri, 
 



Depo:  
Eşyanın açık ve kapalı 

alanda muhafaza 
edilmesine uygun olan 

yeri, 
 



Eşya/kargo terminali:  
Bu Yönetmelikte belirtilen özellikleri haiz 

ve yurtiçi ve uluslararası eşya/kargo 
taşımacıları/işletmecileri ve/veya 

acenteleri, komisyoncuları, taşıma işleri 
organizatörleri ile bunların eşya/kargo 

gönderenlerine/gönderilenlerine hizmet 
veren yapı veya tesisi, 

 



Gabari:  
Yüklü veya yüksüz araçların 

uzunluk, genişlik ve 
yüksekliklerinin azami 
sınırlarını belirleyen 

ölçüleri,  
 



Geçici depolama yeri:  
Eşyanın gümrüğe sunulmasından 

sonra gümrükçe onaylanmış bir işlem 
veya kullanıma tabi tutuluncaya 
kadar gümrük idaresince geçici 

olarak depolanmasına izin verilen 
yeri, 

 



Geçiş belgesi:  
Uluslararası anlaşmalar 

çerçevesinde, akit taraflardan biri 
tarafından kendi topraklarına girmek 

ve çıkmak veya bu topraklardan 
transit geçmek üzere diğer ülkede 
kayıtlı bir karayolu aracına verilen 

belgeyi,  
 



Grup yolcu:  
Önceden planlanmış gezi, toplantı, 
tören ve benzeri amaçla bir araya 
gelen ve bu amaçla gerçekleşecek 
seyahatin başlangıcından bitimine 
kadar birlikte hareket eden yolcu 

topluluğunu, 
 



İkili taşıma:  
Akit ülke taşıtlarının iki 
ülke arasında yapmış 

olduğu yolcu veya eşya 
taşımalarını 



İliçi:  
Bir ilin sınırları 
içinde bulunan 

alanı 



Kamu hizmeti sözleşmesi:  
Kamuya yeterli ulaştırma 

hizmeti sunulması amacıyla, 
Bakanlık ile yetki belgesi 
sahipleri arasında yapılan 

sözleşmeyi, 



Kamu hizmeti yükümlülüğü:  
Bir yetki belgesi sahibinin normal 

ticari şartlarda veya ölçülerde 
üstlenemeyeceği, ancak, kamuya 

yeterince ulaştırma hizmeti verilmesi 
amacıyla,  Bakanlığın talimatı üzerine 

yerine getirilmesi gereken 
yükümlülüğü, 

 



Kamyon:  
İzin verilen azami yüklü 

ağırlığı 3500 kilogramdan 
fazla olan ve eşya taşımak 
için imal edilmiş motorlu 

taşıtı, 



Kamyonet:  
 İzin verilen azami yüklü 
ağırlığı 3500 kilogramı 

geçmeyen ve eşya taşımak 
için imal edilmiş motorlu 

taşıtı, 
 



Kanun:  
10/7/2003 tarihli ve 
4925 sayılı Karayolu 
Taşıma Kanununu, 

 



Karayolu:  
Trafik için kamunun 

yararlanmasına açık olan 
arazi şeridi, yol, otoyol, 

köprüler ve benzeri yapı ve 
alanları,  



Kargo tasnif ve aktarma merkezi:  

Kargo taşımalarında 
indirme, bindirme, 
yükleme, boşaltma, 

aktarma, tasnif ve dağıtım 
hizmetlerinin yapıldığı yeri, 



Kısa unvan:  
Yetki belgesi sahibinin, 

yetkili makamlarca 
faaliyet alanıyla ilgili 

tescil edilmiş markasını, 
 



Lojistik işletmecisi:  
Taşımacılık faaliyetinin yanı sıra; bağımsız bir 

işyerinin kullanım hakkına sahip olarak 
müşterilerine ait eşyayı teslim aldıktan sonra 
kendi gözetim ve denetimi altında yükleme, 
boşaltma, depolama, istifleme, paketleme, 

tasnif, etiketleme, sipariş planlaması, dağıtım, 
teslimat ve benzeri hizmetlerin tamamını veya 

bir kısmını üstlenen gerçek ve tüzel kişileri, 
 



Mali yeterlilik:  
Bu Yönetmelik kapsamındaki 

faaliyetlerle ilgili bir işletmenin 
kurulmasını, sağlıklı 

yönetilmesini ve işletilmesini 
sağlamaya yönelik gerekli mali 

kaynaklara sahip olmayı, 
 



Mesleki saygınlık:  
Ticari alanda ve karayolu 
taşımacılık faaliyetlerinin 

icrası ile ilgili kurallara 
uygun davranmayı ve 
faaliyet göstermeyi, 

 



Mesleki yeterlilik:  
Karayolu taşımacılık 

faaliyetlerinin icrası ile 
ilgili eğitim, bilgi, beceri 

ve donanıma sahip 
olmayı, 



Mesleki yeterlilik belgesi:  
İlgili mevzuatın bu Yönetmelik 

kapsamındaki faaliyetlerde 
bulunanlar için öngördüğü mesleki 

yeterlilik eğitimini alan ve/veya 
yapılacak olan sınavlarda başarılı 

olanlara verilen belgeyi, 
 



Mesleki yeterlilik eğitimi:  
Bu Yönetmelik kapsamındaki 
faaliyetlerle ilgili bir mesleki 

yeterliliğin kazandırılması 
amacıyla ilgili mevzuat 

çerçevesinde verilen eğitimi, 
 



Motorlu taşıt:  
Karayolunda insan, hayvan 
veya eşya taşımaya yarayan 

ve makine gücüyle 
yürütülen aracı veya taşıtı, 

 



Orta Düzey Yönetici (ODY):  
Bu Yönetmelik kapsamında faaliyet 

gösteren bir gerçek veya tüzel kişiliğin 
veya buna ait bağımsız bir birimin 

taşımacılık faaliyetlerini sürekli ve etkin 
bir şekilde sevk ve idare eden müdür, şef, 
uzman, operasyon yöneticisi ve benzeri 

unvanlarla görev yapan kişileri, 
 



Otobüs:  
Yapısı itibariyle insan taşımak için imal edilmiş 
ve şoförü dahil 9 kişiden fazla yolcu taşımaya 

uygun olan motorlu taşıtı, 
 

1)Küçük otobüs (minibüs): Şoförü dahil 9 ile 15 
adet arasında oturma yeri olan otobüsü,  

 
2) Büyük otobüs: Şoförü dahil 15 adetten fazla 

oturma yeri olan otobüsü,  
 



Otomobil:  
Yapısı itibariyle şoförü 
dahil en fazla 8 adet 
oturma yeri olan ve 

insan taşımak için imal 
edilmiş motorlu taşıtı, 



Özel izin belgesi:  
Uluslararası taşımalarda 

geçiş belgesi yerine 
geçmek üzere 

düzenlenen belgeyi, 



Özmal taşıt:  
Araç tescil belgesinde 

yetki belgesi sahibi 
adına kayıtlı taşıtı, 

 



Posta gönderisi:  
Posta Telgraf Teşkilatı (PTT)  İşletmesi 
Genel Müdürlüğü tarafından 
taşınmak üzere, belirli bir form 
altında haberleşme niteliğindeki 
gönderileri, kitap numunelerini, 
katalogları, gazeteleri, süreli 
yayınları, dosyaları ve posta 
kolilerini,  



Resmi taşıt:  
Araç tescil 

belgesinde “resmi” 
olarak tescil edilmiş 

taşıtı,  



Römork:  
Motorlu taşıtla çekilen 

insan, hayvan veya eşya 
taşımak için imal edilmiş 

motorsuz taşıtı, 
 



Sevk irsaliyesi:  
Yurt içi taşımalarda, gönderen tarafından 
gönderilen eşya için düzenlenen; eşyanın 

içeriğini, ağırlığını, hacmini, paketleme 
veya ambalaj şekli ile gerçek değerini 

belirleyen ve gönderenin beyanına 
dayanan ilgili mevzuat hükümleri 

uyarınca düzenlenen belgeyi, 
 



Sözleşmeli taşıt:  
Yetki belgesi sahibinin noterden 

yapılmış bir taşıma geliri 
paylaşımı veya kira sözleşmesine 

dayanarak, kendi unvan ve 
sorumluluğu altında çalıştıracağı 

başkasına ait taşıtı, 
 



Şehiriçi:  
Bir şehrin belediye 
sınırları ile mücavir 

alanının toplamından 
oluşan alanı,  

 



Şoför:  
Ticari olarak tescil edilmiş 

bir motorlu taşıtı 
karayolunda süren ve ilgili 
mesleki yeterlilik belgesine 

sahip olan sürücüyü,  



Şube:  
Bir yetki belgesi sahibinin 

ticaret siciline tescil edilmiş 
merkezi işyeri adresi dışındaki 
faaliyetiyle ilgili ticaret siciline 

tescil edilmiş birimini, 
 



Tarifeli kargo taşıma:  
İşletmecinin kargo kabul veya 

dağıtım yaptığı merkezi, şubesi veya 
acentesinin bulunduğu yerleşim 

yerleri arasında önceden belirlenen 
bir ücret tarifesine göre yapılan 

düzenli kargo taşımalarını, 
 



Tarifeli yolcu taşıma:  
Önceden bir taşıma hattı ve 

taşıma güzergahı ile bir zaman 
ve ücret tarifesi belirlenerek ve 

bunlara uyularak yapılan 
düzenli yolcu taşımalarını, 

 



Tarifesiz yolcu taşıma:  
Önceden bir taşıma hattı ve taşıma 

güzergahı ile bir zaman ve ücret 
tarifesi belirlenmeksizin; grup yolcu 

durumuna göre arızi veya mekik 
sefer düzenlenerek yapılan düzensiz 

yolcu taşımalarını, 
 



Taşıma hattı:  
Tarifeli taşımacılıkta, 

taşımanın başladığı kalkış 
noktası ile bittiği varış 
noktasındaki yerleşim 

yerlerini,  
 



 
Taşıma güzergahı:  

Taşımacılıkta, taşımanın 
başladığı kalkış noktasından 
bittiği varış noktasına kadar 
ara duraklar da dahil takip 

edilen yolu, 



Taşıma irsaliyesi:  
Taşıma faaliyetinde bulunanların, 
taşınmasını üstlendikleri bir veya 

birden çok gönderilen ve gönderene 
ait aynı taşıtta, aynı zamanda taşınan 

eşya veya kargo için ilgili mevzuat 
hükümleri uyarınca taşımacı 

tarafından düzenlenen belgeyi, 
 



Taşıma işleri organizatörü:  
Kanun, bu Yönetmelik ve ilgili diğer mevzuatın 

taşımacılık sıfatı ile faaliyet gösterenlere getirdikleri 
yükümlülük ve sorumluluklar çerçevesinde taşımacı 

kabul edilerek, bu Yönetmeliğe göre eşya taşımacılığı 
alanında yetki belgesi almış gerçek ve tüzel kişilerin 

imkan, kabiliyet ve kapasiteleri ile gerektiğinde diğer 
taşıma türlerinden de yararlanarak veya bunları 

kullanarak kombine taşımacılık dahil kendi nam ve 
hesabına eşya taşıması yaptırarak taşıma faturası 

düzenleyen gerçek ve tüzel kişileri,  
 



Taşıma kapasitesi 
(taşıma sınırı):  

Bir aracın teknik olarak 
güvenle taşıyabileceği 

en çok yük ağırlığı veya 
yolcu sayısını,  



Taşıma senedi:  
Eşya ve kargo taşımalarında gönderen ile 
yetki belgesi sahibi arasında akdedilen, 
ilgili diğer mevzuat ve bu Yönetmelikle 

belirlenen bilgileri ihtiva eden sözleşme 
belgesi veya bu tür bir sözleşmede 

bulunması gereken bilgileri ihtiva etmesi 
halinde taşıma senedi yerine geçecek 
olan taşıma faturası, taşıma irsaliyesi 

veya irsaliyeli taşıma faturasını, 
 



Taşıt belgesi:  
Yetki belgesi sahibinin kullanacağı 
taşıtların niteliğini ve sayısını liste 

halinde gösteren, yetki 
belgesinden ayrı ve yetki 

belgesinin eki olarak düzenlenen 
belgeyi, 

 



Taşıt kartı:  
Bir taşıtın yalnız bir yetki 

belgesinde kayıtlı olduğunu 
ve bu yetki belgesi altında 

çalıştırılabileceğini 
gösteren belgeyi, 



Taşıt katarı:  
Karayolunda bir birim olarak 

seyretmek üzere birbirine 
bağlanmış en az bir çeken ve en 
çok iki çekilen römork veya bir 
yarı römork ile bir römorktan 

oluşan aracı,  
 



Terminal işletmecisi:  
Bu Yönetmelikte tanımlanan 

bir yolcu veya eşya/kargo 
terminalini işleten gerçek veya 

tüzel kişileri, 
 



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 ülkeler 

üzerinden yapılan yolcu veya eşya 
taşımalarını, 

 



Ücret tarifesi:  
Tarifeli taşımalarda taşıma 

faaliyetlerini ücret yönünden 
düzenleyen ve uyulması 

zorunlu olan belgeyi, 
 



Üçüncü ülke taşıması:  
Yolcu ve eşyanın bindirme, 

indirme, yükleme, boşaltma 
noktalarının taşıtın kayıtlı 
olduğu ülkenin dışındaki 
ülkeler arasında yapılan 

taşımaları, 



Üst Düzey Yönetici (ÜDY):  
Bu Yönetmelik kapsamında faaliyet gösteren 
bir gerçek veya tüzel kişiliği temsil ve ilzam 

ederek ve/veya bu kişilerin faaliyetlerini fiilen 
sevk ve idare ederek sürekli ve etkin bir 
şekilde yöneten yönetim kurulu başkanı, 
yönetim kurulu üyesi, genel müdür, genel 

koordinatör, genel sekreter ve benzeri 
konumdaki veya bu unvanlarla istihdam edilen 

kişileri, 
 



Yarı römork:  
Bir kısmı motorlu taşıt üzerine 

oturan, taşıdığı eşyanın ve 
kendi ağırlığının bir kısmı 
motorlu taşıt tarafından 

taşınan römorku, 
 



Yetki belgesi:  
Bu Yönetmelik kapsamında bir 
faaliyette bulunacak gerçek ve 
tüzel kişilere çalışma izni veren 

ve Bakanlıkça düzenlenen 
belgeyi, 



Yolcu bileti:  
Yetki belgesi sahibi ile yolcu arasında 

akdedilen, yolcunun taşınması 
yükümlülüğünü içeren ve bu 

Yönetmelikle belirlenen şekil ve 
şartları ihtiva eden ve yolcuya 
verilmesi zorunlu olan belgeyi, 

 



Yolcu terminali:  
Bu Yönetmelikle belirlenen 

özellikleri haiz ve şehirlerarası, 
yurtiçi ve uluslararası yolcu 

taşımacıları ve/veya acenteleri ile 
bunların yolcularına hizmet veren 

yapı veya tesisi, 
 



Yurtiçi:  
Türkiye sınırları 
içindeki alanı, 

 



Zaman tarifesi:  
Tarifeli taşımalarda taşıma 

faaliyetlerini zaman 
yönünden düzenleyen ve 

uyulması zorunlu olan 
belgeyi, 

 


