
3 Haz�ran 2021 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 31500

YÖNETMELİK

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından:

ULAŞTIRMA HİZMETLERİ
DENETİM YÖNETMELİĞİ

 
BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmel�ğ�n amacı; karayoluyla yapılan ulaştırma h�zmetler� alanında gerçekleşt�r�lecek

faal�yetler�n denet�mler�ne �l�şk�n usul ve esaslar �le denet�m yapacak personel�n n�tel�kler�n�, görevler�n�, yetk�ler�n�,
sorumluluklarını ve yükümlülükler�n� düzenlemekt�r.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmel�k;
a) 10/7/2003 tar�hl� ve 4925 sayılı Karayolu Taşıma Kanunu, 13/10/1983 tar�hl� ve 2918 sayılı Karayolları

Traf�k Kanununun 35 �nc� ve 65/A maddeler�, 26/9/2011 tar�hl� ve 655 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı �le yürürlüğe
konulan Ulaştırma ve Altyapı Alanına İl�şk�n Bazı Düzenlemeler Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, 10/7/2018
tar�hl� ve 30474 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşk�latı Hakkında Cumhurbaşkanlığı
Kararnames�n�n 477 nc� ve 497 nc� maddeler� kapsamında yapılacak denet�mlere �l�şk�n usul ve esaslar �le yürütülecek
�ş ve �şlemler�,

b) Bu Yönetmel�k kapsamında denet�m yapan görevl�ler�n görev, yetk�, sorumluluk, yükümlülük ve
n�tel�kler�n�,

c) İdar� para cezası karar tutanaklarının düzenlenmes�nde ve tak�b�nde uygulanacak usul ve esasları,
ç) İhlal tesp�t tutanakları ve ver�lecek uyarmalara �l�şk�n usul ve esasları,
kapsar.
Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmel�k; 4925 sayılı Kanunun 27 nc� maddes�ne, 655 sayılı Kanun Hükmünde

Kararnamen�n 28 �nc� maddes�ne, 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşk�latı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnames�n�n
477 nc� ve 497 nc� maddeler�ne ve 2918 sayılı Kanunun 8 �nc� maddes�n�n (c) bend� �le 35 �nc� ve 65/A maddeler�ne
dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmel�kte geçen;
a) Ad� tutanak: Kayıt altına alınması gereken b�r durumu, tesp�t edenler tarafından hazırlanıp �mzalanan

belgey�,
b) Araç (taşıt): Karayollarında kullanılab�len motorlu, motorsuz ve özel amaçlı taşıtlar �le �ş mak�neler� ve

last�k tekerlekl� traktörler�n genel adını,
c) Araç muayene �stasyonları: Sab�t, seyyar, motos�klet veya traktör muayene �stasyonlarını,
ç) Bakanlık: Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığını,
d) Bölge müdürlüğü: Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı bölge müdürlükler�n�,
e) Del�l: Denet�m esnasında tesp�t� yapılan durumu tevs�k edecek her türlü b�lg� ve belgeler�,
f) Denet�m: Karayoluyla yapılan ulaştırma h�zmetler� alanında gerçekleşt�r�lecek faal�yetler�n, 4925 sayılı

Kanuna, 2918 sayılı Kanuna ve 655 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye uygun olarak yapılıp yapılmadığının
�ncelenmes�, araştırılması ve kontrol ed�lmes�n�,

g) Denet�m ek�b�: Bu Yönetmel�k kapsamında yapılacak olan denet�m� gerçekleşt�recek olan
denetley�c�/denetley�c�ler�,

ğ) Denet�m planı: İdaren�n r�sk anal�zler� �le Bakanlık pol�t�ka ve stratej�ler� doğrultusunda, İdare veya bölge
müdürlükler�nce hazırlanan planı,

h) Denet�m programı: Denet�m planı çerçeves�nde gerçekleşt�r�lecek operasyonel faal�yetler� �çeren dokümanı,
ı) Denet�m raporu: Yapılan denet�m ve �ncelemeler sonucunda düzenlenen raporu,
�) Denetley�c�: İdare veya bölge müdürlükler�nde görev yapan ve bu Yönetmel�ğ�n 18 �nc� maddes�nde

bel�rt�len şartları taşıyan k�ş�y�,
j) D�ğer denetley�c� kurumlar: 4925 sayılı Kanun, 2918 sayılı Kanun ve 655 sayılı Kanun Hükmünde

Kararname kapsamında yetk�l� kılınan Emn�yet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığının b�r�mler� �le
T�caret Bakanlığının sınır kapılarındak� b�r�mler� ve beled�yeler�n �lg�l� zabıta b�r�mler�n�,

k) Elektron�k s�stemlerden faydalanılarak yapılan denet�m: Uzak denet�m ve U-Net Otomasyon S�stem�
üzer�nden elde ed�len ver�ler çerçeves�nde uzaktan yapılan denet�m�,

l) İdare: Ulaştırma H�zmetler� Düzenleme Genel Müdürlüğünü,



m) İşletme: Kamu kurum/kuruluşları da dâh�l olmak üzere kâr amacı bulunup bulunmadığına bakılmaksızın,
4925 sayılı Kanun, 2918 sayılı Kanun ve 655 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve �lg�l� mevzuat kapsamında
faal�yette bulunan gerçek veya tüzel k�ş�ler�,

n) İşletme denet�m�: İşletmeler�n merkez veya şubes�n�n denet�m�n�,
o) Kabahat: İlg�l� kanunlar �le bu kanunlara dayanılarak çıkarılan �dar� düzenlemelere aykırılık teşk�l eden ve

karşılığında �dar� yaptırım uygulanması öngörülen durum ve eylemler�n her b�r�n�,
ö) Karayolu denet�m kes�m�: Genel olarak araç ve sürücüler�n�n denet�m amacıyla durdurulduğu veya tesp�t

ed�len kabahatler�n karşılığı olan yasal �şlemler�n yapıldığı, �şaretlerle bel�rlenm�ş ve güvenl�ğ� sağlanmış karayolu
bölümünü,

p) Kontrol l�stes�: Denet�mlerde kullanılmak üzere İdare tarafından hazırlanan l�steler�,
r) Muayene merkez�: Tehl�kel� madde taşımacılığı �le Bozulab�l�r Gıda Maddeler�n�n Uluslararası Taşımacılığı

ve Bu Taşımacılık Faal�yet�nde Kullanılacak Özel Ek�pmana İl�şk�n Anlaşma kapsamında kullanılan araç ve
üstyapılarının test ve muayene h�zmetler�n� sağlayab�lecek ölçüde gerekl� altyapı, teçh�zat ve personele sah�p olan ve
Bakanlık tarafından yetk�lend�r�lm�ş �şletmeler�,

s) Ön �hbarlı denet�m: Elektron�k denet�m s�stemler�nden tem�n ed�len b�lg�ler net�ces�nde denet�me alınan
taşıtlarla �lg�l� yapılan denet�m�,

ş) R�sk anal�z�: Etk�n ve ver�ml� denet�m yapab�lmek amacıyla, denet�mlerden önce taşıt, sürücü veya
�şletmelere �l�şk�n ver� tabanlarında bulunan b�lg�ler�n anal�z�n�,

t) Sab�t denet�m �stasyonu: Kamuya açık karayolu güzergâhında bulunan denet�m �stasyonlarını,
u) Seyyar denet�m: Sab�t denet�m �stasyonları har�c�nde karayolu kenarında güvenl� b�r noktada kolluk

kuvvetler� tarafından taşıtların durdurulması yolu �le yapılan denet�m�,
ü) Tutanak: İdar� para cezası karar tutanağı veya �hlal tesp�t tutanağını,
v) U-Net Otomasyon S�stem�: Bakanlığın yazılım s�stem�n�,
y) U-Net Otomasyon S�stem� denet�m�: U-Net Otomasyon S�stem� üzer�nden tesp�t ed�len ver�lere göre yapılan

denet�m�,
z) Uzak Denet�m: Sab�t denet�m �stasyonlarından alınan ver� ve görüntüler üzer�nden yapılan s�stemat�k

denet�m�,
�fade eder.
(2) Bu Yönetmel�kte yer alan ancak b�r�nc� fıkrada tanımlanmayan �fadeler �ç�n Bakanlık tarafından

yayımlanan mevzuatta bel�rt�len tanımlar esas alınır.
İKİNCİ BÖLÜM

Denet�m Yapacak B�r�mler ve Görevler�
İdare ve bölge müdürlükler�n�n görevler�
MADDE 5 – (1) İdaren�n bu Yönetmel�k kapsamındak� görevler� aşağıda bel�rt�lm�şt�r:
a) Denetley�c� yetk�s� ver�lenlere yönel�k eğ�t�mler� verecek eğ�t�c�ler�n bel�rlenmes� ve eğ�t�lmes� �le �lg�l� �ş

ve �şlemler� yapmak.
b) Yapacağı denet�mlere �l�şk�n yıllık denet�m planını hazırlamak.
c) İlg�l� mevzuat kapsamında yapılması gereken denet�mler�n planlanması ve koord�ne ed�lmes�, denet�m usul

ve esasları �le denet�m pol�t�ka ve stratej�ler�n�n bel�rlenmes�ne yönel�k �ş ve �şlemler� yapmak.
ç) Araç muayene �stasyonlarının ve muayene merkezler�n�n mevzuata uygunluk denet�mler�n� denet�m planına

uygun olarak yapmak.
d) İdarede görevl� denetley�c�ler�n görevlend�r�lmes�ne yönel�k �şlemler� yürütmek.
e) Gerekl� görülmes� hal�nde denet�mlere �şt�rak etmek.
f) Bölge müdürlükler�nce yapılan denet�m faal�yetler�n�n yıllık olarak değerlend�r�lmes�n� ve raporlamasını

yapmak.
g) Denet�mle yetk�l� d�ğer yetk�l� kurumlar tarafından yapılan denet�mler�n ver�ml� ve etk�l� olmasına yönel�k

çalışma, koord�nasyon ve planlamayı yapmak.
ğ) Kontrol l�steler�n� hazırlamak ve güncel tutmak.
(2) Bölge müdürlükler�n�n bu Yönetmel�k kapsamındak� görevler� aşağıda bel�rt�lm�şt�r:
a) İlg�l� mevzuat kapsamında yapılması gereken denet�mler�n planlanması, programlanması, koord�ne ed�lmes�

ve tak�b� �le �lg�l� �ş ve �şlemler� yapmak.
b) Denet�m sonuçları �le �lg�l� �şlemler� yürütmek.
c) Yapacakları denet�mlere �l�şk�n yıllık denet�m planını hazırlamak.
ç) Yapılan denet�mlere �l�şk�n yıllık denet�m faal�yet raporunu hazırlamak ve en geç tak�p eden yılın ocak ayı

sonuna kadar İdareye sunmak.
d) Denetley�c�lere yönel�k tamamlayıcı eğ�t�mler� vermek veya verd�rmek.
e) Bölge müdürlükler�nde görev yapan denetley�c�ler�n görevlend�r�lmes�ne yönel�k �şlemler� yürütmek.
f) Gerekl� durumlarda d�ğer denetley�c� kurumlarla müşterek denet�mler planlanması �ç�n gerekl� koord�nasyon

çalışmasını yapmak.



g) Seyyar denet�mler� planlamak ve yapmak.
(3) Bölge müdürlükler�, denet�m�n n�tel�ğ�ne göre gerekt�ğ�nde mahall� mülk� am�r�nden kolluk kuvvet�

görevlend�r�lmes�n� talep eder.
(4) Bölge müdürlükler�nce düzenlenen tutanakların tebl�ğ�, tak�b� ve benzer� �şler� yapan personel �le

denetley�c� personel ayrı ayrı olarak görevlend�r�l�r.
Görevl� ve yetk�l� d�ğer kurumlar
MADDE 6 – (1) Bu Yönetmel�k kapsamında yapılacak denet�mlerde tutanak düzenlemeye 4925 sayılı Kanun,

2918 sayılı Kanun ve 655 sayılı Kanun Hükmünde Kararname �le yetk�lend�r�lm�ş görevl� Bakanlık (İdare ve bölge
müdürlükler�) personel� �le denet�mle yetk�l� d�ğer kurumların personel� de görevl� ve yetk�l�d�r.

(2) Denet�m �le yetk�l� d�ğer kurumlar, yaptıkları denet�m sonucuna �l�şk�n tutanakları �lg�l� bölge müdürlüğüne
gönder�r ancak, denet�mler�n sonucuna �l�şk�n tutanakların kend� otomasyon s�stem� üzer�nden elektron�k ortamda
Bakanlığa göndermes� hal�nde, f�z�k� olarak İdareye veya bölge müdürlüğüne göndermez.

(3) Denet�m �le yetk�l� d�ğer kurumlar bu Yönetmel�k kapsamında denet�m yapacak kend� personel�ne yönel�k
tamamlayıcı eğ�t�mler� ver�r veya verd�r�r.

(4) Denet�m �le yetk�l� d�ğer kurumlar, yaptıkları denet�mlere �l�şk�n �stat�st�k� b�lg�ler�, Bakanlığın taleb�
hal�nde yazılı veya elektron�k ortamda b�ld�r�r.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Denet�m Çeş�tler�

Denet�m çeş�tler�
MADDE 7 – (1) Denet�m çeş�tler� aşağıdak� g�b�d�r:
a) Karayolunda yapılan denet�mler;
1) Sab�t denet�m �stasyonlarında denet�m,
2) Seyyar denet�m,
3) Sınır kapılarında yapılan denet�m.
b) İşletme denet�mler�;
1) Gerçek/tüzel k�ş�lere a�t �şletmelerde yapılan denet�m,
2) Araç muayene �stasyonlarının �şletme denet�m�,
3) Muayene merkezler�n�n �şletme denet�m�.
c) F�z�k� yer ve mekân uygunluk denet�mler�;
1) Gerçek/tüzel k�ş�lere a�t �şletmeler�n uygunluk denet�m�,
2) Araç muayene �stasyonlarının uygunluk denet�m�,
3) Muayene merkezler�n�n uygunluk denet�m�.
ç) Elektron�k s�stemlerden faydalanılarak yapılan denet�mler;
1) Uzak Denet�m,
2) U-Net Otomasyon S�stem� üzer�nden denet�m.
Karayolunda yapılan denet�mler
MADDE 8 – (1) Sab�t denet�m �stasyonlarında denet�m;
a) Denet�m programı çerçeves�nde denet�mler gerçekleşt�r�l�r.
b) Elektron�k s�stemler vasıtasıyla bel�rlenen araçların denetlenmes� esas olup, s�stemler�n bu şek�lde araç

seçememes� hal�nde denetlenecek araçlar denetley�c� tarafından bel�rlen�r.
c) Yolcu taşımacılığı yapan taşıtların denet�m� özel b�r durum olmadıkça, tartım platformuna alınmadan

gerçekleşt�r�l�r.
(2) Seyyar denet�m;
a) Denet�m yapılacak karayolu denet�m kes�m� ve zamanı bölge müdürlükler� tarafından bel�rlen�r.
b) Denet�m yapılacak karayolu denet�m kes�m�nde taşıt/taşıtların konuşlanacağı ve denet�me tab� tutulacak

taşıtların depolanacağı yeterl� ve güvenl� alan olmasına özen göster�l�r.
c) V�raj, kavşak, köprü ve tünel g�b� görüşün azaldığı yerler veya yakınında, kaplamanın daraldığı ya da traf�k

�şaretlemeler� �le geçmen�n yasaklandığı yol kes�mler�nde ve yol zem�n�n�n karlı veya buzlu olduğu durumlar �le
görüşü azaltan s�sl�, yağışlı ve benzer� havalarda denet�m yapılmamasına özen göster�l�r.

ç) Denet�m�n uygulanacağı yol kes�m�nde araç durdurma, şer�t daraltma ve benzer� traf�k tedb�rler� traf�k
zabıtasınca yapılır.

d) Denet�mlerde varsa ortak denet�m alanları terc�h ed�lmel�d�r.
(3) Bakanlık ve bölge müdürlükler� tarafından karayolunda yapılan denet�mler, kontrol l�steler� kullanılarak

yapılır.
(4) Sınır kapılarında yapılan denet�mler, kontrol l�steler� kullanılarak yapılır.
(5) Denet�m faal�yet�nde bulunan ek�p, denet�m noktası önces�ndek� elektron�k s�stemlerden faydalanarak

denetlenecek aracın bel�rlenmes� suret�yle ön �hbarlı denet�m de gerçekleşt�reb�l�r. Buna �l�şk�n hususlar İdare
tarafından bel�rlen�r.

İşletme denet�mler�



MADDE 9 – (1) Gerçek/tüzel k�ş�ler�n �şletme denet�mler�nde;
a) İşletmeler�n mekân ve/veya faal�yet denet�mler� kontrol l�steler� kullanılarak yapılır.
b) İşletme denet�m�n�n, zamanı ve �şletmelere �l�şk�n b�lg�ler önceden denet�m programında bel�rlen�r.
(2) Araç muayene �stasyonlarının ve muayene merkezler�n�n mekân ve faal�yet denet�m�, İdare tarafından

görevlend�r�len personelce, İdare tarafından hazırlanan/onaylanan denet�m planı ve programı kapsamında yapılır.
F�z�k� yer ve mekân uygunluk denet�mler�
MADDE 10 – (1) Taşımacılık yetk� belges�n�n �lk düzenlenmes� veya yen�lenmes�nde, f�z�k� yer ve mekân

şartlarının sağlandığına yönel�k denet�mler kontrol l�steler� kullanılarak, bölge müdürlükler�nce gerçekleşt�r�l�r.
(2) İlk defa yetk�lend�r�lecek veya yetk� belges� yen�lenecek araç muayene �stasyonlarının ve muayene

merkezler�n�n f�z�k� yer ve mekân şartlarının sağlandığına yönel�k denet�mler İdare tarafından gerçekleşt�r�l�r.
(3) Tehl�kel� Madde Güvenl�k Danışmanlığı Kuruluşu (TMGDK) yetk�lend�rme, belge yen�leme ve adres

değ�ş�kl�ğ� talepler�ne �l�şk�n �şlemlerde f�z�k� yer ve mekân şartlarının sağlandığına da�r denet�mler İdarece veya
bölge müdürlükler� tarafından gerçekleşt�r�l�r.

(4) B�r�nc�, �k�nc� ve üçüncü fıkralarda bel�rt�len denet�mler, İdare veya bölge müdürlükler�nce gerekl� görülen
hallerde gerçekleşt�r�l�r.

Elektron�k s�stemlerden faydalanılarak yapılan denet�mler
MADDE 11 – (1) İdare ve/veya bölge müdürlükler� tarafından oluşturulan uzak denet�m merkezler�nde

yapılacak denet�mler; uzak denet�m �ç�n kullanılan s�stem tarafından, elektron�k c�haz, ortam veya U-Net Otomasyon
S�stem� üzer�nden tesp�t ed�len ver�lere göre mevzuat kapsamında yapılır.

(2) Kabahat, şüpheye meydan vermeyecek şek�lde tesp�t ed�l�r.
(3) Elektron�k ortamdak� kayıtlar gerekt�ğ�nde çıktı alınarak çoğaltılab�l�r.
(4) S�stem üzer�nden yapılan tesp�tlere �l�şk�n tutanakların elektron�k ortamda düzenlenmes� esastır.
(5) Uzak denet�mde; kontrol ed�len araçlara �l�şk�n olası kabahatler U-Net Otomasyon S�stem� tarafından

l�stelen�r. L�stelenen kayıtlar üzer�nde yapılan �ncelemede kabahat tesp�t ed�lmes� durumunda tutanak düzenlen�r.
İhlal�n bulunmadığının tesp�t� hal�nde gerekçes� kayıt altına alınarak ceza� �şlem uygulanmaz.

(6) Uzak denet�mde; ceza� �şlem uygulanamayacak durumlarda gerekçe U-Net Otomasyon S�stem�nde
bel�rt�l�r.

(7) Elektron�k s�stemlerden faydalanılarak yapılan denet�mler, denetley�c�ler tarafından yapılab�leceğ� g�b�
İdare ve/veya bölge müdürlükler�n�n görevlend�receğ� d�ğer personel tarafından da gerçekleşt�r�leb�l�r.

(8) Elektron�k s�stemlerden faydalanılarak yapılacak denet�mler, İdare tarafından yayımlanacak esaslara göre
yapılır.

İstat�st�kler ve r�sk anal�z�
MADDE 12 – (1) İdarece, bu Yönetmel�k kapsamındak� faal�yetlere �l�şk�n ver�lere dayalı �stat�st�kler

oluşturulur.
(2) İdare, etk�n ve ver�ml� denet�m yapab�lmek amacıyla, taşıt, sürücü veya �şletmelere �l�şk�n Bakanlık ver�

tabanında bulunan b�lg�ler üzer�nden r�sk anal�zler� yapab�l�r.
(3) İdarece, bu Yönetmel�k kapsamındak� faal�yetlere �l�şk�n oluşturulacak �stat�st�k� b�lg�ler, taşıt, sürücü veya

�şletmelere �l�şk�n r�sk anal�zler�, r�sk anal�z�ne göre yapılab�lecek sınıflandırmalar �le İdaren�n uygun göreceğ� d�ğer
b�lg� ve belgeler, gerekl� görülmes� hal�nde �lg�l� d�ğer kamu kurum ve kuruluşları �le paylaşılab�l�r.

(4) R�sk anal�z�ne göre sınıflandırma yapmak suret�yle bel�rl� taşıt, sürücü veya �şletmeler�n denetlenmes�ne
öncel�k ver�leb�l�r, sürekl� tesp�t ed�len b�r eks�kl�ğe veya öncel�k ver�lecek hususlara yönel�k denet�m planı ve
programı yapılab�l�r.

(5) Üçüncü fıkraya göre oluşturulan b�lg�ler, Bakanlıkça bel�rlenecek usul ve esaslara göre bu Yönetmel�k
kapsamında denet�me tab� olan gerçek veya tüzel k�ş�lerle paylaşılab�l�r.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Denet�m Önces� ve Sonrası Yapılması Gerekl� İşlemler

Denet�m planı ve denet�m programı
MADDE 13 – (1) Bu Yönetmel�k kapsamında bölge müdürlükler�nce yapılacak denet�mlere da�r yıllık

denet�m planı bölge müdürlükler�nce hazırlanır ve her yıl kasım ayının 15’�ne kadar İdareye sunulur. Sunulan yıllık
denet�m planları İdare tarafından onaylanır. Denet�m planı hazırlanırken, öncek� denet�m faal�yetler�nden elde ed�len
ver�lerden yararlanılır.

(2) B�r yıllık per�yodu �çeren denet�m planı;
a) Kapsadığı coğraf� alanı,
b) Kontrol ed�lecek tes�s veya faal�yetler�n türünü,
c) Yapılacak denet�mler�n çeş�d�n�,
�çer�r.
(3) Kes�nleşen yıllık denet�m planına uygun olarak, bölge müdürlükler� tarafından üçer aylık denet�m

programı hazırlanır. Denet�m programı hazırlanırken, U-Net Otomasyon S�stem� üzer�nden yapılan/yapılacak r�sk
anal�z� d�kkate alınır.



(4) Denet�m programı yıllık denet�m planını detaylandıracak şek�lde, denetlenecek �şletme, denet�m yer� veya
güzergâh b�lg�s�, denet�m süres�, denet�m�n çeş�d�, kapsamı ve benzer� b�lg�ler� �çer�r.

(5) İdarece veya bölge müdürlükler� tarafından gerekl� görüldüğü hallerde denet�m plan ve programına bağlı
olmaksızın da denet�m yapılab�l�r.

(6) Uygulanacak denet�m programı, denet�mler b�t�nceye kadar �lg�s�z k�ş�lerle paylaşılmaz.
Haberl� ve habers�z denet�m
MADDE 14 – (1) Haberl� denet�mler sadece aşağıdak� hallerde yapılır:
a) İlk defa yetk� ver�lecekler�n zorunlu f�z�k� yer ve mekân uygunluk denet�m�.
b) Yetk� belges� düzenlenm�ş ve f�z�k� yer ve mekân denet�m� yapılmış olan yerlerde yapılan değ�ş�kl�kler�n

denet�m�.
c) İdare tarafından uygun görülen d�ğer denet�mler.
(2) Habers�z denet�m; b�r�nc� fıkra har�c�ndek� denet�mler� kapsar.
Kontrol l�steler� ve denet�m raporu
MADDE 15 – (1) Denetley�c�, İdare tarafından yayımlanan kontrol l�steler�n� kullanarak denet�m yapar.
(2) F�z�ksel veya elektron�k ortamda düzenlenen tutanaklar, kontrol l�steler� ve denet�m raporu

denetley�c�/denetley�c�ler tarafından ıslak veya elektron�k �mza (e-�mza) �le �mzalanır.
(3) Kontrol l�stes�; denetlenen�n haberdar ed�lmes� şartıyla elde ed�len fotoğraf �le buna �l�şk�n d�ğer belgeler

varsa tutanak �le �l�şk�lend�r�lmek suret�yle U-Net Otomasyon S�stem�nde beş yıl süreyle saklanır.
(4) Denetley�c�, �şletme denet�mler�nde denet�m raporu düzenler.
(5) Denet�m raporu; kontrol l�stes� �le �l�şk�lend�r�lmek suret�yle, U-Net Otomasyon S�stem�nde beş yıl süreyle

saklanır.
İdar� yaptırım kararı
MADDE 16 – (1) Yapılan denet�mlerde, mevzuatta bel�rt�len gerekl�l�klere uyulmadığının veya

yükümlülükler�n yer�ne get�r�lmed�ğ�n�n tesp�t ed�lmes� durumunda, mevzuatta bel�rt�len yaptırımlar uygulanır.
(2) 7 nc� madden�n b�r�nc� fıkrasının (ç) bend� kapsamında yapılanlar har�c�ndek� denet�mlerde; ad� tutanak,

kontrol l�stes� ve denet�m raporu asgar� �k� denetley�c� tarafından �mzalanır. İdar� para cezası karar tutanakları ve �hlal
tesp�t tutanaklarını �se, denetley�c�/görevl�lerden b�r�n�n �mzalaması yeterl�d�r.

Denet�m sonuçlarının değerlend�r�lmes�
MADDE 17 – (1) Denet�m faal�yetler� İdare tarafından yıllık olarak değerlend�r�l�r ve aşağıdak� b�lg�ler�

�çeren değerlend�rme raporu hazırlanır.
a) Denet�m b�r�m�n�n personel sayısı ve d�ğer kaynaklar �le �lg�l� b�lg�ler.
b) Alınan ş�kâyet, denet�m talepler� ve yıllık denet�m planı.
c) Gerçekleşt�r�len denet�m çeş�tler�, denet�m sayısı, tesp�t ed�len uygunsuzluklar ve uygulanan yaptırımlara

�l�şk�n ver�ler.
(2) Değerlend�rme raporundak� tesp�tlere göre kontrol l�steler� ve �ş programı/akışı güncelleneb�l�r.
(3) Değerlend�rme sonucunda hazırlanan rapor, b�r sonrak� denet�m planı ve programı hazırlanırken bölge

müdürlükler�nce d�kkate alınır.
BEŞİNCİ BÖLÜM

Denetley�c�ler�n N�tel�kler�, Eğ�t�m�, Görev, Yetk� ve Sorumlulukları �le Tanıtım Kartı
Denetley�c�ler�n n�tel�kler� ve eğ�t�m�
MADDE 18 – (1) Denetley�c�ler�n;
a) 4925 sayılı Kanun, 2918 sayılı Kanun ve 655 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede sayılan kurum ve

kuruluşların personel� olması,
b) Yetk�lend�r�lm�ş olması,
c) Yapılacak denet�m�n kapsamına uygun eğ�t�m� almış olması,
ç) En az l�se veya deng� okul mezunu olması,
d) Etk�l� �let�ş�m kurab�lme kab�l�yet�ne ha�z olması,
gerek�r.
(2) Araç muayene �stasyonları �le muayene merkezler�n�n denet�mler� mühend�sl�k eğ�t�m� almış personel

tarafından yapılır.
(3) İdare, 4925 sayılı Kanun, 2918 sayılı Kanun ve 655 sayılı Kanun Hükmünde Kararname �le

yetk�lend�r�lm�ş görevl� Bakanlık ve bölge müdürlükler� personel� �le denet�mle yetk�l� d�ğer kurumların uygun
görülen personel�ne denet�m konusunda eğ�t�c� eğ�t�m� ver�r veya verd�r�r. Bu Yönetmel�k kapsamında denet�mde
sorumlu Kurumların kend� denet�m personel�ne bu eğ�t�m� alan eğ�t�c�ler tarafından denet�m eğ�t�m� ver�l�r.

(4) İdare, denet�m eğ�t�m� ve eğ�t�c� eğ�t�m�n�n �çer�ğ�, süres� ve müfredatı �le �lg�l� ayrıca düzenleme yapab�l�r.
Denetley�c�n�n görev, yetk� ve sorumlulukları
MADDE 19 – (1) Denetley�c�n�n görev ve sorumlulukları şunlardır:
a) Yapılacak denet�mle �lg�l� güvenl�k önlemler�n� almak/aldırmak ve alınmış güvenl�k önlemler�ne uymak.



b) Yapılacak denet�mlerde kullanılmak üzere kend�s�ne z�mmetle tesl�m ed�len �dar� para cezası karar
tutanağı/�hlal tesp�t tutanağını muhafaza etmek, b�t�m�nde d�p koçanlarının kontrolünü müteak�p z�mmetle tesl�m
etmek.

c) Denet�m raporunu, İdareye veya bölge müdürlüğüne sunmak.
ç) Kend�s�ne ver�len denet�m görev�n� yapmak.
d) Denet�m esnasında gerekl� hallerde ad� tutanak tutmak ve �mzalamak.
e) Denet�mler� ad�l ve tarafsız yapmak.
f) Denet�mle �lg�l� gerekl� b�lg� ve belgeler� �stemek.
g) Talep ed�len b�lg� ve belgey� vermeyenler hakkında durumu ad� tutanak altına almak.
ğ) Gerekl� hallerde kolluk kuvvet� tarafından güvenl�k önlemler�n�n alınması �ç�n bölge müdürlüğünden talepte

bulunmak.
h) Denet�m �ç�n kend�s�ne tesl�m ed�len araç, gereç ve tutanakları usulüne uygun şek�lde kullanmak.
Denet�m ek�b�n�n görevlend�r�lmes�
MADDE 20 – (1) Denet�mlerde, İdarece veya bölge müdürlüğü tarafından yeterl� sayıda personel

görevlend�r�l�r.
(2) Denetley�c�lere yapacakları denet�m hususunda gereken b�lg�lend�rme, İdarece veya bölge müdürlüğü

tarafından yapılır.
Denetley�c�n�n denetlenene karşı davranışı
MADDE 21 – (1) Denetley�c�, denetlenene karşı davranışında aşağıdak� hususlara r�ayet eder:
a) Denet�me başlamadan önce denetlenene denetley�c� tanıtım kartını �braz eder ve denet�m gerekçes�n�

açıklar.
b) Denet�m sırasında denetlenene karşı saygılı ve naz�k b�r üslupla h�tap eder. K�ş�sel tartışmalardan kaçınır.
c) Tesp�t ed�len kabahat� muhataba açık b�r şek�lde b�ld�r�r.
Denetley�c� tanıtım kartı
MADDE 22 – (1) İdarece veya bölge müdürlükler� tarafından görevlend�r�len denetley�c�lere Bakanlık

tarafından Ek-1’de örneğ� yer alan tanıtım kartı ver�l�r.
(2) İdarece veya bölge müdürlükler� tarafından görevlend�r�len denetley�c�ler, denet�m süres�nce denetley�c�

tanıtım kartını takar.
(3) İdarece veya bölge müdürlükler� tarafından görevlend�r�len denetley�c�ler�n takacağı tanıtım kartlarının

basımı, ver�lme, değ�şt�r�lme, ger� alınma ve �mha ed�lmes�ne �l�şk�n usul ve esaslar Bakanlıkça bel�rlen�r.
(4) Denetley�c� tanıtım kartının kayıp, çalıntı ve benzer� durumlarda yen�s� tem�n ed�l�nceye kadar personel

k�ml�k kartı, denetley�c� tanıtım kartı yer�ne kullanılab�l�r.
G�zl�l�ğe r�ayet
MADDE 23 – (1) Denetley�c�ler�n;
a) K�ş�sel ver�ler�n g�zl�l�ğ�ne r�ayet etmeler�,
b) Denet�m programında yer alan b�lg�ler� �lg�s�z k�ş�lere açıklamamaları,
c) Denet�m esnasında öğrend�kler� t�car� sır mah�yet�ndek� b�lg�ler� �lg�s�z k�ş�lere açıklamamaları,
ç) İhbar üzer�ne veya resen yapılacak denet�mlere �l�şk�n b�lg�ler� �lg�s�z k�ş�lere açıklamamaları,
zorunludur.

ALTINCI BÖLÜM
Tutanaklar

Düzenlenecek tutanakların şekl�, �çer�ğ�, basımı ve dağıtımı
MADDE 24 – (1) 4925 sayılı Kanun ve 655 sayılı Kanun Hükmünde Kararname kapsamında bu Yönetmel�k

ek�nde şekl� ve �çer�ğ� yer alan basılı veya elektron�k �dar� para cezası karar tutanakları �le basılı veya elektron�k �hlal
tesp�t tutanakları �le zarflar kullanılır.

a) 4925 sayılı Kanunun İdar� Para Cezası Karar Tutanağı (Ek-2),
b) Elektron�k ortamda düzenlenen 4925 sayılı Kanunun İdar� Para Cezası Karar Tutanağı (Ek-3),
c) 655 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamen�n 28 �nc� maddes�n�n �k�nc� fıkrasına �st�naden düzenlenen İdar�

Para Cezası Karar Tutanağı (Ek-4),
ç) Elektron�k ortamda düzenlenen 655 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamen�n 28 �nc� maddes�n�n �k�nc�

fıkrasına �st�naden düzenlenen İdar� Para Cezası Karar Tutanağı (Ek-5),
d) 8/1/2018 tar�hl� ve 30295 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Karayolu Taşıma Yönetmel�ğ� Uyarınca

Düzenlenen İhlal Tesp�t Tutanağı (Ek-6),
e) Elektron�k ortamda düzenlenen Karayolu Taşıma Yönetmel�ğ� Uyarınca Düzenlenen İhlal Tesp�t Tutanağı

(Ek-7),
f) İdar� Para Cezası Karar Tutanağı Tebl�gat Mazbatalı Zarf (Ek-8),
g) İhlal Tesp�t Tutanağı ve Uyarmaya İl�şk�n Tebl�gat Mazbatalı Zarf (Ek-9).
(2) Bu Yönetmel�k kapsamındak� belge, tutanak ve zarflara �l�şk�n tüm �ş ve �şlemler elektron�k ortamda

gerçekleşt�r�leb�l�r.



(3) Elektron�k ortamda düzenlenen tutanakların; yazılım, entegrasyon ve arş�vlenmes� İdare tarafından
bel�rlenecek esaslar çerçeves�nde, Bakanlık B�lg� İşlem Da�res� Başkanlığınca yapılır.

(4) Bu Yönetmel�k kapsamında düzenlenen belge, tutanak ve zarflara, karekod, doğrulama kodu g�b� belge
doğrulama b�lg�ler� ekleneb�l�r.

(5) Basılı tutanaklar, �ht�yaçlar d�kkate alınarak; İdare ve bölge müdürlükler�ne, bölge müdürlükler�nce de
kend� h�zmet sınırları dâh�l�nde bu Yönetmel�ğ�n 26 ncı maddes�nde bel�rt�len d�ğer denetley�c� kurumlara dağıtılır.

(6) Ayrıca, bu Yönetmel�ğ�n ek�nde yer alan tutanaklar, �çer�ğ�n değ�şt�r�lmemes� ve İdaren�n uygun görüşünün
alınması kaydıyla, uygun ser� sıra numarası tahs�s� yapılması şartı �le d�ğer denetley�c� kurumlar tarafından elektron�k
ortamda üret�lerek düzenleneb�l�r.

(7) Bu Yönetmel�ğ�n ek�nde yer alan tutanaklarda, tutanakların açıklama kısımlarında, zarflarda ve tanıtım
kartında gerekl� görülmes� hal�nde Bakanlıkça güncelleme yapılab�l�r.

Tutanakların tak�b�
MADDE 25 – (1) Bakanlık, basılı tutanakları; denet�m personel�ne ver�lmek üzere, İdareye ve bölge

müdürlükler�ne z�mmet karşılığı tesl�m eder.
(2) İdare ve bölge müdürlükler�, �dar� para cezası karar tutanakları �le �hlal tesp�t tutanaklarını ayrı ayrı olmak

üzere bel�rleyeceğ� denetley�c�lere z�mmetle tesl�m eder. Denet�m görev� kapsamında b�r kısmının kullanılmasını veya
b�tmes�n� müteak�p de kontrolünü yaparak y�ne z�mmetle tesl�m alır.

(3) Bölge müdürlükler�, �dar� para cezası karar tutanakları �le �hlal tesp�t tutanaklarını 4925 sayılı Kanun ve
655 sayılı Kanun Hükmünde Kararname kapsamında denet�m yapacak d�ğer denetley�c� kurumlara z�mmetle tesl�m
eder ve b�tmes�ne müteak�p de kontrolü yapılarak y�ne z�mmetle tesl�m alır.

(4) Z�mmet �şlemler� “Kayıt ve Z�mmet Defter�” kullanılarak yapılır. Ayrıca, eş zamanlı olarak U-Net
Otomasyon S�stem�nde oluşturulacak modüle de �şlen�r.

(5) Tutanaklar, z�mmetlend�ğ� denetley�c�/denetley�c�ler tarafından kullanılır.
(6) Kullanılmasına müteak�p d�p koçanların yer aldığı ve tesl�m alınacak tutanaklar;
a) Tutanakların usulüne uygun tutulup tutulmadığı,
b) Ser�-sıra numaraları,
c) İptal� yapılan tutanak var �se usulüne uygun olarak �ptal yapılıp yapılmadığı,
kontrol ed�l�r ve uygunsuzluk tesp�t ed�lmes� durumunda �se tutulacak ad� tutanakla b�rl�kte İdareye veya bölge

müdürlüğüne sunulur.
(7) Bölge müdürlüğüne gönder�len tutanak nüshaları, denet�mden sorumlu şube müdürlükler� tarafından

�ncelen�r, değerlend�r�l�r ve tutanak ser�/sıra numarasına göre muhafaza ed�l�r. Tutanak ser�ler�nde eks�kl�k bulunan
nüshalar hakkında, �lg�l� b�r�m nezd�nde �nceleme ve araştırma yapılır. Eks�k olan nüshalara �l�şk�n kusuru bulunan
personel hakkında, kurumları nezd�nde gerekl� �dar� �şlemler yapılır.

Tutanak düzenlemeye yetk�l� kılınanlar
MADDE 26 – (1) 4925 sayılı Kanunun 26 ncı maddes� kapsamında düzenlenecek olan �dar� para cezası karar

tutanakları �le �hlal tesp�t tutanaklarını düzenlemeye görevl� Bakanlık ve İdare personel� �le aynı Kanunun 27 nc�
maddes�nde ve Karayolu Taşıma Yönetmel�ğ�n�n 66 ncı maddes�nde bel�rt�len d�ğer kurumların personel� yetk�l�d�r.

(2) 655 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamen�n 28 �nc� maddes� kapsamında düzenlenecek olan �dar� para
cezası karar tutanaklarını düzenlemeye görevl� Bakanlık ve İdare personel� �le aynı maddede bel�rt�len d�ğer
kurumların personel� yetk�l�d�r.

(3) 2918 sayılı Kanunun 35 �nc� maddes� kapsamında düzenlenecek olan �dar� para cezası karar tutanaklarını
düzenlemeye aynı Kanunun 114 üncü maddes� uyarınca görevl� İdare personel� yetk�l�d�r.

(4) 2918 sayılı Kanunun 65/A maddes� kapsamında düzenlenecek olan �dar� para cezası karar tutanaklarını
düzenlemeye görevl� bölge müdürlüğü personel� �le aynı maddede bel�rt�len d�ğer kurumların personel� yetk�l�d�r.

Tutanakların düzenlenmes� ve tesl�m�
MADDE 27 – (1) İdarî yaptırım kararına �l�şk�n tutanakta;
a) Hakkında �darî yaptırım kararı ver�len gerçek/tüzel k�ş�n�n k�ml�k veya verg� numarası �le adres�,
b) İdarî yaptırım kararı ver�lmes�n� gerekt�ren kabahat ve mevzuat maddes�,
c) Bu kabahat�n �şlend�ğ�n� �spata yarayacak bütün del�ller,
ç) Karar tar�h� ve kararı veren kamu görevl�ler�n�n k�ml�ğ�,
d) Kabahat�n �şlend�ğ� yer ve zaman,
açık b�r şek�lde yazılır.
(2) Bu Yönetmel�kte bel�rt�len tutanakların f�z�k� ortamda basılarak üret�lmes� ve ıslak �mzalı olacak şek�lde

düzenlenmes� hal�nde;
a) B�r koçandak� her tutanak dört nüsha olarak basılır. B�r�nc� nüsha asıl nüsha olup, d�ğer nüshalar kend�nden

karbonlu kopya nüshalardır.
b) Her nüshası okunaklı olacak şek�lde, sab�t, mürekkepl� veya tükenmez kalemle tam ve eks�ks�z doldurulur.

Tutanaklar düzenleyen/düzenleyenler �le denetlenen veya tems�lc�s� tarafından �mzalanır. Tutanakları �mza etmekten



kaçınanlar �ç�n “İmza Etmed�”, yokluğunda düzenlenen tutanaklar �le elektron�k s�stemlerden faydalanılarak yapılan
denet�mlerde tesp�t ed�len kabahat �ç�n düzenlenen tutanaklar �ç�n �se “Gıyabında” kaydı konulur.

c) İdar� para cezası karar tutanakları; b�r�nc� nüshası kabahatte bulunan gerçek/tüzel k�ş�ye tebl�ğ ed�l�r, �k�nc�
nüshası elektron�k ver� aktarılamıyor �se tahs�latla görevl� �lg�l� Haz�ne ve Mal�ye Bakanlığı b�r�m�ne/�lg�l� verg�
da�res�ne gönder�l�r, üçüncü nüsha tutanağın tesl�m alındığı bölge müdürlüğüne gönder�l�r, dördüncü nüsha koçanda
kalır ve koçan b�t�m�n� müteak�p tesl�m alındığı İdareye veya bölge müdürlüğüne arş�vlenmek üzere tesl�m ed�l�r.

ç) İht�yaç hal�nde düzenlenm�ş tutanağın nüshası çoğaltılarak kullanılab�l�r.
d) Düzenlenen �hlal tesp�t tutanakları; b�r�nc� ve �k�nc� nüshası varsa �lg�l� tesp�t dosyası �le b�rl�kte, uyarma

�şlemler�n�n yapılab�lmes� �ç�n İdareye veya bölge müdürlüğüne gönder�l�r, üçüncü nüsha tutanağı düzenleyen
görevl�n�n bağlı olduğu kurumun �lg�l� b�r�m�nde muhafaza ed�l�r, dördüncü nüsha koçanda kalır ve koçan b�t�m�n�
müteak�p tesl�m alındığı İdareye veya bölge müdürlüğüne arş�vlenmek üzere tesl�m ed�l�r.

(3) Bu Yönetmel�kte bel�rt�len tutanakların elektron�k ortamda üret�lerek ıslak �mzalı olacak şek�lde
düzenlenmes� hal�nde;

a) Tutanak, düzenleyen/düzenleyenler �le denetlenen veya tems�lc�s� tarafından �mzalanır. Tutanakları �mza
etmekten kaçınanlar �ç�n “İmza Etmed�”, yokluğunda düzenlenen tutanaklar �le elektron�k s�stemlerden faydalanılarak
yapılan denet�mlerde tesp�t ed�len kabahat �ç�n düzenlenen tutanaklar �ç�n �se “Gıyabında” kaydı konulur.

b) İdar� para cezası karar tutanakları üç nüsha olarak düzenlen�r. Tutanağın b�r nüshası kabahatte bulunan
gerçek/tüzel k�ş�ye tebl�ğ ed�l�r, �k�nc� nüshası �se tutanağı düzenleyen görevl�n�n bağlı olduğu kurumun �lg�l�
b�r�m�nde muhafaza ed�l�r. Tutanağın üçüncü nüshası elektron�k ver� aktarılamıyor �se tahs�latla görevl� �lg�l� Haz�ne
ve Mal�ye Bakanlığı b�r�m�ne/�lg�l� verg� da�res�ne gönder�l�r.

c) Denet�mle yetk�l� d�ğer Kurumlarca düzenlenen �hlal tesp�t tutanakları üç nüsha olarak düzenlen�r.
Tutanağın b�r�nc� ve �k�nc� nüshası varsa �lg�l� tesp�t dosyası �le b�rl�kte, uyarma �şlemler�n�n yapılab�lmes� �ç�n
İdareye veya bölge müdürlüğüne gönder�l�r, üçüncü nüsha tutanağı düzenleyen görevl�n�n bağlı olduğu kurumun �lg�l�
b�r�m�nde muhafaza ed�l�r.

ç) Bakanlık b�r�mler�nce düzenlenen �hlal tesp�t tutanakları �k� nüsha olarak düzenlen�r.
(4) Bu Yönetmel�kte bel�rt�len tutanakların elektron�k �mzalı olacak şek�lde elektron�k ortamda üret�leb�lmes�

hal�nde;
a) Tutanakları �mza etmekten kaçınanlar �ç�n “İmza Etmed�”, yokluğunda düzenlenen tutanaklar �le elektron�k

s�stemlerden faydalanılarak yapılan denet�mlerde tesp�t ed�len kabahat �ç�n düzenlenen tutanaklar �ç�n �se “Gıyabında”
kaydı konulur. Elektron�k �mzalı tutanak, denetlenen�n �mza etmekten kaçınmaması hal�nde elektron�k �mzalı veya
elde ed�len çıktı üzer�ne ıslak olarak �mzalanab�l�r.

b) İdar� Para Cezası Karar Tutanakları �k� nüsha olarak düzenlen�r. Tutanağın b�r nüshası kabahatte bulunan
gerçek/tüzel k�ş�ye tebl�ğ ed�l�r, �k�nc� nüsha �se tutanağı düzenleyen görevl�n�n bağlı olduğu kurumun �lg�l� b�r�m�nde
muhafaza ed�l�r. Elektron�k ver� aktarılamıyor �se tutanağın �lave b�r nüshası, tahs�latla görevl� �lg�l� Haz�ne ve Mal�ye
Bakanlığı b�r�m�ne/�lg�l� verg� da�res�ne f�z�k� olarak gönder�l�r.

c) Denet�mle yetk�l� d�ğer Kurumlarca düzenlenen �hlal tesp�t tutanağının elektron�k ortamda Bakanlığa
gönder�lmes� esastır. Varsa �lg�l� tesp�t dosyası �le b�rl�kte, uyarma �şlemler�n�n yapılab�lmes� �ç�n İdareye veya Bölge
Müdürlüğüne gönder�l�r, Elektron�k �mzalı �hlal tesp�t tutanakları gerekt�ğ�nde çoğaltılarak kullanılab�l�r.

(5) Her kabahat �ç�n ayrı tutanak düzenlen�r. Ancak, �hlal tesp�t tutanaklarının düzenlenmes�ne �l�şk�n,
Karayolu Taşıma Yönetmel�ğ�n�n 67 nc� maddes�n�n dördüncü fıkrası hükümler� uygulanır.

(6) Aşağıdak� hallerde tutanaklar gıyaben düzenlen�r.
a) Muhatabın hazır bulunmadığı denet�mlerde.
b) Yol kenarı denet�mler�nde kabahate konu muhatabın sürücü olmaması hal�nde.
c) Tehl�kel� Madde Güvenl�k Danışmanlığı Kuruluşlarına �l�şk�n elektron�k ortamda tesp�t ed�len �hlallerde.
ç) Elektron�k s�stemlerden faydalanılarak yapılan denet�mlerde tesp�t ed�len kabahatlerde.
d) D�ğer zorunlu hallerde.
(7) F�rmalar, yurt dışında bulunan taşıtları �ç�n geç�ş belgeler� talepler� veya kayıp geç�ş belgeler� konularında

uyarmaya esas kabahat�; d�lekçe, KEP adres� veya e-Devlet Kapısı üzer�nden beyan edeb�l�rler.
(8) T�caret odaları veya t�caret ve sanay� odaları tarafından tesp�t ed�len bölge müdürlüğüne b�ld�r�len

uyarmaya konu kabahatler bölge müdürlüğünce �ncelen�r, �hlal tesp�t tutanaklarıyla ver�len uyarma �lg�l�s�ne tebl�ğ
ed�l�r.

(9) Denet�mle yetk�l� d�ğer Kurumlarca 4925 sayılı Kanun ve 655 sayılı Kanun Hükmünde Kararname
kapsamında düzenlenen �dar� para cezası karar tutanaklarının elektron�k ortamda Bakanlığa gönder�lmes� esastır.

(10) 2918 sayılı Kanun kapsamında düzenlenen �dar� para cezası karar tutanaklarının düzenlenmes� ve
tesl�m�ne �l�şk�n 6/4/2011 tar�hl� ve 27897 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Traf�k İdar� Para Cezası Karar
Tutanaklarının Düzenlenmes�nde, Tahs�l�nde ve Tak�b�nde Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmel�ğ�n 8
�nc� maddes� hükümler� uygulanır.

Tutanak �ptal�



MADDE 28 – (1) 30/3/2005 tar�hl� ve 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 30 uncu maddes�n�n �k�nc� fıkrası
uyarınca �dar� yaptırım kararının madd� hata/yanlış neden�yle düzenlenm�ş olduğunun veya �dar� yaptırım kararının
gerçekleşmes�n� sağlayan sebepler�n mevcut olmadığının tesp�t� yapılmış �se tebl�ğ tar�h�n� tak�p eden 15 günlük
kes�nleşme süres� �çer�s�nde �dar� yaptırım kararı ger� alınab�l�r.

(2) Yapılan denet�mler sonucu düzenlenen �dar� para cezası karar tutanaklarıyla �lg�l� madd� hata/yanlışların
düzelt�lme �şlem� gerekt�ğ� hallerde;

a) Tutanakların �ptal �şlem� �ç�n İdarece veya bölge müdürlüğü tarafından asgar� üç k�ş�l�k kurul oluşturulur.
b) Söz konusu karar tutanağının üzer� ç�z�lerek “İptal” şerh� konulduktan sonra, tutanağı düzenleyen

görevl�/görevl�ler tarafından, hatalı/yanlış düzenlenen tutanağın tar�h�, saat�, ser� numarası ve “�ptal etme” neden�
bel�rt�lmek ve “�ptal etme” �şlem�ne �l�şk�n del�l teşk�l eden belgeler eklenmek suret�yle kurul tarafından onaylanan �k�
nüsha tutanaktan b�r� �ptal ed�len tutanağın ek�ne, d�ğer� �se dosyasında muhafaza ed�lmek üzere düzenlen�r.

c) Tutanak d�ğer denetley�c� kurumlar tarafından düzenlenm�ş �se �ptal etmeye esas teşk�l eden
belgeler�n/b�lg�ler�n b�rer suret� basılı veya elektron�k ortamda söz konusu tutanağı düzenleyen kuruma �ved� olarak
gönder�lerek, �ptal �şlemler�n�n başlatılması ve net�ces�nden İdareye veya bölge müdürlüğüne b�lg� ver�lmes� �sten�l�r.

ç) İptal ed�len tutanak;
1) Tebl�ğ yapılmamış �se; herhang� b�r tebl�gat �şlem� yapılmaz.
2) İdar� para cezalarına �l�şk�n tebl�ğ� yapılmış, ancak tak�p ve tahs�l� amacıyla tahs�latla görevl� �lg�l� Haz�ne

ve Mal�ye Bakanlığı b�r�m�ne/�lg�l� verg� da�res�ne gönder�lmem�ş �se; �lg�l�s�ne yazılı b�ld�r�mde bulunulur.
3) İdar� para cezalarına �l�şk�n tebl�ğ yapılmış ve tak�p/tahs�l amacıyla gönder�lm�şse; �lg�l�ye ve gönder�len

b�r�me �k�nc� b�r yazılı tal�mata kadar �şlem yapmaması/yapılmaması, �lg�l� ödeme yapmışsa da �lg�l�ye �ades� �ç�n
gönder�len b�r�me b�ld�r�mde bulunulur.

4) İhlal tesp�t tutanaklarına �l�şk�n tebl�ğ yapılmış ancak uyarmanın kaldırılması �ç�n ücret� ödenmem�ş �se, bu
tutanağa �l�şk�n kayıt U-Net Otomasyon S�stem�nde güncellen�r.

5) İhlal tesp�t tutanaklarına �l�şk�n tebl�ğ yapılmış ve uyarmanın kaldırılması �ç�n ücret� ödenm�ş �se, bu
tutanağa �l�şk�n kayıt U-Net Otomasyon S�stem�nde güncellen�r ve ücret �ades� �ç�n Bakanlık Döner Sermaye İşletme
Da�res� Başkanlığına b�ld�r�mde bulunulur.

(3) Yapılan denet�mler sonucu düzenlenen tutanağa süres�nde haklı �t�raz ed�ld�ğ�n�n anlaşılması hal�nde;
a) İdar� para cezaları tak�p ve tahs�l� amacıyla tahs�latla görevl� �lg�l� Haz�ne ve Mal�ye Bakanlığı

b�r�m�ne/�lg�l� verg� da�res�ne gönder�lmez.
b) İdar� para cezaları tak�p ve tahs�l� amacıyla tahs�latla görevl� �lg�l� Haz�ne ve Mal�ye Bakanlığı b�r�m�ne

gönder�lm�ş �se tahs�latla görevl� �lg�l� Haz�ne ve Mal�ye Bakanlığı b�r�m�/�lg�l� verg� da�res� yazılı olarak
b�lg�lend�r�l�r.

(4) Yapılan denet�mler sonucu düzenlenen tutanağın Mahkeme sürec�nde İdarece veya bölge müdürlükler�
tarafından �ptal ed�lmes� hal�nde;

a) İdar� para cezalarına �l�şk�n tahs�latla görevl� �lg�l� Haz�ne ve Mal�ye Bakanlığı b�r�m�ne/�lg�l� verg�
da�res�ne gönder�lmez ve �lg�l�s�ne yazılı b�ld�r�mde bulunulur.

b) İhlal tesp�t tutanaklarına �l�şk�n tebl�ğ yapılmış ancak uyarmanın kaldırılması �ç�n ücret� ödenmem�ş �se, bu
tutanağa �l�şk�n kayıt U-Net Otomasyon S�stem�nde güncellen�r.

c) İhlal tesp�t tutanaklarına �l�şk�n tebl�ğ yapılmış ve uyarmanın kaldırılması �ç�n ücret� ödenm�ş �se, bu
tutanağa �l�şk�n kayıt U-Net Otomasyon S�stem�nde güncellen�r ve ücret �ades� �ç�n Bakanlık Döner Sermaye İşletme
Da�res� Başkanlığına b�ld�r�mde bulunulur.

(5) Yapılan denet�mler sonucu düzenlenen tutanağın Mahkeme tarafından �ptal ed�lmes� hal�nde;
a) İdar� para cezalarına �l�şk�n tak�p ve tahs�l� amacıyla tahs�latla görevl� �lg�l� Haz�ne ve Mal�ye Bakanlığı

b�r�m�ne/�lg�l� verg� da�res�ne gönder�lmem�ş �se; �lg�l�s�ne yazılı b�ld�r�mde bulunulur.
b) İdar� para cezalarına �l�şk�n tak�p ve tahs�l� amacıyla tahs�latla görevl� �lg�l� Haz�ne ve Mal�ye Bakanlığı

b�r�m�ne/�lg�l� verg� da�res�ne gönder�lm�ş �se; tahs�latla görevl� �lg�l� Haz�ne ve Mal�ye Bakanlığı b�r�m�ne/�lg�l� verg�
da�res�ne gereğ� yapılmak üzere Mahkeme Kararı �le b�rl�kte b�ld�r�mde bulunulur.

c) İhlal tesp�t tutanaklarına �l�şk�n tebl�ğ yapılmış ancak uyarmanın kaldırılması �ç�n ücret� ödenmem�ş �se, bu
tutanağa �l�şk�n kayıt U-Net Otomasyon S�stem�nde güncellen�r.

ç) İhlal tesp�t tutanaklarına �l�şk�n tebl�ğ yapılmış ve uyarmanın kaldırılması �ç�n ücret� ödenm�ş �se, bu
tutanağa �l�şk�n kayıt U-Net Otomasyon S�stem�nde güncellen�r ve ücret �ades� �ç�n Bakanlık Döner Sermaye İşletmes�
Başkanlığına b�ld�r�mde bulunulur.

Tutanakların tebl�ğ �şlemler�
MADDE 29 – (1) Düzenlenen tutanaklara a�t b�ld�r�mler, 5326 sayılı Kanunun 26 ncı maddes�n�n dördüncü

fıkrasına göre elektron�k tebl�gat �mkânı bulunması hal�nde buna göre yapılab�l�r, bu �mkân bulunmaması hal�nde �se
11/2/1959 tar�hl� ve 7201 sayılı Tebl�gat Kanununa ve �lg�l� d�ğer tebl�gat mevzuatına göre yapılır.

(2) Bakanlık, tutanakların tebl�ğ�ne �l�şk�n düzenleme yapab�l�r, �lg�l� kurumlarla protokol �mzalayab�l�r ve
�mzalanan protokole göre �şlem tes�s edeb�l�r.



(3) 2918 sayılı Kanun kapsamında düzenlenen �dar� para cezası karar tutanaklarının tebl�ğ�ne �l�şk�n Traf�k
İdar� Para Cezası Karar Tutanaklarının Düzenlenmes�nde, Tahs�l�nde ve Tak�b�nde Uygulanacak Usul ve Esaslar
Hakkında Yönetmel�ğ�n 10 uncu maddes� uygulanır.

Tutanakların arş�vlenmes� ve �mhası
MADDE 30 – (1) Düzenlenen tutanaklar tebl�ğ tar�h�nden �t�baren beş yıl süreyle arş�vlenerek saklanır ve

süres� sonunda usulüne göre �mha ed�l�r.
(2) Düzenlenen tutanakların elektron�k ortama aktarılan ver�ler� �le ıslak ve e-�mzalı elektron�k tutanakların

ver�ler� en az on yıl süreyle elektron�k ortamda arş�vlen�r.
(3) 2918 sayılı Kanun kapsamında düzenlenen �dar� para cezası karar tutanaklarına �l�şk�n Traf�k İdar� Para

Cezası Karar Tutanaklarının Düzenlenmes�nde, Tahs�l�nde ve Tak�b�nde Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında
Yönetmel�ğ�n 18 �nc� maddes� uygulanır.

Tutanak b�lg�ler�n�n elektron�k s�steme g�r�lmes� ve bu ver�ler�n U-Net Otomasyon S�stem�ne
aktarılması

MADDE 31 – (1) Bakanlık personel� tarafından düzenlenen basılı tutanaklara �l�şk�n b�lg�ler, denet�m�n
b�t�m�n� tak�p eden �k� �ş günü �çer�s�nde, U-Net Otomasyon S�stem�ne g�r�l�r.

(2) İlg�l� mevzuat kapsamında yetk�lend�r�len d�ğer denetley�c� kurumlar tarafından düzenlenen basılı
tutanaklara �l�şk�n b�lg�ler, en geç beş �ş günü �çer�s�nde düzenleyen kurum tarafından U-Net Otomasyon S�stem�ne
�let�lmek üzere kend� otomasyon s�stemler�ne g�r�l�r.

(3) Kes�nleşen ve süres� �ç�nde ödenmeyen �dar� para cezası karar tutanaklarına �l�şk�n b�lg�ler�n 21/7/1953
tar�hl� 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahs�l Usulü Hakkında Kanun kapsamında tak�p ve tahs�l� �ç�n Haz�ne ve
Mal�ye Bakanlığı Gel�r İdares� Başkanlığına elektron�k ortamda gönder�lmes� esastır.

(4) Düzenlenen basılı �hlal tesp�t tutanaklarına �l�şk�n b�lg�ler, İdareye veya bölge müdürlüğüne �nt�kal�n� tak�p
eden �k� �ş günü �ç�nde U-Net Otomasyon S�stem�ne g�r�l�r.

(5) İk�nc� ve üçüncü fıkra hükümler�, tarafların ver� paylaşımına �l�şk�n �mzalanacak protokollerde bel�rlen�r.
YEDİNCİ BÖLÜM

Çeş�tl� ve Son Hükümler
Hüküm bulunmayan haller
MADDE 32 – (1) Bu Yönetmel�kte hüküm bulunmayan hallerde 5326 sayılı Kanunun �lg�l� hükümler�

uygulanır.
Eğ�t�m muaf�yet�
GEÇİCİ MADDE 1 – (1) 1/1/2022 tar�h�nden önce denet�mlerde görevlend�r�len personel bu Yönetmel�ğ�n

18 �nc� maddes�n�n b�r�nc� fıkrasının (c) bend�nden muaftır.
Geç�ş hükümler�
GEÇİCİ MADDE 2 – (1) 1/1/2022 tar�h�nden önce basımı yapılmış olan tutanak ve zarfların kullanımına

devam ed�leb�l�r.
Yürürlük
MADDE 33 – (1) Bu Yönetmel�ğ�n 1 �nc�, 2 nc�, 3 üncü, 4 üncü, 13 üncü, 33 üncü ve 34 üncü maddeler�

yayımı tar�h�nde, d�ğer hükümler� 1/1/2022 tar�h�nde yürürlüğe g�rer.
Yürütme
MADDE 34 – (1) Bu Yönetmel�k hükümler�n� Ulaştırma ve Altyapı Bakanı yürütür.
 

Ekler� �ç�n tıklayınız
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