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TAŞIMA İŞLERİ ORGANİZATÖRLÜĞÜ YÖNETMELİĞİ 

SIK SORULAN SORULAR 

1. Taşıma İşleri Organizatörü Yetki Belgesi hangi firmalar için zorunludur? 
 
Karayolu, demiryolu, denizyolu veya havayolu taşımacılığında ve/veya kombine taşımacılık 
alanında faaliyet gösteren, gerçek veya tüzel kişilerin imkan, kabiliyet ve kapasitelerini kullanarak 
kendi nam ve hesabına yük taşıması yaptırarak taşıma faturası/sözleşmesi düzenleyen, taşıma ile 
ilişkili depolama, paketleme, etiketleme, ambalajlama, sipariş yönetimi, gümrük, sigorta, dağıtım 
vb. lojistik işlemleri gerçekleştiren firmaların Taşıma İşleri Organizatörü Yetki Belgesi alması 
zorunludur. 
 

2. Taşıma İşleri Organizatörü Yetki Belgesinin sadece havayolu taşıması yapan firmalar 
tarafından alınması zorunlu mudur? 
 
Hayır, SHT-17.6 Talimatı çerçevesinde yetkilendirilen hava kargo acenteleri bu Yönetmelik 
hükümlerine tabi değildir. 
 

3. Taşıma İşleri Organizatörü Yetki Belgesinin sadece denizyolu taşımacılığında 
organizatörlük yapan firmalar tarafından alınması zorunlu mudur? 
 
Evet, bu Yönetmelik ile düzenlenen taşıma işleri organizatörlüğü faaliyetlerini gerçekleştiren 
firmalar sadece denizyolu taşımacılığında faaliyet gösterse dahi bu Yönetmelikle belirlenen şartları 
ve yükümlülükleri yerine getirerek Taşıma İşleri Organizatörü Yetki Belgesini almak zorundadır.  
 
Ancak taşıma işleri organizatörlüğü yapmadan sadece gemi acentesi olarak faaliyet gösteren 
firmalar Gemi Acenteleri Yönetmeliği kapsamında yetkilendirilmektedir ve bu Yönetmelik 
hükümlerine tabi değildir. 
 

4. Mevcut R1/R2, DD Yetki Belgelerinin durumu ne olacak? 
 
Taşıma İşleri Organizatörlüğü Yönetmeliği 1 Ocak 2019 tarihinde yürürlüğe girecektir. 
 
8 Ocak 2018 tarihli Karayolu Taşıma Yönetmeliği kapsamında düzenlenen R1 ve R2 Yetki 
Belgeleri, belge üzerinde belirtilen geçerlilik süresi boyunca geçerliliğini korur; geçerlilik süresi 
dolana kadar R1 ve R2 Yetki Belgesi sahiplerinin hakları, görev, sorumluluk ve faaliyet alanı 
Karayolu Taşıma Yönetmeliği hükümlerine tabidir. Bu belgeye sahip olanlar, mevcut belgelerin 
geçerlilik süresi boyunca Taşıma İşleri Organizatörleri Yetki Belgesi almak zorunda değildir. 
 
R1 ve R2 Yetki Belgeleri’nin geçerlilik sürelerinin dolmasından sonra ilgili yetki belgeleri yenileme 
esnasında Taşıma İşleri Organizatörü Yetki Belgesi olarak değiştirilir. Yetki belgesi 5 yıllık süre için 
yenilenir ve yenileme ücreti, o yıla ait yetki belgesi ücretinin %5’idir. 
 
19 Ağustos 2016 tarihli Demiryolu İşletmeciliği Yetkilendirme Yönetmeliği kapsamında düzenlenen 
DD Yetki Belgeleri, belge üzerinde belirtilen geçerlilik süresi boyunca geçerliliğini korur; geçerlilik 
süresi dolana kadar DD Yetki Belgesi sahiplerinin hakları, görev, sorumluluk ve faaliyet alanı 
Demiryolu İşletmeciliği Yetkilendirme Yönetmeliği hükümlerine tabidir. Bu belgeye sahip olanlar, 
mevcut belgelerin geçerlilik süresi boyunca Taşıma İşleri Organizatörleri Yetki Belgesi almak 
zorunda değildir. 
 
DD Yetki Belgesi’nin geçerlilik süresinin dolmasından sonra ilgili yetki belgesi yenileme esnasında 
Taşıma İşleri Organizatörü Yetki Belgesi olarak değiştirilir. Yetki belgesi 5 yıllık süre için yenilenir 
ve yenileme ücreti, o yıla ait yetki belgesi ücretinin %5’idir. 



 
5. Taşıma İşleri Organizatörü Yetki Belgesi almanın şartları nelerdir? 

 
• Gerçek kişilerin Türkiye Cumhuriyeti tabiiyetinde olmaları,  
• Tüzel kişilerin Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına göre kurulmuş ve ticaret siciline tescil 

edilmiş olmaları, gerçek kişilerde sahip ve/veya varsa temsil ve ilzama yetkili kişi/kişilerin, 
anonim şirket statüsündeki tüzel kişiliklerde, yönetim kurulu başkan ve üyeleri, genel müdür 
ile temsil ve ilzama yetkili yöneticilerin, diğer şirket statüsündeki tüzel kişilerde, tüm 
ortakların ve bu tüzel kişiliği temsil ve ilzama yetkili yöneticilerin mesleki saygınlığa sahip 
olmaları,  

• En az, 300.000 TL sermaye veya işletme sermayesine sahip olunması, 
• Merkez ve/veya şube, işyeri adresine sahip olunması, 
• Taşıma İşleri Organizatörü Yetki Belgesi ücretinin ödenmiş olması. 

 
6. Üst Düzey Yönetici (ÜDY) ve Orta Düzey Yönetici (ODY) Belgelerine sahip olmak gerekli 

midir? 

Evet, taşıma işleri organizatörlüğü faaliyetinde bulunan kurum ve kuruluşlarda tüzel kişiliği temsil 
ve ilzam ederek ve/veya bu kişilerin faaliyetlerini fiilen sevk ve idare ederek sürekli ve etkin bir 
şekilde yöneten şirket müdürü, genel müdür, genel müdür yardımcısı, genel koordinatör, genel 
sekreter, birim başkanı unvanları ile görev yapan kişilerden en az birisinin ÜDY Belgesi alması 
gereklidir. 

Bu Yönetmelik kapsamında faaliyet gösteren bir gerçek veya tüzel kişiliğin veya buna ait bağımsız 
bir birimin taşıma işleri organizatörlüğü faaliyetlerini sürekli ve etkin bir şekilde sevk ve idare eden 
sahip, temsile yetkili ortak veya bu bağlamda istihdam edilen en az iki kişinin ODY Belgesi alması 
gereklidir. 

7. Sadece bir Üst Düzey Yönetici (ÜDY) veya sadece bir ya da iki Orta Düzey Yönetici (ODY) 
Belgelerine sahip olmak yeterli midir? 
 
Hayır, hem en az bir ÜDY Belgesi hem de en az iki ODY Belgesi olması zorunludur. 
 

8. ÜDY ve ODY Belgeleri için başvuru şartları ve istenilen belgeler nelerdir? FIATA Diploma 
Eğitimi diplomasına sahip olanlar ÜDY ve/veya ODY Belgesinden muaf mıdır? 
 
Detaylı bilgi için lütfen tıklayınız. 
 

9. Yönetmeliğin 14. maddesinin 1. fıkrasında yer alan ilgili eğitimlerden aynı maddenin 3. 
fıkrasında üç yıllık fiili çalışma tecrübesine sahip olanların muaf oldukları belirtilmiştir; ODY 
ve ÜDY buna dahil midir? 
 
Hayır, 14. maddenin 1. fıkrasında bahsedilen eğitimler ÜDY ve ODY eğitimlerinden tamamen farklı 
eğitimler olup içeriği ve detayları hakkında bir yönerge beklenmektedir. 
 

10. Taşıma işleri organizatörünün organize ve taahhüt ettiği taşımadan doğan sorumluluklar 
için yaptırmak zorunda olduğu “Taşıma Sorumluluk Sigortası” ile ilgili UTİKAD’ın bir 
çalışması var mı? 
 
Evet, UTİKAD 2011 yılından bu yana yürüttüğü risk yönetimi projesi çerçevesinde, iş birliği yaptığı 
bir sigorta kurumu üzerinden üyelerine avantajlı koşullarla taşıyıcı sorumluluk sigortası temini 
konusunda destek olmaktadır. Konuyla ilgili olarak UTİKAD Risk Yönetimi Müdürü Pınar 
Kapkın’dan (pinar.kapkin@utikad.org.tr) detaylı bilgi alabilirsiniz. 

http://www.utikad.org.tr/Images/DosyaYoneticisi/10072018odyudyalimsartlari.pdf
mailto:pinar.kapkin@utikad.org.tr

