
YETKİ BELGESİ SAHİPLERİNİN
SÜRESİNDE YAPMASI GEREKEN
BİLDİRİMLER VE SONUÇLARI



Yetki Belgesi sahipleri 37 adedi aşkın türü olan 
bu belgeleri Ulaştırma Bakanlığı’ndan alabilmek 

için ciddi maliyetlere katlanıyorlar. Belge 
aldıktan sonra da yakından takip edilmesi

gereken bir çok konu olduğunu bilmelerine 
rağmen günlük koşuşturma içerisinde bunları 

ihmal edebiliyorlar. Bununla birlikte bir çok
firma bu çalışmamızda belirtilen hususları 

yakından takip etmedikleri için önemli
uyarma ve para cezalarına maruz kaldı.

 Bu cezaların yanı sıra bir çok firma yetki
belgelerini de kaybetti. Bu çalışmamızda

mutlaka yakından takip edilmesi gereken en 
önemlİ konuları sizler için derledik. 



Ticari sicil gazetelerindekideğişiklilerin, 
süresi içerisinde ilgili bakanlığına

bildirilmemesi halinde, uyarma ve idari 
para cezaları uygulanıyor. (5 uyarma 
475 TL para cezası). Bu bildirimlerden 
bazılarının süresinde yapılmaması da 

Yetki Belgesinin iptaline yol açabiliyor. 
Örneğin ünvan değişikliği bunlardan 

biri. Hangi bildirimlerin yetki belgenizin 
iptaline yol açabileceğini takip edin 

yada bu takibi yaptırın ki bu cezalara 
muhatap olmayın.

     



Yetki Belgesi Sahipleri; Belgelerini 
aldıktan sonra, taşıt belgelerinde 
kayıtlı taşıtların kazaya uğraması, 

yanması, hurdaya ayrılması, benzer 
mücbir sebepten dolayı iş göremez 

duruma gelmesi veya araç satışı 
yapılması halinde, bu durumları süresi 
içinde Bakanlığa bildirmelidirler. Aksi 

durumda  5 uyarma ve 475 TL idari 
para cezası uygulanıyor. Eğer kapa-

site altına düşüldüyse Yetki Belgesi 
iptal edilebiliyor. Bu takibi yapabilen 

bir sistem kurmanız önemlidir.



Yetki belgesi,
depo-merkez şartı

içeriyorsa ve belge 
alındıktan sonra 

yapılan adres 
değişikliğinde yeni 

depo belirtilen
m2 altına inmişse, ilgili 

sürede asgari şartlar 
sağlanmadığında 
yetki belgesi iptal

ediliyor. 



Araçların muayene ve 
sigortaları süresinde 

yapılmadığında, yetki 
belgesinden otomatik 
düşürülüyor ve bu size 

bildirilmiyor. Yüzbinlerce 
araç 1 yıl olmadan Yetki 
Belgesinden bu nedenle 
düşmüştür. Bu düşümler 

nedeniyle bir çok 
firmanın  da asgari ka-
pasiteden dolayı yetki 

belgesi iptal edilmiştir. 



Araçlar, Yetki Belgesi türüne göre 
asgari kapasite altına düştükten sonra, 

süresinde ilgili kapasiteyi tekrar 
sağlayamazlarsa Yetki Belgeleri

otomatik olarak iptal oluyor. Yetki
Belgeleri süresinde yenilenmezse de 

önemli kayıplar yetki belgesi sahibi 
firmaları bekliyor. Bu durumda araçları 

olan Yetki Belgesi sahipleri trafikte 
cezai duruma düşmekte, aynı zamanda 
belge iptali süreci başlamaktadır. Aracı 
olmayan Yetki Belgesi sahipleri ise harç 

indiriminden yararlanamamaktadır.



Yetki Belgeli firmanın Bakanlığa 
bildirdiği ÜDY ODY belgeli kişinin 

işten çıkması halinde yeni ÜDY ve 
ODY belgeli kişiyi istihdam etme 

süresi 1 aydır ve bu süre içerisinde 
istihdam edilmemesi halinde idari 
para cezaları uygulanıyor. Ayrıca 

bu kişilerin yaptıkları işlemlerden ve 
beyanlardan da sorumlu olmaya 

devam edliyor.
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