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Sayı  :                                                                                

Konu: Yeniden Değerleme Oranının Uygulanması 

 

EK:1/Tablo-1 

4925 SAYILI KARAYOLU TAŞIMA KANUNU İDARİ PARA CEZALARI MİKTARLARI 

4925 sayılı Kanunun 26 ncı Maddesinin; 
Miktarı 

[TL] 

(a) bendinin;  

 İlk cümlesindeki ceza miktarı: 

(5 inci maddeye göre yetki belgesi almadan veya yetki belgesi aldığı halde yetki belgesi 

kapsamına uygun olmayan faaliyette bulunanlara) (aynı kabahat için 48 saat 

geçmeden ikinci ceza verilmez.)  

2.372,00 

 İkinci cümlesindeki ceza miktarı: 

(5 inci maddeye göre yetki belgesi olduğu halde taşıtını yetki belgesine kaydettirmeden 

kullananlara) (aynı kabahat için 48 saat geçmeden ikinci ceza verilmez.) 
1.181,00 

(b) bendindeki ceza miktarı: 

(5 inci maddenin beşinci fıkrasına aykırı davranan taşımacılara) (aynı kabahat için 48 saat 

geçmeden ikinci ceza verilmez.) 

1.181,00 

(c) bendindeki ceza miktarı: 

 (5 inci maddenin altıncı fıkrasına göre taşıma hizmetini yapmaktan kaçınan taşımacılara) 1.181,00 

(ç) bendindeki ceza miktarı: 

 (5 inci maddenin yedinci fıkrasına aykırı davranan bir taşımacının diğer bir taşımacının 

taşıma faaliyetini engellemesi halinde) 

3.556,00 

(d) bendinin;  

 ilk cümlesindeki ceza miktarı: 

(6 ncı maddenin birinci fıkrasına aykırı davranan taşımacılara) 
1.181,00 

 ikinci cümlesindeki ceza miktarı: 

(6 ncı maddenin üçüncü ve dördüncü fıkralarına aykırı davranan taşımacılara) 707,00 

(e) bendinin;   

 ilk cümlesindeki ceza miktarı: 

(7 nci maddenin birinci fıkrasına aykırı davranan yolcu taşımacılarına) 
2.372,00 

 ikinci cümlesindeki ceza miktarı: 

(7 nci maddenin ikinci fıkrasına yakırı davranan taşımacılara) 
1.181,00 

 üçüncü cümlesindeki ceza miktarı: 

(7 nci maddenin altıncı fıkrasına aykırı davranan taşımacılara) 
707,00 

 (f) bendindeki ceza miktarı: 

(10 uncu maddeye aykırı davranan acente ve taşıma işleri komisyoncularına) (aynı 

kabahat için 48 saat geçmeden ikinci ceza verilmez.) 
3.556,00 

(g) bendinin;   
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ilk cümlesindeki ceza miktarı: 

(11 inci maddeye aykırı davranarak ücret ve zaman tarifesi düzenlemeyenlere veya 

ücret ve zaman tarifelerine uymayanlara veya değişik ücret ve zaman tarifeleri 

uygulayanlara) (aynı kabahat için 48 saat geçmeden ikinci ceza verilmez.) 
1.181,00 

 ikinci cümlesindeki ceza miktarı: 

(Ücret ve zaman tarifelerini görülebilecek şekilde işyeri, terminal ve bilet satış 

yerlerinde bulundurmayanlara) (aynı kabahat için 48 saat geçmeden ikinci ceza 

verilmez.) 

468,00 

(ğ) bendindeki ceza miktarı: 

            (13 üncü maddeye aykırı olarak yabancı plakalı taşıtların Türkiye sınırları 

dâhilindeki iki nokta arasında taşıma yapması halinde, taşıt sahibine veya şoförüne) (aynı 

kabahat için 48 saat geçmeden ikinci ceza verilmez.) 

7.122,00 

(h) bendindeki ceza miktarı: 

            (14 üncü maddeye aykırı davrananlara) 
1.181,00 

(j) bendindeki ceza miktarı: 

            (32 nci maddeye aykırı olarak terminal ve ara durak dışında yolcu indirip bindiren 

taşımacılara) 

707,00 

(k) bendindeki ceza miktarı: 

             (5 inci maddesine göre mesleki yeterlilik belgesine sahip olmadan faaliyet gösteren 

işletmecilere) 

1.181,00 

(l) bendinin;  

 ilk cümlesindeki ceza miktarı:   

(5 inci maddesine göre mesleki yeterlilik belgesine sahip olmadan taşıt kullanan 

şoförlere) (aynı kabahat için 48 saat geçmeden ikinci ceza verilmez.) 

468,00 

 ikincisi cümlesindeki ceza miktarı   

(5 inci maddesine göre mesleki yeterlilik belgesine sahip olmadan taşıt kullanan 

şoförün işleticisine) (aynı kabahat için 48 saat geçmeden ikinci ceza verilmez.) 
1.181,00 

 

EK:1/Tablo-2 

655 KHK İDARİ PARA CEZALARI MİKTARLARI 

Karayolu Taşıma Yönetmeliğin;  
İdari para cezası 

miktarı (TL)  

14 üncü maddesinin 14 üncü fıkrasının (h) bendindeki ceza miktarı;  

(Bu bende aykırı hareket eden firmaya, 655 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 28 

inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendine göre Beş Bin Türk Lirası İdari Para Cezası 

verilir ve aynı kabahat için 48 saat geçmeden ikinci bir ceza verilmez.) 

6.687,00 
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EK:2 

KTY ÜCRET TABLOSU 

BELGE TANIMI   /   AÇIKLAMASI SİMGESİ 

2021 

ÜCRETLERİ 

[TL] 

Yurtiçi tarifesiz yapacaklara verilir. A1 16.547,00 

Uluslararası tarifesiz yapacaklara verilir. A2 24.821,00 

Ticari ve tarifeli olarak yapacaklara verilir. B1 272.775,00 

Ticari ve tarifesiz yapacaklara verilir. B2 196.398,00 

Hususi taşımacılık faaliyetinde bulunarak, kendi personelinin taşımasını 

yapacaklara verilir. 
B3 8.272,00 

Hususi taşımacılık yapacaklara verilir. C1 20.062,00 

Ticari amaçla yapacaklara verilir. C2 66.193,00 

Ticari amaçla taşınma eşyası taşımacılığı yapacaklara verilir. C3 16.547,00 

Ticari ve tarifeli olarak yapacaklara verilir. D1 218.220,00 

Ticari ve tarifesiz olarak yapacaklara verilir. D2 180.031,00 

Hususi taşımacılık faaliyetinde bulunarak, kendi personelinin taşımasını 

yapacaklara verilir. 
D3 8.272,00 

Ticari olarak,  taşıma mesafesine bakılmaksızın iliçi ve 100 kilometreye 

kadar olan şehirlerarası tarifeli ve tarifesiz olarak yapacaklara verilir. 
D4 6.618,00 

Yurtiçi acentelik yapacaklara verilir. F1 6.618,00 

Uluslararası ve Yurtiçi Yolcu Taşıma Acenteliği verilir. F2 9.927,00 

Yurtiçi eşya acenteliği yapacaklara verilir. G1 6.618,00 

Yurtiçi ve/veya uluslararası eşya acenteliği yapacaklara verilir. G2 9.927,00 

Yurtiçi kargo acenteliği yapacaklara verilir. G3 6.618,00 

Yurtiçi yapacaklara verilir. H1 6.618,00 
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Yurtiçi ve/veya uluslararası yapacaklara verilir. H2 9.927,00 

Yurtiçi Ticari Eşya Taşımacılığı verilir. K1 16.547,00 

Hususi taşımacılık yapacaklara verilir. K2 16.547,00 

Ticari amaçla taşınma eşyası taşımacılığı yapacaklara verilir. K3 8.272,00 

Yurtiçi yapacaklara verilir. L1 165.484,00 

Yurtiçi ve/veya uluslararası yapacaklara verilir. L2 330.969,00 

İliçi yapacaklara verilir. M1 33.096,00 

Yurtiçi yapacaklara verilir. M2 248.227,00 

İliçi yapacaklara verilir. N1 16.547,00 

Yurtiçi yapacaklara verilir. N2 33.096,00 

İliçi yapacaklara verilir. P1 33.096,00 

Yurtiçi yapacaklara verilir. P2 248.227,00 

Büyükşehir Belediyesi sınırları içinde yolcu terminali işletmeciliği 

yapacaklara verilir. 
T1 8.272,00 

Büyükşehir Belediyesi sınırları dışında kalan yerleşim birimlerinde yolcu 

terminali işletmeciliği yapacaklara verilir. 
T2 8.272,00 

Eşya terminali işletmeciliği yapacaklara verilir. T3 8.272,00 

Her Bir Taşıt Kartı  495,00 

Uyarma  98,00 

Taşıt Özel İzin Belgesi  329,00 
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EK:3 

 

GEÇİŞ BELGESİ VE K TÜRÜ YETKİ BELGELERİ İŞLEM ÜCRETLERİ (TL) 

İlk Defa K Türü Yetki Belgesi Düzenleme ve Yenileme İşlem Ücreti 113,00 

K Türü Yetki Belgesi Taşıt İlave İşlem Ücreti 32,00 

Tek Girişli Geçiş Belgesi İşlem Ücreti  19,00 

Çok Girişli Geçiş Belgesi İşlem Ücreti 106,00 
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EK:4 

 

TEHLİKELİ MADDE GÜVENLİK DANIŞMANLIĞI İDARİ PARA CEZA MİKTARLARI 

Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı Hakkında Tebliğ’in 30 uncu Maddesi, 
Miktarı 

[TL] 

(a) bendindeki ceza miktarı 

(10 uncu maddenin birinci, üçüncü, dördüncü, beşinci ve altıncı fıkralarında yer alan 

hükümlere aykırı hareket eden TMGDEYB sahiplerine) 

5.681,00 

(b) bendindeki ceza miktarı 

(10 uncu maddenin ikinci fıkrasında yer alan hükümlere aykırı hareket eden TMGDEYB 

sahiplerine, ihlal edilen her bir bent için) 

1139,00 

(c) bendindeki ceza miktarı 

(13 üncü maddenin ikinci, üçüncü, dördüncü ve beşinci fıkralarında yer alan hükümlere 

aykırı hareket eden TMGDEYB sahiplerine, ihlal edilen her bir fıkra için) 

1139,00 

(e) bendindeki ceza miktarı: 

(26 ncı maddenin birinci fıkrasında yer alan hükümlere aykırı hareket eden TMGDE’ye, 

ihlal edilen her bir bent için) 

1139,00 

(f) bendindeki ceza miktarı: 

 (26 ncı maddenin ikinci ve üçüncü fıkrasına aykırı hareket eden TMGDE’ye) 
2282,00 

(j) bendindeki ceza miktarı: 

(9 uncu maddenin birinci fıkrasında yer alan hükümlere aykırı hareket eden TMGDEYB 

sahiplerine) 

9.469,00 
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EK:5 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TEHLİKELİ MADDE EĞİTİMLERİ İÇİN EĞİTİM KURULUŞU YETKİ BELGESİ VE 

EĞİTİCİ BELGESİ ÜCRETLERİ 

- Karayolu Taşımacılık Faaliyetleri Mesleki Yeterlilik Eğitimi Yönetmeliği 

- Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı Hakkında Tebliğ,  

- Karayoluyla Tehlikeli Madde Taşıyan Araç Şoförlerine Yönelik Mesleki Yeterlilik 

Eğitimi Yönergesi, 

- Havayoluyla Tehlikeli Maddelerin Taşınması Eğitim Yönergesi, 

- Tehlikeli Maddelerin Demiryoluyla Taşınması Hakkında Eğitim Yönergesi 

Miktarı 

(TL) 

- Tehlikeli Madde Taşımacılığı Eğitimi Yetki Belgesi 40.225,00 

- Tehlikeli Madde Taşımacılığı Eğitici Belgesi 

- Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı Eğitici Belgesi 
1.182,00 

- Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı Sertifikası 1.182,00 

- Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı Sertifika Yenileme 188,00 
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EK:6 

 

KARAYOLU TAŞIMACILIK FAALİYETLERİ MESLEKİ YETERLİLİK EĞİTİMİ  

YÖNETMELİĞİ 

 
 Yetki Belgesi, Yeterlilik Belgesi ve İhtar ile Sınav ve Eğitimi Tamamlama Belgesi Onay Ücretleri 

(TL) 

Mesleki Yeterlilik Eğitimi Yetki Belgesi 40.225,00 

Mesleki Yeterlilik Belgesi 31,00 

Mesleki Yeterlilik Sınavı  (Bakanlıkça yapılması halinde) 69,00 

Eğitim Tamamlama Belgesi Onayı 69,00 

İhtar 387,00 
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EK:7/Tablo-1 

 

EK:7/Tablo-2 

 

 

2918 SAYILI KARAYOLLARI TRAFİK KANUNUNUN 35 İNCİ MADDESİNİN 7 NCİ 

FIKRASINA GÖRE UYGULANACAK CEZA MİKTARLARI (TL) 
 

İlk defa 13.237,00 

İkinci defa 22.080,00 

Üçüncü defa 44.171,00 

 

 

EK:7/Tablo-3 

 

ARAÇ MUAYENE YETKİ BELGESİ ÜCRETLERİ (TL) 

Araç Muayene Geçici İşletme / İşletme Yetki Belgesi  225,00 

Araç Muayene Geçici İşletme / İşletme Yetki Belgesi Değişikliği 225,00 

Yola Elverişlilik Muayene Yetki Belgesi  46.622,00 

Yola Elverişlilik Muayene Yetki Belgesi Değişikliği 225,00 

 

 

 

 

ARAÇ MUAYENE ÜCRETLERİ (TL) 
 

Araç Grubu Net Ücret Miktarı  KDV’li Ücret Miktarı  

Otobüs, Kamyon, Çekici ve Tanker 427,00 503.86,00 

Otomobil, Minibüs, Kamyonet, Özel Amaçlı 

Taşıt, Arazi taşıtı, Römork, Yarı römork 
316,00 372.88,00 

Traktör (Römorklu-Römorksuz), Motosiklet, 

Motorlu bisiklet 
161,00 189.98,00 
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EK:7/Tablo-4 

01/01/2021 – 31/12/2021 Tarihleri Arasında uygulanacak muayene ücretleri 

Tehlikeli Madde Taşıyan Araç ve Üst Yapıların Teknik Muayeneleri Hakkında Yönetmeliğin 

10 uncu maddesinin ikinci fıkrasına göre 

VERİLEN HİZMET 

ONAY 

KURULUŞU 

ÜCRETİ 

(TL) 

MUAYENE 

MERKEZİ 

ÜCRETİ 

(TL) 

MÜŞTERİDEN 

TAHSİL EDİLECEK 

TOPLAM 

ÜCRET 

(TL) 

ADR/TAŞIT 

UYGUNLUK 

İNCELEMESİ 

Yıllık Teknik 

Muayene 
944,00 187,00 1.131,00 

Kusur Durumunda 

Yeniden İnceleme 
376,00 - 376,00 

TANK MUAYENELERİ 

(Kimyasal-Akaryakıt-

Asfalt) 

Ara Muayene 944,00 2.840,00 3.784,00 

Periyodik Muayene 1.418,00 3.787,00 5.205,00 

İstisnai Muayene 1.418,00 * 1.418,00+* 

TANK MUAYENELERİ 

(Basınçlı-Sınıf2) 

Ara Muayene 944,00 3.787,00 4.731,00 

Periyodik Muayene 1.418,00 5.681,00 7.099,00 

İstisnai Muayene 1.418,00 * 1.418,00+* 

TANK MUAYENELERİ 

(Vakum İzolasyonlu 

Kriyojenik) 

Ara Muayene 944,00 3.313,00 4.257,00 

Periyodik Muayene 944,00 3.313,00 4.257,00 

İstisnai Muayene 944,00 3.313,00 4.257,00 

* İstisnai muayene ücretleri ara veya periyodik muayenenin hangisi yerine kabul ediliyorsa o 

kapsamda ücretlendirilir.    

Açıklamalar:  

1- Tabloda verilen test ve muayene ücretlerine KDV dâhil değildir.   

2- Belirlenen bu ücretler bu işler için alınacak üst limitler olup, muayene merkezleri bu ücretlerin altında 

hizmet verme imkânına sahiptir.   

3- Muayene ve test işlemleri yapılırken araçta veya üst yapıda tamirat veya tadilat veya yedek parçaya 

ihtiyaç duyulursa, bu ücretler muayene merkezi tarafından ayrıca tahsil edilir.   

4- Tank temizleme ve gazdan arındırma ücretleri tablodaki ücretlere dâhil değildir.   

5- Tankların ara ve periyodik muayene süreleri 1 gün olarak belirlenmiş olup, Onay Kuruluşu ücretleri bu 

süreler içinde tamamlanan muayene faaliyetleri için geçerlidir. Bu süreleri geçen incelemelerde Onay 

Kuruluşu tarafından, tank başına günlük olarak 500,00TL+KDV ilave ücret alınır. Söz konusu ücret TSE 

adına Muayene Merkezi tarafından müşteriden tahsil edilecektir.    

6- Kimyasal ve akaryakıt tankerlerinde tank bölme sayısının 6’nın üzerinde olması durumunda Muayene 

Merkezi ara ve periyodik muayene için 200,00TL+KDV ilave ücret tahsil eder.   

7- Belirlenen bu ücretler, muayene merkezinde müşterinin göreceği yerlere asılmak ve muayene 

merkezinin oluşturacağı web sitesinde yayımlanmak zorundadır.  

8- Sarnıç vagon tanklarının test ve muayene ücretlendirmelerinde tabloda yer alan ücretler geçerlidir. Bu 

tanklar için de açıklamalar bölümünde yer alan 5 ve 6 ncı madde hükümleri uygulanır. 
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EK:8 

 

TAŞIMA İŞLERİ ORGANİZATÖRLÜĞÜ İDARİ PARA CEZALARI İLE YETKİ BELGESİ 

ÜCRETİ 

Taşıma İşleri Organizatörlüğü Yönetmeliğin 21 inci Maddesinin 

birinci fıkrası; 
Miktarı [TL] 

(a) bendindeki ceza miktarı 

(5 inci maddenin birinci fıkrasına (belge almayan taşıma işleri 

organizatörlüğü faaliyetinde bulunacak gerçek ve tüzel kişiler) 

aykırı hareket eden göndericiye) 

Taşıma işleri 

organizatörü 

işletmesine 

20.062,00 

(b) bendindeki ceza miktarı 

(5 inci maddenin üçüncü fıkrasına aykırı hareket eden) 

Taşıma işleri 

organizatörü 

işletmesi Merkez 

ve Şube 

1336,00 

(c) bendindeki ceza miktarı 

(13 üncü maddenin birinci fıkrası uyarınca Üst Düzey Yönetici 

(ÜDY) belgesi olmaması) 

 

2.674,00 

ç) bendindeki ceza miktarı 

(13 üncü maddenin birinci fıkrası uyarınca Orta Düzey Yönetici 

(ODY) belgesi olmaması) 

 

2.674,00 

(d) bendindeki ceza miktarı: 

(16 ıncı maddenin beşinci fıkrasına aykırı hareket eden) 

Taşıma işleri 

organizatörü 

işletmesine 

1.336,00 

(e) bendindeki ceza miktarı: 

(16 ıncı maddenin altıncı fıkrasına aykırı hareket eden) 

Taşıma işleri 

organizatörü 

işletmesine 

2.674,00 

(f) bendindeki ceza miktarı:  

(16 ıncı maddenin dokuzuncu fıkrasına aykırı hareket eden) 

Taşıma işleri 

organizatörü 

işletmesine 

1.336,00 

  (g) bendindeki ceza miktarı: 

  (16 ıncı maddenin onuncu fıkrasına (TMFB’ye sahip olmayan ve 

tehlikeli madde güvenlik danışmanı çalıştırmayan) aykırı hareket 

eden) 

Taşıma işleri 

organizatörü 

işletmesine 1.336,00 

(ğ) bendindeki ceza miktarı 

(16 ıncı maddenin on birinci fıkrasına aykırı hareket eden) 

Taşıma işleri 

organizatörü 

işletmesine 

1.336,00 

(h) bendindeki ceza miktarı 

(19 uncu maddenin ikinci fıkrasına (taşıyıcı sorumluluk sigortası 

yaptırmayanlar) aykırı hareket eden) 

Taşıma işleri 

organizatörü 

işletmesine 
2.674,00 

(ı) bendindeki ceza miktarı 

(26 ıncı maddenin ikinci fıkrasına (taşıma işleri organizatörlüğü 

yaptığı halde belge almayan gemi acenteleri ile hava kargo 

acenteleri) aykırı hareket eden) 

Taşıma işleri 

organizatörü 

işletmesine 

20.062,00 

Taşıma İşleri Organizatörlüğü Yetki Belgesi (TİO)  200.620,00 
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EK:9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

TAŞIMA İŞLERİ ORGANİZATÖRLERİNE YÖNELİK MESLEKİ YETERLİLİK EĞİTİMİ 

VE BELGESİ  ÜCRETLERİ 

- Üst Düzey Yönetici Belgesi-TİO (ÜDY-TİO) Mesleki Yeterlilik Belgesi Ücreti  

(20 inci maddenin birinci fıkrasının b bendi) 
267,00 

- Orta Düzey Yönetici Belgesi-TİO (ODY-TİO)  Mesleki Yeterlilik Belgesi Ücreti  

(20 inci maddenin birinci fıkrasının a bendi) 
134,00 

- Taşıma İşleri Organizatörlerine Yönelik Mesleki Yeterlilik Eğitimi ve Belgesi 

Yönergesi kapsamında Eğitici Belgesi (TİO-EB) Ücreti 

 (8 inci maddenin birinci fıkrası gereğince) 

1.338,00 

- Taşıma İşleri Organizatörlerine Yönelik Mesleki Yeterlilik Eğitimi ve Belgesi 

Yönergesi kapsamında Taşıma İşleri Organizatörlüğü Mesleki Yeterlilik Eğitimi Yetki 

Belgesi (TİO-MYEYB) Ücreti  

(11 inci maddenin birinci fıkrası gereğince) 

13.375,00 
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EK:10/Tablo-1 

 

DEMİRYOLU ARAÇLARI TESCİL BELGESİ ÜCRETLERİ (TL) 

Tren Seti 51.915,00 

Çeken Araçlar 10.382,00 

Çekilen Araçlar  1.037,00 

Yol/Tesis Tamir, Bakım ve Kontrol Araçları 1.037,00 

 

 

 

 

EK:10/Tablo-2 

DEMİRYOLU ARAÇLARI TESCİL VE SİCİL YÖNETMELİĞİ KAPSAMINDA İDARİ 

PARA CEZASI TUTARLARI (TL) 

Yönetmeliğin 11 inci maddesi beşinci fıkrası kapsamında İdari Para Cezası 51.913,00 

Yönetmeliğin 12 nci maddesi ikinci fıkrası kapsamında İdari Para Cezası 31.146,00 
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EK:11/Tablo-1 

 

 DEMİRYOLU ARAÇLARI TİP ONAY BELGESİ ÜCRETLERİ (TL) 

Tren Seti 311.491,00 

Çeken Araçlar 207.661,00 

Çekilen Araçlar  103.830,00 

Yol/Tesis Tamir, Bakım ve Kontrol Araçları 103.830,00 

 

 

 

EK:11/Tablo-2 

 

 DEMİRYOLU ARAÇLARI TİP ONAY YÖNETMELİĞİ KAPSAMINDA İDARİ PARA 

CEZASI TUTARLARI (TL) 
 

Yönetmeliğin 12 inci maddesi beşinci fıkrası kapsamında İdari Para Cezası 207.659,00 

Yönetmeliğin 12 nci maddesi beşinci fıkrası kapsamında İdari Para Cezası 103.829,00 
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EK-12/Tablo-1 

 

TREN MAKİNİST EHLİYET ÜCRETLERİ (TL) 

Tren Makinist Ehliyet Ücreti 99,00 

Yönetmelikte geçen herhangi bir nedene bağlı olarak Tren Makinist Ehliyeti Yenileme 

Ücreti 
99,00 

 

 

 

EK:12/Tablo-2 

TREN MAKİNİST YÖNETMELİĞİ KAPSAMINDA İDARİ PARA CEZASI TUTARLARI 

(TL) 

Yönetmeliğin 23 üncü maddesi birinci fıkrası kapsamında İdari Para Cezası 9.832,00 

Yönetmeliğin 23 üncü maddesi ikinci fıkrası Kapsamında İdari Para Cezası 19.667,00 
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EK:13/Tablo-1 

 

EMNİYET YETKİLENDİRME VE SERTİFİKASI DÜZENLENME / YENİLEME 

ÜCRETLERİ (TL) 

Demiryolu Altyapı İşletmecileri Emniyet Yetkilendirme Ücreti 1.894.308,00 

Demiryolu Altyapı İşletmecileri Emniyet Yetkilendirme Yenileme Ücreti 94.715,00 

Şehiriçi Raylı Toplu Taşıma Altyapı İşletmecileri Emniyet Yetkilendirme Ücreti 94.715,00 

Şehiriçi Raylı Toplu Taşıma Altyapı İşletmecileri Emniyet Yetkilendirme Yenileme 

Ücreti 
4.735,00 

Demiryolu Tren İşletmecileri İçin Emniyet Sertifikası Ücreti 473.576,00 

Demiryolu Tren İşletmecileri İçin Emniyet Sertifikası Yenileme Ücreti 23.679,00 

Şehiriçi Raylı Toplu Taşıma Tren İşletmeciliği İçin Emniyet Sertifikası Ücreti 94.715,00 

Şehiriçi Raylı Toplu Taşıma Tren İşletmeciliği İçin Emniyet Sertifikası Yenileme 

Ücreti 
4.735,00 

 

 

EK:13/Tablo-2 

 

 

DEMİRYOLU EMNİYET YÖNETMELİĞİ KAPSAMINDA İDARİ PARA CEZASI TUTARI 

(TL) 

Yönetmeliğin 32 nci maddesi birinci fıkrası kapsamında İdari Para Cezası 47.354,00 
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EK-14/Tablo-1 

DEMİRYOLU İŞLETMECİLİĞİ YETKİ BELGESİ DÜZENLENME/YENİLEME 

ÜCRETLERİ  (TL) 

Yolcu tren işletmecisi yetki belgesi ücreti 196.686,00 

Yolcu tren işletmecisi yetki belgesi yenileme ücreti 19.668,00 

Yük tren işletmecisi yetki belgesi ücreti 196.686,00 

Yük tren işletmecisi yetki belgesi yenileme ücreti 19.668,00 

Gar veya istasyon işletmecisi yetki belgesi ücreti 196.686,00 

Gar veya istasyon işletmecisi yetki belgesi yenileme ücreti 19.668,00 

Yolcu taşımacılığı acente yetki belgesi ücreti 6.687,00 

Yolcu taşımacılığı acente yetki belgesi yenileme ücreti 668,00 

Yük taşımacılığı acente yetki belgesi ücreti 49.172,00 

Yük taşımacılığı acente yetki belgesi yenileme ücreti 4.917,00 

Komisyoncu yetki belgesi ücreti 49.172,00 

Komisyoncu yetki belgesi yenileme ücreti 4.917,00 

 

 

 

EK:14/Tablo-2 

DEMİRYOLU İŞLETMECİLİĞİ YETKİLENDİRME YÖNETMELİĞİ KAPSAMINDA 

İDARİ PARA CEZASI TUTARI (TL) 

Yönetmeliğin 31 inci maddesi birinci fıkrası kapsamında İdari Para Cezası 9.832,00 

 

 

 

EK:14/Tablo-3 

DEMİRYOLU İŞLETMECİLİĞİ YETKİLENDİRME YÖNETMELİĞİ KAPSAMINDA SİGORTA 

POLİÇE TUTARLARI (TL) 

3. Şahıs Kişi Başı 609.727,00 

Olay Başı 39.337.225,00 

Yıllık Toplam 78.674.449,00 
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EK:15 

  

Demiryolu Emniyet Kritik Görevler Yönetmeliği Kapsamında İdari Para Cezası Tutarı  (TL) 

Yönetmeliğin 16 ncı maddesi üçüncü fıkrası kapsamında idari para cezası 47.354,00 
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EK:16 

 

01/01/2021 – 31/12/2021 Tarihleri Arasında Uygulanacak 

 İdari Para Cezaları Miktarları 

Tehlikeli Maddelerin Karayoluyla Taşınması Hakkında Yönetmeliğin 

25 inci maddesinin birinci fıkrası; 

Yaptırım 

Uygulanacak Taraf 

İdari para 

cezası 

miktarı (TL) 

(a) bendindeki ceza miktarı  

(5 inci maddenin altıncı fıkrasına aykırı hareket eden)  

Gerçek veya Tüzel 

Kişiler 
2.674,00 

(b) bendindeki ceza miktarı  

(5 inci maddenin yedinci fıkrasına aykırı hareket eden)  

Gerçek veya Tüzel 

Kişiler 
4.011,00 

(c) bendindeki ceza miktarı  

(5 inci maddenin onuncu fıkrasına aykırı hareket eden)   

Gerçek veya Tüzel 

Kişiler 
1.336,00 

(ç) bendindeki ceza miktarı  

(5 inci maddenin on birinci fıkrasına aykırı hareket eden)   
Taşımacıya 667,00 

(d) bendindeki ceza miktarı:  

(8 inci maddenin birinci fıkrasının (b) bendine aykırı hareket eden) 

 

Gönderene 

 

545,00 

  (d) bendindeki ceza miktarı:  

(8 inci maddenin birinci fıkrasının (a),(c), (ç), (d), (e), (f) ve (g) 

bentlerine aykırı hareket eden Gönderene, her bir bent için) 

 

Gönderene 

 

1.091,00 

(e) bendindeki ceza miktarı:  

(8 inci maddenin ikinci fıkrasına aykırı hareket eden) 

Kıyı Tesisi 

İşleticisi 
   1.336,00 

(f) bendindeki ceza miktarı:  

(8 inci maddenin üçüncü fıkrasına göre, 8 inci maddenin birinci 

fıkrasının (b) bendine aykırı hareket eden ) 

TİO 

Belge Sahibine 
667,00 

(f) bendindeki ceza miktarı:  

(8 inci maddenin üçüncü fıkrasına göre, 8 inci maddenin birinci 

fıkrasının (c), (ç), (d), (e), (f) ve (g) bentlerine aykırı hareket eden 

TİO Belge sahibine, her bir bent için)  

TİO 

Belge Sahibine 
1.336,00 

(g) bendindeki ceza miktarı:  

(8 inci maddenin dördüncü fıkrasına göre, 8 inci maddenin birinci 

fıkrasının (b) bendine aykırı hareket eden) 

İthalatçıya 667,00 

(g) bendindeki ceza miktarı:  

(8 inci maddenin dördüncü fıkrasına göre, 8 inci maddenin birinci 

fıkrasının (c), (ç), (d), (e), (f) ve (g) bentlerine aykırı hareket eden 

ithalatçıya, her bir bent için)  

İthalatçı 1.336,00 
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(ğ) bendindeki ceza miktarı:  

(9 uncu maddenin birinci fıkrasının (a) bendine aykırı hareket eden) 
Paketleyene 1.336,00 

(ğ) bendindeki ceza miktarı:  

(9 uncu maddenin birinci fıkrasının (b), (c), (ç) ve (d) bentlerine 

aykırı hareket eden Paketleyene, her bir bent için) 

Paketleyene 667,00 

(h) bendindeki ceza miktarı:  

(10 uncu maddenin birinci fıkrasının (a), (b) ve (d) bentlerine aykırı 

hareket eden Yükleyene, her bir bent için) 

Yükleyene 1.336,00 

(h) bendindeki ceza miktarı:  

(10 uncu maddenin birinci fıkrasının (c), (ç) ve (e) bentlerine aykırı 

hareket eden Yükleyene, her bir bent için) 

Yükleyene 667,00 

(ı) bendindeki ceza miktarı:   

(11 inci maddenin birinci fıkrasının (a), (b), (c) ve (j) bentlerine 

aykırı hareket eden Doldurana, her bir bent için)  

Doldurana 1.091,00 

 (ı) bendindeki ceza miktarı:   

(11 inci maddenin birinci fıkrasının (d), (e), (f), (g), (ğ), (h), (ı) ve (i)   

bentlerine aykırı hareket eden Dolduran, her bir bent için) 

Doldurana 545,00 

(i) bendindeki ceza miktarı:  

(11 inci maddenin birinci fıkrasının (ç) bendine aykırı hareket eden)  

Taşınabilir Basınçlı 

Ekipman Dolum 

Tesisine 

6.687,00 

(j) bendindeki ceza miktarı  

(12 inci maddenin birinci fıkrasının (a), (b), (c), (i) ve (l) bentlerine 

aykırı hareket eden Taşımacıya, her bir bent için)  

Taşımacıya 1.091,00 

(j) bendindeki ceza miktarı  

(12 inci maddenin birinci fıkrasının (ç), (d), (g), (ğ), (h), (j), (k) ,(m) 

ve (n) bentlerine aykırı hareket eden Taşımacıya, her bir bent için) 

Taşımacıya 545,00 

(j) bendindeki ceza miktarı  

(12 inci maddenin birinci fıkrasının (e) bendine aykırı hareket eden) 
Taşımacıya 54,00 

(j) bendindeki ceza miktarı  

(12 inci maddenin birinci fıkrasının (f) bendine aykırı hareket eden) 
Taşımacıya 218,00 

(k) bendindeki ceza miktarı  

(13 üncü maddenin birinci fıkrasının (a) bendine aykırı hareket 

eden)  

Sürücüye 267,00 

 (k) bendindeki ceza miktarı  

(13 üncü maddenin birinci fıkrasının (b), (c), (ç), (d), (e), (f), (g), (ğ), 

(h), (ı), (i), (j), (k) ve (l) bentlerine aykırı hareket eden Sürücüye, her 

bir bent için), 

 

Sürücüye 

 

66,00 

(l) bendindeki ceza miktarı  

(14 üncü maddenin birinci fıkrasının (a), (b), (c) ve (ç) bentlerine 

aykırı hareket eden Alıcıya, her bir bent için) 

Alıcıya 667,00 
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(m) bendindeki ceza miktarı  

(15 inci maddenin birinci fıkrasının (b), (c), (ç), (d), (e) ve (f) 

bentlerine aykırı hareket eden Boşaltana, her bir bent için) 

Boşaltana 667,00 

(n) bendindeki ceza miktarı  

(15 inci maddenin ikinci fıkrasına göre, 15 inci maddenin birinci 

fıkrasının (b), (c), (ç), (d), (e) ve (f) bentlerine aykırı hareket eden 

Taşımacı veya üçüncü kişilere, her bir bent için) 

Taşımacı veya 

Üçüncü Kişiler 
667,00 

(o) bendindeki ceza miktarı  

(16 ncı maddenin birinci fıkrasının (a), (b) ve (c) bentlerine aykırı 

hareket eden Tank-konteyner işletmecisine, her bir bent için) 

Tank-Konteyner 

İşletmecisi 
1.336,00 

Tehlikeli Maddelerin Karayoluyla Taşınması Hakkında Yönetmeliğin 25 inci maddesinin dördüncü 

fıkrası (a) bendine göre; tehlikeli madde taşımacılığı faaliyetinde bulunan ve birden fazla faaliyet 

konusuna sahip işletmeye bir denetimde kesilecek ceza miktarı, 16.048 Türk Lirasını geçemez. 

Tehlikeli Maddelerin Karayoluyla Taşınması Hakkında Yönetmeliğin 25 inci maddesinin dördüncü 

fıkrası (b) bendine göre; tehlikeli madde taşımacılığı faaliyetinde bulunan ve sadece taşımacılık 

faaliyetinde bulunan taşımacıya bir denetimde kesilecek ceza miktarı, 8.023 Türk Lirasını geçemez. 

Tehlikeli Maddelerin Karayoluyla Taşınması Hakkında Yönetmeliğin 25 inci maddesinin dördüncü 

fıkrası (c) bendine göre; tehlikeli madde taşımacılığı faaliyetinde bulunan sürücüye bir denetimde 

kesilecek ceza miktarı, 667 Türk Lirasını geçemez. 
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EK:17 

 

Tehlikeli Maddelerin Havayoluyla Taşınması Hakkında 

Yönetmeliğin 26 ncı Maddesinin birinci fıkrası; 
Miktarı [TL] 

(a) bendindeki ceza miktarı: 

(6 ncı maddenin birinci fıkrasına aykırı hareket eden operatör için) 
Operatöre 82.742,00 

(b) bendindeki ceza miktarı: 

(7 nci maddenin birinci fıkrasına göre Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesi 

almadan faaliyette bulunan işletmeler için) 
İşletmelere 16.547,00 

(c) bendindeki ceza miktarı: 

(9 uncu maddenin birinci fıkrasında belirtilen Tehlikeli Madde 

Sorumlusu istihdam etme veya bu hususta hizmet alma 

zorunluluğuna uymayan işletmeler için) 

İşletmelere 
8.272,00 

 

(ç) bendindeki ceza miktarı: 

(12 nci maddenin birinci fıkrası uyarınca özel izin alınmak 

suretiyle taşınabilecek tehlikeli maddeleri izinsiz olarak taşıyan 

operatör için) 

Operatöre 33.096,00 

(d) bendindeki ceza miktarı: 

(13 üncü maddeye uygun olmayan paket kullanımında gönderene, 

taşıma işleri organizatörüne, operatöre ve depo işletmecisi için) 

Gönderene, 

Taşıma İşleri 

Organizatörü, 

Operatöre, 

Depo İşletmesine, 

16.547,00 

(e) bendindeki ceza miktarı: 

(15 inci maddede belirtilen sorumlulukları yerine getirme 

zorunluluğuna uymayan işletmelere bu madde kapsamında 

belirtilen ve yerine getirilmeyen her bir sorumluluk için) 

İşletmelere 4.962,00 

(f) bendindeki ceza miktarı:  

(16 ncı maddede belirtilen sorumlulukları yerine getirme 

zorunluluğuna uymayan göndericiye, bu maddede ceza niteliği ve 

miktarı belirtilmeyen her bir uygunsuzluk eylemi için) 

Göndericiye 3.308,00 

(g) bendindeki ceza miktarı: 

(17 nci maddede belirtilen sorumlulukları yerine getirme 

zorunluluğuna uymayan operatöre, bu maddede ceza niteliği ve 

miktarı belirtilmeyen her bir uygunsuzluk eylemi için) 

Operatöre 3.308,00 

(ğ) bendindeki ceza miktarı: 

(18 inci maddede belirtilen sorumlulukları yerine getirme 

zorunluluğuna uymayan havayolu operatör acentesine, bu 

maddede ceza niteliği ve miktarı belirtilmeyen her bir uygunsuzluk 

eylemi için) 

Havayolu operatör 

acentesine 
3.308,00 

(h) bendindeki ceza miktarı: 

(19 uncu maddede belirtilen sorumlulukları yerine getirme 
Taşıma işleri 

organizatörü 
3.308,00 
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zorunluluğuna uymayan taşıma işleri organizatörü işletmesine, bu 

maddede ceza niteliği ve miktarı belirtilmeyen her bir uygunsuzluk 

eylemi için) 

işletmesine 

(ı) bendindeki ceza miktarı: 

(22 nci maddenin ikinci fıkrası uyarınca çalışanlarının görev 

tanımlarına uygun gerekli eğitimleri almasını sağlamayan 

işletmeler için) 

İşletmelere 3.308,00 

(i) bendindeki ceza miktarı: 

(23 üncü maddede belirtilen kayıtların saklanması zorunluluğuna 

uymayan işletmeler için) 

İşletmelere 3.308,00 

(j) bendindeki ceza miktarı: 

(Tehlikeli maddelerin sevki, yüklenmesi, boşaltılması, 

ayrıştırılması, istiflenmesi, etiketlenmesi ve işaretlenmesi, 

paketlenmesi, geçici depolanması, taşınması ile raporlama ve 

bildirim iş ve işlemlerinde Teknik Talimatlarda belirtilen kurallara 

uymayan işletmeler için) 

İşletmelere 8.272,00 

(k) bendindeki ceza miktarı: 

(8 inci maddenin birinci fıkrası uyarınca Tehlikeli Madde 

Depolama Uygunluk Belgesi almadan veya Tehlikeli Madde 

Depolama Uygunluk Belgesi şartlarını idame ettirmeden faaliyette 

bulunan işletmeler için) 

İşletmelere 21.822,00 

(l) bendindeki ceza miktarı:  

(Tehlikeli madde taşıma yetki belgesi bulunmayan operatör adına 

veya tehlikeli madde taşıma yetki belgesi bulunmayan operatörden 

tehlikeli yükü kabul eden işletmeler için) 

 

İşletmelere 

 
16.547,00 

(m) bendindeki ceza miktarı: 

(Paketlenen tehlikeli maddenin cinsi, niteliği ve miktarı ile tehlikeli 

madde dokümanında beyan edilen söz konusu bilgilerin 

uyuşmadığı durumlarda, beyan eden işletmeler için) 

 

İşletmelere 

 
16.547,00 
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EK:18 

 

Tehlikeli Maddelerin Demiryoluyla Taşınması Hakkında 

Yönetmeliğin 31 inci Maddesinin birinci fıkrası; 
Miktarı [TL] 

(a) bendindeki ceza miktarı 

(5 inci maddenin dördüncü fıkrasına aykırı hareket eden 

gönderene ve taşımacıya) 

Gönderene 

Taşımacıya 

19.667,00 

19.667,00 

(b) bendindeki ceza miktar 

(5 inci maddenin beşinci fıkrasına aykırı hareket eden her bir yük 

taşıma birimi için ) 

Gönderene 

Taşımacıya 

Tren 

Personeline 

1.963,00 

1.963,00 

192,00 

(c) bendindeki ceza miktarı 

(5 inci maddenin altıncı fıkrasına aykırı hareket eden gönderene, 

taşımacıya) 

 

Gönderene 

Taşımacıya 

98.341,00 

98.341,00 

(ç) bendindeki ceza miktarı 

(6 ıncı maddenin ikinci üçüncü ve dördüncü fıkrasına aykırı 

hareket eden Demiryolu Tren İşletmecisi) 

Taşımacıya 2.483,00 

(d) bendindeki ceza miktarı 

(7 inci maddenin birinci fıkrasına göre “faaliyet belgesi” almadan 

faaliyette bulunan gerçek ve tüzel kişilere) 

Gerçek ve 

Tüzel Kişilere 
2.064,00 

(e) bendindeki ceza miktarı 

 (8 inci maddenin birinci fıkrasına aykırı hareket eden) 
Taşımacıya 9.832,00 

(f) bendindeki ceza miktarı 

(8 inci maddenin ikinci ve üçüncü fıkrasına aykırı hareket eden) 

Gönderene 

Taşımacıya 

Doldurana 

9.832,00 

9.832,00 

9.832,00 

(g) bendindeki ceza miktarı 

(9 uncu maddenin birinci fıkrasının (a) bendine aykırı hareket 

eden) 

Gönderene 

Taşımacıya 

9.832,00 

9.832,00 

(ğ) bendindeki ceza miktarı: 

(9 uncu maddenin birinci fıkrasının (b) bendine aykırı hareket 

eden) 

Gönderene 

Taşımacıya 

Tren 

Sorumlusuna 

3.930,00 

3.930,00 

980,00 
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(h) bendindeki ceza miktarı: 

(9 uncu maddenin birinci fıkrasının (ç) bendine aykırı hareket 

eden) 

Gönderene 

Taşımacıya 

Tren 

Sorumlusuna 

9.832,00 

9.832,00 

2.064,00 

(ı) bendindeki ceza miktarı: 

(9 uncu maddenin birinci fıkrasının (d) bendine aykırı hareket 

eden) 

Gönderene 

Taşımacıya 

Tren 

Sorumlusuna 

3.930,00 

3.930,00 

980,00 

(i) bendindeki ceza miktarı 

(10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 inci maddelerin birinci 

fıkralarındaki bentlerde yer alan sorumluluk ve yükümlülüklere 

aykırı hareket eden gerçek ve tüzel kişilere ihlal ettikleri her bent 

için)   

Gerçek ve 

Tüzel 

Kişilere 

980,00 

(j) bendindeki ceza miktarı 

(22 inci maddenin üçüncü, dördüncü, beşinci ve altıncı fıkralarına 

aykırı hareket eden gerçek ve tüzel kişilere ihlal ettikleri her fıkra 

için) 

Gerçek ve 

Tüzel 

Kişilere 

1.963,00 

(k) bendindeki ceza miktarı 

(22 inci maddenin yedinci fıkrasına aykırı hareket eden ) 

Gönderene 

Taşımacıya 

490.625,00 

490.625,00 

(l) bendindeki ceza miktarı 

(23 üncü maddenin birinci fıkrasına aykırı hareket ederek 

Tehlikeli Mad. Güvenlik Danışmanı bulundurmayan veya hizmeti 

almayan işletmeler ) 

İşletmelere 19.667,00 

(m) bendindeki ceza miktarı 

(24 üncü maddenin birinci ve ikinci fıkrasına aykırı hareket eden 

İşletmeler ) 

İşletmelere 9.832,00 

(n) bendindeki ceza miktarı 

(25 inci maddenin birinci fıkrasına aykırı hareket eden işletmeler) 
İşletmelere 9.832,00 
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EK:19 

 

Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı Hakkında Tebliğ’in 30 uncu Maddesinin 

birinci fıkrası; 

Miktarı 

[TL] 

(ç) bendindeki ceza miktarı 

(23 üncü maddenin ikinci fıkrasında yer alan hükümlere aykırı hareket eden 

TMGD’ye, ihlal edilen her bir bent için) 
1.139,00 

(d) bendindeki ceza miktarı: 

(23 üncü maddenin üçüncü ve beşinci fıkrasında yer alan hükümlere aykırı hareket 

eden TMGD’ye, ihlal edilen her bir fıkra için) 
1.891,00 

(g) bendindeki ceza miktarı: 

(27 nci maddenin beşinci fıkrasında yer alan hükümlere aykırı hareket eden 

işletmelere, ihlal edilen her bir bent için) 
1.139,00 

(ğ) bendindeki ceza miktarı 

(27 nci maddenin altıncı fıkrası hükmüne aykırı hareket eden işletmelere)  
2.282,00 

(h) bendindeki ceza miktarı 

(29 uncu maddenin altıncı fıkrasının (a), (b), (c) ve (ç) bentlerinde yer alan hükümlere 

aykırı hareket eden TMGD’ye, ihlal edilen her bir bent için) 
2.282,00 

(ı) bendindeki ceza miktarı: 

(Ek-1 inci maddenin birinci fıkrasında yer alan hükme aykırı hareket eden işletmeye) 
5.681,00 

(i) bendindeki ceza miktarı: 

(Ek-1 inci maddenin ikinci fıkrasında yer alan hükme aykırı hareket eden 

TMGDK’lere) 
9.469,00 

(k) bendindeki ceza miktarı: 

(23 üncü maddenin altıncı fıkrasında yer alan hükümlere aykırı hareket eden TMGD 

ye) 
3.787,00 

(l) bendindeki ceza miktarı: 

(26 ıncı maddenin üçüncü fıkrasına aykırı hareket eden TMGD ye) 
9.469,00 

(m) bendindeki ceza miktarı: 

(27 inci maddenin yedinci fıkrasına aykırı hareket eden işletmelere) 
2.282,00 

(m) bendindeki ceza miktarı: 

(27 inci maddenin yedinci fıkrasının (a) ve (b) bentlerine aykırı hareket eden 

işletmelere) 
1.139,00 
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EK:20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesi/Yetki Belgesi/İzin Belgesi Belgelendirme Ücretleri 

- Radyoaktif Madde İçeren Paketlerin Havaalanlarında Geçici Depolanmasına Dair 

Yönergesi, 

- Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesi Düzenlenmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında 

Yönerge,  

- Demiryolu Taşımalarında Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesi Düzenlenmesine İlişkin 

Usul ve Esaslar Hakkında Yönerge, 

-Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı Kuruluşlarının Yetkilendirilmesi Hakkında 

Yönerge, 

- Havayoluyla Tehlikeli Madde Taşıma Yetki Belgesi Düzenlenmesi Hakkında 

Yönerge, 

Miktarı 

 (TL) 

- Havayoluyla Tehlikeli Madde Taşıma Yetki Belgesi 26.749,00 

- Havaalanlarında Radyoaktif Madde Geçici Depolama İzin Belgesi, 3.558,00 

- Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesi, 1.139,00 

- Demiryolu Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesi, 1.182,00 

- TMGDK yetki belgesi ücreti 94.714,00 



 

T.C.  

ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANLIĞI 

Ulaştırma Hizmetleri Düzenleme Genel Müdürlüğü 

 

..../…/2020 

28 
 

EK:21 

655 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 28 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi 

kapsamında bulunan idari para cezalarının 2021 yılında uygulanacak sınır değerleri; 

Faaliyet Alanına İlişkin Birim Adı İdari Para Cezası (TL) 

Mülga Karayolu Düzenleme Genel Müdürlüğü 

Faaliyet Alanı 
8.272,00 

Mülga Demiryolu Düzenleme Genel Müdürlüğü 

Faaliyet Alanı 
413.712,00 

Mülga Tehlikeli Mal ve Kombine Taşımacılık 

Düzenleme Genel Müdürlüğü Faaliyet Alanı 
8.274.259,00 

 

 

 

 

 

 


