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Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumundan:
POSTA SEKTÖRÜNE İLİŞKİN YETKİLENDİRME YÖNETMELİĞİNDE
DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK
TASLAĞI
MADDE 1 – 3/6/2014 tar hl ve 29019 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Posta Sektörüne
İl şk n Yetk lend rme Yönetmel ğ ’n n 4 üncü maddes n n b r nc fıkrasına aşağıdak şek lde (r) bend
eklenm şt r.
“r) ADR: Tehl kel Malların Karayolu le Uluslararası Taşımacılığına İl şk n Avrupa
Anlaşmasını”
MADDE 2 – Aynı Yönetmel ğ n 6 ncı maddes n n b r nc fıkrasının (ç) bend nde yer alan
“250.000 TL sermayeye” ve “12.000 TL sermayeye” bareler sırasıyla “1.000.000 TL ödenm ş
sermayeye” ve “200.000 TL ödenm ş sermayeye” olarak değ şt r lm ş ve aynı fıkraya aşağıdak
şek lde (e), (f), (g) ve (ğ) betler eklenm şt r.
“e) Ulusal düzeyde posta h zmet sunmak steyen ş rketler n; asgar 42 adet, l/ ller bazında
posta h zmet sunmak steyen ş rketler n asgar 5 adet özmal motorlu taşıta sah p olması gerek r.
Taşıtın elektr kl taşıt olması hal nde bu maddeyle bel rlenen asgar kapas te hesabında %25 fazla
olarak değerlend r l r. Asgar kapas tey sağlayacak sayıda özmal taşıtların lk başvuru ve faal yet
süres nce 20 yaşından büyük olmaması şarttır. Bu taşıtların n tel k ve sayılarına l şk n hususların
kontrol ve denet m nde Karayolu Taşıma Yönetmel ğ düzenlemeler esas alınır ve Kurum
tarafından lave b r kontrol ve denet m yapılmaz.
f) Merkez nde veya merkez n n bulunduğu l sınırları ç nde şube olarak tesc l ed lm ş en az
200 m²’l k kapalı ve yükleme, boşaltma, aktarma, st fleme, tasn f, et ketleme le depolama g b
h zmetlere elver şl yapı ve donanımda, traf ğ engellemeyen ve eşya taşımaya mahsus taşıtların
yanaşıp yükleme, boşaltma yapab leceğ bağımsız b r taşınmazın kullanım hakkına sah p olmaları,
g) Her b r şuben n, (f) bend nde bel rt len n tel kler ha z en az 20 m²’l k kapalı alana sah p b r
taşınmazın kullanım hakkına sah p olmaları.
ğ) (f) ve (g) bentler kapsamında taşınmaza l şk n beyan ed len metrekare b lg ler nde yanlış
beyanda bulunulmasının tesp t hal nde dar yaptırım uygulanır.”
MADDE 3 – Aynı Yönetmel ğ n 19 uncu maddes aşağıdak şek lde değ şt r lm şt r.
“MADDE 19 – (1) 5434 sayılı Kanun le kabul ed len ADR uyarınca taşınması yasaklanan
tehl kel maddeler n kabulü yasaktır.”
(2) ADR uyarınca taşınması mümkün olan tehl kel maddeler n kabulü le sunulacak posta
h zmet , 24.04.2019 tar hl ve 30754 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tehl kel Maddeler n
Karayoluyla Taşınması Hakkında Yönetmel k le bel rlenm ş usul ve esaslara uygun olmak
zorundadır.”
MADDE 4 – Aynı Yönetmel ğe aşağıdak geç c madde eklenm şt r.
“Uygulama B rl ğ n n Sağlanab lmes
GEÇİCİ MADDE 2 – (1) Hâl hazırda Posta H zmet sunmak üzere yetk lend r lm ş h zmet
sağlayıcıların şbu Yönetmel ğ n 6 ncı maddes n n b r nc fıkrasının:
a) (ç) bend nde bel rt len sermaye şartını sağladıklarını göster r belgelerle b rl kte bu
madden n yürürlüğe g rmes nden t baren 6 ay çer s nde Kuruma başvurmaları gerekmekted r.
Anılan tar he kadar sermaye şartını sağlayamayan ş rketler n yetk lend rmeler ptal ed l r.
b) (e), (f) ve (g) bentler nde yer alan motorlu taşıt ve taşınmazlara l şk n şartları yer ne
get rd kler n göster r b lg ler bu madden n yürürlüğe g rmes nden t baren 12 ay çer s nde Kuruma
göndermeler gerekmekted r. Anılan tar he kadar bu yükümlülükler yer ne get rmeyen h zmet
sağlayıcıların yetk lend rmeler ptal ed l r.”
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MADDE 5 – Bu Yönetmel k yayımı tar h nde yürürlüğe g rer.
MADDE 6 – Bu Yönetmel k hükümlerini Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurulu Başkanı yürütür.
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