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YÖNETMELİK

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından:
KOMBİNE TAŞIMACILIK YÖNETMELİĞİ

 
BİRİNCİ BÖLÜM

Başlangıç Hükümler�
Amaç
MADDE 1- (1) Bu Yönetmel�ğ�n amacı, komb�ne yük taşımacılığı ve yeş�l loj�st�k faal�yetlere �l�şk�n �lke,

esas ve koşulların bel�rlenerek bütünleş�k, dengel� ve çevreyle dost b�r taşımacılık düzen�n�n oluşturulması,
yaygınlaştırılmasının desteklenmes� ve teşv�k ed�lmes�d�r.

Kapsam
MADDE 2- (1) Bu Yönetmel�k;
a) Komb�ne yük taşımacılığını, yeş�l loj�st�k faal�yetler� ve bu faal�yetler� yürüten gerçek ve tüzel k�ş�ler�,
b) Komb�ne yük taşımacılığı ve yeş�l loj�st�k faal�yetler yürüten gerçek ve tüzel k�ş�lere ver�lecek destek ve

�mt�yazları,
kapsar.
Dayanak
MADDE 3- (1) Bu Yönetmel�k; 26/9/2011 tar�hl� ve 655 sayılı Ulaştırma ve Altyapı Alanına İl�şk�n Bazı

Düzenlemeler Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamen�n 28 �nc� maddes� �le 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşk�latı
Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnames�n�n 477 nc� ve 500 üncü maddeler�ne dayanılarak hazırlanmıştır.

Avrupa B�rl�ğ� mevzuatına uyum
MADDE 4- (1) Bu Yönetmel�k, Komb�ne Mal Taşımacılığına Da�r Ortak Kurallar Oluşturulmasına �l�şk�n

7/12/1992 tar�hl� ve 92/106/AET sayılı Avrupa Parlamentosu ve Konsey D�rekt�f� d�kkate alınarak Avrupa B�rl�ğ�
mevzuatına uyum çerçeves�nde hazırlanmıştır.

Tanımlar
MADDE 5- (1) Bu Yönetmel�k kapsamında;
a) Bakanlık: Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığını,
b) DB2 Yetk� Belges�: 19/8/2016 tar�hl� ve 29806 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Dem�ryolu İşletmec�l�ğ�

Yetk�lend�rme Yönetmel�ğ� uyarınca ulusal dem�ryolu ağı üzer�nde yük taşımacılığı yapacak �şletmelere ver�len
belgey�,

c) İdare: Ulaştırma H�zmetler� Düzenleme Genel Müdürlüğünü,
ç) İntermodal taşımacılık: Yükler�n aynı taşıma b�r�m� �çer�s�nde karayolu, den�zyolu ve dem�ryolu türler�

arasında art arda �k� veya �k�den fazla taşıma türü kullanılarak yapılan ve taşıma türü değ�ş�mler�nde sadece yükün
�ç�nde bulunduğu taşıma b�r�m�n�n elleçlend�ğ� taşımacılık faal�yet�n�,

d) İşletme: Kamu kurum ve kuruluşları da dah�l olmak üzere bu Yönetmel�k kapsamında faal�yet gösteren
gerçek veya tüzel k�ş�ler�,

e) Komb�ne yük taşımacılığı: Taşımacılığın büyük kısmının dem�ryolu, �ç suyolu veya den�zyoluyla, taşımanın
başlangıç veya son etabının �se mümkün olan en kısa mesafeyle karayoluyla yapıldığı �ntermodal taşımacılığı,

f) Taşıma b�r�m�: Çek�c�yle veya çek�c�s�z römork veya yarı römork �le 20 ft, 40 ft veya 45 ft uzunluğundak�
swap body ve konteynerler�,

g) Taşıma İşler� Organ�zatörlüğü Yetk� Belges� (TİOYB): 6/7/2018 tar�hl� ve 30470 sayılı Resmî Gazete’de
yayımlanan Taşıma İşler� Organ�zatörlüğü Yönetmel�ğ� uyarınca ver�len yetk� belges�n�,

ğ) Taşıma yetk� belges�: 8/1/2018 tar�hl� ve 30295 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Karayolu Taşıma
Yönetmel�ğ� uyarınca ver�len �lg�l� yetk� belgeler�n�,

h) TMFB: 24/4/2019 tar�hl� ve 30754 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tehl�kel� Maddeler�n Karayoluyla
Taşınması Hakkında Yönetmel�k kapsamında ver�len Tehl�kel� Madde Faal�yet Belges�n�,

ı) TMFB-Dmr: 16/7/2015 tar�hl� ve 29418 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tehl�kel� Maddeler�n
Dem�ryolu �le Taşınması Hakkında Yönetmel�k kapsamında ver�len Tehl�kel� Madde Faal�yet Belges�n�,

�) UBAK İz�n Belges�: Uluslararası Taşımacılık Forumu (ITF) bünyes�nde tem�n ed�len ve UBAK çok taraflı
kota s�stem�ne üye ülkeler arasında veya bu ülkeler üzer�nden yapılacak trans�t taşımalar �ç�n tahs�s ed�len �z�n
belges�n�,

j) Yeş�l Loj�st�k Belges�: Bu Yönetmel�k kapsamında bel�rt�len taşımacılık faal�yetler�n� ve sürdürüleb�l�r
loj�st�k faal�yetler� yürüten gerçek veya tüzel k�ş�lere Bakanlık tarafından ver�lecek belgey�,

k) Yeş�l paketleme: Doğal, ger� dönüştürüleb�l�r ve toks�k materyal �çermeyen malzemeler�n kullanıldığı
paketleme faal�yetler�n�,

�fade eder.



(2) Bu Yönetmel�kte yer alan, ancak bu maddede yer almayan ve tanımlanmaya �ht�yaç duyulan d�ğer
�fadeler�n tanımları �ç�n �lg�l� mevzuatta veya taraf olunan uluslararası anlaşmalarda bel�rt�len tanımlar esas alınır.

İKİNCİ BÖLÜM
Komb�ne Taşımacılık, Yeş�l Loj�st�k Faal�yetler, Yeş�l Loj�st�k Belges�n�n Alınması,

Yeş�l Loj�st�k Ödüller� ve D�ğer Hususlar
Komb�ne yük taşımacılığı
MADDE 6- (1) Bu Yönetmel�k kapsamında yapılan komb�ne yük taşımacılığı faal�yetler�nde;
a) Bu Yönetmel�kte tanımlanan taşıma b�r�mler�n�n kullanılması,
b) Taşımacılığın sadece �lk ve/veya son aşamalarının karayoluyla gerçekleşt�r�lmes�,
c) Gerçekleşt�r�len dem�ryolu, den�zyolu veya �ç suyolu taşımacılığının kuş uçumu olarak 100 km’den fazla

olması,
ç) Yükün elleçlend�ğ� ve tesl�matın gerçekleşt�r�ld�ğ� adreslere; en yakın dem�ryolu �stasyonlarının

kullanılması ve/veya kuş uçumu 150 km'y� aşmayan b�r yarıçap �çer�s�nde yer alan l�manların kullanılması,
gerekmekted�r.
Yeş�l loj�st�k faal�yetler
MADDE 7- (1) Bu Yönetmel�k kapsamında bel�rlenen yeş�l loj�st�k faal�yetler, aşağıdak� şek�lded�r:
a) Yılda en az 200 adet komb�ne yük taşımacılığı sefer� gerçekleşt�rmek.
b) İşletmen�n enerj� tüket�m�n�n en az %5’�n�n yen�leneb�l�r enerj� kaynaklarından üret�len elektr�kten

karşılandığını gösteren Yen�leneb�l�r Enerj� Kaynak Garant� Belges�ne (YEK-G) veya Uluslararası Yeş�l Enerj�
Sert�f�kasına (I-REC) sah�p olmak.

c) İşletmen�n tüm �kl�mlend�rme süreçler�nde, Düşük Küresel Isınma Potans�yel� (KIP) değer�ne sah�p gazlar
�çeren �kl�mlend�rme s�stemler� kullanmak.

ç) Yıllık asgar� %5 oranında yeş�l paketleme faal�yet� yürütmek.
d) Orman Genel Müdürlüğüne, Türk�ye genel�nde uygun bulunan ağaçlandırma sahaları �ç�n yılda en az 500

adet f�dan bağışı yapmak.
e) İşletme �çer�s�nde oluşan atıkların yönet�m�ne yönel�k 12/7/2019 tar�hl� ve 30829 sayılı Resmî Gazete’de

yayımlanan Sıfır Atık Yönetmel�ğ� kapsamında sıfır atık yönet�m s�stem�ne sah�p olmak.
f) ISO 14046 Su Ayak İz� Yönet�m S�stem� belges�ne sah�p olmak.
g) ISO 50001 Enerj� Yönet�m S�stem� belges�ne sah�p olmak.
ğ) ISO 14001 Çevre Yönet�m S�stem� belges�ne sah�p olmak.
h) ISO 14064 Sera Gazı Yönet�m S�stem� belges�ne sah�p olmak.
Yeş�l Loj�st�k Belges� �ç�n aranan şartlar ve talep ed�len belgeler
MADDE 8- (1) Yeş�l Loj�st�k Belges� almak �ç�n;
a) Gerçek k�ş�ler�n Türk�ye Cumhur�yet� tab��yet�nde olmaları ve tüzel k�ş�ler�n Türk�ye Cumhur�yet�

kanunlarına göre kurulmuş olmaları,
b) TİOYB’ye sah�p olunması,
c) Kayıtlı Elektron�k Postaya (KEP) sah�p olunması ve Ulusal Elektron�k Tebl�gat S�stem�ne (UETS) kayıtlı

olunması,
ç) 7 nc� madden�n b�r�nc� fıkrasının (a) bend� kapsamında gerçekleşt�r�lecek komb�ne taşımacılık

faal�yetler�n�n yanı sıra aynı fıkranın d�ğer bentler�nde tanımlanan yeş�l loj�st�k faal�yetler�nden herhang� dördünün
gerçekleşt�r�l�yor olunması,

d) Çalışanlara yönel�k �şletmede yürütülen yeş�l loj�st�k faal�yetlere �l�şk�n asgar� yıllık per�yotlarla eğ�t�m
faal�yetler� gerçekleşt�r�lmes�,

zorunludur.
(2) B�r�nc� fıkrada yer alan şartları karşılayan �şletmen�n;
a) Ek-1’de yer alan başvuru formunu,
b) İşletmen�n gerçekleşt�rd�ğ� yeş�l loj�st�k faal�yetler�ne göre Ek-2’de yer alan format örnek alınarak

hazırlanan raporu,
c) B�r�nc� fıkranın (ç) bend� uyarınca gerçekleşt�r�lm�ş olan yeş�l loj�st�k faal�yetlere �l�şk�n b�lg� ve belgeler�,
ç) B�r�nc� fıkranın (d) bend� uyarınca gerçekleşt�r�lm�ş olan eğ�t�m faal�yetler�ne �l�şk�n b�lg� ve belgeler�,
İdareye sunması gerek�r.
(3) İdare, elektron�k ortamda sorgulanan belgeler�n doğruluğu hakkında tereddüt oluşması hâl�nde bu

belgeler�n asıllarını �steyeb�l�r. Sunulan b�lg� ve belgeler� destekleyecek ek b�lg� ve belge taleb�nde bulunulab�l�r.
Yeş�l Loj�st�k Belges�n�n alınması
MADDE 9- (1) Yeş�l Loj�st�k Belges�, süres�z olarak düzenlenen ücrets�z b�r belged�r.
(2) Başvurular her yılın Ocak ayı �çer�s�nde yapılır. Bu takv�m har�c�nde yapılan başvurular değerlend�rmeye

alınmaz.
(3) Yeş�l Loj�st�k Belges� başvuruları sadece Bakanlık KEP adres� üzer�nden kabul ed�l�r.



(4) Yeş�l Loj�st�k Belges� başvurularına �l�şk�n �ncelemeler, İdarece en geç 30 �ş günü �çer�s�nde tamamlanır.
İncelemeler, sunulan belgeler üzer�nden gıyaben yapılab�leceğ� g�b� gerekl� görülmes� hal�nde yer�nde yapılacak
denet�mlerle de yapılab�l�r.

(5) Başvuru belgeler�nde herhang� b�r eks�kl�k olması durumunda bu eks�kl�kler�n g�der�lmes� �ç�n �şletmeye
15 gün süre ver�l�r. Bu süre �çer�s�nde bahse konu noksanlıkların g�der�lmemes� hal�nde başvuru değerlend�rmeye
alınmaz.

(6) Yapılan müracaat net�ces�nde Yeş�l Loj�st�k Belges�, İdarece bel�rlenen formatta elektron�k belge olarak
düzenlen�r.

(7) Yeş�l Loj�st�k Belges� alan �şletmeler�n l�stes� İdare tarafından �lan ed�l�r.
Per�yod�k �ncelemeler
MADDE 10- (1) Bu Yönetmel�k kapsamında Yeş�l Loj�st�k Belges� almış olan �şletmeler belge ver�l�ş tar�h�n�

tak�p eden her yılın �lk ayı �çer�s�nde;
a) Ek-1’de yer alan formda �şaretlenen �lg�l� kr�terler�n sağlanmaya devam ett�ğ�n� destekleyen b�lg� ve

belgeler�,
b) İşletmen�n gerçekleşt�rd�ğ� yeş�l loj�st�k faal�yetler�ne göre Ek-2’de yer alan format örnek alınarak

hazırlanan raporu,
İdareye sunmak zorundadır.
(2) Per�yod�k �ncelemeler, İdareye sunulan belgeler üzer�nden gıyaben ve/veya yer�nde yapılacak denet�mlerle

yapılab�l�r.
Yeş�l loj�st�k ödüller�
MADDE 11- (1) İdare tarafından her �k� senede b�r Yeş�l loj�st�k ödüller� ver�l�r.
(2) Yeş�l loj�st�k ödüller�ne aday olmaya hak kazanmak �ç�n bu Yönetmel�k kapsamında yer alan yeş�l loj�st�k

faal�yetler�n en az �k� yıl boyunca sürdürülmüş olması esastır.
(3) İdarede görevl� da�re başkanlarından oluşan 5 k�ş�l�k kom�syon mar�fet�yle Yeş�l Loj�st�k Belges� sah�b�

adaylar arasından ödül sah�b� bel�rlen�r ve �lan ed�l�r.
(4) Kom�syon değerlend�rme faal�yetler�n� gıyaben ve/veya yer�nde yapacağı denet�mlerle gerçekleşt�reb�l�r.
(5) Yeş�l loj�st�k ödüller�n�n ver�lmes�ne �l�şk�n usul ve esaslar İdarece bel�rlen�r.
D�ğer hususlar
MADDE 12- (1) Yeş�l Loj�st�k Belges�, adına düzenlenen �şletmeler dışında kullanılamaz, satılamaz ve

devred�lemez.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Yeş�l Loj�st�k Faal�yetler�n�n Desteklenmes�
Destek ve �mt�yazların kapsamı
MADDE 13- (1) Bu Yönetmel�kte bel�rt�len teşv�k, muaf�yet, �st�sna ve/veya kolaylıklardan Yeş�l Loj�st�k

Belges� sah�b� gerçek ve tüzel k�ş�ler yararlanab�l�r.
Bakanlık tarafından sağlanacak destekler
MADDE 14- (1) Bakanlıktan Yeş�l Loj�st�k Belges� sah�b� �şletme, belge geçerl�l�k süres� dah�l�nde aşağıda

yer alan desteklerden faydalandırılır.
a) İlk kez başvurulan taşıma yetk� belges�, DB2, TMFB ve TMFB-Dmr ücretler�nde %50 �nd�r�m uygulanır.
b) TMFB, TMFB-Dmr, TİOYB, L1, L2 ve DB2 belgeler�n�n yen�leme ücretler�nde %50 �nd�r�m uygulanır.
c) İşletmen�n taşımacı yetk� belges� ek� taşıt belges�ne �lave ed�lecek 100 taşıt �ç�n taşıt kartı ücret�nde %95

�nd�r�m uygulanır.
ç) UBAK İz�n Belges� başvurularında �şletmeye �lave 5 puan ver�l�r.
(2) Bakanlık, bu Yönetmel�k kapsamında yer alan hususlarla �lg�l� çalışmalarda bulunmak üzere d�ğer

bakanlıklar, kamu kurum ve kuruluşları, meslek odaları, s�v�l toplum kuruluşları, özel sektör tems�lc�ler� ve konuyla
�lg�l� uzmanların katılımıyla çalışma grupları oluşturab�l�r veya mevcut çalışma gruplarına katılab�l�r. Bu çalışma
gruplarında yer alan paydaşların �şb�rl�ğ�yle Yeş�l Loj�st�k Belges� sah�pler�ne ek destekler, �mt�yazlar ve muaf�yetler
sağlayab�l�r.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Denet�m ve Belge İptal�

Denet�m
MADDE 15- (1) Bu Yönetmel�k kapsamındak� faal�yetler Bakanlık denet�m�ne tab�d�r.
(2) Bakanlık tarafından yapılacak denet�m faal�yetler� ve �dar� yaptırımların uygulanması 3/6/2021 tar�hl� ve

31500 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ulaştırma H�zmetler� Denet�m Yönetmel�ğ� uyarınca bel�rlenen usul ve
esaslar uyarınca gerçekleşt�r�l�r.

(3) Denet�m sırasında, denet�m yapmakla yetk�l� olanlar tarafından �sten�len belgeler�n ver�lmes� zorunludur.
Belge �ptal�
MADDE 16- (1) Bakanlığa yapılan Yeş�l Loj�st�k Belges� alma ve yen�leme müracaatında beyan ed�len

b�lg�ler ve ver�len belgelerden herhang� b�r�n�n tahr�f ed�lm�ş olduğunun veya sahte olarak ver�lmek suret�yle haksız



belge alındığının ya da yen�lend�ğ�n�n tesp�t ed�lmes� hal�nde, belge �ptal ed�l�r. İptal �şlem�ne �l�şk�n b�lg� �ç�n
gerekçes�yle b�rl�kte belge sah�b�ne, sunulan belgeler arasında tahr�f ed�lm�ş veya sahte b�lg� ve belge ver�ld�ğ�n�n
tesp�t ed�lmes� hal�nde �se �lg�l�ler hakkında gerekl� kanun� �şlem�n yapılması �ç�n �lg�l� Cumhur�yet Savcılığına
b�ld�r�l�r. Bu fıkra kapsamında �şletmen�n faydalanmış olduğu tüm �nd�r�mler yasal fa�z�yle b�rl�kte ger� alınır.

(2) Yeş�l Loj�st�k Belges� sah�b�n�n, gerçek veya tüzel k�ş�l�ğ�n�n son bulması ya da herhang� b�r sebeple
faal�yet�n� bırakmak �stemes� ve adına düzenlenen belgen�n �ptal�n� talep etmes� hal�nde, Yeş�l Loj�st�k Belges� �ptal
ed�l�r.

(3) Bu Yönetmel�ğ�n 10 uncu maddes�n�n b�r�nc� fıkrasını �hlal eden �şletmeler�n Yeş�l Loj�st�k Belges� �ptal
ed�l�r.

(4) TİOYB’s� �ptal ed�len �şletmeler�n Yeş�l Loj�st�k Belges� �ptal ed�l�r.
(5) İşletmeler�n 13/1/2011 tar�hl� ve 6102 sayılı Türk T�caret Kanunu uyarınca bölünmes� veya b�rleşmes�

durumunda �şletmeye a�t Yeş�l Loj�st�k Belges� �ptal ed�l�r. Bu �şletmeler�n gerekl� şartları sağlayarak yen�den
başvuruda bulunması gerekmekted�r.

(6) Yeş�l Loj�st�k Belges� b�r�nc� fıkra uyarınca �ptal ed�len �şletmeler süres�z olarak; �k�nc� ve üçüncü fıkralar
uyarınca �ptal ed�len �şletmeler �se beş yıl süreyle yen� belge başvurusunda bulunamaz.

BEŞİNCİ BÖLÜM
Son Hükümler

Yürürlük
MADDE 17- (1) Bu Yönetmel�k yayımı tar�h�nde yürürlüğe g�rer.
Yürütme
MADDE 18- (1) Bu Yönetmel�k hükümler�n� Ulaştırma ve Altyapı Bakanı yürütür.

 
Ekleri için tıklayınız.
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