
 

 

 
8 Ocak 2018 Tarihli Karayolu Taşıma Yönetmeliği’ne  

10 Ocak 2020 Tarihli Karayolu Taşıma Yönetmeliği’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik  
ile Getirilen Değişikliklere İlişkin Karşılaştırma Tablosu 

 
 

 
Madde 

 
8 Ocak 2018 Tarihli Tebliğ 

 
10 Ocak 2020 Tarihli Değişiklik Tebliği 

MADDE 25 

 
Taşıtların özmal veya sözleşmeli olarak kullanılması  
 
 
(6) Yetki belgesi sahipleri, 6361 sayılı Kanun 
kapsamında doğrudan kiracı olarak tarafı oldukları bir 
finansal kiralama sözleşmesiyle edindikleri taşıtları, 
birinci fıkrada belirlenmiş olan oranlardan bağımsız 
olarak ve özmal taşıt sayısının yarısını geçmemek 
üzere, yetki belgesi eki taşıt belgelerine sözleşmeli 
olarak kaydettirebilirler. 

 
Taşıtların özmal veya sözleşmeli olarak 
kullanılması  
 
(6) Bu maddenin birinci fıkrasının (ç) bendinde 
belirtilen K2 yetki belgesi sahipleri için tanınmış hak 
saklı kalmak üzere, sözleşmeli taşıt kullanım imkanı 
verilmiş diğer Yetki belgesi sahipleri, 6361 sayılı 
Kanun kapsamında doğrudan kiracı olarak tarafı 
oldukları bir finansal kiralama sözleşmesiyle 
edindikleri taşıtları, birinci fıkrada belirlenmiş olan 
oranlardan bağımsız olarak ve özmal taşıt sayısının 
yarısını geçmemek üzere, yetki belgesi eki taşıt 
belgelerine sözleşmeli olarak kaydettirebilirler. 
 

MADDE 34 

 
Şoförlerde aranacak nitelik ve şartlar 
 
(2) Birinci fıkranın (a), (b), (c), (ç) ve/veya (e) bendine 
aykırı hareket eden şoförlere, Kanunun 26. maddesinin 
birinci fıkrasının (e) bendinde belirtilen miktarda idari 
para cezası uygulanır. 

 
Şoförlerde aranacak nitelik ve şartlar 
 
(2) Birinci fıkranın; 
 
a) (a) bendine aykırı hareket edenlere Kanunun 26. 
maddesinin birinci fıkrasının (l) bendinde, 
 
b) (b), (c), (ç) ve/veya (e) bendine aykırı hareket 
edenlere Kanunun 26. maddesinin birinci fıkrasının 
(e) bendinde, 
 
belirtilen miktarda idari para cezası uygulanır. 
 

MADDE 40 

 
Yetki belgesi sahiplerinin ortak yükümlülükleri 
 
(6) C2, C3, K1, K3, L1, L2, N1, N2, R1 ve R2 yetki 
belgesi sahipleri; taşımasını üstlendikleri eşyalar için 
taşıma senedi ile birlikte, beşinci fıkrada belirtilen 
bilgileri, eşyanın kabul edildiği saatten, en geç 6 saat 
sonrasına kadar Bakanlığın U-ETDS sistemine 
işlemek/iletmek zorundadırlar. 

 
Yetki belgesi sahiplerinin ortak yükümlülükleri 
 
(6) C2, C3, K1, K3, L1, L2, N1, N2, R1 ve R2 yetki 
belgesi sahipleri; taşımasını üstlendikleri eşyalar 
için taşıma senedi ile birlikte, beşinci fıkrada 
belirtilen bilgileri, taşımanın yapılacağı taşıtın 
hareket ettiği saatten, en geç 6 saat sonrasına 
kadar Bakanlığın U-ETDS sistemine işlemek/iletmek 
zorundadırlar. 
 

MADDE 43 

 
Kargo ve dağıtım işletmecilerinin yükümlülükleri 
 
(3) M ve P türü yetki belgesi sahipleri, kabul ettikleri her 
bir kargo/gönderi için, taşıma senedi ile birlikte, ikinci 
fıkrada belirtilen bilgileri, kargonun/gönderinin kabul 
edildiği saatten, en geç 1 saat sonrasına kadar 
Bakanlığın U-ETDS sistemine işlemek/iletmek 
zorundadırlar. Ancak, adi posta ve/veya tebligat 
evrakının bir kap (torba/kap/kafes) içerisine konularak 
gönderilmesi halinde bu kap tek bir kargo/gönderi 
olarak değerlendirilir. 
 

 
Kargo ve dağıtım işletmecilerinin yükümlülükleri 
 
(3) M ve P türü yetki belgesi sahipleri, kabul ettikleri 
her bir kargo/gönderi için, taşıma senedi ile birlikte, 
ikinci fıkrada belirtilen bilgileri, taşımanın yapılacağı 
taşıtın hareket ettiği saatten, en geç 6 saat 
sonrasına kadar Bakanlığın U-ETDS sistemine 
işlemek/iletmek zorundadırlar. Ancak, adi posta 
ve/veya tebligat evrakının bir kap (torba/kap/kafes) 
içerisine konularak gönderilmesi halinde bu kap tek 
bir kargo/gönderi olarak değerlendirilir. 
 



 

 

MADDE 69 

 
Uyarma 
 
(8) 40. maddenin üçüncü, dördüncü ve altıncı fıkraları 
ile 43. maddenin üçüncü fıkrasındaki yükümlülüklerle 
ilgili olarak U-ETDS’ye; 
 
- 
 
 
 

 
Uyarma 
 
(8) 40. maddenin üçüncü, dördüncü ve altıncı 
fıkraları ile 43. maddenin üçüncü fıkrasındaki 
yükümlülüklerle ilgili olarak U-ETDS’ye; 
 
c) Taşıtta görevli personel bilgisinin hiç 
bildirilmemesi veya eksik/yanlış bildirilmesi halinde, 
her sefer için 10 uyarma verilir. 
 

GEÇİCİ 
MADDE 2 

 
Bazı zorunluluklara ilişkin süre verilmesi 
 
(1) Bu Yönetmeliğin; 
 
b) 13. maddenin birinci fıkrasının (ç) bendinin (3) 
numaralı alt bendi, 24. maddenin ikinci fıkrasının (l) 
bendiyle belirlenen kamera ve kayıt cihazı, 38. 
maddenin birinci fıkrasında belirlenen bagaj bilgilerinin 
elektronik olarak eşleştirilmesi, 40. maddesinin altıncı 
ve on üçüncü fıkraları, 43. maddesinin üçüncü ve 
dördüncü fıkraları ile 44. maddenin altıncı ve yedinci 
fıkralarında 
 
- 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 

 
Bazı zorunluluklara ilişkin süre verilmesi 
 
(1) Bu Yönetmeliğin; 
 
b) 43. maddesinin dördüncü fıkrası ile 44. 
maddesinin yedinci fıkrasında belirtilen hükümlere 
uyma zorunluluğu, 31/12/2019 tarihine kadar, 
 
 
 
 
 
ç) 13. maddenin birinci fıkrasının (ç) bendinin (3) 
numaralı alt bendi, 24. maddesinin ikinci fıkrasının 
(l) bendi, 38. maddesinin birinci fıkrası ile 40. 
maddesinin on üçüncü fıkrasında belirtilen 
hükümlere uyma zorunluluğu, 1/1/2024 tarihine 
kadar, 
 
d) 40. maddesinin altıncı fıkrası, 43. maddesinin 
üçüncü fıkrası ile 44. maddesinin altıncı fıkrasında 
belirtilen hükümlere uyma zorunluluğu, 1/1/2021 
tarihine kadar, 
 
e) 40. maddesinin otuz birinci fıkrasında belirtilen 
hükümlere, uluslararası taşıma yapan yetki belgesi 
sahipleri 1/1/2021 tarihine kadar, yurt içi taşıma 
yapan yetki belgesi sahipleri 1/1/2024 tarihine 
kadar, 

GEÇİCİ 
MADDE 9 

 
Takograf uygulamasına ilişkin geçiş hükümleri 
 
(1) 40. maddenin otuz birinci fıkrası 1/1/2020 tarihine 
kadar uygulanmaz. 
 

 
Takograf uygulamasına ilişkin geçiş hükümleri 
 
- 

 


