
 

 

 
8 Ocak 2018 Tarihli Karayolu Taşıma Yönetmeliği İle  

15 Kasım 2019 Tarihli Karayolu Taşıma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik’e  
İlişkin Karşılaştırma Tablosu 

 
 

Madde 
8 Ocak 2018 Tarihli Karayolu Taşıma Yönetmeliği 

15 Kasım 2019 Tarihli Karayolu Taşıma 
Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair 

Yönetmelik 

MADDE 4 

 
Tanımlar 
 
(1) 4925 sayılı Kanunda belirtilen tanımlara ek olarak 
bu Yönetmelikte geçen; 
 
iii) Taşıma senedi: Eşya ve kargo taşımalarında 
gönderen ile yetki belgesi sahibi arasında akdedilen, 
taşımada kullanılan taşıta ait bilgiler ile ilgili diğer 
mevzuat ve bu Yönetmelikle belirlenen bilgileri ihtiva 
eden sözleşme belgesi veya bu tür bir sözleşmede 
bulunması gereken bilgileri ihtiva etmesi halinde taşıma 
senedi yerine geçecek olan taşıma faturası, taşıma 
irsaliyesi veya irsaliyeli taşıma faturasını, 
 
 

 
Tanımlar 
 
(1) 4925 sayılı Kanunda belirtilen tanımlara ek 
olarak bu Yönetmelikte geçen; 
 
iii) Taşıma senedi: Eşya ve kargo taşımalarında 
gönderen ile yetki belgesi sahibi arasında 
akdedilen, taşımada kullanılan taşıta ait bilgiler ile 
ilgili diğer mevzuat ve bu Yönetmelikle belirlenen 
bilgileri ihtiva eden sözleşme belgesi veya bu tür bir 
sözleşmede bulunması gereken bilgileri ihtiva 
etmesi halinde taşıma senedi yerine geçecek olan 
taşıma faturası, taşıma irsaliyesi veya irsaliyeli 
taşıma faturasını, 

MADDE 16 

 
Yetki Belgelerinin Verilmesi 
 
(10) Yetki belgesi talep eden gerçek veya tüzel kişilerin, 
E-Devlet üzerinden yapacakları yetki belgesi 
müracaatları kabul edilebilir ve bu Yönetmelikle 
belirlenen şartların sağlandığının tespiti halinde, 
talepleri elektronik olarak karşılanabilir. 

 
Yetki Belgelerinin Verilmesi 
 
(10) Yetki belgesi talep eden gerçek veya tüzel 
kişilerin, E-Devlet üzerinden yapacakları yetki 
belgesi müracaatları kabul edilebilir ve bu 
Yönetmelikle belirlenen şartları sağladığına dair 
talep sahibinin beyanı esas alınarak bu talepler 
elektronik olarak karşılanabilir. Ancak, bu fıkraya 
göre yetki belgesi talebi karşılanan gerçek veya 
tüzel kişilerin, talep ettikleri yetki belgesiyle ilgili bu 
Yönetmelikle belirlenmiş şartları sağladıklarına 
ilişkin gerçeğe aykırı beyanda bulunduklarının 
tespiti halinde, düzenlenmiş olan yetki belgesi iptal 
edilir. 

MADDE 20 

Yetki Belgelerinin Değiştirilmesi 
 
- 

Yetki Belgelerinin Değiştirilmesi 
 
(5) 6/7/2018 tarihli ve 30470 sayılı Resmi Gazete’de 
yayımlanan Taşıma İşleri Organizatörlüğü 
Yönetmeliği kapsamında düzenlenen taşıma işleri 
organizatörü yetki belgesi, bu Yönetmeliğe göre 
düzenlenen yetki belgeleriyle bu madde 
kapsamında değiştirilebilir. 

MADDE 40 

Yetki Belgesi Sahiplerinin Ortak Yükümlülükleri 
 
(11) Yetki belgesi sahipleri, B3, C1, D3 veya K2 yetki 
belgesi sahiplerine taşıma yaptıramayacağı gibi 
anlaşma veya sözleşme de yapamazlar. Bu fıkraya 
uymayan yetki belgesi sahibi taraflara ayrı ayrı 20 
uyarma verilir. 
 
(31) Yetki belgesi sahipleri, sayısal takograf 
kullanılması zorunlu olan ve yetki belgesi eki taşıt 
belgesinde kayıtlı bulunan taşıtları için sayısal takograf 
ünitelerindeki verileri, taşıtların trafiğe çıktığı tarihten 
itibaren üçer aylık dönemler halinde elektronik ortamda 
arşivlemek ve bu veriyi ayda bir defa Bakanlıkça 

Yetki Belgesi Sahiplerinin Ortak Yükümlülükleri 
 
(11) R türü ve taşıma işleri organizatörü yetki 
belgesi sahipleri, C1 veya K2 yetki belgesi 
sahiplerine taşıma yaptıramazlar. Bu fıkraya 
uymayan yetki belgesi sahibi taraflara ayrı ayrı 20 
uyarma verilir. 
 
(31) Yetki belgesi sahipleri, sayısal takograf 
kullanılması zorunlu olan ve yetki belgesi eki taşıt 
belgesinde kayıtlı bulunan taşıtları için sayısal 
takograf ünitelerindeki verileri, taşıtların trafiğe 
çıktığı tarihten itibaren aylık dönemler halinde 
elektronik ortamda arşivlemek ve bu veriyi takip 



 

 

belirlenen kart verme otoritesine göndermek 
zorundadır. Bu fıkraya uymayan yetki belgesi 
sahiplerine her taşıt için 2 uyarma verilir. 
 
 
- 
 
 
 
 

eden ay Bakanlıkça belirlenen kart verme 
otoritesine göndermek zorundadır. Bu fıkraya 
uymayan yetki belgesi sahiplerine her taşıt için 2 
uyarma verilir. 
 
(51) Ticari olarak uluslararası ve yurtiçi eşya 
taşımacılığı yapmak üzere yetki belgesi alan 
firmalar, yurtdışından getirmeleri kaydıyla taşınma 
eşyasını da taşıyabilirler. 

MADDE 69 

Uyarma 
 
(1) Yetki belgesi sahiplerine uyarma verilmesini 
gerektiren ayrı ayrı her bir ihlal için verilen uyarmanın 
tebliğ edildiği tarihten itibaren, uyarmaya konu olan 
ihlalin giderilmesi için on beş gün beklenilir. Uyarmaya 
konu olan ihlalin devam etmesi halinde aynı yaptırım 
yeniden uygulanır ve bu süreç ihlal giderilinceye kadar 
tekrarlanır. 
 
 
 
(6) Bakanlıkça, takvim yılı başından itibaren üç aylık 
dönemlerle re’sen yapılacak kontrollerde; yetki belgesi 
sahiplerinin, kontrol edilen dönem için, 40. maddenin 
üçüncü, dördüncü, altıncı ve on üçüncü fıkraları, 43. 
maddenin üçüncü ve dördüncü fıkraları ile 44. 
maddenin altıncı ve yedinci fıkralarındaki 
yükümlülüklerini yerine getirenlerin, kontrolü yapılan 
yetki belgesi faaliyetleri için, varsa daha önce verilmiş 
ve henüz kaldırılmamış olan uyarmalarından, toplam 20 
uyarma iptal edilir. Bu fıkranın uygulanması sırasında, 
iptal edilebilecek toplam uyarma sayısının 20’den az 
olması halinde, iptal edilecek uyarma sayısı, mevcut 
olan uyarma sayısı olarak değerlendirilir. Ancak, bu 
fıkraya göre kaldırılmış olan uyarmaların, haksız yere 
iptal edildiğinin sonradan tespit edilmesi halinde, iptal 
edilen uyarmalar yeniden verilir. 
 
- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 
 

Uyarma 
 
(1) Bu maddenin sekizinci fıkrasındaki ihlallere 
verilecek uyarmalar hariç olmak üzere, yetki belgesi 
sahiplerine uyarma verilmesini gerektiren ayrı ayrı 
her bir ihlal için verilen uyarmanın tebliğ edildiği 
tarihten itibaren, uyarmaya konu olan ihlalin 
giderilmesi için on beş gün beklenilir. Uyarmaya 
konu olan ihlalin devam etmesi halinde aynı 
yaptırım yeniden uygulanır ve bu süreç ihlal 
giderilinceye kadar tekrarlanır. 
 
(6) Bakanlıkça, takvim yılı başından itibaren aylık 
dönemlerle re’sen yapılacak kontrollerde; yetki 
belgesi sahiplerinin, kontrol edilen dönem için, 40. 
maddenin üçüncü, dördüncü, altıncı ve on üçüncü 
fıkraları, 43. maddenin üçüncü ve dördüncü fıkraları 
ile 44. maddenin altıncı ve yedinci fıkralarındaki 
yükümlülüklerini yerine getirenlerin, kontrolü yapılan 
yetki belgesi faaliyetleri için, varsa daha önce 
verilmiş ve henüz kaldırılmamış olan 
uyarmalarından, toplam 20 uyarma iptal edilir. Bu 
fıkranın uygulanması sırasında, iptal edilebilecek 
toplam uyarma sayısının 20’den az olması halinde, 
iptal edilecek uyarma sayısı, mevcut olan uyarma 
sayısı olarak değerlendirilir. Ancak, bu fıkraya göre 
kaldırılmış olan uyarmaların, haksız yere iptal 
edildiğinin sonradan tespit edilmesi halinde, iptal 
edilen uyarmalar yeniden verilir. 
 
(7) Bu Yönetmeliğin 40. maddesinin üçüncü, 
dördüncü, altıncı ve on üçüncü fıkraları, 43. 
maddenin üçüncü ve dördüncü fıkraları ile 44. 
maddesinin altıncı ve yedinci fıkralarındaki 
yükümlülüklerle ilgili, Bakanlıkça yapılacak 
kontroller neticesinde, yetki belgesinin geçerlilik 
süresi içerisinde; 
 
a) Hiç uyarma almayanlara 1 yıllık süre, 
 
b) En fazla 50 uyarma alanlara 6 aylık süre, 
 
yetki belgelerinin yenilenmesi sırasında, 17. 
maddenin birinci fıkrasındaki süreye eklenir. Ancak, 
bu fıkraya göre verilmiş sürelerin haksız yere 
verildiğinin sonradan tespit edilmesi halinde, verilen 
süreler, ilgili yetki belgesinin ilk yenilenmesi 
sırasında 17. maddenin birinci fıkrasındaki 
sürelerden düşülür. 
 
(8) 40. maddenin üçüncü, dördüncü ve altıncı 
fıkraları ile 43. maddenin üçüncü fıkrasındaki 
yükümlülüklerle ilgili olarak U-ETDS’ye; 



 

 

 
a) Yapılan sefere ilişkin bilgi/veri iletmeyenlere, her 
sefer için 15 uyarma, 
 
b) İletilen seferlerde, sefer başına (gidiş veya 
dönüş) 10 adedi geçmemek üzere eksik/yanlış 
bilgi/veri gönderenlere, her eksiklik/yanlışlık için 1 
uyarma, 
 
yetki belgesi sahibine verilir. Ancak, bu maddeye 
göre yaptırım uygulanan firmanın, bu kabahatinin 
sonradan suç unsuru teşkil ettiğinin tespiti halinde, 
yetki belgesi sahibine ayrıca 150 uyarma verilir. 

 
 
 
 


