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YÖNETMELİK

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından:

KARAYOLU TAŞIMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK
YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 8/1/2018 tar�hl� ve 30295 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Karayolu Taşıma Yönetmel�ğ�n�n
4 üncü maddes�n�n b�r�nc� fıkrasının (s) bend�nde yer alan “�k�l�, trans�t, üçüncü ülke, dönüş yükü ve benzer� �z�n
belges�n�,” �bares� “elektron�k olarak da düzenleneb�len �z�n belges�n�,” olarak, aynı fıkranın (ee) bend� aşağıdak�
şek�lde değ�şt�r�lm�şt�r.

“ee) Elektron�k tebl�gat s�stem�: Kanuna ve bu Yönetmel�ğe göre düzenlenen �dar� para cezalarının, 4/1/1961
tar�hl� ve 213 sayılı Verg� Usul Kanununun 107/A maddes� hükümler�ne göre Gel�r İdares� Başkanlığı tarafından
kurulan tekn�k altyapı üzer�nden muhatapların elektron�k adresler�ne tebl�ğ ed�lmek üzere tebl�ğ evrakının gönder�ld�ğ�
ve elektron�k ortamda del�llend�r�lerek tesl�m�n�n sağlandığı s�stem�,”

MADDE 2 – Aynı Yönetmel�ğ�n 13 üncü maddes�n�n b�r�nc� fıkrasının (ç) bend�n�n (3) numaralı alt bend�
aşağıdak� şek�lde değ�şt�r�lm�şt�r.

“3) Elektron�k tebl�gat s�stem�ne üye olmaları,”
MADDE 3 – Aynı Yönetmel�ğ�n 14 üncü maddes�n�n dördüncü fıkrasının (ç) bend�n�n (7) numaralı alt

bend�nde yer alan “ve bu noktaların” �bares�nden sonra gelmek üzere “yetk� belges� ek� taşıt belges�nde kayıtlı her b�r
taşıt �ç�n ayrı ayrı olmak üzere, her” �bares� eklenm�şt�r.

MADDE 4 – Aynı Yönetmel�ğ�n 27 nc� maddes�n�n beş�nc� fıkrasının (a) bend� yürürlükten kaldırılmıştır.
MADDE 5 – Aynı Yönetmel�ğ�n 40 ıncı maddes�n�n altıncı fıkrasında yer alan “taşıma sened�” �bares� “taşıma

ücret� har�c�nde taşıma sened�nde bel�rt�len b�lg�ler” olarak değ�şt�r�lm�ş, otuzb�r�nc� fıkrasında yer alan “traf�ğe çıktığı
tar�hten �t�baren” �bares�nden sonra gelmek üzere “3’er” �bares� eklenm�ş ve aynı fıkrada yer alan “her taşıt �ç�n”
�bares� yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 6 – Aynı Yönetmel�ğ�n 41 �nc� maddes�n�n onbeş�nc� fıkrasının sonuna “Ayrıca, bu fıkra kapsamında
faal�yet gösteren D4 yetk� belges� sah�pler� �ç�n 6 ncı madden�n dördüncü fıkrasının (ç) bend�nde öngörülen 100
k�lometre şartı uygulanmaz.” cümles� �le onaltıncı fıkrasının sonuna “Ayrıca, bu fıkra kapsamında faal�yet gösteren
yetk� belges� sah�pler� �ç�n 57 nc� madden�n onüçüncü fıkrasında düzenlenen b�ld�r�m süres� 30 dak�ka olarak
uygulanır.” cümles� eklenm�şt�r.

MADDE 7 – Aynı Yönetmel�ğ�n 43 üncü maddes�n�n üçüncü fıkrasında yer alan “taşıma sened�” �bares�
“taşıma ücret� har�c�nde taşıma sened�nde bel�rt�len b�lg�ler” olarak değ�şt�r�lm�şt�r.

MADDE 8 – Aynı Yönetmel�ğ�n 67 nc� maddes�n�n dördüncü fıkrasının sonuna aşağıdak� cümle eklenm�şt�r.
“Ancak, bu fıkra kapsamında ayrı ayrı düzenlenmes� gereken �hlal tesp�t tutanakları, yapılan �hlaller ve karşılığındak�
uyarma adetler� ayrı ayrı bel�rt�lmek suret�yle elektron�k ortamda tek b�r �hlal tesp�t tutanağı olarak düzenleneb�l�r.”

MADDE 9 – Aynı Yönetmel�ğ�n 69 uncu maddes�n�n b�r�nc� fıkrası aşağıdak� şek�lde değ�şt�r�lm�şt�r.
“(1) Bu madden�n sek�z�nc� fıkrasındak� �hlallere ver�lecek uyarmalar har�ç olmak üzere, yetk� belges�

sah�pler�ne uyarma ver�lmes�n� gerekt�ren ayrı ayrı her b�r �hlal �ç�n uyarmaya konu olan �hlal�n devam etmes� hal�nde
aynı yaptırım yen�den uygulanır ve bu süreç �hlal g�der�l�nceye kadar tekrarlanır.”

MADDE 10 – Aynı Yönetmel�ğ�n geç�c� 1 �nc� maddes�ne aşağıdak� fıkra eklenm�şt�r.
“(6) Bu fıkranın yürürlüğe g�rd�ğ� tar�hten önce tesc�l ed�lm�ş olup, B1 veya D1 yetk� belges� ek� taşıt

belges�ne �lave ed�lm�ş olan otobüs c�ns� taşıtlardan, koltuk kapas�tes� arttırılmak suret�yle usulsüz olarak tad�l ed�ld�ğ�
Türk Standardları Enst�tüsü (TSE) tarafından tesp�t ed�len taşıtların, yürürlükte bulunan mevzuat hükümler�ne göre
tad�latlarının yapılması ve bu durumun TSE tarafından da tey�t ed�lmes� hal�nde, söz konusu taşıtlar �ç�n 24 üncü
madden�n b�r�nc� fıkrasının (b) bend�n�n (2) numaralı alt bend� �le aynı fıkranın (ç) bend�n�n (2) numaralı alt bend�nde
bel�rlenen şartlar aranmaz.”

MADDE 11 – Aynı Yönetmel�ğ�n geç�c� 2 nc� maddes�n�n b�r�nc� fıkrasının (ç) bend�nde yer alan “13 üncü
madden�n b�r�nc� fıkrasının (ç) bend�n�n (3) numaralı alt bend�,” �bares� yürürlükten kaldırılmış, aynı fıkranın (d)
bend�nde yer alan “ 40 ıncı maddes�n�n altıncı fıkrası,” �bares� “Bu fıkranın (g) bend� hükümler� saklı kalmak kaydıyla
40 ıncı maddes�n�n altıncı fıkrası,” olarak,  aynı fıkranın (e) bend�nde yer alan “fıkrasında bel�rt�len hükümlere,
uluslararası taşıma yapan yetk� belges� sah�pler� 1/1/2021 tar�h�ne kadar, yurt �ç� taşıma yapan yetk� belges� sah�pler�”
�bares� “fıkrasının son cümles�” olarak değ�şt�r�lm�ş ve aynı fıkraya aşağıdak� bentler eklenm�şt�r.

“f) 13 üncü maddes�n�n b�r�nc� fıkrasının (ç) bend�n�n (3) numaralı alt bend�, 30/6/2021 tar�h�ne kadar,
g) 40 ıncı maddes�n�n altıncı fıkrasında bel�rt�len hükümlere uyma zorunluluğu, tehl�kel� madde taşımacılığı

yapan yetk� belges� sah�pler� har�ç olmak üzere, K1 yetk� belges� sah�b� gerçek k�ş�ler �ç�n 1/1/2022 tar�h�ne kadar,”
MADDE 12 – Bu Yönetmel�k yayımı tar�h�nde yürürlüğe g�rer.
MADDE 13 – Bu Yönetmel�k hükümler�n� Ulaştırma ve Altyapı Bakanı yürütür.
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